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Mój komentarz
W 2017 roku INTER-PRIM 

Sp. z o.o., wydawca PULSU 
REGIONU oraz Wojewódzki 
F u n d u s z  O c h r o n y 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie po 
raz VII organizują corocz-
ną edycję konkursu pod 
nazwą EKO−SOŁECTWO, 
czyli zbieranie zalegających 
w naszym województwie 
elektrośmieci. Akcji patro-
nuje Urząd Marszałkowski 
− Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. Zapraszamy do 
udziału wszystkie zain-
teresowane sołectwa. 
Szczegółowe zasady kon-
kursu opisujemy w gaze-
cie. Zapraszamy również do 
kontaktu z redakcją.

Natomiast Bank BGŻ BNP 
PARIBAS prowadzi kolej-
ną edycję programu sty-
pendialnego organizowa-
ną przez swoją Fundację. 
Program daje wsparcie ucz-
niom podczas 3 lat nauki 
w liceum oraz stypendium 
na I rok studiów. Od 2003 
roku około 700 młodych 
osób otrzymało szansę 
nauki w pięciu najlepszych 
szkołach w Polsce. W roku 
szkolnym 2017-18 do tej 
grupy będzie mogło dołą-
czyć jeszcze 50 uczniów.

Na docenienie doczekali 
się również sołtysi z nasze-
go województwa pod-
czas Samorządowego Dnia 
Sołtysa. Marszałek woje-
wództwa Gustaw Marek 
Brzezin przewodniczył spot-
kaniu, na którym wyróżnił 
sołtysów zaangażowanych 
w aktywizację społeczności 
lokalnej oraz inicjujących 
działania wpływające na 
poprawę życia na wsi.

Ze swojej strony wszystkim 
czytelnikom Redakcja Pulsu 
Regionu Życzy Radosnych 
Świąt Wielkanocnych!

Sylwia Szkamruk

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

Grafika, skład, łamanie:
Zbigniew Nowicki, tel. 515 241 779
e-mail: reklama@data.pl

Wydawca:
INTER PRIM Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 2/23
10–038 Olsztyn
Dyrektor Wydawnictwa
Irena Węgrowska

Zarząd wydawnictwa:
Prezes Wydawnictwa
Jarosław Kosiński
inter-prim@neostrada.pl
Redakcja:
ul. Św. Wojciecha 2/23, 10–038 Olsztyn
tel./fax 89  535 48 90, 89 535 48 91, 89 535 48 92
e-mail: inter@cso.pl

Kolportaż poprzez Pocztę Polską do firm i instytucji na terenie 
Olsztyna, do 116 urzędów miast, gmin, miast i gmin oraz 19 sta-
rostw. Wszystkie sołectwa woj. warmińsko-mazurskiego (2235), 
nadleśnictwa (33). Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Urząd 

Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych artyku-
łach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za 
treść ogłoszeń oraz jakość nadesłanych materiałów. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.

Szanowni Państwo
Dziś cały świat stawia na naturę również na zioła, które wykorzysty-

wane są w przemyśle:
– farmaceutycznym
– kosmetycznym
– kulinarnym

Zatem poznajmy potęgę i moc ziół.

W czerwcowym wydaniu gazety zamieścimy materiał dla osób, które 
byłyby  zainteresowane opłacalnym zbiorem ziół.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 501 246 598

W zmieniającym się świecie liczy się tradycja, 
dlatego z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, 
Bank BGŻ BNP Paribas 
życzy Państwu rodzinnej atmosfery 
oraz samych sukcesów w każdej sferze życia

Dariusz RadziszewskiDariusz Radziszewski

Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej i Biznesowej Olsztyn

Bank zmieniającego się świata
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W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
POŁĄCZONE ZOBOWIĄZANIA  
STAJĄ SIĘ LŻEJSZE

KREDYT KONSOLIDACYJNY  
DLA AGROBIZNESU
n	jeden termin spłaty dla połączonych zobowiązań
n	wydłużenie okresu kredytowania
n	jedna niższa rata
n		porządek w finansach  801 321 123

koszt połączenia wg stawki operatora

Wskazane w materiale kredyty na konsolidację zobowiązań zaciągniętych w innych bankach, instytucjach �nansowych lub Agencji Nieruchomości Rolnych dostępne są w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”). Przeznaczone są dla osób i podmiotów 
prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach jego udostępnienia jest uzależniona od decyzji 
Banku oraz spełnienia przez Klienta wymogów posiadania zdolności kredytowej. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i tary�e prowizji 
i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas zajął 1. miejsce i uzyskał tytuł Bank Najlepszy dla Rolnika 2016 w rankingu przeprowadzonym w listopadzie i grudniu 2015 r. przez eksperta rynku rolnego – �rmę 
Martin & Jacob. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.
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Biuro Regionalne w Olsztynie 
ul. 1 Maja 13 tel. 89-523-55-51 

e-mail: olsztyn@tuw.pl 
www.tuw.pl

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy naszym Klientom, aby 

ten wyjątkowy czas był pełen 
wiary, nadziei i miłości, a spotkania 

w gronie najbliższych upływały 
w miłym, wiosennym nastroju.

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 

radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi 

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności

życzy
Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie,
kto wierzy we mnie, będzie żył na wieki”

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
napełnią Państwa siłą, 

byście potrafili pokonywać wszelkie trudy, 
jakie niesie ze sobą życie.

Dzielmy się wielkanocną radością 
z najbliższymi oraz wszystkimi,

którzy potrzebują naszego wsparcia.
Pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy

życzy 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej



5PAGINAPULS REGIONU Nr 132

Ostróda – rolniczą stolicą Polski, 

czyli II Warmińsko-Mazurska 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Chociaż II Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych przeszła już do historii, to wciąż do Izby Rolniczej napływają 
sygnały uznania dla samorządu rolniczego za zorganizowanie i sfi-
nansowanie tak ważnego dla rolników przedsięwzięcia.

