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

Mój komentarz
W czerwcowym wydaniu Pulsu
Regionu zachęcamy do zwrócenia
uwagi na temat zbioru ziół z czystych
ekologicznie terenów Warmii i Mazur
– można się nimi leczyć, ale można
również na tym zarobić! Więcej informacji w gazecie.
Zwracamy również uwagę na
Program „Dobrze wykorzystaj 500+ –
działki za pół ceny”. W ubiegłym roku
zdobył ogólnopolski rozgłos. Pomysł stawiał za cel wzrost liczby mieszkańców
i demografii. Teraz włodarze idą za ciosem
i dają ulgi podatkowe dla osób, które chcą
zamieszkać na terenie Gminy Kurzętnik.
Program „Kurzętnik Mieszkanie+Praca to
się opłaca” polega na zwolnieniu z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych ,bądź lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na
okres 3 lat. Więcej szczegółów w gazecie.
Ważnym tematem prowadzonym
przez Urząd Marszałkowski naszego
województwa są Wioski Tematyczne
– jako szansa na aktywizację obszarów wiejskich. Jest to jedno z działań
realizowanych w ramach PROW 20142020. Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Oznacza to, że za pośrednictwem
Lokalnych Grup Działania i Lokalnych
Grup Rybackich z obszaru objętego daną
Lokalną Strategią Rozwoju na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego z funduszy unijnych mogą skorzystać różne podmioty, m.in: samorządy lokalne, organizacje pozarządowe,
kościoły, przedsiębiorcy, osoby fizyczne. Podejście „LEADER” w nowym okresie programowania umożliwia dofinansowanie w wielu aspektach – więcej
na stronie 8.
Przypominamy, iż w 2017 roku
INTER-PRIM Sp. z o.o., wydawca PULSU
REGIONU po raz VII organizuje coroczną edycję konkursu pod nazwą EKOSOŁECTWO, czyli zbieranie zalegających
w naszym województwie elektrośmieci. Akcji patronuje Urząd Marszałkowski
− Marszałek Gustaw Marek Brzezin.
Zgłosiło się już sporo sołectw, zapraszamy kolejne. Szczegółowe zasady konkursu opisujemy w gazecie. Zapraszamy
również do kontaktu z redakcją. Telefony
w stopce redakcyjnej.
Wszystkim czytelnikom redakcja
Pulsu Regionu życzy udanych wakacji!
Sylwia Szkamruk

3 czerwca 2017 roku w Parku Wiejskim w Świątkach odbył się
coroczny festyn rodzinny:
EKOLOGIA W RODZINIE NIGDY NIE ZGINIE

Oto nasze działania w Gminie Świątki:
1. Od trzech lat organizujemy festyn rodzinny bez
alkoholu. Promujemy rodzinne spędzanie czasu,
przemycamy profilaktykę uzależnień oraz przemocy w rodzinie, promujemy postawy ekologiczne.
2. Raz lub dwa razy do roku zapraszamy do wygłoszenia kazania ks. Tadeusza Alickiego, który jest duszpasterzem trzeźwości. Jego kazania są niesamowite.
3. W 2015roku zorganizowaliśmy Dzień Trzeźwości
z Lechem Zakrzewskim i jego programem profilaktycznym „Uwierz w siebie” z koncertem autorskich piosenek. W trakcie można było podziwiać
prace plastyczne młodego alkoholika-narkomana, który obecnie jest abstynentem. W 2016 roku
w ramach Dnia Trzeźwości odbył się koncert plenerowy „Daj siebie innym” Piotra Nagiela nad Jeziorem Skolickim.
4. W 2015roku zorganizowaliśmy akcję „Wakacje
z profilaktyką w Gminie Świątki”. Zajęcia profilaktyczne odbyły się w oparciu o scenariusz przygotowany przez wolontariuszkę studentkę UWM, Alicję
Gołębiowską. Ala jest mieszkanką naszej gminy.
Zajęcia odbyły się w świetlicach wiejskich w Brzydowie, Włodowie, Gołogórze, Kwiecewie, Skolitach, Drzazgach.
5. W październiku 2016 roku zorganizowaliśmy szkolenie/spotkanie „Czynnościowe pułapki mogące
prowadzić do uzależnienia”. Spotkanie poprowadzili członkowie Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.
6. Wspieramy działania profilaktyczne podejmowane
przez lokalne stowarzyszenia np. UKS Junior Świątki
oraz działania podejmowane przez świetlice wiejskie i oczywiście placówki oświatowe. Dofinansowujemy różnego rodzaju warsztaty profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży.
7. Dzięki współpracy GKRPA, Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego oraz innych instytucji w 2016 roku
aż 11 osób podjęło decyzje o dobrowolnym leczeniu uzależnienia w ośrodkach terapii uzależnień
m.in. w Lidzbarku Warmińskim oraz Czerniewicach.
Dużo pracy wkładamy w to, aby przymus zamienić w chęć
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Korekta:
Jolanta Grochowska
Grafika, skład, łamanie:
Zbigniew Nowicki, tel. 515 241 779
e-mail: reklama@data.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa
w Świątkach im. Majora Henryka Sucharskiego również
chwali sobie współpracę z Gminą Świątki, Wójtem Gminy Sławomirem Kowalczykiem, jak również pozostałymi pracownikami gminy. Dyrektor szkoły Agnieszka
Miąsko, wraz z wicedyrektorem Robertem Łaszczewskim przygotowali taką oto laurkę:
„W codziennej pracy Szkoły Podstawowej w Świątkach
niebagatelną rolę odgrywają działania profilaktyczne. Wiele z nich prowadzonych jest przez wychowawców klas oraz
pedagoga szkolnego. Jednak większość z nich nie zostałaby
zrealizowana, gdyby nie pomoc finansowa i merytoryczna pani Moniki Ćwiek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w gminie Świątki.
Dzięki niej odbyły się warsztaty profilaktyczne dla
uczniów klasa IV-VI, obejmujące tematykę tolerancji, kultury języka w życiu codziennym oraz uzależnień. Warsztaty prowadziła zarówno pani Monika, jak i zaproszeni
przez nią trenerzy.
Nie tylko uczniowie byli odbiorcami działań profilaktycznych, ale także ich rodzice uczestniczący w konferencji pt. „Czynnościowe pułapki mogące prowadzić do
uzależnienia”, którą poprowadzili członkowie Polskiego
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.
Pani Monika Ćwiek, jako pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, wspiera
także działalność stowarzyszeń w gminie Świątki, w tym
także działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior”, działającego przy Szkole Podstawowej.
Pani Monika Ćwiek jest osobą profesjonalną, dlatego współpraca z nią przynosi wiele korzyści szkole i jest
gwarantem sukcesu podejmowanych działań”.
W Gminie Świątki ważna jest
współpraca. Profilaktyka w pojedynkę
to żadna profilaktyka!

gmina, w której warto żyć

Urząd Gminy w Świątkach
Świątki 87, 11-008 Świątki
tel.: (+48 89) 616 98 83, 616 98 90,
616 92 31, 616 92 32
fax: (+48 89) 616 98 22,
e-mail: gmina@swiatki.pl
Wydawca:
INTER PRIM Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 2/23
10–038 Olsztyn

Kolportaż poprzez Pocztę Polską do firm i instytucji na terenie

Dyrektor Wydawnictwa
Irena Węgrowska

nadleśnictwa (33).

