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Mój komentarz
„Partycypacja w zarządzaniu lokalnym”” - tak
zatytułowany tekst znajdziecie na naszych stronach. Może mało czytelnie to brzmi, ale tylko do
pierwszej analizy. A rzecz
to ważna, bowiem od
pewnego czasu mamy
coraz większy wpływ na
to, co dzieje się wokół nas.
Także jeśli chodzi o zarządzanie naszymi pieniędzmi. A chodzi tu nie o pieniądze w portfelu, który
nosimy w kieszeni, a o
środki, które w naszym
imieniu (a teraz nieomal
na nasze życzenie) ma
wydatkować gmina, czy
miasto. Coraz częściej
wydzielane są kwoty,
które wydawane są zgodnie z życzeniami mieszkańców. Ważne, by chcieli
się tym zainteresować, by
zechcieli wskazać potrzeby. Istotne w tym jest nie
tylko to, żeby te potrzeby
spełniać, ale także, by je
poznać, by owych mieszkańców zaktywizować,
zainteresować życiem
społecznym. To duży
sukces samorządności,
ale zechciejmy z niego
korzystać – partycypować
w nim. Zainteresowanych
odsyłam do tekstu na
stronie 5. Ale innych też
nie pomijajcie, bo warto
zastanowić się np. nad
zagrożeniami płynącymi
z internetu, czy poznać
tradycje wielkanocne
panujące onegdaj na warmińskiej wsi. Miłej lektury.
Redaktor
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

tudenci Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego przy
wsparciu olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków
Polskich skonstruowali automatyczną lalkę teatralną.
Adam Masyk, Jakub Krajewsk i, Szy mon Dunajsk i
i Wojciech Dubis z IV roku
mechatroniki oraz Bartosz
Pszczółkowski z III roku zajęli trzecie miejsce w konkursie
automatyki New Automation
Award XPLORE 2015.
Zbudowany przez nich prototyp przypomina marionetkę
teatralną poruszaną przez aktora
za pomocą nitek. Jednak w tym
przypadku animacja polega na
zaprogramowaniu sekwencji ruchów lalki przez automatyczne
urządzenie. Oprócz podnoszenia
i opuszczania rąk, nóg i głowy,
marionetka przesuwa się także
do przodu i tyłu.
Jak powiedział kierujący projektem dr inż. Michał Śmieja, jest
to prototyp i wciąż trwają prace
nad kolejnymi sekwencjami ruchów lalki.

Biuro Regionalne w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, tel. 89-523-55-51; 89-523-52-12
e-mail: biuro44@tuw.pl
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rzełom marca i kwietnia to czas kiedy w Polsce trwa nabór dzieci do pierwszych klas szkół
podstawowych.
Na Warmii i Mazurach w większości szkół
zapisy prowadzone są do końca marca. W Olsztynie nabór ruszy jednak dopiero 1 kwietnia.
Chcąc pokazać przyszłym uczniom bazę jaką
dysponują poszczególne placówki, większość
szkół organizuje dni otwarte. Rodzice mogą wtedy
dopytać o zajęcia dodatkowe, zobaczyć szkolne
świetlice czy dowiedzieć się jak wygląda system
zmianowy.
Już teraz wiadomo, że w niektórych szkołach
konieczne będzie wprowadzenie trzyzmianowego systemu nauczania. Wszystko dlatego, że od
września do pierwszych klas zostanie przyjęty
nie tylko rocznik 2009, ale także dzieci urodzone
w 2008 roku, które rok temu miały odroczony

Robert Abakanowicz i zespół
Reklama
Kierownik Biura Reklamy
Sylwia Szkamruk
tel. 89 535 48 92 fax 89 535 48 91 e-mail: inter@cso.pl
Korekta:
Jolanta Grochowska
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obowiązek szkolny. W Olsztynie ryzyko wprowadzenia trzeciej zmiany nauczania istnieje tylko
w Szkole Podstawowej nr 30 na Jarotach. Mogłoby
to oznaczać, że zajęcia lekcyjne trwałyby nawet
do godziny 17. Jak będzie dowiemy się dopiero
po 17 kwietnia, bo wtedy w Olsztynie zakończy
się elektroniczny nabór.

G

rupa 40 dzieci z zachodniej Ukrainy
spędza ferie w ośrodku niedaleko Olsztyna. Dziś
dzieci odwiedziły między innymi Radio Olsztyn.
Ich przyjazd zorganizował Mikołaj Podczarski,
który wcześniej jeździł na Ukrainę z pomocą.
Teraz, wraz ze sponsorami i Klubem Inteligencji Katolickiej, przywiózł dzieci z Ukrainy do
Olsztyna.

Grafika, skład, łamanie:
Zbigniew Nowicki, tel. 515 241 779
e-mail: reklama@data.pl
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Składanie wniosków do ARR wyłącznie do 25 czerwca

Dopłaty do materiału siewnego
Całkowita kwota dofinansowania jednego gospodarstwa rolnego jest ograniczona
limitem ogólnej kwoty pomocy de minimis dla producenta rolnego na obszarze Unii
Europejskiej, który wynosi obecnie 15 000 € w okresie trzech lat.
Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (z wyłączeniem odmian GMO)
obejmującym następujące gatunki i odmiany roślin uprawnych, zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tabela)

pszenica zwyczajna odmiany populacyjne

Norma wysiewu na
hektar
150 kg

pszenica twarda

150 kg

pszenica zwyczajna odmiany mieszańcowe

70 kg
albo 1,7 jednostki siewnej

żyto odmiany populacyjne

90 kg
albo 2 jednostki siewne

żyto odmiany syntetyczne

80 kg

żyto odmiany mieszańcowe

60 kg
albo 1,7 jednostki siewnej

jęczmień odmiany populacyjne

130 kg

jęczmień odmiany mieszańcowe

90 kg
albo 2 jednostki siewne

pszenżyto

150 kg

owies zwyczajny

150 kg

owies nagi

120 kg

owies szorstki

80 kg

łubin (żółty, wąskolistny lub biały)

150 kg

groch siewny

200 kg

bobik

270 kg

wyka siewna

80 kg

soja

120 kg

mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne sporządzone
z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin
zbożowych lub pastewnych wymienionych powyżej

140 kg

ziemniak

2 000 kg

Materiał siewny

Formularze wniosku z załącznikami wraz z instrukcją wypełniania są dostępne na
stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w siedzibie OT ARR w Olsztynie(koniecznie należy
posługiwać się formularzem w obowiązującej obecnie wersji). Na stronie ARR zamieszczona
jest aplikacja ELF umożliwiająca komputerowe wygenerowanie i wypełnianie wniosku
o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego/sadzeniowego
kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie
od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.), który po wydrukowaniu należy podpisać
i dostarczyć z załącznikami do OT ARR osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej
w terminie do 25 czerwca 2015 roku.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów kwota
przysługującej dopłaty wynosi:
• 100 zł/ha w przypadku zbóż oraz mieszanek zbożowych i pastewnych,
• 160 zł/ha w przypadku roślin strączkowych,
• 500 zł /ha w przypadku ziemniaków.
Wniosek może składać każdy producent rolny objęty krajowym systemem ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeśli posiada
działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami do materiału siewnego
o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar
gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie
mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego).

Zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
może być objęty dopłatą, jeśli został zakupiony od przedsiębiorców wpisanych do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo od podmiotów
wpisanych do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym wytworzonym
w posiadanym gospodarstwie.
Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany może być objęty dopłatą także
wówczas, jeśli został wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę
wpisanego do ewidencji przedsiębiorców albo przez podmiot wpisany do ewidencji
rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Do wniosku o przyznanie dopłaty i formularza informacji przedstawianej przez
wnioskodawcę składanego we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym ARR
producent rolny ma obowiązek dołączyć oryginał/y albo potwierdzoną/ne za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika właściwego OT
ARR kopię/e:
– faktur/y zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, lub
– dokumentu/ów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany, jeżeli materiał ten został wyprodukowany przez
przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji producentów lub rolników i zużyty do
siewu lub sadzenia w posiadanym przez wnioskodawcę gospodarstwie rolnym.
W każdym z tych dokumentów musi być podana data sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego, nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji,
nr partii materiału siewnego.
Producent rolny jest także zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia
o udzielonej mu pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. rok bieżący i 2 lata go poprzedzające) lub złożyć we
wniosku oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym
okresie. W odniesieniu do współmałżonków posiadających wspólność majątkową albo
osób wspólnie posiadających gospodarstwo i posługujących się tym samym numerem
identyfikacyjnym producenta rolnego, w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis
wnioskodawca (jeden ze współmałżonków/współposiadaczy) jest zobowiązany do
umieszczenia informacji o pomocy de minimis otrzymanej również przez współmałżonka/współposiadacza w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych) lub załączenia
zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis przez obojga współmałżonków albo osoby
wspólnie posiadające gospodarstwo.
Formularz wniosku o przyznanie dopłaty jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.
Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku ubiega się o przyznanie dopłaty do
powierzchni mniejszej niż 1 ha, składa oświadczenie o powierzchni upraw, w którym
wykazuje, że posiada jeszcze inne działki rolne, na których wysiał/wysadził gatunki
roślin uprawnych objęte dopłatami a ich powierzchnia łącznie z działką wskazaną we
wniosku wynosi co najmniej jeden hektar.
ARR wypłaca dopłatę – na rachunek bankowy producenta rolnego – w terminie
30 dni od daty wydania decyzji przez Dyrektora Oddziału Terenowego ARR o przyznaniu
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Interwencji Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie (tel. 89 535 47 12, 89 527 68 13 lub 535 47 22).

Rolnikom i przedsiębiorcom rolny�
z War�ii i Mazur
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Dyrekcja i Pracownicy
Oddziału Terenowego
Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie
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Ratujmy
bogactwo
świata pszczół
Bardzo niewielka liczba osób na wsi i w mieście ma świadomość faktu,
że jeszcze w 1990 roku bytowało w naszym kraju – obok jednego gatunku pszczoły miodnej i jej bliższych dziko żyjących krewnych z rodziny
pszczołowatych (rodzaj trzmiel – 27 gatunków i rodzaj trzmielec – 8
gatunków) – także 407 gatunków z 6 rodzin o wiele dłużej żyjących na
naszej planecie pszczół samotnic. Nie tworzą one nawet mało licznych
rodzin, nie żądlą i są bardzo płochliwe, a latają wokół nas najczęściej
tylko do początku lata.
Mimo, że nadal nie są przez wielu zauważane, owady te pełnią
w naszym otoczeniu rolę tych zapylaczek, które przy ich odpowiedniej
liczebności istotnie uzupełniają pracę wykonywaną przez pszczoły
miodne. Wynika to z faktu, że wyróżniają się znaczącą aktywnością
w zapylaniu kwiatów drzew i krzewów owocowych, gdy niekorzystne
warunki pogodowe (temperatura powietrza sporo poniżej 10°C, drobne
opady) wstrzymują wyloty po nektar i pyłek pszczół miodnych z pasiek
sąsiadujących z sadami i ogrodami.
Problem jednak w tym, że równolegle z pogarszającymi się gwałtownie
warunkami życia pszczół miodnych, także ich bardziej pierwotne siostry
mają się coraz gorzej. Obok nasilającej się szybko chemizacji rolnictwa
oraz gwałtownie malejącej bioróżnorodności źródeł pokarmu, dodatkową
w stosunku do pszczół miodnych przyczyną zmniejszania się populacji
pszczół samotnic, jest coraz większy problem ze znalezieniem dogodnych
miejsc, w których może się uchronić i rozwinąć ich potomstwo. Z roku
na rok jest coraz mniej nie tylko nieużytków, miedz, a nawet węższych
pasów darni, w których niektóre z nich mogą się gnieździć kopiąc misterne kanały w glebie z odgałęzieniami, gdzie znajdzie się bezpieczne
miejsce na zgromadzenie zapasu pokarmu i złożenie jaj. Prawie nie ma
też domów, których ściany i stropy tworzyła wysuszona glina a dachy
pokrywała słoma i trzcina. Pamiętać trzeba również, że samice, które
szczęśliwie znajdą odpowiednie lokum na rozwój i przetrwanie do następnej wiosny swojego potomstwa muszą znaleźć źródło nektaru i pyłku
kwiatowego w promieniu do 300 metrów. Wynika stąd, że właściwe
siedliska do wychowu potomstwa muszą być na tyle oddalone od siebie
żeby wystarczyło kwiatów ale zarazem tak zagęszczone, aby każda część
sadu, ogrodu czy plantacji lucerny zainteresowanego plonem właściciela
była w zasięgu lotu gniazdującej blisko pszczoły-samotnicy.
Powyższe oznacza, że właściciele większych sadów i ogrodów, ale także
użytkownicy działek pracowniczych najpóźniej do połowy kwietnia powinni
wykonać i rozmieścić w swoim otoczeniu choćby najprostsze konstrukcje
z łodygami trzciny i roślin baldachowatych, klocki drewna z nawierconymi
otworami, czy wysuszone bloczki z gliny zmieszanej ze słomą, piaskiem czy
trocinami. Nie ma sensu ustawianie od razu okazałych „hoteli dla owadów”,
bo w pierwszym roku „obłożenie” przygotowanych „lokali” z reguły będzie
niewielkie, gdyż do tej pory tych miejsc gniazdowania było tutaj zwykle
za mało a zapłodnione samice z daleka do nas nie są w stanie przylecieć.
Lepiej zrobić więcej niewielkich konstrukcji i rozmieścić je w oddalonych
od siebie miejscach danego terenu. W następnym roku można je będzie po
bezpiecznym przechowaniu przez zimę umieścić w większej budowli, jeśli
tylko właściwe zasoby pyłku i nektaru będą wiosną w pobliżu dostępne.
Jeśli jest taka możliwość dobrze byłoby pozyskać rurki z oczekującymi na
wyjście samotnicami od kogoś, kto już wcześniej zaczął się nimi zajmować.
Szersze informacje o biologii pszczół-samotnic łatwo można znaleźć
w internecie, wpisując w wyszukiwarce związane z tematem słowa.
Tekst i fotografie
Dr Ryszard S. Pałach

Pszczolinka (Andrena fulva)
fot. wikipedia

Ta skrzynia ze zdjętymi w sierpniu pojemnikami z rurkami
nasiedlonymi częściowo przez poczwarki samotnic zabezpieczona
siatką przed dostępem myszy stała całą zimę w nieogrzewanej
szopie

Tylko część rurek została nasiedlona, więc mogłem 17-go
marca skrzynkę z zeszłoroczną zawartością umieścić na
osłoniętej od opadów ścianie altany...
... a także na ogrodzeniu.

Współfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie
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GMINA KURZĘTNIK

Partycypacja
w zarządzaniu
lokalnym
Zasady europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 oraz
paradygmat polskiej polityki rozwoju, a także ustawiczne inicjatywy
legislacyjne obligują samorządy terytorialne do realizacji nowych
wyzwań i przedsięwzięć. Newralgiczna staje się zatem współpraca w celu partnerskiego rozwiązywania problemów, wspólnego
planowania rozwoju i integracji usług publicznych. Partycypacja
społeczna jest niewątpliwie świadomym i aktywnym udziałem
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów oraz wszystkich spraw
istotnych dla gminy i zamieszkującej ją społeczności lokalnej.
Partycypacja jest jednym z głównych komponentów nowoczesnego
zarządzania publicznego. Jedną z najważniejszych wartości są ludzie
– mieszkańcy gminy, którzy inspirują mnie – gospodarza gminy
Kurzętnik do działania, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw. Dialog to budowanie wzajemności… słowa księdza profesora
Józefa Tischnera obrazują mój pogląd na wzajemną komunikację.
Dlatego zachęcam do współuczestnictwa, współdecydowania
i współodpowiedzialności. Jestem zwolennikiem partycypacji
w zarządzaniu lokalnym. Kreatywny dialog, harmonizacja i wspólna
realizacja zadań są podstawowymi metodami mojego działania
i jednocześnie budowania kapitału społecznego. Mieszkańcy gminy
Kurzętnik potrzebują wizji, wyraźnego kierunku, w którym gmina
powinna podążać. Wspólnie go określamy, rozmawiając, wybudzając tym samym inicjatywy oddolne i realizując dalekosiężne
wizje. Wynikiem tychże działań są wypracowane standardy oraz
ich efekty. Jako wójt, członek samorządu terytorialnego włączam
mieszkańców w proces współdecydowania o kierunkach rozwoju
społecznego, wytyczania priorytetów wydatkowania środków
publicznych. Dzięki takim rozwiązaniom tworzy się płaszczyznę
współpracy i porozumienia, umożliwiającą prowadzenie aktywnej
polityki społecznej na poziomie lokalnym.
Instrumentami partycypacji społecznej w gminie Kurzętnik
są fundusze sołeckie, inicjatywy oddolne i sukcesywnie rozwijające się przedsięwzięcia w ramach kapitału ludzkiego. Dzięki
zróżnicowanemu, pełnemu wielorakich predyspozycji kapitałowi
ludzkiemu można decydować o dynamicznym rozwoju gminy,
budować jej przyjazny wizerunek. Człowiek jest jedną z najbardziej
prorozwojowych lokat. Entuzjazm i energia działania zmienia ludzi
w pełnych zaangażowania oraz inicjatywności liderów lokalnych
społeczności. Ludzie mają bezpośredni wpływ na rozwój gminy.
Im bardziej aktywni są mieszkańcy, tym szybszy, dynamiczniejszy
rozwój samorządu. Pobudzaniu ekspansywności na terenie naszej
gminy służą rodzime organizacje oraz podejmowane przez nie prymaty. Społeczności lokalne cechuje spontaniczność i autentyczność.
Coraz bardziej elastycznie starają się dostosować do otaczającej
ich rzeczywistości. Zarówno nowe wyzwania, jak też ewaluujące
społeczności lokalne i ich relacje spowodowały powstanie wielu
nowych organizacji. Lokalne inicjatywy wspierane zarówno przez
samorząd, jak i zewnętrzne programy wsparcia wywołały szereg
zmian, ukazały nowe perspektywy oraz wzbudziły wielkie nadzieje
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na naszej wsi. Lokalnym inkubatorem kultury na terenie gminy jest
kurzętnickie centrum kultury, które podejmuje inicjatywy wpisujące się permanentnie w harmonogram gminnych wydarzeń. GCK
zrzesza wiele osób zainteresowanych prorozwojową wizją gminy,
które realizują swoje pasje i talenty. W gminie działa szesnaście
Kół Gospodyń Wiejskich (na dziewiętnaście istniejących sołectw),
dziewięć Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacje oraz grupy
nieformalne zrzeszające około 1,5 tysiąca członków. W gminie
Kurzętnik realizowane są także projekty i programy w ramach
inicjatyw oddolnych skierowane do bogatego potencjału ludzkiego.
Społeczności lokalnej dane są możliwości decyzyjne tak, aby mogła
wpływać na podejmowane działania, które bezpośrednio jej dotyczą, a tym samym zwiększać ich skuteczność. Fundusze sołeckie są
elementem gospodarowania wieloletniej polityki poszczególnych
sołectw. W wyniku dyskusji publicznych odbywających się podczas
zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach można stwierdzić,
że społeczność gminy ma bogaty wachlarz pomysłów na wydatkowanie środków wyodrębnionych w ramach funduszy sołeckich. Ich
realizacja wpływa na podwyższenie standardu życia społeczności
wiejskiej, estetykę wsi, integrację mieszkańców. Implikowane
inicjatywy są efektem kreatywnego dialogu samorządu i mieszkańców gminy. Nie można mówić o rozwoju lokalnym bez akceptacji
społecznej czy braku inicjatywy oddolnej. Warto realizować ideę
budżetu obywatelskiego poprzez tworzenie funduszu sołeckiego.
Inwestycje w kapitał ludzki przekładają się na dynamiczny rozwój
lokalny, są ważnym czynnikiem w stymulowaniu rozwoju każdego
samorządu. Dzięki wspólnym działaniom samorządu lokalnego
i organizacji funkcjonujących na terenie gminy Kurzętnik budujemy
tę demokrację partycypacyjną. Zaangażowanie integralnych komponentów przynosi nam profity. Zadaniem lokalnego samorządu
jest wspieranie istniejących już organizacji i otwarcie się także
na te, które będą gwarantować atrakcyjność naszej gminy oraz
wpływać na komfort życia jej mieszkańców. Uważam, że potencjał
twórczy, kreatywność działania człowieka jest jedną z najlepszych
inwestycji, której gratyfikacja widoczna jest w podejmowanych
przedsięwzięciach. Dlatego też edukujemy już najmłodszych pod
potrzeby lokalnego rynku pracy. Akcentujemy w szkołach istotę
wagi triady edukacyjnej: uczniów, nauczycieli, rodziców. W sektorze
naszej oświaty wdrażamy zarządzanie partycypacyjne. Rodzice
są naszymi partnerami, staramy się, aby byli współdecydentami procesu nauczania, poprzez aktywny udział w życiu szkoły,
wspólną realizację projektów, prowadzenie inkubatorów mediacji
i wolontariatu rodzinnego. Nasze działania świadczą o tym, że
kształcimy potencjał, rozwijamy pasje, wybudzamy i szlifujemy
talenty, niwelujemy dysproporcje pomiędzy uczniami. „Ceną
naszego wspólnego sukcesu jest ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy
czy przegrywamy dawać z siebie wszystko”.
Wojciech Dereszewski
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Zagrożenia w Internecie cz. I
Technologie cyfrowe stały się powszechne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a Internet służy niemal każdemu jako narzędzie pracy i rozrywki. Jest on niezbędny w większości firm,
instytucji, a także dostępny w wielu gospodarstwach domowych. Służy jako narzędzie do nauki,
komunikacji, czy też rozwijania zainteresowań. Z używaniem Internetu wiążą się jednak również niebezpieczeństwa, stąd istnieje konieczność stałego poszerzania wiedzy na temat ochrony prywatności oraz zasad bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.
Pomimo, iż technologie cyfrowe, w tym Internet stały się powszechne
stron, nie warto również otwierać e-maili lub linków przesyłanych od
nieznanych adresatów. Do szkodliwych zjawisk związanych z korzyw życiu niemal każdego człowieka, wiele osób zapomina o czyhających
staniem z Sieci należy również spam, czyli niechciane i niepotrzebne
w Sieci zagrożeniach, a także staje się naiwna wobec ofert pojawiających
się w Internecie, a często również wobec osób, z którymi komunikuje
wiadomości, które „przychodzą” na skrzynkę mailową, telefon, komunisię wirtualnie. Te potencjalne niebezpieczeństwa zagrażają w sposób
katory internetowe. Mogą to być reklamy, linki prowadzące do stron lub
szczególny najmłodszym użytkownikom Sieci, którym często brakuje
inne materiały w wersji elektronicznej. Na wiadomości takie nie należy
wiedzy na temat ochrony prywatności i danych osobowych oraz zasad
odpowiadać, nie warto również otwierać wiadomości, załączników
bezpiecznego korzystania z Internetu. Należy przede wszystkim palub linków przesłanych od nieznanych nadawców, by nie narażać na
miętać, że każdy użytkownik Sieci jest odpowiedzialny za to, by świat
niebezpieczeństwo swoich danych osobowych i urządzenia, z którego
wirtualny był bezpieczny i każdy ponosi odpowiedzialność za to, co
korzystamy. Podczas korzystania z przeglądarki, programu wymiany
robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
plików i innych narzędzi internetowych możemy przypadkowo natrafić
Nasze korzystanie z komputera powinniśmy rozpocząć przede
na treści jawnie propagujące poglądy faszystowskie, materiały z pornografią dziecięcą i inne treści nielegalne i szkodliwe. Zamieszczanie
wszystkim od zainstalowania legalnego systemu operacyjnego, programu antywirusowego i oprogramowania filtrującego – poza konfliktem
takich treści jest prawnie zakazane, dlatego o ich funkcjonowaniu
z prawem, związanym z używaniem pirackiego oprogramowania,
należy powiadomić Policję.
unikniemy także prób włamania się z sieci do naszego komputera.
Coraz częściej na Policję zgłaszają się osoby oszukane podczas interneW komputerze, z którego korzystają dzieci warto zainstalować progratowych zakupów na popularnych portalach aukcyjno – ogłoszeniowych.
my kontroli rodzicielskiej, ale nie mogą one zastąpić częstych rozmów
Zdarza się, że zamówiony towar nie dociera do nabywcy lub w paczce
z dzieckiem o tym, co robi w Sieci, na jakie
znajdują się bezwartościowe przedmioty.
strony zagląda i jakich szuka informacji.
zakupy w Internecie były bezpieczne
„Razem tworzymy lepszy Internet” By
Należy pamiętać także, iż aktywne
należy przede wszystkim zapoznać się
to tegoroczne hasło obchodzonego w lutym z regulaminem portalu, a w przypadku
uczestnictwo w wirtualnych społeczDnia Bezpiecznego Internetu
nościach, wymiana informacji, zdjęć
jakichkolwiek wątpliwości warto skontakczy filmów wiąże się z udostępnianiem
tować się z administratorem. Wybierając
informacji na własny temat. Pomimo, iż ochrona danych osobowych
przedmiot zakupu nie należy dać się zwieść bardzo niską ceną, a w przyjest częścią prawa do prywatności, bardzo często zmuszeni jesteśmy
padku przedmiotów posiadających numery fabryczne, gwarancje (nawet
udostępnić swoje dane, chociażby zakładając konto lub rejestrując się na
mimo, iż ich termin upłynął), faktury i inne dokumenty identyfikujące,
stronach internetowych, komunikatorach, portalach społecznościowych,
warto żądać ich dołączenia do kupowanego przedmiotu. Dzięki temu nie
skrzynce e-mailowej, korzystając z gier on-line. Warto zatem zawsze
narazimy się na zarzut paserstwa, za który zgodnie z art. 292 kodeksu
karnego grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności (w wypadku
rozważyć, czy na pewno chcemy skorzystać z danej usługi i czy jest
ona warta podzielenia się naszymi danymi. Przy użyciu tych danych
znacznej wartości rzeczy). Przed zakupem u danego sprzedawcy, warto
ktoś może się pod nas podszyć, mogą one ponadto zostać skradzione,
sprawdzić, jak długo jest on użytkownikiem serwisu i co dotychczas
a nasze konto może przejąć ktoś obcy. Jeśli korzystamy z portali spooferował do sprzedaży, a także zwrócić uwagę na ilość komentarzy
łecznościowych koniecznie zapoznajmy się z ich regulaminem i polityką
i czy dominują wśród nich komentarze pozytywne. Najpewniejszym
prywatności, by wiedzieć jakie mamy prawa podczas użytkowania i jakie
jest odbiór osobisty zamówionego towaru, jeśli jednak towar ma zostać
są warunki ewentualnej rezygnacji z portalu. Zawsze ograniczajmy też
wysłany warto omówić ze sprzedającym sposób zapakowania towaru.
jeśli towar nie dotarł, nie wpadaj od razu w panikę – przesyłka mogła
ilość udostępnianych danych, pamiętając, że chociażby publikacja zdjęcia
zaginąć z różnych powodów. W pierwszej kolejności skontaktuj się ze
w Sieci przyczynia się do upowszechnienia nie tylko wizerunku, ale
sprzedawcą, który powinien mieć numer nadania przesyłki, datę wyrównież informacji m.in. o stanie majątkowym lub sytuacji rodzinnej.
słania, adres urzędu pocztowego, on ten powinien udać się na pocztę
Pamiętajmy, że zgodnie z prawem zabronione jest udostępnianie danych
i wizerunku innych osób bez ich zgody. Logując się do serwisów, portali
i wyjaśnić sytuację. Ważnym dowodem kontaktów ze sprzedającym
należy korzystać z bezpiecznych haseł, a więc takich które zawierają
jest korespondencja, którą warto gromadzić.
małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne, należy też regularnie zmieJeśli staniemy się ofiarą cyberprzestępcy pamiętajmy, że mamy
niać hasła, a kończąc użytkowanie serwisów/ portali – wylogowywać
prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w jednostce
się! Komunikując się w Sieci nie możemy zapomnieć o ograniczonym
Policji lub w prokuraturze. Ze względu na ryzyko utraty lub zniszczenia
zaufaniu wobec osób, które poznajemy przez Internet. Nie należy zatem
danych informatycznych zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
zbyt pochopnie udostępniać im swoich danych, fotografii i informacji
należy złożyć możliwie w jak najkrótszym czasie od momentu jego
o życiu prywatnym i zawodowym.
ujawnienia – zwiększa to szanse organów ścigania na zabezpieczenie
kompletnego materiału dowodowego i ustalenie sprawcy.
Dzięki dostępowi do Internetu mamy jednocześnie możliwość
Opracowanie:
korzystania z zawartych w nim informacji z każdej dziedziny wiedzy.
Lidia Cynt
Jednak zawsze warto sprawdzić źródło tych informacji. Jeśli chcemy poWydział Prewencji KMP w Olsztynie
brać z Sieci jakikolwiek plik, powinniśmy korzystać jedynie z zaufanych

