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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wzajemnej życzliwości, radości i wewnętrznego spokoju,
spotkań wypełnionych rodzinnym ciepłem, przyjaźnią i miłością,
a w nadchodzącym Nowym 2018 Roku spełnienia planów,
oczekiwań i marzeń, zdrowia oraz pomyślności zawodowej i osobistej
życzy

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wersję elektroniczną Pulsu Regionu znajdziesz na: www.warmiamazury.tv/pulsregionu
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Mój komentarz
Proszę Państwa, na łamach naszej
gazety pragniemy się pochwalić, iż
24 listopada miał miejsce finał naszej
corocznej VII już edycji konkursu EKOSOŁECTWO, czyli zbiórki ciągle jeszcze zalegających w naszych domach
elektroodpadów. Organizatorem konkursu jest nasza Redakcja, a partnerem wspierającym Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Patronat honorowy objął Urząd Marszałkowski −
Marszałek Gustaw Marek Brzezin. Przy
entuzjastycznej pracy sołectw naszego
województwa w tym roku padł rekord,
zebrano prawie 126 ton!!! Wygrało sołectwo Glitajny, które uczestniczyło po raz
pierwszy w akcji.
Niezmiernie cieszymy się, iż sołectwa z roku na rok coraz chętniej
przystępują do naszej akcji. Po ilości
zebranych śmieci wiemy, że akcja jest
zasadna i pragniemy ją kontynuować
w przyszłych latach. Ze swojej strony,
jako Redakcja Pulsu Regionu i organizator konkursu, prosimy firmy i instytucje o wsparcie w nagradzaniu sołtysów w tej niełatwej akcji. Chcielibyśmy
nagrodzić wszystkich uczestników, niestety nie zawsze pozwalają nam na to
zdobyte środki finansowe. Sponsorów
zapraszamy do Redakcji, a sołtysów
ponownie zachęcamy do uczestniczenia w akcji w 2018 roku!
Na łamach Pulsu przedstawiamy nowego prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pana
Jarosława Bogusza. Wywiad z prezesem na str. 4, gdzie przybliża nam ważkie sprawy ochrony środowiska, przypomina o szacunku do przyrody, edukacji ekologicznej i planowanych inicjatywach Funduszu, Na innych stronach dalsze proekologiczne działania,
które naszej Redakcji są niezmiernie bliskie, jak na przykład selektywna zbiórka odpadów. Pamiętajmy, że Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Olsztynie przyjmuje od 37 gmin
odpady zebrane selektywnie jedynie za symboliczną złotówkę za tonę!
Natomiast za tonę odpadów zmieszanych gminy płacą 270 zł. Segregujmy
śmieci – warto!
Sylwia Szkamruk
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ojewoda zmienił nazwy sześciu olsztyńskich ulic. To kolejny
etap wprowadzenia w życie ustawy dekomunizacyjnej. Patronem ulicy Dąbrowszczaków zostanie poeta Erwin Kruk. Ulica
Mariana Gotowca stanie się ks. Tadeusza Borkowskiego, Malewskiego to teraz Zbigniewa Herberta, Pstrowskiego – Żołnierzy Piątej Wileńskiej
Brygady AK, Diernowa – Świętego Franciszka
z Asyżu, a Stefana Poznańskiego zmieniono na
prof. Antoniego Jutrzenkę-Trzebiatowskiego.
Urząd Wojewódzki czeka jeszcze na opinię IPN
w sprawie ulicy Pierwszej Dywizji Wojska Polskiego.
Wojewoda przypomniał, że w myśl ustawy w całym województwie trzeba było zmienić 114 nazw
ulic i placów. Rady miast i gmin wywiązały się w 106
przypadkach. Olsztyńscy radni nie podjęli uchwał
w sprawie 7 ulic. Argumentowali, że zmiany nie są
społecznie akceptowane. Teraz decyzję wydał wojewoda Artur Chojecki, który twierdzi z kolei, że
dekomunizacja spotkała się z dużym zainteresowaniem społecznym.
olsztyńskim Szpitalu Uniwersyteckim zakończyła się pierwsza
w Polsce operacja wszczepienia
specjalnego stymulatora oddechowego pacjentce
chorej na tak zwaną Klątwę Ondyny. To śmiertelnie groźne schorzenie objawiające się bezdechem
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szystkim Członkom, Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszego Towarzystwa
życzymy
astrojowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
które kryją w sobie spokój, wzajemność i ciepło ludzkich serc
oraz towarzyszących w nadchodzącym Nowym 2018 Roku
samych szczęśliwych zdarzeń!
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