Zarząd wydawnictwa:
Prezes Wydawnictwa
Jarosław Kosiński
inter-prim@neostrada.pl

Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.

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

Olsztyna, do 116 urzędów miast, gmin, miast i gmin oraz 19 starostw. Wszystkie sołectwa woj. warmińsko-mazurskiego (2235),
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych artykułach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za
treść ogłoszeń oraz jakość nadesłanych materiałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

NIE MUSISZ ZA WSZYSTKO PŁACIĆ
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
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OTWÓRZ BEZWARUNKOWO DARMOWE
KONTO OPTYMALNE:
O zł za prowadzenie konta
O zł za kartę debetową do konta
0 zł za bankomaty BGŻ BNP Paribas i Planet Cash

W ramach aktualnej oferty Konta Optymalnego („Konto”) dostępnego dla konsumentów na podstawie Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa”):
brak miesięcznych opłat za prowadzenie Konta i obsługę karty debetowej do Konta dla Posiadacza (z wyłączeniem nośnika zbliżeniowego), bezpłatne wypłaty z bankomatów Banku BGŻ BNP Paribas
i Planet Cash w Polsce, bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BNP Paribas i w ramach Global Alliance za granicą – ich lista znajduje się na stronie internetowej Banku. Brak opłat za wypłaty z bankomatów
za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Niezależnie właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę zgodnie z odpowiednią informacją wyświetlaną na ekranie
bankomatu. Informacja o wszystkich opłatach i prowizjach Banku dostępna w Taryfie. Szczegółowe informacje, w tym Umowa i Taryfa, dostępne są w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz na stronie
www.bgzbnpparibas.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 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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Marszałek nagrodził samorządowców
za gospodarność
Forum Samorządowe Warmii i Mazur zwieńczyło wręczenie nagród marszałka
„Złote Runo”. To wyróżnienia za najbardziej proinwestycyjny budżet jednostek samorządu terytorialnego. Laury otrzymało 28 gmin, miast i powiatów.

– Świętujemy 27. rocznicę wprowadzenia reformy samorządowej,
która okazała się sukcesem demokracji – mówił marszałek Gustaw
Marek Brzezin. – Chętnie ruszyliśmy do pracy w samorządach, bo
to oznaczało stanowienie samemu o sobie, decydowanie na miejscu
o sprawach, które nas dotyczą. Przede wszystkim o dysponowaniu dochodami, a w ostatnich latach również środkami unijnymi. Sprawdzamy się w tej roli, co widać w dynamicznym rozwoju każdej sfery życia
gospodarczego i społecznego.
Podstawą do wyróżnienia jednostki samorządu „Złotym Runem”
było przeliczenie wydatków majątkowych na jednego mieszkańca.
Laureatów wyłoniono w czterech kategoriach: miasta (Lubawa, Iława,
Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie), miasta i gminy (Mikołajki, Nidzica,
Zalewo), gminy (Nowe Miasto Lubawskie, Płośnica, Iława) oraz powiaty
(kętrzyński, nowomiejski, szczycieński). Poza tym uhonorowano 15 samorządów za najwyższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki ogółem, czyli takie, które obejmują koszty utrzymania administracji.
Paneliści zgromadzeni na forum podkreślali obywatelski charakter samorządu. Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta
i przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, uznał
budowanie społeczeństwa obywatelskiego za jedno z najważniejszych zadań i sukcesów samorządowców.
– Wybory bezpośrednie, budżety obywatelskie, pieniądze na organizacje pożytku publicznego, konsultacje społeczne, referenda – te
narzędzia umożliwiają mieszkańcom współrządzenie i współdecydowanie o sprawach swoich małych ojczyzn – mówił Trzaskowski.
Gustaw Marek Brzezin za sukces samorządów uznaje zdolność
do konsolidacji potencjału wielu osób i instytucji. Według marszałka
województwa samorząd promuje współpracę, integruje środowiska,
sprzyja rozmawianiu, słuchaniu, szukaniu rozwiązań korzystnych
dla wszystkich zaangażowanych stron.
– Przykład z mojego podwórka: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko“ zrzesza 19 gmin i we własnym zakresie radzi sobie z gospodarką odpadami na swoim terenie – mówił
marszałek. – Inne jednostki łączą siły, by sprawniej pozyskiwać fundusze z zewnątrz, na przykład Cittaslow albo Wielkie Jeziora Mazurskie. Zadbać o rozwiązanie wspólnego problemu, jak zrobili to
samorządowcy połączeni bardzo zniszczoną drogą nr 538.
Zapytani o potrzeby zmian przez prowadzącego dyskusję Wiktora
Marka Leyka, szefa Kancelarii Sejmiku Województwa, paneliści zgodnie
podkreślali, że najważniejsze jest przestrzeganie rozwiązań prawnych,
które już istnieją, a dopiero potem spokojna refleksja nad usprawnieniami.
– Pełne finansowanie zadań zleconych przez rząd, choćby oświaty, też wiele by ułatwiło – powiedział Grzegorz Zapadka, wójt gminy Wielbark.