PULS REGIONU Nr 124

PAGINA

Pracodawco!
skorzystaj ze środków

Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowy instrument polityki rynku pracy, przeznaczony na
finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, który
wprowadza znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony aby podnosić kompetencje pracodawców
i zapobiegać zwalnianiu pracowników, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.
W roku 2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących
(pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej!

 Kto może skorzystać ze środków KFS?

 Pracownicy – bez względu na rodzaj umowy o pracę, na jaką są zatrudnieni.
 Pracodawcy – mogą skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków
KFS na takich samych zasadach, jak ich pracownicy.

 Ze środków KFS można sfinansować m.in.:

 kursy i studia podyplomowe;
 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,
kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu;
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem;
 konsultacje i poradnictwo zawodowe dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

 Wysokość wsparcia KFS wynosi:

 Nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
w wysokości:
• do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorców
tj. przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR;
• do 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku pracodawców
zatrudniających ponad 10 osób (20% kosztów kształcenia pracodawca pokrywa
z własnych środków).
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy,
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639).
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
realizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” są działaniem realizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Łączna kwota dofinansowania
na to działania dla województwa warmińsko-mazurskiego wyniosła ponad 271 mln zł .
Przez siedem lat realizacji Programu, w ramach tego działania znacząco poprawiły się
warunki życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich naszego
regionu. Rozwinęła się infrastruktura techniczna związana z gospodarką wodno-ściekową.
Wybudowano ponad 1 949 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonano 676
kanalizacji zagrodowych oraz wybudowano 26 oczyszczalni ścieków.
Powstały zintegrowane i nowoczesne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi,
dzięki którym zbiórce poddano ponad 14 tyś ton odpadów, segregacji poddano prawie 900
ton, a wywieziono ponad 14 tyś ton odpadów.
Dofinansowano również inwestycje z zakresu źródeł odnawialnych energii, zwłaszcza
w zakresie biogazu albo biomasy oraz słońca.
Wsparcie otrzymała także produkcja i handel regionalną żywnością. Dzięki budowie
i modernizacji nowoczesnych targowisk miejskich, przybliżono konsumentom specyfikę
produktów lokalnych. Inwestycje te poprawiły też znacząco rozwój lokalnych inicjatyw.
W ramach Programu wsparto 12 inwestycji z zakresu targowisk.
Rozpoczęto również budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu, która w przyszłości
zwiększy dostęp do sieci instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom oraz mieszkańcom
obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.
Dzięki czynnemu zaangażowaniu gmin, jednoosobowych spółek gmin oraz gminnych
zakładów budżetowych w naszym regionie jest coraz czyściej i bezpieczniej.
W całym okresie programowania, w ramach „Podstawowych usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” zawarto 301 umów o wkładzie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ponad 271 mln zł., w tym w zakresie:
1. gospodarki wodno-ściekowej, udzielono pomocy na kwotę ponad 257 mln zł,
2. tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, udzielono
pomocy na kwotę ponad 3 mln zł,
3. wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, udzielono pomocy
na kwotę ponad 295 tyś. zł,
4. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, udzielono
pomocy na kwotę ponad 9 mln zł,
5. tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu
lub modernizacji takiej infrastruktury, udzielono pomocy na kwotę ponad 582 tyś. zł.