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

sennym. 13-letnią Anię operowali profesor Wojciech Maksymowicz i doktor Łukasz Grabarczyk.
Doktor Grabarczyk dodaje, że Ania od 13 lat
śpi z respiratorem. W dzień funkcjonuje praktycznie normalnie, ale są pewne skutki uboczne
tego respiratora – rurka tracheostomijna wystająca z szyi. Wzbudza to ciekawość i jest to piętnujące dla trzynastoletniej dziewczynki. Nie może
pływać, słabszy ma głos. Przez to nie może śpiewać, a bardzo lubi.
Nowoczesne urządzenie trafiło do Olsztyna
ze Stanów Zjednoczonych
i ż ycko jest bl i ż ej g w ia z d .
W mieście otwarto obserwatorium
astronomiczne.
Obserwatorium mieści się na dachu Szkoły
Podstawowej numer 7. Zbudowano je w ramach
budżetu obywatelskiego.
Na inwestycję tę oddano prawie 20 tysięcy głosów. Najpierw trzeba było przygotować dach budynku, potem zamontowano na nim 2-metrową
kopułę, a w niej sprzęt jakiego nie powstydziłoby
się profesjonalne obserwatorium. Dzięki kamerze i aparatowi do astrofotografii obraz teleskopu można oglądać w internecie.
W szkołach planowane jest utworzenie kół astronomicznych, których członkowie będą korzystali z obserwatorium.
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom
i Partnerom szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i sukcesów
w pracy zawodowej.
Redakcja

www.tuw.pl
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Kolportaż poprzez Pocztę Polską do firm i instytucji na terenie
Olsztyna, do 116 urzędów miast, gmin, miast i gmin oraz 19 starostw. 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 artykułach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń oraz jakość nadesłanych materiałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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BGŻ BNP PARIBAS

TWOJE OCZEKIWANIA
SĄ INSPIRACJĄ
KREATORÓW PRZYSZŁOŚCI
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W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

Zamień swoje dobre życzenia
w film na

thewishmoviemaker.bnpparibas
BNP Paribas i przemysł filmowy
świętują 100 lat wspólnej historii:
stulecia wspaniałych spotkań,
śmiałych przedsięwzięć, twórczej
energii i wyobrażenia przyszłości.
Grupa BNP Paribas zachęca do
kreatywności codziennie wspierając
przemysł filmowy i jesteśmy z dumą
związani z tymi, którzy tworzą,
inspirują i wprowadzają innowacje.

Z OKAZJI NOWEGO ROKU ŻYCZYMY PAŃSTWU WSZELKIEJ
POMYŚLNOŚCI ORAZ SATYSFAKCJI Z PODEJMOWANYCH WYZWAŃ.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
Bank
zmieniającego się
świata
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Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Rozmowa
z Jarosławem Boguszem –
Prezesem Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie
Od 6 listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ma nowy, dwuosobowy zarząd.
Prezesem został Jarosław Bogusz, zaś zastępcą Grzegorz Nieszczerzewski. Zarząd powołał wojewoda warmińsko-mazurski
Artur Chojecki.