– Rzeczywiście aura nie sprzyja myśleniu o korzystnych
zmianach w administracji samorządowej i skłania raczej
do postaw defensywnych – podsumował dyskusję profesor Izdebski. – Warto też zastanowić się nad sytuacją, kiedy samorządowi ubędzie jednej z jego kluczowych
ról, mianowicie dysponowania europejskimi pieniędzmi.
Ale coraz większe angażowanie społeczeństwa w sprawy lokalne poprzez budżety obywatelskie, konsultacje
czy referenda to z pewnością dobry kierunek rozwoju.
Wcześniej tego samego dnia sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął „Kartę Samorządności”.
Dokument m.in. uznaje reformę samorządową za jedną
z najbardziej udanych w Polsce, a proponowane zmiany prawne bez konsultacji ze stroną samorządową za ryzyko podważenia ustroju państwa.
Wykład o fundamentalnym znaczeniu samorządu w nowoczesnym i demokratycznym państwie prawa wygłosił profesor Hubert
Izdebski – znakomity prawnik i twórca wielu ustaw, w tym tych dotyczących administracji publicznej.
– Czuję się trochę jak misjonarz wygłąszający homilię do już nawróconych – żartował profesor Izdebski. – Ale chętnie umocnię państwa w wierze i może skłonię do refleksji.
Profesor wyjaśnił różnicę między dwiema przeciwstawnymi koncepcjami – naturalistyczną i etatystyczną – w ramach których powołuje się do istnienia samorządy. Pierwsza zakłada, że samorząd
istnieje niejako z natury – jest, bo przysługuje mu istotna część zadań publicznych. Druga głosi podrzędność samorządu wobec państwa – jest, ponieważ rząd zleca mu część swoich zadań. W wielu
krajach, w tym w Polsce, obok poziomego podziału władzy funkcjonuje również podział pionowy – od dołu do góry, od gminy, poprzez
powiat, po województwo – dzięki czemu zadania publiczne mogą
być realizowane na szczeblu władzy, który jest najbliżej obywateli.
– W ten sposób realizowana jest konstytucyjna zasada pomocniczości – mówił profesor. – Decentralizacja władzy, która następuje
w ramach naturalistycznej koncepcji samorządu, to nic innego, jak
wcielanie w życie właśnie tej zasady.
Obywatelowi
łatwiej skontrolować władzę gminy
niż państwa,
a wieloszczeblowe zarządzanie sprawia, że
współdziałanie
władz i dialog
społeczny są
niezbędne. Samorządowcy muszą gospodarować dobrami gmin, powiatów i regionów rzetelnie i sprawnie, ponieważ rozliczają się przed mieszkańcami
– swoimi sąsiadami, których spotykają na co dzień w drodze do pracy, w parku, czy kościele. Samorząd jest więc instytucją z gruntu obywatelską i demokratyczną.
– To są może oczywistości, ale zbyt często tracimy je z oczu – zakończył profesor Izdebski.
Forum Samorządowe Warmii i Mazur „Złote Runo“ odbyło
się 23 maja.
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Rusza I edycja konkursu
„Zaczarowany zakątek”
Masz piękny i zadbany ogród? Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje konkurs „Zaczarowany
zakątek” na najpiękniejszy ogród przydomowy. Koniecznie weź w nim udział!
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, kształtowanie świadomości mieszkańców
w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu posesji oraz
aktywizacja gospodarcza mieszkańców na rzecz zwiększenia
walorów krajobrazowych.
Uczestnicy
Konkurs jest skierowany do rolników prowadzących gospodarstwa
specjalizujące się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej, będących
właścicielami ogrodów przydomowych znajdujących się na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w konkursie mogą
wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie.
Przebieg konkursu
Konkurs przebiega w trzech etapach:
1. Przyjmowanie zgłoszeń - warunkiem udziału w konkursie jest
przesłanie do dnia 15.07.2017 r. wypełnionego formularza
zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami przydomowego ogrodu
i opisem na adres biura konkursu. Formularz zgłoszeniowy jest
do pobrania na stronie internetowej www.wmirol.org.pl lub
do odbioru w biurze konkursu. Zgłoszeń można dokonywać
w następujących formach:
− przesyłając na adres e-mail: konkursogrod@gmail.
com wypełniony formularz zgłoszeniowy zeskanowany
z własnoręcznym podpisem wraz ze zdjęciami;
− przesyłając pocztą tradycyjną na adres biura konkursu
wypełniony formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym
podpisem wraz ze zdjęciami na CD/DVD;
− złożyć osobiście w biurze konkursu wypełniony formularz
zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem wraz ze
zdjęciami na CD/DVD.
2. Wybór ﬁnalistów - komisja konkursowa, na podstawie
nadesłanej dokumentacji fotograﬁcznej wraz z opisem,
dokonuje oceny i wybiera 5 ogrodów, które przechodzą do
kolejnego etapu konkursu.
3. Wybór laureatów, czyli ocena komisji na miejscu. Podczas
wizytacji ogrodów wybranych do ﬁnału, zostaną wyłonieni
zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody ﬁnansowe.

Ocena
Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana
przez Organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Przy ocenie komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1. Roślinność rodzimego pochodzenia (rośliny ozdobne i zioła): 0-30
pkt.
2. Układ przestrzenny ogrodu: 0-10 pkt.
3. Kompozycja, dekoracyjność, pomysłowość: 0-20 pkt.
4. Mała architektura ogrodowa: 0-10 pkt.
5. Estetyka części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej
przylegającej do ogrodu: 0-10 pkt.
6. Powierzchnia ogrodu (im mniejsza powierzchnia tym mniej
punktów): 0-20.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100.
Nagrody
Wyłonionym laureatom Konkursu komisja konkursowa przyzna
nagrody ﬁnansowe:
 I miejsce
- nagroda o wartości 700 zł.
 II miejsce
- nagroda o wartości 600 zł.
 III miejsce
- nagroda o wartości 500 zł.
 2 wyróżnienia - nagrody o wartości 200 zł.
Informacje dodatkowe
Zgłaszany ogród musi być samodzielnie urządzony i pielęgnowany
przez właściciela lub osobę zgłaszającą. Z konkursu wyłączone są
ogrody komercyjne (zaprojektowane przez architekta ogrodów).
Wymagania dot. zdjęć:
− na konkurs przyjmowane są wyłącznie zdjęcia w formie
elektronicznej: CD/DVD, e-mail,
− maksymalna ilość zdjęć – 10,
− zdjęcia powinny przedstawiać przede wszystkim widok ogólny
ogrodu, perspektywę, w kolejności szczegóły,
− preferowana rozdzielczość 2480 x 3508,
− zdjęcia powinny być wykonane tylko i wyłącznie w roku
kalendarzowym 2017.
Biuro konkursu:
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 43A,
tel / fax 89 534-05-67
e-mail: konkursogrod@gmail.com
www.wmirol.org.pl
Facebook/WMIROL
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300 mln zł dla przedsiębiorstw
Samorząd województwa wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisali jedną
z największych umów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020. Umowa opiewa na blisko 300 mln zł.
Umowę podpisali:
Przemysław
Cieszynski,
członek
zarzadu Banku
Gospodarstwa
Krajowego
i Gustaw
Marek Brzezin
marszałek
województwa
warminsko-mazurskiego
Te środki w postaci pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych
trafią do mikro, małych i średnich firm.
- To upragniony finał, ponieważ nie jest łatwo sprostać nowym
przepisom – mówił przy podpisaniu umowy marszałek Gustaw
Marek Brzezin. – Z jednej strony środki z tej umowy będą alternatywą dla pomocy możliwej do uzyskania w konkursach, a z drugiej są
one wyczekiwane przez przedsiębiorców, co wykazały badania ewaluacyjne. Nam, jako zarządowi województwa, pomaga to w wyścigu
województw w skutecznym zagospodarowaniu funduszy z regionalnych programów operacyjnych.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjnosci i innowacyjności firm działajacych w regionie poprzez wsparcie ich aktywności
inwestycyjnej i proinnowacyjnej za pośrednictwem instrumentów
finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wsparcie
skierowane będzie przede wszystkim do przedsiębiorstw, które mają

utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego ze źródeł komercyjnych. Instrumenty finansowe będą ukierunkowane na dostarczenie kapitału początkowego (zalążkowego) i kapitału na rozszerzenie
działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw lub realizację nowych projektów, w tym finansowanie zakupu
maszyn i sprzętu produkcyjnego, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, a także innowacje produktowe i procesowe.
Podstawową cechą instrumentów finansowych jest to, że po ich
wykorzystaniu odbiorca musi zwrócić otrzymane wsparcie. Dzięki
temu środki trafiają z powrotem do puli i mogą stanowić wsparcie
kolejnych odbiorców, a co za tym idzie możliwe jest wygenerowanie większej ilości inwestycji.
- Niezwłocznie przystąpimy do przetargów na wybór pośredników
do sprawnego wykorzystania tych środków – mówił Przemysław Cieszyński z zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Ważne, że
trafią one do rodzimych przedsiębiorców. Ale istotny jest także aspekt
innowacyjny, bo będą oni musieli opracować takie sposoby działania, aby uzyskane poręczenia skutecznie wykorzystać i zwrócić. Zyskuje cała gospodarka, a nasze podmioty zyskują nowe kompetencje
na rynkach międzynarodowych.
Na instrumenty finansowe przeznaczono łącznie prawie 300 mln
zł, w tym 254 mln zł ze środków unijnych oraz blisko 45 mln zł
w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Projekt
będzie realizowany do końca 2023 roku.
BGK w imieniu zarządu województwa będzie pełnił funkcję
menadżera funduszu funduszy, a to znaczy, że będzie zarządzał
środkami finansowymi przeznaczonymi dla regionalnych przedsiębiorstw. Podpisanie tej umowy umożliwi rozpoczęcie procesu
wyboru profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom.