Pan Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko- Mazurskiego
Budowaniu silnego rolnictwa musi towarzyszyć dbałość o wszechstronny rozwój obszarów wiejskich oparty
na lokalnej przedsiębiorczości i poprawie szerokorozumianej infrastruktury miejscowości. Ten cel udaje się nam
realizować dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby poprawiać standard życia mieszkańców, ale też
chronić bogactwo naszej przyrody, wsparliśmy budowę setek kilometrów wodociągów i kanalizacji. Stworzyliśmy
warunki do inwestowania w odnawialne źródła energii, bo chcemy aby Warmia i Mazury pozostała regionem
czystym i naturalnym. Nasze małe Ojczyzny pięknieją i coraz częściej przyciągają mieszkańców miast, między
innymi dzięki powstaniu nowoczesnych targowisk, w których można kupić zdrową, lokalną żywność wprost do
rolnika. Środki PROW pomagały też przedsiębiorcom, którzy chcieli rozwijać swój biznes poza dużymi ośrodkami.
Będziemy wspierać ten trend także dzięki funduszom nowej unijnej perspektywy. Już dziś warto zastanowić się,
jak wykorzystać możliwości, które stwarza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pani Sylwia Jaskulska
Członek Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Małe miejscowości stają się w ostatnich latach coraz atrakcyjniejszymi miejscami do życia, prowadzenia różnych aktywności,
w tym działalności gospodarczej. Stopniowa metamorfoza polskiej wsi to rezultat konsekwentnej polityki inwestycyjnej
i zapewniania odpowiedniego dopływu środków unijnych. Temu od lat służy prowadzony przez samorząd województwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego na Warmii i Mazurach korzysta znakomita większość gmin. Prawie
każda z nich otrzymała pieniądze na budowę sieci wodociągowych, sanitarnych, czy kanalizacyjnych. Dzięki temu w ciągu
zaledwie kilku lat nadrobiliśmy dekady zaniedbań. W regionie powstały setki kilometrów sieci niezbędnej dla harmonijnego rozwoju wielu miejscowości i poprawy standardu życia tysięcy mieszkańców. Ten kierunek będziemy kontynuować
w nowej unijnej perspektywie.
Dobre praktyki w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Warto podkreślić, że działania realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 w zakresie „Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej” są spójne z priorytetami oraz celami
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur. Przyczyniają się one między
innymi do wzrostu konkurencyjności gospodarki, poprzez wspieranie systemu produkcji
i promocji wytwarzanej w regionie żywności oraz zwiększenia potencjału turystycznego.
Projekty zrealizowane z zakresu gospodarko wodno-ściekowej poprawiły jakość i ochronę
środowiska na obszarach wiejskich, poprzez zabezpieczenie wód, powierzchni ziemi,
powietrza oraz zachowanie walorów krajobrazowych.
Szczegółowe informacje na temat PROW 2007 – 2013 dostępne są na stronach internetowych:
www.minrol.gov.pl - Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.prow.warmia.mazury.pl - Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
sekretariat: 89 521 92 50, fax: 89 521 92 59
sekretariat PROW: 89 521 92 85, fax: 89 521 92 89
e-mail: dow@warmia.mazury.pl

„Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu”
Beneficjent: Gmina Susz
Całkowity koszt projektu:
838 017,55 zł
w tym kwota dofinansowania EFRROW:
510 986,00 zł
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Płatności bezpośrednie
w roku 2015
W 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizuje
zreformowany system wsparcia bezpośredniego.
Ważne dla sprawnej obsługi wniosków
o przyznanie wsparcia bezpośredniego
w 2015 r.
 Dotychczasowe zasady współpracy rolnika z ARiMR nie
ulegają zmianie. Rolnicy, którzy w 2014 roku ubiegali się
o wsparcie bezpośrednie, tak jak dotychczas, otrzymują od
ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem
graficznym. Wniosek zawiera nowe elementy (w tym dodatkowe załączniki itd.) opracowane tak, by wypełnienie
formularza nie generowało zbędnych obciążeń. Tak jak
w latach ubiegłych, wniosek jest także dostępny na stronach
ARiMR.
 Wraz z wnioskiem, rolnik otrzymuje instrukcję wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności
i materiału graficznego na rok 2015.
 Tak jak dotychczas, rolnik ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest
zobowiązany do złożenia wniosku we właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym
ARiMR.
 Rolnik, który nie składał wniosku o przyznanie płatności
w 2014 r., może pobrać czysty formularz w biurze powiatowym
i oddziałach regionalnych ARiMR lub ze strony internetowej
www.arimr.gov.pl. Korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek, umieszczonej na tej stronie, rolnik może również
złożyć wniosek bezpośrednio przez Internet.

 Podstawowe terminy obsługi wniosków są takie same, tj.
podobnie jak w latach poprzednich rolnik jest zobowiązany
do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 czerwca.
Dotychczas obowiązujące terminy realizacji płatności również
nie ulegną zmianie.

Najistotniejsze zmiany w systemie
płatności bezpośrednich od 2015 r.
dotyczą:
 rodzajów płatności (schematów), o które rolnik może się ubiegać;
 wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym
warunkuje przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.

Katalog realizowanych w Polsce płatności
bezpośrednich w 2015 r. obejmuje:
 jednolitą płatność obszarową (JPO),
 płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu
i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie),
 płatność dla młodych rolników,
 płatność dodatkową (redystrybucyjną),
 płatności związane z produkcją,
 płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.
Ponadto, rolnik zyskuje możliwość przystąpienia do systemu
dla małych gospodarstw.

Wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie

www.arimr.gov.pl.

Zapraszamy także do siedziby Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR
oraz biur powiatowych.

Rolnikom i przedsiębiorcom rolnym
z Warmii i Mazur
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy Dyrekcja i Pracownicy
Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
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Dr hab. Izabela Lewandowska

z cyklu: Dziedzictwo kulturowe
Spuścizna wieku XIX – cz. 4:

Święta Wielkanocne
na warmińskiej wsi
Na Warniji w Zielgónoc prazie zawdy łuż buła ziosna i wciórko
sia robziuło zielóne. Na zielgónocny frysztyk kożdan sia radowoł. Po
długam poście człoziek móg sia najeść mniajsa i wosztów. Na stole
musiała stojić mniska z łumalowanami jojkami i cukrowy baranek
w zielónam żytku. Zajónczek łostozioł w gniozdkach słodkości no
dzieciuków pochowane w krzokach.
To fragmentaryczny opis zwyczajów wielkanocnych napisany
w gwarze, o których więcej przeczytacie Państwo w przygotowywanym do druku Elementarzu gwary warmińskiej poświęconym
zwyczajom i tradycjom naszego regionu.

Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Warmiaków są nierozerwalnie
związane z Kościołem katolickim a także z tradycjami przedchrześcijańskimi. Najważniejsze były dwa katolickie święta –
Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc przypadała na okres
wiosennego budzenia się do życia przyrody, a także porządków
gospodarskich w obejściu i w chałupie. Rozpoczynał się czas
pracy od świtu do zmierzchu. Trzeba było wywieźć gnój ze stajni
i chlewów, oczyszczone pomieszczenia zmyć wodą i posypać
wapnem. Co dwa, trzy lata bielono ściany tych gospodarskich
pomieszczeń. W chałupie pobielano kuchnię, sień i izbę, w której
myto okna, wyjmowano z nich izolującą watę i ligninę. Wymiatano kurze zza szaf i łóżek, szorowano podłogi, wycierano na
połysk fajansową zastawę.
Na kilka dni przed świętami zaczynano przygotowania kulinarne.
Po Wielkim Poście, którego na Warmii sumiennie przestrzegano,
każdy miał apetyt na mięso i kiełbasy, które robiono z własnego
uboju. Zamawiano rzeźnika, który pomagał gospodarzowi wyrabiać kiełbasy, pasztetową, kaszankę, czarny salceson, szynki, które
wędzono, a także peklowane mięsa. Kobiety piekły świąteczne
ciasta – najczęściej były to tradycyjne kuchy, czyli ciasto drożdżowe z dużą ilością słodkiej kruszonki, zawijane makowce, babki,
pierniki i jabłeczniki.

Najbardziej uroczysty moment podczas wielkanocnych świąt
to niedzielny poranek. Warmiacy chodzili na godzinę 6.00 rano
na mszę rezurekcyjną. Według tradycji tego dnia należało wstać
o świcie i obserwować wschodzące słońce, ponieważ można było
na nim zobaczyć baranka. Następnie należało pójść w milczeniu
do bieżącej wody (nad rzekę) i obmyć nią twarz. Zabieg ten miał
zapewniać zdrowie, a dziewczętom również urodę.
Wodę przynoszono także do domu, dawano do picia
i umycia się chorym, którzy sami nie mogli pójść nad
rzekę. Skrapiano nią też zwierzęta hodowlane, aby były
zdrowe i dorodne. Dopiero po mszy świętej zasiadano do posiłku. Wielkanocne śniadanie było bardzo
uroczyste. W takie święto rodzice i dziadkowie pili
prawdziwą kawę, a dzieci dostawały kakao. Na stole
musiała stać miska z malowanymi jajkami i cukrowy
baranek w zielonym żytku.
Warmiacy przed II wojną światową nie znali święconki, zwyczaj ten przynieśli dopiero osadnicy z Polski.
Nie przygotowywało się też specjalnych potraw, oprócz
kolorowych jajek. Barwiono je w łupinach cebuli na
żółto i różne odcienie brązu, a na zielono w źdźbłach
żyta. Zdobiono, choć nie zawsze, wydrapywanym ornamentem. Tutaj można upatrywać pradawnego obyczaju
wywodzącego się jeszcze z czasów pogańskich, kiedy jajko
– symbol uśpionego życia – wiązano z boginią wiosny.
W wielkanocny poniedziałek dzieci szukały upominków pozostawionych przez zajączka pod krzaczkami w przydomowym ogrodzie. Poza tym kultywowano
zwyczaj smagania po łydkach gałązkami brzozy lub
kadykiem. Po smaganiu chodziły po wsi grupy chłopców zwanych
wykupnikami, ponieważ od smagania można było się wykupić,
ofiarowując najpiękniejsze jajka wielkanocne. Można było dać
również kawałek ciasta, kiełbasy, a nawet pieniądze.
Warto przenieść część tych starych zwyczajów do dzisiejszego świętowania. Dla przykładu zamiast kupować chemiczne barwniki można
wraz z dziećmi barwić jajka w łupinach cebuli lub buraków, a potem
je wspólne skrobać. Zaowocuje to nie tylko czasem poświęconym
dzieciom przez mamy czy babcie, ale także służyć może opowieściom
o dawnych czasach. Podobnie w wielkanocny poniedziałek można
spędzać z dziećmi czas pomagając im szukać „gniazdek” zajączków,
a w nich drobnych upominków, głównie słodyczy. Starsze dziewczynki
czy panny na wydaniu powinny się bać smagania po nogach jałowcem.
Zwyczaj oblewania wodą nie był znany na Warmii przed II wojną
światową, smaganie będzie na pewno zdrowsze, niż oblewanie zimną
wodą, a poza tym zgodne z warmińską tradycją. Można też wskrzesić
grupy wykupników, dzieci w wieku szkolnym, chodzących po wsi lub
osiedlu mieszkaniowym i próbujących smagać domowników. Wszystko
to ma służyć kultywowaniu tradycji i budowaniu własnej tożsamości.
Ilustracje do przygotowywanego Elementarza gwary warmińskiej namalowała Anna Rok
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Ekologicznie i ekonomicznie dzięki OZE w Szczytnie

Hybrydowa instalacja
Od kilku miesięcy w bloku przy ul. Śląskiej w Szczytnie z powodzeniem funkcjonuje instalacja
złożona z paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Inwestycję zrealizowała wspólnota mieszkaniowa i na ten cel zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Instalacja hybrydowa składająca się z pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych – to prawdopodobnie pierwsze takie rozwiązanie na budynku
wspólnoty mieszkaniowej w regionie.
– Ta nasza inwestycja to przede wszystkim pomysł na obniżenie
rachunków za ogrzewanie – tłumaczy Zbigniew Chrapkiewicz, prezes
Wspólnoty Mieszkaniowej „Śląska 12” w Szczytnie. – Przy tym jest nie
tylko oszczędniej, ale także bardziej ekologicznie. Zainteresowanie
naszymi działaniami jest naprawdę duże. To dobrze, bo może dzięki
naszemu przykładowi kolejne wspólnoty zdecydują się na realizację
podobnych inwestycji.
Instalacja w Szczytnie składa się z dwóch części, z których pierwsza
to dwie szwedzkie pompy ciepła – źródło OZE, które coraz częściej
instalowane jest w budynkach użyteczności publicznej na Warmii
i Mazurach. Zasada działania takich urządzeń jest stosunkowo prosta
– zbierają one ciepło z ziemi i przekazują ją do instalacji grzewczej.
Drugim elementem energii odnawialnej wykorzystywanej w budynku
przy ul. Śląskiej 12 jest instalacja fotowoltaiczna składająca się z 160
paneli o łącznej powierzchni 450 metrów kw. Ta „energetyczna fabryka”, która produkuje prąd ze światła jest w stanie zasilić wspomniane
wcześniej pompy ciepła. Nadwyżka energii przesyłana jest do sieci.
– Według naszych szacunków koszt ogrzania jednego metra może
wahać się od 1,80 złotego do 2,40 złotych – wyjaśnia Zbigniew Chrapkiewicz. – Wcześniej koszty były znacznie wyższe, bo gdy korzystaliśmy
jeszcze z miejskiej ciepłowni, to płaciliśmy nawet 7 złotych. Różnica
jest więc znaczna – dodaje.
Inwestycja, której koszt oszacowano na 625 tys. zł powstała m.in.
dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wspólnota ma już kolejne pomysły na
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
– Będziemy starali się o umorzenie części pożyczki zaciągniętej
z Funduszu – tłumaczy Chrapkiewicz. – Mamy nadzieję, że uda nam
się to osiągnąć. Kwota z umorzenia zostanie wówczas przeznaczona na
kolejne rozwiązania związane z ochroną środowiska – zapewnia prezes.
Grzegorz Siemieniuk

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Szczytnie
składa się ze 160 paneli
Fot. Adam Gewartowski

W pomieszczeniu piwnicy znajduje się sprzęt,
który jest częścią hybrydy
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym partnerom,
przyjaciołom, klientom i współpracownikom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,
wiosennego nastroju, radości i dalszej współpracy
w imieniu Zarządu i Pracowników
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
życzy
Adam Krzyśków
Prezes Zarządu
Współfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie
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Nasza rozmowa z leśniczym Leśnictwa Napromek Lechem Serwotką

W lesie człowiek
jest tylko gościem
O wiośnie, zwierzynie leśnej i zagrożeniach dla przyrody ze strony człowieka – rozmawiamy
z Lechem Serwotką, leśniczym Leśnictwa Napromek w Nadleśnictwie Olsztynek.