O ochronie środowiska, szacunku do przyrody, roli edukacji w kształtowaniu właściwych
postaw ekologicznych, a także o pieniądzach
na finansowanie priorytetowych działań rozmawiamy z Jarosławem Boguszem – Prezesem
Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.
– Panie prezesie, pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi panu
do głowy na myśl o ochronie środowiska?
Jarosław Bogusz – Troska i dbałość o przyszłe pokolenia, o to,
aby nasze dzieci, wnuki, prawnuki mogły, tak jak my, korzystać
z czystych wód, lasów, uroków natury, którymi na Warmii i Mazurach tak hojnie zostaliśmy obdarzeni. To dobro jest dla nas
wszystkich, ponieważ ludzie nie mogą funkcjonować w oderwaniu od środowiska. To w jakim otoczeniu będziemy żyć i jakie zostawimy przyszłym pokoleniom zależy od nas samych. Człowiek
w swojej działalności często konkuruje z przyrodą i dlatego należy wypracować takie metody, aby ten rozwój następował w sposób zrównoważony.
– Jakie powinny być priorytety ochrony środowiska w naszym regionie?
J.B.:– Głównym celem Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie
jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie
jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i co ważne efektywne
wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku Warmii i Mazur. Wśród wielu priorytetów należałoby wymienić co najmniej kilka: ochronę i zrównoważone gospodarowania zasobami
wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochronę powietrza i powierzchni ziemi, adaptację do zmian klimatu, czy też ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Nie można
zapomnieć także o edukacji ekologicznej i badaniach naukowych.
Te wszystkie preferencje mają wspólny cel – troskę o to co mamy
w naszym regionie najcenniejsze, czyli środowisko.
– Fundusz, to przede wszystkim pieniądze, które są wydawane na ochronę środowiska. W jakie obszary powinno się u nas inwestować najwięcej?
J.B.:– Dofinansowywane będą inwestycje proekologiczne. Niestety wypowiedzenie przez Zarząd Województwa porozumienia
w sprawie realizacji przez Fundusz RPO w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2014-2020, między marszałkiem województwa, a byłym prezesem Adamem Krzyśków, sprawiło, że WFOŚiGW
w Olsztynie nie dysponuje już środkami w wysokości około miliarda złotych na realizację wielu projektów proekologicznych. Mimo
to liczymy na dobrą współpracę z urzędem marszałkowskim w interesie naszych mieszkańców, ponieważ to oni są dla nas najważniejsi i do nich są adresowane środki finansowe. Nie jest ważne,
kto zarządza projektami, ważne jest, żeby były one dystrybuowane sprawiedliwie i zasadnie.