Projekty kulturalne
zapisane w Kontrakcie
Terytorialnym do realizacji
W Ministerstwie Rozwoju podpisano 30 maja
aneks do Kontraktu Terytorialnego, zatwierdzający poszerzenie listy projektów z obszaru kultury.
Wśród projektów objętych Kontraktem Terytorialnym w województwie warmińsko-mazurskim znajdują sie: rewitalizacja zamku Kapituły
Warmińskiej w Olsztynie – II etap; konserwacja i restauracja XI-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego we Fromborku; konserwacja
i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – III
etap, rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz
CSE Światowid w Elblągu; rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz uczytelnienie
i ekspozycja reliktów średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna.– Najbardziej cieszy szybki progres procedur związanych z rozbudową Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – powiedział marszałek Brzezin. –
Jeszcze na początku roku negocjowaliśmy dopisanie go do listy projektów, dziś wniosek o dofinansowanie jest już w Ministerstwie Rozwoju
i podlega ocenie. Przedsięwzięcia zapisane w Kontrakcie Terytorialnym
będą miały 20 proc. preferencji przy ocenie wniosków w unijnym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Centrum Kultury Europejskiej „Światowid”
Szacunkowy koszt tych inwestycji to ok. 125 mln zł, a zakładanym źródłem ich współfinansowania są środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wkład własny zabezpieczony w budżecie województwa to ponad 29 mln zł.
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Program
„Kurzętnik Mieszkanie + Praca
to się opłaca”
W ubiegłym roku ogólnopolski rozgłos zdobył program gminy Kurzętnik „Dobrze wykorzystaj 500+ – działki za pół ceny”. Pomysł stawiał za cel wzrost liczby mieszkańców i demografii.
Teraz włodarze idą za ciosem i dają ulgi podatkowe dla osób, które chcą zamieszkać na terenie
gminy Kurzętnik.
Akcja sprzedaży nieruchomości za pół ceny przyniosła znakomite rezultaty. W kompleksie działek w Tereszewie na sprzedaż pozostały trzy nieruchomości. Aktualnie gmina przygotowuje przetargi
na 48 działek pod zabudowę jednorodzinną w Szafarni. Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, poinformował, że w całej gminie jest blisko 800 działek przygotowywanych pod inwestycje budownictwa jednorodzinnego. W tym roku rozpoczyna się budowa
Osiedla Dębno: pierwszego z pięciu planowanych bloków na łącznie 160 mieszkań. Obok powstanie nowoczesny żłobek.

Etap I. Budynek nr 1

Etap II. Budynek nr 5

Rozwój przemysłu
Ruch na rynku mieszkaniowym w gminie Kurzętnik łączy się
z rozwojem Parku Przemysłowego w Nielbarku. W najbliższych
miesiącach rozpocznie się budowa zakładów firm Libro i Szkłomal.
Gmina prowadzi również rozmowy z inwestorem zaawansowanych
technologii laboratoryjnych z Poznania. Inwestycje w rozwój rynku pracy i mieszkalnictwa mają przyciągnąć nowych mieszkańców do gminy. To jednak nie wyczerpuje pomysłów na wsparcie
mieszkańców. Podczas niedawnej sesji Rady Gminy samorządowcy

przegłosowali uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków i lokali mieszkalnych.
Podpisano także list intencyjny w sprawie mieszkań na Dębnie.

Trzy lata bez podatku
Program „Kurzętnik Mieszkanie+Praca to się opłaca” polega na
zwolnieniu z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź lokali mieszkalnych
w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
na okres 3 lat. Zwolnienie dotyczy obiektów, których budowa zostanie zakończona lub użytkowanie rozpocznie się do grudnia 2020 r.
— Nasz nowy projekt to ulgi podatkowe dla tych, którzy rozpoczynają, czy planują budowę domu lub kupią od nas mieszkanie. Wprowadzamy zachęty dla nowych osób, które chcą się tu osiedlić. W ten
sposób poprawiamy demografię w gminie. Jestem przekonany, że
to się uda. Program jest powiązany z zatrudnieniem: będziemy namawiać przedsiębiorców, aby partycypowali w kosztach edukacji
żłobkowej i przedszkolnej dzieci pracowników w wysokości minimum 25%. Budujemy żłobek na sto dzieci za blisko 3 miliony złotych. Jeśli chcemy, aby te pieniądze się zwróciły, musimy zapewnić
pracę i matkom, i młodym ludziom. Dlatego stawiamy na wsparcie
kobiet w powrocie na rynek pracy — mówił Wojciech Dereszewski.

TBS z ulgą

Podczas spotkania Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik
oraz Rafał Jasiński, prezes TBS w Kurzętniku podpisali list intencyjny
o współpracy w ramach programu. Dzięki temu najemcy lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na Osiedlu „Dębno” będą zwolnieni z podatku od nieruchomości naliczanego w czynszu przez okres
3 lat od dnia oddania lokalu do użytkowania. — Takie długofalowe
rozwiązania jak budownictwo uspołecznione są innowacyjne w skali kraju. Pokazują, że małe ośrodki, jeśli mają pomysł, mogą rozwijać
się z korzyścią i dla mieszkańców, i dla przedsiębiorców. Ci coraz bardziej potrzebują rąk do pracy, więc program zachęcający do osiedlania
może tylko cieszyć — podsumował zarządzający TBS Rafał Jasiński.
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wioski tematyczne – szansą na
aktywizację obszarów wiejskich
Jednym z działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
jest poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Oznacza to, że za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z obszaru objętego daną Lokalną Strategią
Rozwoju na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z funduszy unijnych mogą skorzystać różne podmioty, m.in: samorządy
lokalne, organizacje pozarządowe, kościoły, przedsiębiorcy, osoby
fizyczne. Podejście „LEADER” w nowym okresie programowania
umożliwia dofinansowanie:
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych,
- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:
✓ podejmowanie działalności gospodarczej,
✓ tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami
spożywczymi,
✓ rozwijanie działalności gospodarczej,
- wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów
lub usług lokalnych,
- rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk,
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
- budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych,
- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych.
W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku działa
10 Lokalnych Grup Działania (LGD) i 2 Lokalne Grupy Rybackie
(LGR), które współfinansują swoje lokalne strategie rozwoju (LSR)
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz z Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zawarcie umów w ramach
inicjatywy LEADER –
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa
Warmińsko- Mazurskiego
wraz z Stanisławem Popielem
Wójtem Gminy Lelkowo