W dniach 11-12 lutego 2017 roku Ostróda z całą pewnością została 
rolniczą stolicą Polski za sprawą trzech wydarzeń organizowanych w cen-
trum konferencyjno-wystawienniczym Expo Mazury S.A.: Mazurskie-
go Agro Show, Targów Hodowlanych Zagroda i Warmińsko-Mazurskiej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Szacuje się, iż w ciągu 2 dni kompleks 
Expo Mazury odwiedziło ponad 42 tysiące osób, co jest swoistym rekor-
dem w skali województwa. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza we współpracy z Warmiń-
sko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Ol-
sztynie oraz branżowymi organizacjami rolników i Expo Mazury SA 
podjęła się organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych. Patronat honorowy nad Wystawą objęli: Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, natomiast patronat 
medialny: TVP3 Olsztyn oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali jej honorowi patroni: 
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marsza-
łek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin 
wraz Prezesem W-MIR Janem Heichel, Mariuszem Dziuda Preze-
sem Zarządu Expo Mazury S.A. i Józefem Dworakowskim Wicepre-
zesem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył wyróżniającym się rol-
nikom odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa, które zostały przy-
znane na wniosek Jana Heichel - Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Odznaczenia otrzymali: Paweł Dziąba, Piotr Czacharowski, 
Andrzej Ficak, Zbigniew Andrzej Kowalski, Katarzyna Malicka, Ire-
na Marynowska, Jarosław Pacek, Anna Pacek, Katarzyna Ślimak-Du-
da, Elżbieta Zelma.

Natomiast Kazimierz Czacharowski, Wojciech Jończyk, 
Paweł Policht i Kazimierz Zelma otrzymali z rąk Marszał-
ka Województwa Warmińsko -Mazurskiego – Gustawa Mar-
ka Brzezina, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa 
Warmińsko   -Mazurskiego.

  

Pierwszego dnia wystawy hodowcy prezentowali swoje zwie-
rzęta w ringu, gdzie specjalistyczne komisje dokonały oceny 
zwierząt. Hodowcy zaprezentowali bydło mleczne, bydło mięs-
ne, konie oraz owce i kozy. Spośród nich komisje oceniające 
dokonały wyboru czempionów i wiceczempionów w poszczegól-
nych kategoriach zwierząt hodowlanych. Jednocześnie podczas 
wystawy odwiedzający oraz hodowcy mieli możliwość zapozna-
nia się z bogatą ofertą wyposażenia, produktów i usług dostęp-
nych na rynku z zakresu hodowli i pielęgnacji zwierząt. Nie bez 
znaczenia była również możliwość wymiany doświadczeń i do-
brej zabawy podczas występu zaproszonego przez Izbę zespo-
łu „Rogóżanie”.

Kolejnego dnia Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych dokonano wręczenia nagród wyróżnionym hodow-
com zwierząt. Puchary oraz nagrody dla uhonorowanych wrę-
czyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
pan Zbigniew Babalski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej pan Jan Heichel oraz Marszałek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin. Po uhonorowaniu 
wyróżnionych hodowców nastąpiło zaprezentowanie zwierząt, 
które zdobyły tytuł czempionów i wice czempionów. Niedzielną 
atrakcją wystawy był zorganizowany przez Warmińsko-Mazur-
ska Izbę Rolniczą we współpracy z Powiatem Ostródzkim, Gmi-
ną Miejską Ostróda, Gminą Ostróda i Expo Mazury amatorski 
turniej w siłowaniu się na ręce „Mazury Power” i pokazy mi-
strzów armwrestlingu.

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych była 
przede wszystkim świętem rolników i hodowców, które nie tyl-
ko umożliwiało prezentację zwierząt, ale również poznanie naj-
nowszych technologii i rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie 
oraz hodowli zwierząt. Na charakter i wyjątkowość ostródzkiej im-
prezy miało wpływ połączenie trzech odrębnych wydarzeń w har-
monijną całość, co nie byłoby możliwe bez doskonałej współpracy, 
profesjonalnej organizacji, wzajemnego szacunku i zrozumienia 
instytucji zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. 
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Słowem wstępu

Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności (art.279 kk). Nie zniechęca to jed-
nak potencjalnych włamywaczy, zwłaszcza w sezonie urlopowym, 
gdy właściciele mieszkań/ domków jednorodzinnych wyjeżdżając 
na urlop pozostawiają lokal na dłużej bez odpowiedniego nadzo-
ru. Łupem włamywaczy pada często dorobek całego życia, zwłasz-
cza gdy mieszkańcy w sposób niedostateczny dbają o swoje mienie. 
Na niebezpieczeństwo narażone są przede wszystkim puste przez 
cały dzień mieszkania i domy. Z dużym ryzykiem muszą też liczyć 
się właściciele domów wolnostojących. Są one odizolowane, a sąsie-
dzi nie zawsze mają możliwość zobaczyć lub usłyszeć włamywacza. 

Sprawcy, by wytypować „atrak-
cyjne” mieszkanie, zdobywają wiedzę 
o jego zasobach, o mieszkańcach, ich 
zachowaniu i przyzwyczajeniach. 
Często sami z dumą opowiadamy 
o swoim stanie majątkowym, nie 
przypuszczając, że taka rozmowa 
obróci się przeciwko nam…       

Dla włamywacza niezwykle 
ważne jest położenie obiektu, a tak-
że sposób jego zabezpieczenia. Musi 
on także poznać zwyczaje domow-
ników, by wiedzieć w jakich godzi-
nach mieszkanie jest puste, kiedy 
i w jakich porach lokatorzy wycho-
dzą z mieszkania i na jak długo, czy 
„wpadają” do mieszkania w ciągu 
dnia. Włamywacze kontrolują tak-
że czy z skrzynek pocztowych jest 
na bieżąco wyjmowana korespon-
dencja, mogą również wykonywać 
głuche telefony lub dzwonić do 
drzwi domofonem, by sprawdzić, 
czy ktoś jest w środku. 

 Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne

Jeśli jesteś właścicielem domku jednorodzinnego, dokładnie 
obejrzyj swoją posiadłość, poczynając od jej tylnej części. Mury 
i żywopłoty mogą dać Ci wiele prywatności, odizolowania od sąsia-
dów, ale dzięki nim włamywacz, po wejściu na teren Twojej posesji, 
staje się niewidoczny z zewnątrz. Pożądane byłoby zainstalowanie 
tzw. „bezpiecznego oświetlenia”, tj. lamp, które załączają się wsku-
tek ruchu. 

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinni zadbać o to, 
aby drzwi wejściowe do klatki schodowej były wyposażone w do-
mofon. Samo jednak zainstalowanie domofonu nie wystarczy. Na-
leży przede wszystkim nauczyć się właściwie z niego korzystać. 
Karygodne jest natychmiastowe otwieranie drzwi wejściowych do 
klatki schodowej bez spytania, kto dzwoni i po co. Należy również 
zwracać uwagę dzieciom, które bardzo często nie zamykają drzwi 
wejściowych do klatki.