– Zapytam o edukacyjną rolę funduszu. Pana zdaniem to ważna przestrzeń działalności, jeśli chodzi o ochronę środowiska?
J.B.:– Edukacja to jedna z ważniejszych dziedzin naszej działalności. Zaczyna się w domu i tam są wdrażane pierwsze dobre obyczaje
również w zakresie dbania o środowisko. Fundusz szczególny nacisk
kładzie na dofinansowanie Centrów Edukacji Ekologicznej, wspiera działania edukacyjne na rzecz parków krajobrazowych i leśnych
kompleksów promocyjnych, a także sprzyja rozwojowi infrastruktury
służącej edukacji ekologicznej. Współfinansuje opracowanie raportów, publikacji, wydawnictw, audycji i badań naukowych. Są to tylko
przykłady podejmowanych inicjatyw. Nasza rola edukacyjna, to wychowanie dla przyszłości, czego efektem będą nie tyle kilometry położonych rur, ale przede wszystkim większa świadomość ekologiczna.
– Powinno być więcej różnorakich akcji społecznych czy inicjatyw organizowanych przez Fundusz, które nie tylko uświadamiają konieczność dbania o środowisko, ale też zachęcają do np.
zdrowego stylu życia?
J.B.:– Zdrowy tryb życia to również jeden z wielu kierunków
naszej działalności, począwszy od ścieżek rowerowych i urządzeń
służących do podnoszenia sprawności fizycznej, skończywszy na
promowaniu produktów ekologicznych i kuchni regionalnej. Święta Warmia i Mazury, to krainy o wyjątkowych walorach turystycznych i trudno byłoby o lepsze warunki do rozwijania zdrowego stylu
życia. Lasy i ich bogactwa, jeziora zasobne w ryby, szlaki turystyczne, hotele i pensjonaty, to daje doskonałe możliwości do wypoczynku i pracy. Fundusz będzie wspomagał przedsięwzięcia zmierzające
do rozwoju naszego regionu w zakresie pomocy w finansowaniu
wszelkich projektów proekologicznych mieszczących się w zakresie naszego działania.
– Z czym wejdzie Fundusz w przyszły rok?
J.B.:– Będziemy się starali realizować wieloletnią strategię rozwoju naszego regionu finansowaną ze środków, którymi dysponujemy. Działamy w nowych warunkach, więc będzie
to znacznie mniej zadań, ponieważ jak już wspomniałem, odstąpienie od realizacji przez fundusz programu RPO ograniczyło znacznie środki finansowe na działania proekologiczne.
Jako Fundusz zrobimy wszystko, żeby powierzone nam pieniądze wykorzystać w sposób jak najbardziej racjonalny z pożytkiem dla ludzi i środowiska.
– Czy kierowanie taką instytucją, jak wojewódzki fundusz to
dla pana wyzwanie?
J.B.:– Dla każdego człowieka dużym wyzwaniem jest wykonywanie odpowiedzialnych zadań i męską rzeczą jest podejmowanie
nowych wyzwań, zdobywanie kolejnych doświadczeń i stałe podnoszenie kwalifikacji. Pragnę poświęcić się pracy i po jej efektach
będę oceniany.
– Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Sawicka
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Szkolenie energetyczne
w Urzędzie Wojewódzkim
Zespół doradztwa energetycznego istniejący przy WFOŚiGW w Olsztynie był organizatorem
szkolenia „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W spotkaniu wzięli
udział pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej z Warmii i Mazur.
programu „EWA plus”, który od kilku miesięcy wdrażany jest na Warmii i Mazurach przez WFOŚiGW
w Olsztynie. Priorytetowym celem programu jest
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych,
a także ograniczenie negatywnego oddziaływania
azbestu. Przypomnijmy, że program został podzielony na trzy linie. „Energię”, z której można ubiegać się o pożyczki np. na budowę źródeł energii na
potrzeby własne czy zakup pojazdów o napędzie
elektrycznym. Z linii „Woda” Beneficjenci mogą
uzyskać pieniądze na takie działania jak m.in. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przySzkolenie odbyło się 15 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
łączy kanalizacyjnych i wodociągowych, a także
Fot. Grzegorz Siemieniuk
budowę systemów retencji wody, studni i ujęć wody
na potrzeby własne. Trzecia linia, czyli „Atmosfera”
przewiduje kredytowanie takich inwestycji jak indySzkolenie odbyło się w środę 15 listopada w Warmińsko-Mawidualne źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
zurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas spotkania
energii (w tym kotły CO na biomasę, pompy ciepła), kompleksoporuszano zagadnienia z szeroko pojętą energetyką. Swoją wiewa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana
dzą z tego zakresu z uczestnikami szkolenia dzielili się doradcy
pokryć dachowych zawierających azbest.
energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie. W programie szkolenia
– Było to pierwsze spotkanie, ale na pewno nie ostatnie dotynie zabrakło m.in. zagadnień dotyczących termomodernizacji buczące tej tematyki – zapowiada Janusz Pabich- doradca energetyczdynków mieszkalnych, a także racjonalnego wykorzystania enerny w WFOŚiGW w Olsztynie. – Zespół specjalistów jest gotowy do
gii cieplnej i elektrycznej. W szkoleniu w roli prelegenta wzięła
przeprowadzenia kolejnych takich spotkań dla grup zorganizowaudział Justyna Przybysz z Narodowego Funduszu Ochrony Śronych. Przypomnę, że udział w takich szkoleniach jest bezpłatny,
dowiska i Gospodarki Wodnej, która przedstawiła zagadnienia
a mogą w nich brać udział m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy,
dotyczące możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie
gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Grzegorz Siemieniuk
EE i OZE. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania

Z myślą o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia
kierujemy do Państwa życzenia spokojnych, rodzinnych
Świąt, spędzonych w radosnej, ciepłej atmosferze
z dala od zmartwień i trosk życia codziennego.
A w Nowym 2018 Roku pasma sukcesów oraz tego, aby
był to czas wyzwań, rozwoju i spełnionych marzeń,
tego życzą w imieniu Rady Nadzorczej, Pracowników
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz własnym
Grzegorz Nieszczerzewski
Zastępca Prezesa Zarządu

Jarosław Bogusz
Prezes Zarządu

ZGOK
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Czas na selektywną
zbiórkę odpadów
W okresie świąt robimy szczególnie dużo zakupów, po których zostaje mnóstwo opakowań.
Przed wyrzuceniem należy je posegregować. Robi to jednak niewielu z nas, bo nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że selektywna zbiórka odpadów się opłaca.

fot. pixabay.com
Województwo warmińsko-mazurskie pod względem selektywnej
zbiórki papieru, plastiku, metalu, szkła czy popiołu jest w kraju prawie
na końcu stawki. Statystycznie na jednego mieszkańca woj. śląskiego
przypadało w 2016 roku ponad 120 kg odpadów zebranych selektywnie, zaś na Warmii i Mazurach tylko 50 kg (wg. danych GUS). A warto przypomnieć, że Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
(ZGOK) w Olsztynie przyjmuje od 37 gmin tzw. Regionu Centralnego odpady zebrane selektywnie jedynie za symboliczną złotówkę za
tonę! Natomiast za tonę odpadów zmieszanych gminy płacą 270 zł.
Dlaczego wciąż tak niewielu z nas zbiera oddzielnie papier, plastik,
metal, szkło czy popiół? Jednym z powodów jest wciąż zbyt mały stopień świadomości społecznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.
Przykładem może być potoczna, nieprawdziwa opinia, że zebrane oddzielnie śmieci i tak trafiają do jednego pojemnika.

Jak jest naprawdę? Katarzyna Żurek, główny technolog ZGOK-u,
wyjaśnia: - Odpady zbierane selektywnie nie trafiają do jednego „śmietnika”. Każdy rodzaj tych odpadów (tworzywa, papier, szkło, metale,
odpady meblowe, odpady budowlane itp.) jest przerabiany oddzielnie
w zakładzie ZGOK-u w Olsztynie. Z odpadów z żółtych kontenerów
i worków ZGOK odzyskuje wiele rodzajów czystych surowców wtórnych (np. chemia gospodarcza, butelki po napojach, puszki aluminiowe, folia, polipropylen itd.), z których każdy trafia do odpowiedniego
recyklera, przerabiającego surowiec na granulat i przekazującego go
w tej formie do fabryk.
Z butelek po napojach (PET) powstają ubrania polarowe, a ze zgranulowanej folii ponownie wytwarzane są tzw. reklamówki. Odpady
z niebieskich kontenerów i worków ZGOK rozdziela na tekturę i papier
gazetowy. Każdy z tych surowców trafia oddzielnie do papierni przerabiających je na nowe wyroby papiernicze. Szkło z kontenerów i worków
zielonych ZGOK wysyła do hut, gdzie jest przetapiane i staje się ponownie butelkami i słoikami. Segregowanie odpadów przyczynia się więc
do oszczędzania surowców, z których powstają przedmioty użytkowe.
W sezonie grzewczym pojawił się popiół - szczególny rodzaj odpadu, który warto segregować. Także ze względów ekonomicznych. Za
oddanie tony tego odpadu gmina płaci 205 zł, a nie 270 zł, gdy znajduje się on w odpadach zmieszanych.
W większości gmin, z których odpady trafiają do ZGOK-u, popiół
jest odbierany od mieszkańców selektywnie w oddzielnych workach
lub z oddzielnych pojemników. Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie
na nie w gminie i segregować. Tak jak inne odpady przeznaczone do
selektywnej zbiórki.
Paweł Gęsicki
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Olsztynie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2018 Roku
mam przyjemność złożyć Państwu
w imieniu Pracowników Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
i własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w życiu zawodowym.
Mariusz Gawełda – Prezes Zarządu
fot. pixabay.com
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Obradowało VIII Walne Zgromadzenie
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
W dniu 11 grudnia 2017 roku w Olsztynie odbyło się VIII
Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
W obradach uczestniczyło 30 delegatów Walnego Zgromadzenia oraz zaproszeni goście: Agata Moździerz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ludwik
Bartoszewicz – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii, Zdzisław Kamiński – Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Dyrektor Oddziału w Olecku, Marcin Kazimierczuk - p.o. Zastępcy Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zbigniew Nadrowski – Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Dariusz Wasiela - Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Olsztynie, Patrycja Rozumowicz i Aneta Staranowicz –
przedstawicielki KOWR w Olsztynie. Obradom przewodniczył pan Romuald Tański.
Podczas obrad poruszono między innymi problem szkód
wyrządzanych przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną,
aktualną sytuację dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń
w Polsce, wypłatę zaliczek dopłat obszarowych oraz sprawy związane z obrotem nieruchomościami rolnymi. Rolnicy dyskutowali również o problemach z budową chlewni
i związanych z tymi przedsięwzięciami protestami mieszkańców, dla których wieś jest przede wszystkim miejscem
wypoczynku, a nie miejscem pracy.