4 maja 2017 roku w Olsztynie zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w zakresie działania 19
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader dla
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na ponad
2 mln złotych.
Umowy z Beneficjentami Programu zostały zawarte z Województwem Warmińsko-Mazurskim. W imieniu Zarządu Województwa
podpisali je Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin oraz Członek Zarządu Województwa Sylwia Jaskulska.
Zgodnie z harmonogramami planowanych naborów za pośrednictwem LGD i LGR poszczególne grupy w 2017 roku przeprowadzają kolejne konkursy.
W dniach 5-6 maja w Marózie i w Kamionce w „Garncarskiej
Wiosce” odbył się II Kongres Wiosek Tematycznych. Ponad 200
osób z całej Polski uczestniczyło w wykładach nt. aktywizowania
mieszkańców wsi, skutecznego marketingu działań organizacji
społecznych i możliwości finansowania inicjatyw tworzenia i rozwijania wiosek tematycznych. Zaprezentowane zostały przykłady działań wiosek tematycznych z woj. warmińsko-mazurskiego,
Borów Tucholskich oraz obwodu czerkaskiego na Ukrainie. Podczas drugiego dnia kongresu w „Garncarskiej Wiosce” koło Nidzicy, wioski zorganizowały swoje stoiska z prezentacją produtów
i oferowanych usług.
W Marózie rolę gospodarza II Kongresu Wiosek Tematycznych
pełnił Ryszard Cecot – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

II Kongres Wiosek Tematycznych Maróz – Kamionka
„Wieś z pomysłem pomysł na wieś” to projekt realizowany przez
Fundację NIDA, która w ramach rozwijania idei oraz wzmacniania wiosek tematycznych w Polsce otrzymała dofinansowanie od
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to
innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi
tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć
na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne i organizacje pozarządowe oraz firmy komercyjne łączą siły i wspólnie
tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów.
W wyniku realizowanego projektu, przedstawiciele organizacji prowadzących wioski tematyczne rozwiną swoje kompetencje
i umiejętności. Opracowane zostaną nowe produkty i usługi wiosek.
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Konkurs ,,Aktywna Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla” w 2017 roku
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskie- Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
go 23 maja 2017 roku podjął uchwałę o przyzna- i Powiśla” w 2017 r.
niu pomocy finansowej 21 gminom na realizację
Lp.
Gmina
Sołectwo
Tytuł projektu
Kwota w zł
inwestycji w 30 sołectwach. Łącznie przyznano
1. Płośnica
Skurpie
Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie
10 000,00
blisko 278 tysięcy zł na dotacje w wysokości od
Gąski
Wiejskie Podwórko – zagospodarowanie Centrum wsi Gąski na cele rekreacyjno-integracyjne
7 500,00
6 900 do 10 000 złotych. Od 2006 roku Samorząd 2. Olecko
Utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż jeziora Czark w celu podniesienia jakości życia oraz
Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspie- 3. Dywity
Ługwałd
8 000,00
upiększenia miejscowości Ługwałd
ra aktywizację społeczności wiejskich, przyznając 4. Rybno
Jeglia
Aktywny wypoczynek poprzez naukę
8 534,00
dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych
Urowo
Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo
10 000,00
w sołectwach i zgłaszanych przez gminy wiejskie 5. Zalewo
6.
Morąg
Żabi
Róg
Integracja
poprzez
rekreację
na
placu
rekreacyjno-sportowym
w
Żabim
Rogu
10 000,00
i miejsko-wiejskie. Co roku kilkaset tysięcy złotych ze środków marszałkowskich jest narzędziem 7. Świętajno
Piasutno
Modernizacja boiska wiejskiego w Piasutnie
10 000,00
Poprawa wizerunku centrum wsi poprzez budowę nowej wiaty przystankowej z zagospodarowaniem terenu na
służącym odnowie wsi poprzez projekty w kon- 8. Morąg
Bogaczewo
10 000,00
rzecz wzmocnienia integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców Bogaczewa
kursie ,,Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.
9. Jedwabno
Rekownica
Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica – plac zabaw dla dzieci
10 000,00
Odnowa wsi to proces obejmujący bardzo szeroPiduń
Zagospodarowanie placu zabaw z boiskiem w miejscowości Piduń
10 000,00
kie spektrum działań wpływających na podwyższe- 10. Jedwabno
Spychowo
Aromatyczny przystanek dla zdrowia
10 000,00
nie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców 11. Świętajno
wsi. Kluczem do realizacji projektów w konkur- 12. Mrągowo
Użranki
Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Użranki
7 500,00
sie jest uruchamianie interakcji wśród członków
Poprawa estetyki przestrzennej wsi poprzez oświetlenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw
13. Olecko
Lenarty
10 000,00
i siłowni plenerowej
społeczności lokalnych oraz budowanie poczucia
14. Olsztynek
Elgnówko
„Poznaję i chronię” - Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Elgnówku
7 500,00
wspólnoty. Zgłaszane przedsięwzięcia muszą wyniPoprawa warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Wejsuny poprzez budowę
Wejsuny
9 806,70
kać z zatwierdzonych, aktualnych i opracowanych 15. Ruciane-Nida
nowego obiektu rekreacyjnego w postaci siłowni zewnętrznej
w sposób uspołeczniony planów odnowy miejsco- 16. Iława
Ławice
Budowa siłowni plenerowej w centrum wsi
10 000,00
wości. Najczęściej propozycje mieszkańców doty- 17. Dobre Miasto
Jesionowo
„Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie”
7 500,00
czą budowy siłowni zewnętrznych, placów zabaw,
Babięty Wielkie
Aktywnie na świeżym powietrzu – kreatywna strefa gier podwórkowych
10 000,00
boisk, miejsc spotkań, ścieżek edukacyjnych, od- 18. Susz
19.
Mrągowo
Grabowo
Zagospodarowanie
skarpy
w
centrum
wsi
Grabowoetap
I
7 500,00
nawiania lokalnych atrakcji turystycznych, zagospodarowania i estetyzacji przestrzeni publicznej, 20. Iława
Mątyki
Aktywna wieś Mątyki dla każdego – budowa wiaty rekreacyjnej
10 000,00
np. skwerów, terenów przy świetlicach.
21. Reszel
Pilec
Boisko Odnową Wsi odnowione w miejscowości Pilec
8 000,00

Modernizacja przystanku w Bukowcu
(gmina Górowo Iławeckie, projekt
realizowany w 2015 r.)