Większość włamań do mieszkań i domków ma miejsce poprzez 
drzwi wejściowe, gdyż wyważenie okna, drzwi balkonowych lub 

zbicie w nich szyby jest ryzykowne (może być łatwo dostrzeżone 
przez postronne osoby). Sprawą najważniejszą jest więc właściwe 
zabezpieczenie wszystkich drzwi. Standardowe drzwi w bloku naj-
częściej wykonane są ze sklejki i płyty pilśniowej – są więc bardzo 
słabe. Dlatego warto przy okazji remontu wymienić je razem z fra-
mugą na nowe, wzmocnione, wyposażone w zamki utrudniające ich 
pokonanie, a najlepiej na drzwi antywłamaniowe. Dla własnego bez-
pieczeństwa powinniśmy wyposażyć nasze drzwi w łańcuch i wi-
zjer. Dzięki zamontowaniu łańcucha możemy bezpiecznie uchylić 
drzwi i sprawdzić, kto za nimi stoi. Dodatkowo bez potrzeby wpusz-
czania do wewnątrz możemy odebrać korespondencję lub sprawdzić 
tożsamość osoby pragnącej wejść do naszego mieszkania. Koniecz-
nie powinniśmy wyrobić w sobie odruch zamykania drzwi od razu 

po wejściu do mieszkania, unie-
możliwiając w ten sposób osobom 
postronnym wejście do mieszkania 
poprzez naciśnięcie klamki.

Spoglądając przez wizjer 
upewnijmy się, czy osoba, która 
nas odwiedza jest rzeczywiście tą, 
za którą podała się dzwoniąc do-
mofonem. Niektórzy przestępcy 
celowo zasłaniają wizjer lub nie 
włączają światła na klatce schodo-
wej licząc na to, że osoba, do któ-
rej dzwonią w końcu uchyli drzwi. 
W takiej sytuacji, pod żadnym po-
zorem nie wolno ich otwierać.

Najsłabszym i najbardziej nie-
trwałym zabezpieczeniem jest 
szyba w oknie. Jedni włamywa-
cze, nie chcąc robić hałasu, wyci-
nają w niej otwór, inni po prostu ją 
wybijają. Właściciele domów jed-
norodzinnych nie powinni zapo-
minać o solidnym zabezpieczeniu 

okienek piwnicznych, dachowych, łazienkowych oraz drzwi do ga-
rażu, przez który można dostać się do wnętrza domu. Najlepszym 
zabezpieczeniem okien, drzwi balkonowych, czy tarasowych są ro-
lety antywłamaniowe. Pamiętajmy też, żeby wartościowych rze-
czy nie odkładać na parapetach, jeśli zostawiamy uchylone okna.

Nawet najbardziej wyrafinowane zabezpieczenia nie zdadzą jed-
nak egzaminu, jeżeli lekkomyślnie zostawimy klucze do mieszkania 
w „umówionym” miejscu, np. pod wycieraczką, nad framugą lub wy-
stępem muru, pod doniczką. Z tego samego względu nie pozwalaj 
dziecku nosić kluczy na szyi. Dbajmy też o to, by właściwie zabezpie-
czać rzeczy wartościowe, takie jak gotówka i biżuteria. Bieliźniarka, 
szafy, biblioteczka między książkami to są tylko pozornie bezpiecz-
ne miejsca – złodzieje właśnie od tych miejsc rozpoczynają penetrację 
mieszkania. Dla pieniędzy jedynym bezpiecznym miejscem jest bank.

Jeśli na dłużej wyjeżdżamy z domu, warto poprosić kogoś z ro-
dziny lub dobrych, zaufanych znajomych, by zaopiekowali się loka-
lem. Niech w czasie naszej nieobecności wyjmują listy ze skrzynki, 
wieczorami zapalają światło, włączają radio itp.

Lidia Cynt
Wydział Prewencji

KMP w Olsztynie

Jak uchronić mieszkanie 
przed włamaniem?

Pamiętaj! 

Jeśli jednak nie udało się uchronić mieszkania i padłeś 

ofiarą włamania, najpierw zawiadom Policję, a dopiero 

po oględzinach miejsca zdarzenia, przejrzyj rzeczy, by 

stwierdzić, co zostało skradzione. W odzyskaniu zabranych 

przedmiotów może pomóc specjalny wykaz, w którym 

należy odnotować typ, markę i numery identyfikacyjne 

posiadanych wartościowych przedmiotów. Biżuterię 

i dzieła sztuki warto sfotografować. W czasie zgłaszania 

faktu kradzieży łatwiej będzie opisać skradzione mienie.
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Rusza XV edycja 
programu stypendialnego Klasa 

Fundacji BGŻ BNP PARIBAS
Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do XV edycji programu stypendialnego 
Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas. O miejsce  w programie mogą ubiegać 
się uczniowie szkół gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Program obejmuje wsparcie podczas 3 lat nauki w liceum oraz 
stypendium na I rok studiów. Uczniom pokrywany jest koszt pobytu 
w internacie, wyżywienia, podręczników, wydatków na rozwój 
naukowy i kulturalny. Od 2003 roku blisko 700 młodych osób 
otrzymało szansę nauki w 5 najlepszych szkołach w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Szczecinie.
Każdy uczeń gimnazjum, który spełnia kryteria, może zgłosić się do 
programu za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego pod 
adresem: 

www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/
program-stypendialny-klasa.

Ponadto, program zapewnia dostęp do nagród stypendialnych oraz 
wieloletnie wsparcie także w rozwoju zawodowym, a program „Możesz 
na mnie Polegać” angażuje społecznie stypendystów w działania 
wolontariackie oraz umożliwia realizację własnych projektów 
prospołecznych.
Do tej pory Klasę ukończyło ponad 500 stypendystów. Wszyscy 
dostali się na wymarzone uczelnie wyższe. Od 2007 roku stworzą 
Stowarzyszenie Absolwentów, które wspiera ideę programu oraz jego 
kontynuację, a także realizuje użyteczne zadanie z zakresu kultury 
i edukacji.
W roku szkolnym 2017/2018 do programu będzie mogło dołączyć 50 
uczniów.