– Prowadzenie ośrodka w Napromku to dla mnie swojego rodzaju misja
– mówi leśniczy Lech Serwotka
fot. Grzegorz Siemieniuk
– Wiosna to szczególna pora roku.
Przyroda po zimowym letargu budzi się
do życia…
– Jest to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych pór roku. Las wtedy zaczyna mówić, a mowa ta ma wiele pięknych obliczy. To
szczególny czas, ponieważ wiele gatunków
zwierząt zaczyna swoje gody, aby później wydać na świat nowe potomstwo i tym samym
dać przyszłość kolejnym pokoleniom. Las to
nasze wspólne dobro i co ważne powinniśmy
umieć z niego odpowiednio korzystać, bez
szkody dla innych.
– Szczególnie ważne jest, aby właśnie
wiosną zachować w lesie ciszę i nie zakłócać spokoju zwierzynie. Niestety, chęć obcowania człowieka z naturą jest tak silne,
że nadmiernie korzystamy z tego dobra
i często niepokoimy zwierzynę leśną…
– W wyniku postępu cywilizacji człowiek coraz mocniej ingeruje w tereny, gdzie
przebywa zwierzyna. Udając się na spacery,
często zapominamy, że jesteśmy w lesie tylko gościem. Szczególnie w okresie wiosny,
powinniśmy zachować ciszę i nie zakłócać
czasu, kiedy przyroda budzi się na nowo
do życia. Niepokój jaki swoim nieodpowiednim zachowaniem możemy wywołać
w lesie, może mieć katastrofalne skutki dla
zwierzyny, szczególnie tej młodej. Chciałbym

przy okazji zaapelować do ludzi, aby podczas
korzystania z wiosennych spacerów, nie
zakłócali spokoju zwierzynie.
– Poważnym zagrożeniem dla zwierzyny są psy. I to nie tylko te bezpańskie, ale
także te, które wyprowadzane są na spacer
i puszczane luzem w lesie…
– Bezpańskie psy są zagrożeniem nie
tylko dla zwierzyny, ale także dla ludzi.
Jakiś czas temu sam byłem świadkiem takiego zdarzenia, kiedy to psy zaatakowały
robotników leśnych. Czworonogi ścigały
sarnę, która postanowiła się skryć przed
nimi wśród ludzi. Zwierzę leśne położyło
się tuż koło człowieka, licząc na to, że ten
obroni je przed prześladowcami. Proszę
sobie wyobrazić, że robotnicy musieli odganiać się od tych psów pilarkami. Sarnę
udało się na szczęście uratować, ale psy
niechętnie chciały zrezygnowały z łatwej
zdobyczy. Tragedia była o włos. Na Warmii
i Mazurach co roku odnotowujemy wiele
przypadków zagryzień zwierzyny leśnej
przez psy. Szczególne narażone na niebezpieczeństwo są ciężarne kozy, czy też łanie.
Poważnym zagrożeniem dla nich mogą być
także psy, które podczas spaceru puszczane
są luzem. Często bowiem przeganiają zwierzynę i zakłócają tym samym jej spokój.
Powinniśmy o tym pamiętać.
Współfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

– Często podczas wiosennych spacerów ludzie napotykają małą sarnę. Myślą,
że młode zostało porzucone przez matkę
i zabierają je ze sobą do domu. Może to mieć
fatalne skutki dla zwierzęcia…
– Dokładnie. Szczególnie często znajdywane są koźlęta, czyli młode sarny. Ludzie myślą, że zwierzę zostało porzucone
i za wszelką cenę chcą mu pomóc. To poważny błąd, ponieważ matka przebywa
na pewno nieopodal maleństwa, a nasza
obecność ją tylko przepłoszyła. Zapewne
obserwuje nas z bezpiecznej odległości i w
każdej chwili jest gotowa wrócić do sarniątka. Koźle, które schowane jest w trawie,
w ten sposób broni się przed zagrożeniem.
Młoda sarna nie wydziela żadnego zapachu
– to jej obrona przed drapieżnikiem. Pod
żadnym pozorem nie należy wtedy dotykać
koźlęcia, aby nie zostawić na nim swojego
zapachu. Matka bowiem może porzucić
młode, które samo sobie już nie poradzi
w środowisku.
– Zdarzają się też takie przypadki,
że ludzie zabierają młode sarny do domu
i próbują je udomowić.
– Tak i nie zdajemy sobie sprawy jak wielką
krzywdę wyrządzamy wtedy koźlęciu. Mieliśmy
takie przypadki w naszym ośrodku rehabilitacji
dzikich zwierząt w Napromku. Trafiały do
nas właśnie kilkumiesięczne sarny znalezione
podczas spacerów. Obecnie mamy jedną, która
przez okres kilkunastu miesięcy przebywała
u ludzi. Jest to młody kozioł, który w niedalekiej przyszłości mógł stać się poważnym zagrożeniem dla swoich opiekunów. W okresie
dojrzewania wzrost testosteronu powoduje, że
zwierzę staje się agresywne, a człowiek traktowany jest jak rywal terytorialny. Mimo, że ma
niewielkie poroże to uderzenie tą bronią może
być dla człowiek śmiertelne.
– Poważnym zagrożeniem w lesie są
modne ostatnio quady i motocykle terenowe. Ryk maszyn w lesie nie należy niestety
do rzadkości…
– To prawdziwa plaga. Nie tylko zakłócają ciszę, ale także niszczą runo leśne, a co
za tym idzie cenne rośliny. Zamiast śpiewu
ptaków, słychać ryk silników. Przy okazji
zwracam się do spacerujących ludzi, aby
informowali leśników i policję o napotkaniu
takich pojazdach w lesie. Kierujący mogą
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być bowiem także zagrożeniem dla spacerujących ludzi.
– Zwierzęta często, gdy są osłabione
lub chore szukają pomocy pośród ludzi.
Tak było całkiem niedawno z dwuletnim

Ten kilkunastomiesięczny koziołek
został odebrany ludziom, którzy go
znaleźli w lesie
fot. Grzegorz Siemieniuk
wilkiem, który w okolicy Miłomłyna trafił
na posesję jednego z gospodarzy. Historia ta
zakończyła się dla drapieżnika szczęśliwie…
– Tak, wilk był bardzo osłabiony i nie
potrafił wydostać się z ogrodzonej posesji.
Właściciel zadzwonił do leśników po pomoc. Po uśpieniu zwierzęcia, przeprowadzeniu badań, okazało się, że wilk ma chorobę
pokleszczową, a także nosówkę. Szansę na
wyzdrowienie były naprawdę znikome. Na
szczęście udało się go uratować. Fachowa
opieka i szybka reakcja ludzi sprawiła, że po
wielu tygodniach przebywania w naszym
ośrodku wilk odzyskał wolność i z informacji
jakie otrzymaliśmy wynika, że było to skuteczne przywrócenie go naturze. Został mu
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ną część środków stanowią te pochodzące
bowiem założony nadajnik, dzięki któremu
wiadomo, że wilk stale się przemieszcza, czyli
z Lasów Państwowych. W utrzymaniu tego
wraca do zdrowia.
ośrodka pomaga nam też m.in. Wojewódzki
– Takie jest główne założenie funkcjoFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarnowania ośrodka w Napromku – pacjenci
ki Wodnej w Olsztynie. Nasza placówka
po okresie rekonwalescencji wypuszczani
funkcjonuje w tzw. częściowym wolontasą do naturalnego środowiska. Czy tak
riacie. Muszę przyznać, że prowadzenie tego
jest zawsze?
ośrodka to dla mnie swojego rodzaju misja.
– Niestety, nie zawsze.
W naszym ośrodku mamy m.in.
parę dzików, które do końca
życia tu pozostaną. Zostały zabrane od ludzi, którzy nie mieli
specjalnego pozwolenia na ich
hodowlę. Te dziki mają już ok.
24 lat i tak się przyzwyczaiły
do obecności człowieka, że na
wolności mogłyby stać się poważnym zagrożeniem. Jednak
znakomita większość naszych
pacjentów wraca na wolność.
Nie ma dla nas piękniejszej
chwili jak ta, kiedy pacjent
po odbyciu okresu leczenia
przywracany jest środowisku
Te dziki są w naszym ośrodku już ok. 24 lata
naturalnemu. Najczęściej trai muszą tu pozostać – mówił Lech Serwotka
fiają do nas sarny, zające, jeże,
fot. Grzegorz Siemieniuk
dziki, a także ptaki drapieżne.
Niedawno wypuściliśmy wilka,
a przed świętami wolność odzyska roczny
Nadzorowanie funkcjonowania tego leśnego
zając, który jest już na tyle silny, że bez probszpitala wymaga dosyć dużych nakładów
lemu poradzi sobie w środowisku naturalnym.
czasowych. Tu nie można wziąć sobie urlopu
– Prowadzenie takiego ośrodka wymai pozostawić pacjentów bez opieki. Mimo to,
ga wielu poświęceń i środków. Skąd pozynie wyobrażam sobie, żebym mógł porzucić
skujecie fundusze na jego funkcjonowanie?
to zajęcie. To silniejsze ode mnie. Swoisty
– Tak, szczególnie kosztowna jest opieka
nałóg, bez którego trudno żyć.
weterynaryjna, pokarm i lekarstwa. ZnaczRozmawiał Grzegorz Siemieniuk