22. Szczytno

Lipowiec

Utworzenie miniparku przy Świetlicy Wiejskiej w Lipowcu

10 000,00

23. Górowo Iławeckie

Bukowiec

Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu

10 000,00

24. Górowo Iławeckie

Kandyty

Budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach

10 000,00

25. Działdowo

Pożary

„Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej na terenie miejscowości Pożary”

10 000,00

26. Wilczęta

Stare Siedlisko

„Sport, rekreacja, integracja poprzez budowę siłowni napowietrznej w Starym Siedlisku”

10 000,00

27. Lidzbark Warmiński

Kochanówka

Odnowienie pomnika ofiar I Wojny Światowej w miejscowości Kochanówka

10 000,00

28. Lidzbark Warmiński

Łaniewo

Centrum sportowe we wsi Łaniewo

29. Świętajno

Jeruty

Plac zabaw „Słoneczko” miejscem rekreacji i wypoczynku dla dzieci i rodziców

30. Kurzętnik

Otręba

Zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie wiejskim Karaśnik w miejscowości Otręba

Instytucja Wdrażająca:
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

8 860,00
10 000,00
6 900,00
RAZEM

277 600,70

W magicznym ogrodzie Juranda
(Jeruty, gmina Świętajno, projekt realizowany w 2016 r.)

WFOŚiGW
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Druga edycja ekoSTARTu
Warmia i Mazury za nami!
W niedzielę 21 maja podczas Rotariańskiej Majówki na olsztyńskim lotnisku Dajtki odbyła się
druga edycja ekoSTARTU Warmia i Mazury, podczas której rywalizowali biegacze i amatorzy
jazdy na rowerze. Wśród zawodników nie zabrakło „borsuków”- uczestników dwumiesięcznej
akcji dla osób z nadwagą.
- ekoSTART to wydarzenie sportowe, które w pełni wypełniło niszę jaka pozostawała wśród imprez
organizowanych w naszym regionie - wyjaśnia Tadeusz Ratyński,
I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie. - Świadczą o tym chociażby sygnały jakie otrzymujemy
od zadowolonych uczestników tego
wydarzenia. Aktywny wypoczynek, rywalizacja sportowa, obcowanie z przyrodą to tylko niektóre
z ważnych aspektów tego przedsięwzięcia. Człowiek to główny element
środowiska naturalnego, a nie od
dziś wiadomo, że w zdrowym ciele
jest nie tylko zdrowy duch, ale też
zdrowe funkcjonowanie i zdrowe
rozwiązania- dodaje.

Uczestników ekoSTARTu przywitał Tadeusz Ratyński- I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie. Na zdjęciu z Tomaszem Domżalskim

„Borsuki” wstały
z kanapy
Każdy z uczestników ekoSTARTu Warmia i Mazury ma prawo czuć
się zwycięzcą, ponieważ każdy z nich
ukończył zaplanowany dystans. Biegacze rywalizowali na dystansie 10
km. Ta konkurencja zgromadziła rekordową liczbę zawodników – 266.
Z kolei blisko 90 zawodników wystartowało w przełajowym wyścigu rowerowym na dystansie 20 km.
Osoby, który niedawno rozpoczęły
swoją przygodę z aktywnością na
świeżym powietrzu rywalizowały na
dystansie 2 km. Ich start poprzedziły dwumiesięczne przygotowania.
- Rozpoczęli oni swoją aktywność ruchową i walkę z nadwagą
– mówi prezes Tadeusz Ratyński. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy akcję „Obudź borsuka”, podczas
której zgłębiali tajniki zdrowego żywienia, a także uczestniczyli w cyklu
treningów biegowo-rowerowych. To
właśnie oni są wyjątkowymi zwycięzcami tegorocznego ekoSTARTu!
Wśród „borsuków” pierwszy
linię mety przekroczył Krzysztof
Mosakowski z podolsztyńskich

Rozgrzewkę poprowadził Tomasz Domżalski

Przy namiocie WFOŚiGW w Olsztynie dzieci mogły wziąć udział w specjalnej grze plenerowej
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Kieźlin. — Na pewno pomogła pogoda, bo nie było gorąco,
ale nie było łatwo — powiedział
tuż po przekroczeniu mety. —
Mam w tym momencie wysoki
poziom adrenaliny, czuję radość
i moc, że się udało. Nie tylko dobiec jako pierwszy, ale też zbudować jakąś formę i kondycję.
Na pewno jeszcze wystartuje w podobnym biegu. Wśród
„borsuków” nie zabrakło Izabeli Karpińskiej. – Jestem zachwycona całą akcją „Obudź
borsuka”- Aktywnie uczestniczyłam niemal we wszystkich
zajęciach. Opuściłam tylko jeden trening rowerowy. Dziękuję organizatorom za inspirację
i super akcję.

Biegacze rywalizowali
na dystansie 10 km

Rowerzyści rywalizowali na dystansie
20 km. Na zdjęciu z prawej Marta
Dąbkowska-Wilczek z Akademii Kolarstwa
Olsztyn

Wszyscy uczestnicy akcji „Obudź
borsuka” otrzymali nagrody

Pierwsi ma mecie wśród „borsuków”
zameldowali się Krzysztof Mosakowski (z
prawej) i Andrzej Przegrocki

Szczytny cel
W podobnym tonie dotyczącym akcji wypowiada się inna
jej uczestniczka Alina Dziarkowska. – Poznałam wielu ciekawych ludzi i pokonałam wiele
kilometrów – mówi. – Znów zaczęłam chudnąć, kupiłam rower
i znów zaczęłam siebie lubić!
Nagrody otrzymali wszyscy biegacze akcji „Obudź borsuka”.
Główna wygrana – 13-dniowy
turnus odchudzający na Oddziale Leczenia Otyłości Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Olsztynie, przypadła w drodze losowania Annie Krajewskiej. Wśród
mężczyzn na dystansie 10 kilometrów najszybszy okazał się
Mariusz Dembowski z Lidzbarka Welskiego. W kategorii
kobiet pierwsza na mecie „zameldowała się” Marta Barcewicz z Olsztyna.
Wśród rowerzystów pierwszy przejechał wytyczoną trasę
Tomasz Jarczyk reprezentujący
Lasy Państwowe Olsztyn. W kategorii pań wygrała Izabela Podpirko z Olsztyna, zwyciężczyni
ubiegłorocznego ekoSTARTu
w Nowej Wsi. Ważnym elementem tegorocznego wydarzenia
było przekazanie symbolicznego czeku dla Rotary Club
Olsztyn, który w tym roku organizował zbiórkę pieniędzy na
zakup specjalistycznego sprzętu
dla Kliniki budzik przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.
Kwota blisko 2 tys. zł to wpisowe zawodników, które zgodnie z ustaleniami, organizatorzy
zdecydowali się przekazać na
szczytny cel.
Grzegorz Siemieniuk

Najszybsi zawodnicy w kategorii mężczyzn

Nagrodami w poszczególnych kategoriach
były bony do wykorzystania w sklepach
sportowych

Tadeusz Ratyński- I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie przekazał symboliczny czek na
zakup specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Budzik

WFOŚiGW
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Koło Łowieckie „Kaczor”
wybudowało ośrodek
edukacji ekologicznej
obiekt doskonale wpisał się w istniejącą zabudowę domku myśliwskiego, który powstał na fundamentach z początków XX wieku.
Ponad 140 m2 sali edukacyjnej, z zapleczem sanitarnym, dużą kaflową kuchnią i nowoczesnym systemem wentylacyjnym. Zaplecze
techniczne obiektu jest równie imponujące, działa system wentylacji i ekologicznego ogrzewania.