Więcej o Programie i Fundacji na stronie: 
www.bgzbnpparibas.pl/fundacja

Bank 
zmieniającego się 

świata 
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Samorządowy Dzień Sołtysa 
na Warmii i Mazurach

Sołtysi w historii Polski pojawili się w XII wieku. W tamtych czasach 
sołtys miał we wsi bardzo dużą władzę. Był na przykład sędzią. Dziś jest 
reprezentantem społeczności wiejskiej. Rola sołtysa w życiu społeczno-
ści wiejskich jest trudna do przecenienia. Urząd sołtysa to podstawowe 
i zarazem pierwsze ogniwo samorządowe na polskiej wsi. To właśnie 
sołtys potrafi skupić wokół siebie lokalną społeczność, zaktywizować 
ją i wspólnie realizować cele, które przynoszą korzyść mieszkańcom. 

W województwie warmińsko-mazurskim jest blisko 2300 soł-
tysów. Ich święto przypada na 11 marca, ale wielu z nich spotkało 
się już 3 marca 2017 roku na Samorządowym Dniu Sołtysa na War-
mii i Mazurach. W hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie 
zgromadziło się ponad tysiąc gości.

Lista wyróżnionych:

Lp. Imię i nazwisko Sołectwo Gmina

1.  Zdzisław Kugler Durąg Ostróda

2.  Lucja Kuczyńska Blanki LidzbarkWarmiński

3.  Zbigniew Cieśla Aniołowo Pasłęk

4.  Grażyna Kapuścińska Mątyki Iława

5.  Szymon Gałka Pilec Reszel

6.  Mirosław Zieliński Pożary Działdowo

7.  Bronisław Szatan Ługwałd Dywity

8.  Helena Boniecka StareJabłonki Ostróda

9.  Celina Sokołowska Węzina Elbląg

10.  Jan Wiśniewski Słupnica BiskupiecPomorski

11.  Anna Krystkiewicz Jagarzewo Janowo

12.  Małgorzata Łączyńska Sząbruk Gietrzwałd

13.  Stanisław Milewski Kajkowo Ostróda

14.  Teresa Rutyna Zalesie Milejewo

15.  Mirosława Mała ŻabiRóg Morąg

16.  Adam Perczyński Wójtowo Barczewo

17.  Andrzej Wierzbicki Wojciechy Bartoszyce

18.  Tadeusz Pypczyński Samborowo Ostróda

19.  Magdalena Sadowska Wilimy Biskupiec

20.  Jadwiga Weinar Zwiniarz Grodziczno

21.  Katarzyna Kustra Skierki Barciany

22.  Maria Żmijewska Woryny GórowoIławeckie

23.  Anna Czeryba Babiak LidzbarkWarmiński

24.  Anna Eber Królewo Morąg

25.  Jerzy Sadowski Podlasek Biskupiec

26.  Kazimierz Kazaniecki Górne Gołdap

27.  Jan Wołoszyn Łajsy Pieniężno

28.  Zygmunt Rząp Olszyny Szczytno

29.  Ewa Kulpińska-Mejor Talki Wydminy

30.  Natalia Kowalewska Łupki Pisz

31.  Bernard Burba Babki Gąseckie Olecko

32.  Andrzej Plichta Biskupiec Biskupiec

33.  Grażyna Ostas Turznica Ostróda
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Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
sekretariat: 89 521 92 50, fax 89 521 92 59 
e-mail:   dow@warmia.mazury.pl

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza 
Wsi, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową 
współpracę, trud, wysiłek i konsekwencje w działaniach na rzecz lokalnych 
społeczności. Dziękuję bardzo za zaangażowanie oraz wkład pracy 
w pełnieniu funkcji Sołtysa. 
Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej i działalności społecznej oraz 
wszelkiej pomyślności  w życiu osobistym. 

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego 

Na spotkaniu Pan Gustaw Marek 
Brzezin – Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił 
sołtysów z naszego województwa 
zaangażowanych w aktywizację 
społeczności lokalnej oraz inicju-
jących działania wpływające na 
poprawę wizerunku miejscowości 
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, rozwijanie krajobra-
zu wiejskiego, wzrost atrakcyjności 
turystycznej obszarów wiejskich, 
realizowane w ramach różnych 
konkursów np. „Aktywna Wieś 
Warmii, Mazur i Powiśla”, „Czy-
sta i piękna zagroda – estetyczna 
wieś”, „Eko-sołectwo”. 

Samorząd Województwa dba o rozwój społeczności wiejskich 
i ich aktywizację. Świadczy o tym fakt, że od 2011 roku wdraża-
ny jest Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto 
żyć…”. Uczestniczy w nim 80 sołectw z 48 gmin. W zależności od 
dostępnych środków zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych 
jest wiele inicjatyw w ramach Programu np.: 

• szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne dla członków grup 
odnowy wsi, liderów, koordynatorów gminnych, władz 
gmin oraz moderatorów, 

• konkursy dotyczące estetyki wsi i poprawy jakości życia 
na wsi np. konkurs pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” (corocznie przeznacza się około 300 000,00 zł 
na dofinansowanie małych inwestycji np. place zabaw, ele-
menty siłowni zewnętrznych, wiaty, sceny itp.), czy otwar-
ty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie 
aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Środki finansowe na obszary wiejskie Warmii, Mazur i Powiśla 
przekazane zostały również w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Samorząd Województwa do koń-
ca 2015 roku podpisał łącznie 2 486 umów o przyznanie pomocy 
na kwotę ponad 620 mln zł. W ramach osi Leader poprzez Lokalne 
Grupy Działania skierowano do lokalnej społeczności 1 355 małych 
projektów o kwocie dofinansowania do 50 tys. zł m.in. na: zajęcia 

edukacyjne dla dzieci, rozwijanie drobnej działalności gospodar-
czej, budowę ścieżek rekreacyjnych i przyrodniczych, imprezy kul-
turalno-sportowe, budowę małej infrastruktury turystycznej czy 
promocję obszarów cennych historycznie i przyrodniczo. 

Natomiast w ramach PROW 2014-2020, typ operacji: „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” – zawarto 182 umowy o przy-
znaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami na kwotę 
około 130 mln zł. W typie operacji: „Gospodarka wodno-ścieko-
wa” - wpłynęło 111 wniosków na łączną wartość kwoty pomocy 
118 345 178,99 zł.