VIII Walne Zgromadzenie wypracowało następujące wnioski:
1. Zezwolić na rozbieranie tam tworzonych przez bobry, celem zminimalizowania strat zalewowych w uprawach rolnych, łąkach
i drzewostanach.
2. Podjęcie przez W-MIR jasnego i zdecydowanego stanowiska w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Szczególnie w zakresie uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych.
3. Wystąpić o zniesienie moratorium na odstrzał łosi.
4. Zwiększenie odstrzałów w powiecie nowomiejskim na dziki, które
dokonują ogromnych zniszczeń w uprawach. Zwiększenie odstrzałów bobrów, które dokonują zniszczenia na rzekach i w drzewostanie, gdzie budowa tam doprowadza do zalania łąk i pól.
5. Wystąpić o zmianę zapisu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Dz. U. z 2016 r. poz. 1196 w treści § 2 ust. 1 pkt 2. Obecnie
obowiązująca treść aktu: „beneficjentowi poddziałania „Płatność na
rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi” objętego Programem oraz spełniają warunek, o którym mowa
w pkt 1 lit. d”. Proponowana zmiana: „beneficjentowi lub małżonkowi
beneficjenta poddziałania „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi” objętego Programem
oraz spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d”
Biuro W-MIR Olsztyn

Zaczarowani magią Świąt, stojąc pod rozgwieżdżonym niebem pomyślmy o ludziach,
których nosimy w sercu życząc im spokojnych Świąt Bożego Narodzenia…

Spokojnego przeżywania
tajemnicy Narodzenia Bożego,
niezapomnianego smaku i aromatu
świątecznych potraw, tradycji,
która się nie kończy, upominków
radujących serce, wielu ciepłych słów
i ubogacających spotkań oraz nadziei
na cały nadchodzący Nowy Rok
życzy
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
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IV Wojewódzkie Forum Odnowy
Wsi na Warmii i Mazurach

Uczestnicy IV Wojewódzkiego Forum Odnowy Wsi na Warmii i Mazurach
Zmiany, zmiany, zmiany – tak można podsumować IV Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi, które odbyło się w dniach 23-24 listopada
2017 r. w hotelu Mercure w Mrągowie. Spotkanie zgromadziło blisko 120 osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, któremu przyświeca hasło
„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”,
a także osób zainteresowanych tym, by nowe społeczności włączały się
w inicjatywę samorządu regionu. Uczestników przywitała Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszy dzień forum kończyła giełda inicjatyw, podczas której
swoje produkty i innowacyjne aktywności zaprezentowały społeczności z całego województwa od krańców wschodnich do zachodnich i od
południowych do północnych. Żytkiejmy, które twierdzą, że u nich zaczyna się województwo warmińsko-mazurskie, zaprezentowały puszczańskie dary i sękacza, co na ogniu piekł się jeszcze poprzedniej nocy.
Giże – mleczna wieś ze wschodnich rubieży regionu – pokazały jak
można mleczne dobro wykorzystać w kulinariach i dobrej zabawie.