Pierwsza zielona klasa już gotowa
Zaledwie pół roku trwała budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie k/Kętrzyna przez Koło Łowieckie „Kaczor”. Jest
to pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana z programu „Zielona Klasa”. W dniu 11 kwietnia 2017 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie zweryfikował na miejscu końcowe rozliczenie inwestycji. Koszt zadania wyniósł ponad 210 tys. złotych w tym pożyczka wojewódzkiego funduszu z programu „Zielona Klasa” 100 tys.
złotych; należy zaznaczyć że pożyczka może być umorzona w 30%.
Sprawna budowa była możliwa dzięki dobremu przygotowaniu
inwestycji i zabezpieczeniu środków finansowych, o które na co
dzień dba w kole pan Władysław
Krawiec skarbnik koła.
Według pana Władysława
nic nie przychodzi łatwo, trzeba się było trochę nagimnastykować z papierami, ale najważniejsze
że wszystko udało się szczęśliwie
rozliczyć.
Najbliższe plany zarządu koła
przewidują organizację izby pamięci na poddaszu domku myśliwskiego, aby w ten sposób
wzbogacić ofertę edukacyjną
ośrodka i utrwalić w pamięci mijający czas i odchodzących ludzi.
Ośrodek w Kwiedzinie, malowniczo położony, w miejscoBudynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie wraz z salą edukacyjną
wości o bogatej historycznej
przeszłości, w zasięgu krótkiej
Prezes Koła „Kaczor” pan Janusz Bieniek jest zadowolony z fakrowerowej wycieczki z Kętrzyna, może stać się ważnym ogniwem
na edukacyjnej mapie regionu.
tu zakończenia inwestycji - „To było duże wyzwanie dla naszego
koła, od dawna nosiliśmy się z zamiarem rozbudowy domku myOficjalne otwarcie planowane jest jeszcze przed wakacjami.
śliwskiego w Kwiedzinie, początkowo myśleliśmy o skromniejszej
Ambitnym „Kaczorom” z Kętrzyna wypada życzyć dalszych równie udanych pomysłów i tradycyjnego Darz Bór!
wiacie, ale jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia, skończyGrzegorz Siemieniuk
ło się na tym obiekcie, który możemy dziś podziwiać”. A faktycznie
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Jezioro Gołdap zostanie
oczyszczone za unijne pieniądze
Na ponad cztery miliony złotych oszacowano koszty rekultywacji jeziora Gołdap. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisano w piątek 19 maja.

Obraz 465.jpg

Umowę dofinansowania rekultywacji jeziora podpisano w piątek 19 maja
Rekultywacja jeziora to pierwszy tego typu projekt na Warmii
i Mazurach, który zyskał unijne dofinansowanie. Zawarta umowa
między samorządem gminy Gołdap, a WFOŚiGW w Olsztynie jest
zwieńczeniem dziesięcioletnich starań Gołdapi o środki na planowane od dawna przedsięwzięcie. Jak dotąd poszukiwania pieniędzy
w różnych instytucjach okazywały się bezowocne, zaś samodzielne
sfinansowanie tak wielkiego zadania przekraczało możliwości finansowe gminy. A mowa o niebagatelnych pieniądzach, ponieważ
wartość całego projektu wynosi 4,16 mln zł. Wojewódzki Fundusz
dofinansuje aż 85% inwestycji, czyli 3,5 mln zł. – Rzeczywiście to
pierwszy projekt, który dotyczy rekultywacji jeziora. Wynika to
stąd, że dopiero w perspektywie RPO na lata 2014-2020 przewidziano środki na działanie ochrony różnorodności biologicznej.
Tym samym potencjalni wnioskodawcy dostali możliwość aplikowania o dofinansowanie na ten cel – tłumaczy Grażyna Palmowska specjalista ds. wdrażania i rozliczania projektów z WFOŚiGW
w Olsztynie. Znajdujące się w zachodniej części Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej jezioro Gołdap jest własnością Skarbu
Państwa. Niemniej położenie akwenu w dzielnicy uzdrowiskowej
dopingowało samorząd gminy Gołdap do wysiłków by zrekultywować jezioro, które obecnie odznacza się III kategorią degradacji. Choć można się w nim kąpać, to do kryształowej wody raczej
mu daleko, a właśnie uzyskanie dużej przejrzystości wody jest celem rekultywacji. Główna przyczyna zanieczyszczenia jeziora biogenami, czyli azotanami i fosforanami, sięga czasów, gdy w Polsce
funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Szkodliwe substancje z nawozów sztucznych, którymi szpikowano wszystkie
pola przedostawały się do wód jeziora. Jego degradację potęgowały też nieoczyszczone ścieki, które z braku kanalizacji sanitarnej
wpływały do jeziora z okolicznych domostw i ośrodków. Sytuację

Fot. Natalia Popławska

zmieniła budowa przed laty nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz
jej późniejsze modernizacje, w tym budowa 34 kilometrów kolektorów, na które samorząd Gołdapi wykorzystywał unijne fundusze. Jednak inwestycje tylko w części rozwiązały problem. – W tej
chwili nasze jezioro nie jest już zanieczyszczane biogenami, ale
one w tym jeziorze niestety są – mówi Jacek Morzy zastępca burmistrza Gołdapi. Innymi słowy miasto zlikwidowało przyczynę,
teraz czas na walkę ze skutkiem, aby wody jeziora nie były tak mętne. Właśnie temu ma służyć rekultywacja. Ta, na którą zdecydował
się samorząd Gołdapi jest nowoczesną metodą, mało jeszcze znaną w Polsce, za to z dobrym efektem stosowaną np. w Niemczech.
– Nie jest to metoda tania, ale skuteczna. Polega ona na tym, że na
tafli jeziora zostanie rozprowadzony specjalny rodzaj glinki, która jest przywożona z Chin. Bardzo dokładnie, miejsce przy miejscu za pomocą GPS, urządzenie przypominające pływającą bronę,
rozmieści tę glinkę na powierzchni wody. Glinka opadając zacznie
wiązać azotany i fosforany, co będzie wyglądało jak taki piękny,
biały kożuszek na dnie. Tworzy się z tego ciało stałe, które będzie
stanowić jedyne pożywienie dla sinic. Dzięki temu jezioro zrobi
się ładne i przeźroczyste – tłumaczy wiceburmistrz.
Środek będzie aplikowany dwa razy w roku, jesienią i wiosną.
Pierwsze rozmieszczenie substancji nastąpi za kilka miesięcy na
przełomie października i listopada, zaś drugie w kwietniu przyszłego roku. Każdorazowo na jeziorze zostanie rozprowadzone po
150 ton glinki. – Efekt będzie prawie natychmiastowy, tak więc na
przyszłe wakacje jezioro Gołdap będzie już krystalicznie czyste –
deklaruje Jacek Morzy. I dodaje, że glinka jest w ogóle nieszkodliwa ani dla fauny, ani dla flory. Zakończenie projektu przewidziane
jest na wrzesień przyszłego roku.
Wioletta Sawicka