Wykład nt. 
roli sołtysa 
w społeczności 
lokalnej wygłosił 
prof. Stanisław 
Achremczyk

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Kortowo

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i
Wsi, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową 
współpracę, trud, wysiłek i
społeczności. Dziękuję bardzo za zaangażowanie oraz wkład pracy 
w pełnieniu funkcji Sołtysa. 
Życzę dalszych sukcesów w
wszelkiej pomyślności  w
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Rolniczego z siedzibą w Olsztynie świadczy 
usługi w zakresie:
• konwencjonalnych, integrowanych 

i ekologicznych systemów produkcji rolnej
• pomocy w pozyskiwaniu środków krajowych 

oraz unijnych w ramach  Wspólnej Polityki 
Rolnej

Naszą misją jest wzrost poziomu i jakości 
życia mieszkańców obszarów wiejskich 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl

www.w-modr.pl
e-mail: sekretariat@w-modr.pl

www.w-modr.pl

Wesołego Alleluja !

Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy,

zdrowia, radości i wiosennego nastroju
życzą

Pracownicy 
i Dyrekcja WMODR
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Program „Prosument na Warmii i Mazurach” oficjalnie został 
zakończony. W piątek 10 lutego WFOŚiGW w Olsztynie podsumo-
wał funkcjonowanie programu, z którego w ciągu dwóch lat sko-
rzystało 361 beneficjentów. Głównym założeniem programu było 
ułatwienie dostępu mieszkańcom regionu do dofinansowań w za-
kresie energii odnawialnej.– Zainteresowanie energetyką odnawial-
ną w naszym województwie jest duże – mówił podczas spotkania 
Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Rea-
lizacja „Prosumenta”  wpisuje się również w te tendencje, którym 
poświęcona jest aktywność Unii Europejskiej i wszystkich państw, 
które szukają recepty na swój rozwój w zgodzie z naturą i ochro-
ną środowiska. Energia jest tutaj niezbędnym elementem takiego 
rozwoju – dodał.

Od lewej: Adam Krzyśków – prezes WFOŚiGW w Olsztynie, 
Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa 

i Tadeusz Ratyński – I  z-ca prezesa WFOŚiGW  Olsztynie

Bezpłatne porady

Wśród zaproszonych na konferencję gości nie zabrakło Sylwii 
Jaskulskiej – Członka Zarządu Województwa. – Program „Prosu-
ment” była szansą i nadzieją dla mieszkańców Warmii i Mazur- 
mówiła wicemarszałek Sylwia Jaskulska. – Dziś śmiało możemy 
mówić o sukcesie, ponieważ z dofinansowania skorzystało 361 be-
neficjentów. Realizacja „Prosumenta” to nie tylko inwestycje eko-
logiczne, ale także oszczędności w gospodarstwach domowych.

W dwóch naborach w „Prosumencie” do rozdysponowania było 
15 mln zł. Dzięki tym środkom powstało 338 instalacji fotowolta-
icznych, 36 instalacji pomp ciepła, a także wymienionych zostało 
12 pieców opalanych węglem na piece na biomasę. Dzięki reali-
zacji tych inwestycji możliwe było ograniczenie emisji dwutlen-
ku węgla o 2032 tony rocznie. Podsumowanie „Prosumenta” była 
także doskonałą okazją do podsumowania pracy zespołu doradców 
energetycznych, którzy od kwietnia 2016 roku doradzają w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odna-
wialnych źródeł energii. Z ich pomocy mogą korzystać samorządy 

z terenu Warmii i  Mazur, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
osoby fizyczne oraz firmy i przedsiębiorstwa.

– Nasz region podzieliliśmy na cztery obszary do którego przy-
dzielony jest jeden doradca energetyczny – mówił podczas spot-
kania Tomasz Koprowiak – koordynator zespołu doradców przy 
WFOŚiGW w Olsztynie. – Prowadzimy zarówno konsultacje in-
dywidualne, jak też i organizujemy spotkania związane z  promo-
cją odnawialnych źródeł energii, które są jednocześnie doskonałą 
platformą wymiany doświadczeń ciągle rozwijającego się rynku 
OZE. Nasze porady są oczywiście bezpłatne.

Jeden program – trzy linie

Podsumowanie „Prosumenta” było jednocześnie doskona-
łą okazją do zaprezentowania nowego programu „EWA plus”( 
E-nergia, W-oda, A-tmosfera) przygotowanego przez WFOŚiGW 
w Olsztynie. Nowy program ma odmienną formę finansowania 
niż „Prosument”. Nie są to już bezzwrotne dotacje tylko pożycz-
ki o stałym oprocentowaniu 2% w skali roku, które można wziąć 
maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka może być częściowo 
umarzalna. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90% należności 
i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta 
na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest 
też wymóg posiadania 10% wkładu własnego niezależnie od kwoty 
pożyczki. Priorytetowym celem nowego programu jest dofinanso-
wanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie 
zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwięk-
szenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód 
gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzysta-
nie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddzia-
ływania azbestu. Program został podzielny na trzy główne linie. 
I tak o pożyczki z linii „Energia” można ubiegać na budowę źródeł 
energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycz-
nym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.  Linia druga 
to „Woda”. Tu beneficjenci mogą starać o dofinansowanie takich 
działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych 
oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, bu-
dowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby byto-
we. Trzecia linia „Atmosfera” obejmuje takie działania jak budowa 
lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja bu-
dynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawiera-
jących azbest.  Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA 
plus” można ze sobą łączyć. Szczegółowe informacje dotyczące pro-
gramu znajdą Państwo na stronie:

 www.wfosigw.olsztyn.pl 
w zakładce 

Portal beneficjenta/Środki krajowe/Baza informacji o dofinansowaniu

Tekst i fotografia Grzegorz Siemieniuk

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
dla osób fizycznych 

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie podsumowano program „Prosument na 
Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdrażał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Spotkanie było też doskonałą okazją do zaprezentowa-
nia nowego programu pożyczkowego „EWA plus”, z którego mogą korzystać osoby fizyczne.

Podsumowanie „Prosumenta”, 
nowy program „EWA plus”

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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Zbigniew Bryś

Podjęcie dyskusji także nie jest łatwe, bo jest 
spowodowane zróżnicowanymi i odmienny-
mi zjawiskami i problemami rekompensat za 
wyrządzane szkody przez zwierzynę żyjącą 
w stanie wolnym. Debata w środowisku ło-
wieckim budziła kontrowersje wewnątrz sa-
mej organizacji ,  również z różnym 
nasileniem w środowisku rolników i organi-
zacji rolniczych. Stan ten nasilał się coraz 
wyraźniej i docierał do polityków, parlamen-
tarzystów każdej opcji politycznej. Dyskusja 
ta w poprzednich okresach lat 2005-2015 
zmierzała w niektórych gremiach politycz-
nych do zmiany modelu łowiectwa polskie-
go. Obowiązujący model łowiectwa 
winniśmy bronić i poszukiwać rozwiązań do 
jego umocnienia. Aktualny model łowiectwa 
w Polsce gwarantuje, że zwierzyna w stanie 
wolnym jest przypisana do obwodu łowie-
ckiego o minimalnej powierzchni 3 000 ha 
i stanowi własność Skarbu Państwa.