Powstał ogólnopolski system wsparcia doradczego
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Bezpłatne
porady doradcy
W kraju realizowany jest ogólnopolski projekt wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców
w zakresie efektywności energetycznej oraz
OZE. Partnerem tego zadania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie.
Głównym założeniem przedsięwzięcia, którego beneficjentem
jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu
klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. WFOŚiGW w Olsztynie, podobnie jak inne tego typu instytucje w kraju, są partnerami
projektu. Jako pośrednie cele zadania wyznaczono zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, jak również
wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie

efektywności energetycznej i OZE. W ramach realizacji projektu
przewidziano wiele zadań, w tym m.in. wdrożenie i rozwój systemu
doradztwa, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań
informacyjnych, usługi doradcze związane z przygotowaniem planów
gospodarki niskoemisyjnej, działań na rzecz zrównoważonej energii
(PGN/SEAP), inwestycji związanych z efektywnością energetyczną
i odnawialnymi źródłami energii. W Wojewódzkich Funduszach
powstały bowiem zespoły ekspertów- doradców energetycznych,
przed którymi przedstawiono szereg zadań do realizacji. W ramach
swojej pracy eksperci będą prowadzili szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców i społeczności
lokalnej. Powstanie także baza danych, w której znajdą się informacje o dobrych praktykach stosowanych w projektach związanych
z ochroną środowiska. Ponadto eksperci będą wspierali gminy
w przygotowaniu w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, a także bazy inwentaryzacji
emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie będą doradzać w jaki
sposób starać się o środki na realizację danego projektu, którego
celem będzie efektywność energetyczna, obniżenie emisji spalin, czy
też wykorzystanie energii odnawialnej. Ponadto będą wsparciem
w zakresie weryfikowania audytów energetycznych i wdrażania
rekomendacji z nich wynikających z audytów, wdrażania innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Ważnym elementem
pracy ekspertów będzie doradztwo potencjalnym beneficjentom
w zakresie aplikowania o środki unijne. Zespół doradców obecnie
uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach, które pozwolą im na
jeszcze efektywniejszą współpracę z potencjalnymi beneficjentami
w aplikowaniu o środki unijne. Swoją pracę rozpoczną w sierpniu
tego roku. Ich doradztwo jest bezpłatne.
Grzegorz Siemieniuk

Współfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie
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Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
organizuje po raz piąty konkurs zbiórki elektrośmieci.
Zbieramy: lodówki, zamrażarki, roboty kuchenne, pralki, kuchenki, czajniki, tostery, zmywarki, suszarki,
żelazka, odkurzacze, telewizory, radia, komputery, laptopy, drukarki, monitory, telefony, maszyny
do szycia, golarki, zabawki elektryczne, baterie, silniki elektryczne, dojarki itd.
Zapraszamy wszystkich sołtysów do udziału w akcji, wyznaczenie miejsca na zbiórkę
oraz podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia.
Udział w konkursie należy zgłosić do redakcji listem z pełnym adresem i telefonem kontaktowym
Minimalna waga odpadów – 500 kg.
Odbiór ustalony będzie z każdym sołectwem indywidualnie
Elektrośmieci odbierać będzie firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o
Instytucje wspierające zwycięzców: WFOŚiGW w Olsztynie, Remondis Electrorecycling Sp. z o.o,
Organizacja Odzysku Electro-System, Samorząd Wojewódzki, W-MIRol w Olsztynie,
W-MODR w Olsztynie, ARR w Olsztynie

I miejsce - 1500 zł, II-IV miejsce - po 1000 zł,
V-X miejsce po 500 zł.
Pozostałym uczestnikom przekazane zostaną upominki ufundowane przez:
ZGOK Olsztyn, TUW Biuro Regionalne Olsztyn, Remondis Electrorecycling Sp. z o.o
DODATKOWO PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA NA NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWO.
Pracownicy KRUS z zarekomendowanych przez sołtysów gospodarstw wybiorą trzy najlepsze,
którym zostaną wręczone równorzędne nagrody rzeczowe na podsumowaniu konkursu w listopadzie br.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie
Współfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

Kontakt:
Inter Prim Sp. z o.o.
Redakcja Puls Regionu
Magazyn Samorządów Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

ul. Św. Wojciecha 2/23
10-038 Olsztyn
tel. 89 535 48 90
Irena Węgrowska
kom. 501 246 598

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ
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Wybory do Rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
31 maja 2015 r.
Zapraszamy wszystkich rolników do wzięcia udziału w wyborach
do organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Każdy, kto chce angażować się w życie samorządu rolniczego powinien uczestniczyć
w głosowaniu na kandydatów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
w dniu 31 maja 2015 r. (niedziela)
Głosowanie w tym dniu odbywać się będzie pomiędzy
godziną 800 a 1800 w lokalach wyborczych, zatwierdzonych
przez Wojewódzką Komisję odpowiadającą za prawidłowy
przebieg wyborów w województwie. Informacja o siedzibach
lokali będzie dostępna w każdym urzędzie gminy oraz na
stronie internetowej Izby Rolniczej www.wmirol.org.pl
Spis członków W-MIR uprawnionych do głosowania,
zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu
gminy/miasta najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. Każdy
rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i w razie
wątpliwości – wyjaśnić sprawę.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych, czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach mają wszyscy członkowie samorządu rolniczego,
którymi z mocy prawa są: są osoby fizyczne i prawne będące
podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie
rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich
wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania
do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W każdym powiecie zostanie wybrana Rada Powiatowa
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w jej skład wejdą
rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają
największą ilość ważnych głosów. Każda Rada Powiatowa
wybiera, ze swojego składu, Przewodniczącego Rady
Powiatowej i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład
Walnego Zgromadzenia W-MIR, którego kadencja trwa
4 lata.
Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady
Powiatowej W-MIR, musi wypełnić i złożyć następujące
dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie
na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co
najmniej 50 podpisów poparcia (w okręgach, w których
liczba członków samorządu rolniczego wynosi mniej niż
50, należy dołączyć listę zawierającą podpisy co najmniej
10% osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym
okręgu). Druki można pobrać ze strony internetowej
www.wmirol.org.pl lub otrzymać w biurach terenowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione
dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 11.05.2015 r.,
w Okręgowej Komisji Wyborczej na terenie danej gminy.

Rolniku

– to Ty decydujesz oddając swój głos!
Weź udział w wyborach do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
wszystkim rolnikom i ich rodzinom
oraz instytucjom i organizacjom współpracującym
z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą
życzy
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
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