Festyn festynem,
a segregować trzeba
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Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich olsztyński Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zorganizował festyn
odpadowy „Drugie życie naszych śmieci”.
Na szczęście pogoda sprzyjała i na festynie
pojawiło się wielu gości – przybyli z reguły całymi rodzinami.
– Chcieliśmy pokazać, co się dzieje ze śmieciami, gdy
trafiają do takich zakładów jak ZGOK. I co z nich powstaje – na przykład surowce wtórne oraz paliwo alternatywne.
A poza tym, po prostu chcieliśmy dać gościom możliwość
dobrej zabawy – mówi Mariusz Gawełda, prezes ZGOK.
A na gości czekało wiele atrakcji: malowanie na szkle,
produkcja papieru czerpanego, kolorowanki, odpadowy tor
przeszkód. Hitem były przejażdżki elektrycznym meleksem
w towarzystwie… Czerwonego Kapturka
Wielkim powodzeniem cieszyło się też zwiedzanie naszego zakładu. I właśnie w trakcie tego zwiedzania po raz
kolejny przekonaliśmy się, jak wiele jest ciągle do zrobienia
w sprawie segregowania odpadów (jak to my oficjalnie nazywamy), czy też po prostu śmieci (jak to funkcjonuje w języku
potocznym). Dziewięć na dziesięć pytań dotyczyło tego, jak
segregować śmieci: co gdzie wrzucać, a czego nie wrzucać?
Ze szczegółowymi informacjami na temat zasad segregowania odpadów najlepiej zapoznać się na:
http://zgok.olsztyn.pl/edukacja-ekologiczna/edukacja/.
Paweł Jarząbek,
rzecznik prasowy ZGOK Olsztyn
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Tymczasem przypominamy, co – oprócz
tradycyjnych odpadków – należy wrzucać do
pojemnika na odpady zmieszane, czyli do
tradycyjnego poczciwego kubła na śmieci:

 Zużyte papierowe ręczniki
 Chusteczki higieniczne
 Plastikowe butelki po oleju
 Papier po maśle
 Pieluchy
 Talerze, szklanki, kieliszki
 Naczynia żaroodporne
 Brudne i mokre torebki foliowe
 Papier laminowany
 Klisze RTG
A co z odpadami nietypowymi?

 Leki,

igł y i strzykawki – wrzuć do
oznakowanego pojemnika w aptece.
 Sprzęt RTV i AGD oraz żarówki i świetlówki
– oddaj w sklepie.
 Baterie – wrzuć do specjalnych pojemników
w sklepach i biurach.
 Ubrania i obuwie – wrzuć do pojemników
dostępnych na ulicach.

Uwaga! Co z odpadami niebezpiecznymi!?
Odpady niebezpieczne – farby, rozpuszczalniki,
środki ochrony roślin – dostarcz do PSZOK-u (Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Np.
w Olsztynie mieści się on na ul. Lubelskiej 43d.

Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z .o.o
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Zbieramy zioła
Tradycja zielarska w naszym kraju sięga XII wieku. Firma Herbapol od 1949 roku korzystając ze zdobywanej przez pokolenia wiedzy, czerpie inspiracje
do tworzenia produktów prosto z natury. Ciągle
poszukujemy nowych terenów, z których moglibyśmy pozyskiwać surowce zielarskie do naszych wyrobów. Warmia i Mazury to niezliczone stanowiska
występowania roślin dziko rosnących, których pozyskiwaniem jesteśmy zainteresowani np. pokrzywy,
brzozy, czarnego bzu, lipy, dzikiej róży, krwawnika,
skrzypu polnego.
Skup ziół prowadzony jest w oddziałach skupowych, a wdrażaniem tego procesu w terenie zajmują
się instruktorzy posiadający bardzo duże doświadczenie w tym zakresie, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z osobami, które wyrażą zainteresowanie
pozyskiwaniem odpowiedniego asortymentu.

Wykaz skupowanego asortymentu ziół suchych
i ceny obowiązujące w 2017 roku.
Lp

Asortyment

Cena w zł/kg

1

Kora kruszyny pospolitej

2

Kwiat bławatka płatki

3

Kwiatostan lipy

4

Liść brzozy

4,50

5

Liść pokrzywy zwyczajnej

6,00

6

Ziele dziurawca zwyczajnego

4,50

7

Ziele krwawnika pospolitego

3,50

8

Ziele rdestu ptasiego

4,50

9

Ziele skrzypu polnego

5,00

Ziele nawłoci pospolitej

4,00

10

4,00
120,00
27,00

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Z zainteresowanymi zostanie zawarta
umowa odbioru suszu.

Główne zasady pozyskiwania roślin zielarskich:
 zbieramy rośliny ze stanowisk masowo występujących
 zbieramy takie ilości, które jesteśmy w stanie wysuszyć
 z jednego miejsca nie pozyskujemy wszystkich ziół, zostawiamy materiał nasienny na lata następne
 przy zbiorze kwiatów, ziela, liści i owoców nie niszczymy
roślin tj. nie wyrywamy z korzeniami, nie łamiemy gałęzi. Używamy w tym celu sekatora.

Kwiaty – posiadają najwyższą jakość na początku lub w pełni kwitnienia. Nie zrywa
się kwiatów przekwitających. Zbieramy zawsze suche kwiaty, tj. nie w porze deszczowej, czy też z rosą.
Liście – zbiera się w pełni rozwoju rośliny, powinny być młode, zdrowe, bez plam i uszkodzeń. Liście powinny być suche.

 przy zbiorze kwiatu lipy, tniemy gałęzie do długości ok. 30
cm – nie jest to ze szkodą dla drzewa.
 przy zbiorze korzeni, kłącza, wykopujemy tylko rośliny
dorodne
 zbiór ziół powinien przebiegać bez szkody dla środowiska i być prowadzony tak, aby uzyskane surowce zachowały swoje cenne działania lecznicze.
 zioła w transporcie powinny być przewożone w czystych
opakowaniach i luźno ułożone.

Zioła – zbiera się w początkowej i pełnej
fazie kwitnienia.

Kłącza i korzenie – pozyskuje się wczesną
wiosną, przed ruszeniem wegetacji lub jesienią po zakończonej wegetacji.

 ziół nie myjemy!!
 zioła suszymy w przewiewnych miejscach, rozkładając na
sitach, czystych plandekach, bez dostępu słońca i deszczu.
Suszenie rozpoczynamy zaraz po zbiorze. Należy zadbać
o stały dostęp powietrza, ciepła i odpowiednią wentylację.
 wysuszone zioła pakujemy do czystych opakowań.

Z zainteresowanymi skontaktują się instruktorzy, którzy udzielać
będą na bieżąco wszelkich informacji, zostanie również zawarta
umowa co do odbioru ziół.

Bliższe informacje pod numerami telefonów:
89 535 48 90
kom. 501 246 598
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ZASADY KONKURSU
„EKO – SOŁECTWO”

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 – 1500 zł, II-IV miejsce – po 1000 zł,
V-XV miejsce – po 500 zł (nagrody rzeczowe)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie

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

Kontakt:
ul. Św. Wojciecha 2/23
Inter Prim Sp. z o.o.
10-038 Olsztyn
Redakcja Puls Regionu
tel. 89 535 48 90
Magazyn Samorządów
Województwa
Irena
Węgrowska
Współfinansowano
ze środków WFOŚiGW
w Olsztynie
Warmińsko-Mazurskiego
kom. 501 246 598