 Szkody łowieckie to najwyższy wskaź-
nik kosztów ponoszonych przez koła. Kon-
dycja finansowa kół łowieckich uzależniona 
jest od ceny skupu jednego kilograma zwie-
rzyny łownej. Rynek ma to do siebie, że ule-
ga wahaniom. Każdy podmiot gospodarczy 
zamierza uzyskiwać ze swojej działalno-
ści jak najwyższy dochód, nie są od tego bi-
znesu oderwani także rolnicy. Działalność 
gospodarcza w każdej gałęzi zawsze wiąże 
sie z ryzykiem. Rolnik podejmuje ryzyko 
upraw nie pod dachem, ale pod „chmur-
ką” w sąsiedztwie bytującej zwierzyny, żyją-
cej w stanie wolnym. Warunki klimatyczne 
z jednej strony utrudniają prowadzenie tej 
działalności, ale z drugiej strony sprzyjają 
rozwojowi populacji zwierzyny wolno ży-
jącej w środowisku przyrodniczym. Kultu-
ra upraw rolniczych spowodowała znaczny 

wzrost produkcji zbóż, w tym również ku-
kurydzy na ziarno. Produkcja ziarna kuku-
rydzy w kraju wynosi ok. 4,2 mln ton. Polska 
po raz pierwszy stała się poważnym ekspor-
terem zbóż, w sezonie 2014/2015, wyniósł 
on 6,5 mln ton. Znaczny wzrost produkcji 
upraw rolniczych, sprzyjające warunki kli-
matyczne doskonale wpływają na rozwój 
dziko żyjącej zwierzyny. 

 Musimy pogodzić się z tym, jak w pra-
wie każdym kraju na świecie wachlarz naci-
sków na polityków sprzyja tym, którzy mogą 
przysporzyć najwięcej głosów wyborczych. 
W Polsce mamy ok. 1,5 mln. producentów 
rolnych, którzy naciskają i oczekują najefek-
tywniejszych decyzji. 

 Koła łowieckie będące w trudnej kondy-
cji finansowej mogą liczyć tylko na jedyną 
formą dotacji w postaci składki członkow-
skiej. Niestety, ale wsparcie finansowe ze-
wnętrzne nie istnieje. Dziś model łowiectwa 
to także obowiązek. Wydaje się, że ustawa 
z dnia 22 czerwca 2016 o szacowaniu szkód 
łowieckich stwarza kompromis. Jestem zwo-
lennikiem podejmowania dyskusji i poszu-
kiwania możliwie najlepszych rozwiązań dla 
wszystkich stron.

 Art. 47 obowiązującego prawa łowie-
ckiego określa cyt.: „Właściciele lub posia-
dacze gruntów rolnych i leśnych powinni, 
zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzier-
żawcami i zarządcami obwodów łowieckich 
w zabezpieczaniu gruntów przed szkoda-
mi”. Zapis ten nie określenia jednoznacznie 
zasad współdziałania, jest zbyt ogólnikowy. 
Niezbędny jest zapis określający obowiązk 
producentów rolnych i wymagań przestrze-
gania kultury agrotechnicznej. 

Ważne jest to, aby system odszkodowań 
nie wpływał na nadużywanie funduszy Skar-
bu Państwa. 

 Ustawa spowoduje wzrost kwot na szko-
dy. Istotnym jest aby Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wydało rozporządzenie okre-
ślające metodologię szacowania szkód oraz 
zasady obowiązujące producentów rolnych ja-
kie winni stosować w celu maksymalnej eli-
minacji szkód łowieckich, skonkretyzować 
obowiązki producenta rolnego, być może na-
wet określić jaki procent szkód należałoby 
zaliczyć do ryzyka produkcyjnego. Przejęcie 
przez Skarb Państwa częściowego finansowa-
nia szkód łowieckich nakłada na osoby szacu-
jące szkody odpowiedzialność za sumienność 
wykonywanych czynności. Nieuzasadnione 
naliczenie, zawyżenie wartości szkód może 
pociągać do odpowiedzialności karnej zgod-
nie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym.

 Opinie środowisk rolniczych i ich or-
ganizacji donoszą o dotychczasowym, nie-
rzetelnym szacowaniu szkód w uprawach 
rolnych. Włączenie wojewody jako organu 
niezależnego, związanego z odszkodowania-
mi łowieckimi wydłuża ten proces i raczej 
jest nie trafiony. Być może organ wojewody 
winien funkcjonować tylko w łańcuchu od-
woławczym. Nie sposób debatować dziś po 
przyjęciu ustawy, aby kontynuacja szacowa-
nia szkód łowieckich była w dalszym ciągu 
realizowana przez dzierżawcę obwodów bo 
ustawodawca na dziś absolutnie nie zakła-
da takiej opcji. 

Sugestie, aby to czynili przedstawicie-
le Izb Rolniczych sa również nietrafio-
ne, bo o jakiej bezstronności możemy tu 
także mówić? Poszukiwanie w dalszej de-
bacie parlamentarnej strony do szacowa-
nia wskazało na Lasy Państwowe, wydaje 
się bardziej sensowne. Rozumiem sprze-
ciwy tego środowiska o braku wykwalifi-
kowanej kadry, ale wojewoda także jej nie 
ma, zatem każda ze stron musi doszkolić 
kadry, zwiększyć zatrudnienie. Obojęt-
nie, który podmiot miałby tą rolę realizo-
wać, obowiązywałyby takie same zasady. 
W efekcie jakakolwiek instytucja będzie 
szacowała szkody to najefektywniej-
sze ekonomiczne byłoby, aby szacowanie 
szkód prowadzone było w oparciu o umo-
wy–zlecenia, gdyż praca ta ma wyjątkowo 
sezonowy charakter. Celowe zatrudnianie 
osób do tych czynności nie jest uzasadnio-
ne ekonomicznie.

 Od wiek wieków dzika zwierzyna za-
wsze była utożsamiana z lasem, szkody czy-
nione w lasach przez zwierzynę były, są 
i będą. Lasy Państwowe podejmują kosz-
towną ochronę swoich upraw, ale czy muszą 
one aż takie być? Doskonale to reprezentu-
je artykuł w dwutygodniku LAS POLSKI pt. 
„Czas na nowe światło w tematyce ochrony 
przed zwierzyną” (Nr 20/2016, str. 28, au-
tor Bogusław Magac). Nie obcy jest zatem 
problem szkód łowieckich w Lasach Pań-
stwowych stąd tym bardziej jest niezrozu-
miały sprzeciw i opór przedstawicieli lasów 
państwowych. Dlaczego Lasy Państwowe 
nie miałyby szacować np. tylko na obwo-
dach leśnych, być może jest to kompromis.

 Lasom Państwowym jest bliżej do tej 
problematyki gdyż:
• podpisują umowy na dzierżawę obwo-

dów łowieckich, które obejmują po-
wierzchnię 40% lasów,

• mają istotny wpływ na plany pozyskiwa-
nia zwierzyny łownej,

Szkody łowieckie – stały problem
Nowelizacja ustawy dotycząca szkód łowieckich w uprawach rolnych ustanowiona 22 czerwca 
2016 roku wywołała szeroką debatę w wielu środowiskach. Nie sposób nie podjąć dyskusji dla 
określenia poglądu na te zagadnienie, tym bardziej, że wiele osób na stan dzisiejszego prawa 
ma odmienne zdanie.

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie



13PULS REGIONU Nr 132

• zobowiązują koła łowieckie do prowadze-
nia corocznej inwentaryzacji stanu zwie-
rzyny łownej i składania sprawozdań 
z tych czynności,

• zatwierdzają plan pozyskania zwierzyny 
łownej dla obwodu łowieckiego,

• zatwierdzają korekty planu pozyskania 
zwierzyny łownej dla dzierżawcy obwo-
du łowieckiego, 

• opracowują wieloletnie łowieckie plany 
hodowlane zwierzyny łownej,

• mają wpływ na koła łowieckie w przy-
padku braku realizacji planów pozyska-
nia zwierzyny łownej,

• jeśli nowelizacja ustawy prawo łowie-
ckie wprowadzi zasadę możliwości wy-
powiedzenia umowy dzierżawy obwodu 
w przypadku realizacji planów pozyska-
nia poniżej 80% przez okres 3 lat to Lasy 
Państwowe mogą z tego prawa skorzystać,

• są zainteresowani jak najmniejszymi 
szkodami w uprawach leśnych,

• grodzą uprawy leśne chroniąc je przed 
zgryzaniem przez zwierzynę, powodu-
jąc m.in. wypychanie zwierzyny na pola 
uprawne,

• obciążają koła łowieckie kosztami ochro-
ny przed szkodami w lasach w przypadku 
nie wykonania planu pozyskania zwie-
rzyny płowej,

• mają istotny wpływ na kategoryzację 
wszystkich obwodów łowieckich,

• tenuta dzierżawy obwodów z tere-
nów leśnych trafia na rachunek Lasów 
Państwowych.
Odrębnym zagadnieniem jest tenuta 

dzierżawna jaką płacą Koła Łowieckie z ty-
tułu dysponowania obwodami łowieckimi. 
W końcowym rozrachunku tenuta dzier-
żawna w zależności od powierzchni odpo-
wiednio trafia do Lasów Państwowych oraz 
Gmin. Środki te są zagospodarowywane 
w budżetach tych instytucji i nie jest mi zna-
ny sposób ich celowego zagospodarowania. 

Na pewno dyskusyjny sposób zagospodaro-
wania tych środków ma miejsce w Gminach. 
Dyskusja wymagałaby być może rozważenia 
szacowania szkód łowieckich przez Urzędy 
Gmin. Przedstawiciele Urzędów Gmin opi-
niują plany pozyskania zwierzyny, najbliżej 
nich znajduje się problem szkód łowieckich. 
Czy któraś z Gmin analizowała jak przez 
lata kształtowały się szkody na ich terenie, 
czy np. wzrost szkód nie winien powodo-
wać wnoszenia opinii w planach łowieckich 
o zwiększeniu pozyskania zwierzyny? 

 Mam pełną świadomość, że niniejszy 
artykuł nie rozstrzyga wszystkich tego typu 
problemów, ale wyzwalać będzie różne in-
dywidualne przemyślenia, dyskusje w swo-
ich środowiskach, być może też odmienne 
poglądy. Moim zdaniem jest czas, aby spoj-
rzeć odmiennie na problem szkód łowie-
ckich w gospodarce rolnej i wypracować 
racjonalny model.

Zbigniew Bryś

WFOŚiGW
Korzystamy z dofinansowania 
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uprawach leśnych, ny sposób ich celowego zagospodarowania. Zbigniew Bryś

   – Atrakcyjność przyrodnicza Warmii i Mazur jest znakiem 
rozpoznawczym naszego regionu. Wyjątkowy krajobraz i bogata 
różnorodność biologiczna są dobrem o niezaprzeczalnej wartości, 
ale jednocześnie bardzo delikatnym, dlatego też Samorząd Woje-
wództwa już po raz czwarty organizuje konkurs o nagrodę Mar-
szałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im prof. Janiny 
Wengris, by docenić wybitny wkład we wspieranie postaw proeko-
logicznych i działania przyczyniające się do zmniejszenia zagro-
żenia środowiska naturalnego – mówi Sylwia Jaskulska, Członek 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dotychczasowymi laureatami konkursu są dr Andrzej Krzywiński, 
Alicja Szarzyńska i prof. Roch Mackowicz. Profesor Roch Mackowicz, 
zeszłoroczny laureat, leśnik, ornitolog i pedagog, został wyróżniony 
za rozległą i wieloletnią działalność związaną z kształtowaniem po-
staw ekologicznych wielu pokoleń studentów i pracowników Akade-
mii Rolniczo-Technicznej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz innych mieszkańców województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Laureat ma niewątpliwe zasługi w zakresie propagowania 
działań i rozwiązań zmierzających i przyczyniających się zmniejsze-
nia zagrożenia środowiska naturalnego naszego regionu. Od 1970 r. 
do 2008 r. był członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, a od 
2008 r. jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Olszty-
nie, natomiast już od 1957 r. jest Członkiem Polskiego Towarzystwa 
Zoologicznego. Wśród jego dokonań warto wspomnieć o prowadzeniu 
badań i kierowaniu zespołami badawczymi m.in. w rezerwatach przy-
rody: Pogubie Wielkie, Jezioro Karaś, Jezioro Łuknajno, Jezioro Iłgi, 
Zielony Mechacz. Przez wiele lat pracy dydaktycznej był wychowaw-
cą i opiekunem naukowym wielu pokoleń zoologów, był promotorem 
7 rozpraw doktorskich, 120 prac magisterskich i 80 prac licencjackich 
z zakresu ornitologii, zoologii i ekologii. 

Podobnie jak w latach poprzednich udział w konkursie mogą 
wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związa-
na z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać 

koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, 
instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne. Zgło-
szenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) do 31 marca br.

 Marcin Proniewicz

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia kandydata 
dostępny jest na stronie internetowej Wrota Warmii i Mazur 
w zakładce „Środowisko – Nagroda im. prof. Janiny Wengris”.

Czwarta edycja konkursu o nagrodę 
im. prof. Janiny Wengris*

Do 31 marca 2017 roku potrwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu 
o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris. W minionych 
latach wyróżnienie to otrzymali: Alicja Szarzyńska, dr Andrzej Krzywiński i prof. Roch Mackowicz.

* Prof. Janina Wengris
Była znakomitym biologiem entomologiem, cieszącym się ogromnym 

szacunkiem wykładowcą uniwersyteckim oraz autorką dziesiątków pub-
likacji naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych, 
a także opracowała dwa filmy dokumentalne. Pod jej kierunkiem napisa-
no 4 habilitacje, 8 doktoratów oraz około 140 prac magisterskich. Za wy-
bitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Profesor uhonorowana 
została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi 
Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Ma-
zur (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).

Ubiegłoroczny laureat 
konkursu prof. Roch Ma-
ckowicz był gościem spe-
cjalnym obchodów „Dnia 
bociana białego” organizo-
wanego przez  WFOŚiGW 
w Olsztynie 
fot. Grzegorz Siemieniuk

* Prof. Janina Wengris
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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

Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
organizuje po raz siódmy 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, akumulatory 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, 
Bank BGŻ BNP Paribas SA Olsztyn, ZGOK Sp z o.o w Olsztynie, W-MODR w Olsztynie

I miejsce - 2 000 zł, II-miejsce - 1 500 zł, 
III-IV miejsce - po 1 000 zł, V-XIII 500 zł (nagrody rzeczowe)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie

ZASADY KONKURSU 
„EKO – SOŁECTWO”

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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Od czasu wprowadzenia zróżnicowanych opłat za odpady se-
lektywnie zbierane i odpady zmieszane, które ponoszą mieszkań-
cy, jakość surowca selektywnie zebranego u źródła nie poprawiła 
się. Wtedy, gdy odpady segregowali tylko ci, którzy byli przekona-
ni co do zasadności takich działań, poziom jakości był zdecydowa-
nie wyższy. Obecnie ponad 40% stanowią odpady nie nadające się 
do recyklingu, czyli prawie połowa tego, co wrzucamy do pojemni-
ków na surowce wtórne, nie nadaje się do odzysku materiałowego.

Problem ten dotyczy całej Polski i zastanawiam się czy wynika 
to z naszej mentalności, że jak nam coś narzucić, to my nie. Z dru-
giej jednak strony może to wynikać z naszej niewiedzy, jak właści-
wie segregować odpady. Zmienić pierwsze, mentalność – łatwo nie 
będzie… zmienić drugie – to proces w miarę szybki, polegający na 
podaniu odpowiednich informacji mieszkańcom naszego regionu. 

Wymienione w ramce odpady nie nadają się do recyklingu, 
a więc są zanieczyszczonym odpadem selektywnej zbiórki.

NIE WRZUCAJ DO ŻÓŁTEGO I NIEBIESKIEGO POJEMNIKA:
• surowców włożonych jeden w drugi np. kartonika włożonego do worka foliowego, butelki po chemii 

gospodarczej włożonej do pudełka tekturowego

• kawałków lub całych obudów plastikowych po sprzęcie AGD
• klisz RTG
• laminowanych dokumentów
• wieszaków do ubrań
• sznurków, linek i siatek plastikowych
• opakowań wypełnionych zawartością – butelek z płynami, pudełek z żywością
• papierów higienicznych (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne) i zabrudzonego papieru
• pampersów
• butelek po oleju jadalnym

W imieniu własnym oraz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie życzę Państwu, 
aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, 

a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy 
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

Mariusz Gawełda – Prezes Zarządu

Katarzyna Ludwiszewska
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

W imieniu własnym oraz pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie życzę Państwu, 
aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i

a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy 
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie

Mariusz Gawełda – Prezes Zarządu
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie

Mariusz Gawełda – Prezes Zarządu
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie

W segregacji nadal 
dużo do zrobienia
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Więcej informacji otrzymasz w Urzędzie Gminy!
Nie czekaj! Skorzystasz Ty i środowisko!

USUWAMY

2017 to ostatni rok, kiedy możesz  bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, 
czy też  budynku gospodarczego! Skorzystaj  z programu dotacyjnego „Azbest”,  
który finansowany jest przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie. Dzięki dofinansowaniu 
usuniesz ten szkodliwy minerał w sposób bezpieczny dla Ciebie i Twojego otoczenia! 
Stosownie do zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu Polska ma obowiązek 
do 2032 roku usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających ten groźny minerał! 

Gdzie są środki na ten cel?

UDAĆ SIĘ DO URZĘDU GMINY

BEZPIECZNY DOM,
BEZPIECZNE ŚRODOWISKO

ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY
 ODPOWIEDNI WNIOSEK

FIRMA WYBRANA PRZEZ URZĄD GMINY 
ZABIERZE  AZBEST Z DACHU TWOJEGO 
DOMU, GARAŻU

1

2

3

4

Co trzeba zrobić?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  G o s p o d a r k i  Wo d n e j  w  O l s z t y n i e  
przy współpracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska w Warszawie udziela 
G m i n o m  d o t a c j i  n a  r e a l i z a c j ę  z a d ań  
związanych z usuwaniem azbestu.  
Pamiętaj, że w ramach programu możeszPamiętaj, że w ramach programu możesz 
otrzymać dotację do 85% wartości zadania.