Giże – mleczna wieś
Pani Sylwia Jaskulska Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa opowiedział o tym, w jakich formach
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wspiera zmiany na terenach wiejskich, w szczególności o dofinansowaniach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”. Część zajęć prowadzona była w podgrupach – w formie warsztatowej uczestnicy rozwijali swoje kompetencje w obszarze psychologicznego rozumienia procesu zmiany,
dobrych manier oraz tworzenia projektów skutkujących dużą zmianą przy niskim nakładzie finansowym.

Szczególnym zasobem Nowego Monasterzyska jest edukacja archeologiczna – wieś dobrego czasu prezentowała też niecodzienne
zastosowania starych woluminów. Z Zalesia przyjechała radosna grupa smerfów, a ze Spychowa Jurand z towarzyszami. Fundacja Kreolia
pokazała jak rozwija sztukę w Jerutkach i jak można dziełem sztuki,
ale i gospodarki, uczynić bulwę ziemniaka. Smakołyki i rękodzieło
przygotowali mieszkańcy Jagarzewa i Rekownicy z południowej części
regionu. Blanki zaprezentowały mocne strony zielarskiej wsi, a Żabi
Róg przodował w zielonej ofercie ciast i ozdób. Społeczność z północy regionu, to jest z Wojciech – wprowadzała klimat przedświąteczny z wykorzystaniem technik dekupażu. Studentki Architektury
Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowały
owoce współpracy w poprawianiu estetyki miejscowości wiejskich,
co było zachętą dla kolejnych wsi by współdziałać ze sferą nauki i łączyć ją z praktyką.
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Drugi dzień forum rozpoczął się konkursem na najlepszą prezentację zmian, które zaszły w miejscowościach biorących udział
w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Spośród kilkunastu prezentacji szczególną furorę zrobiło wystąpienie silnej reprezentacji grupy odnowy wsi z Gąsek: Alicji Stefanowskiej, Barbary Szymańskiej i Doroty Aniszkiewicz, ponieważ Panie
wykorzystały zarówno: muzykę, śpiew, poezję jak i obraz.

Smerfy z Zalesia

Alicja Stefanowska, Dorota Aniszkiewicz, Barbara Szymańska

Fundacja Kreolia

Zakończeniem forum była dyskusja panelowa poświęcona zmianom na wsi, w której ekspertkami były: Genowefa Kwoczek – Wójt
Gminy Elbląg, Bożena Mikielska – prezeska Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga, Bożena Jeremicz – liderka grupy odnowy wsi Stare Siedlisko w gminie Wilczęta oraz Wiesława Alicja Bojarska – Zastępca
Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Forum zostało sfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie było praktyczną
realizacją hasła Programu - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Jurand ze Spychowa i towarzysze

Uczestniczki dyskusji panelowej

Liderki z Nowego Monasterzyska w różnych epokach
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

Występy regionalne
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Wizyta studyjna
samorządowców z Ukrainy
Kilkudziesięcioosobowa grupa przedstawicieli samorządów z obwodu rówieńskiego na Ukrainie gościła z wizytą studyjną na Warmii i Mazurach. Przez kilka dni mieli okazję zobaczyć jak
w naszym regionie chronione jest środowisko naturalne.

Wizyta studyjna to pokłosie działań jakie podjęto w naszym regionie w minionych latach. Co roku Warmię i Mazury odwiedza
kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy z Ukrainy, którzy podczas swojego pobytu przygotowują materiały promujące nowoczesne rozwiązania, które my wykorzystujemy, aby chronić środowisko
naturalne. Przygotowane reportaże emitowane i publikowane są
później w mediach na Ukrainie. Tym razem postanowiono zaprosić do naszego regionu samorządowców z obwodu rówieńskiego,
aby na własne oczy mogli zobaczyć jakie działania podejmujemy,
aby chronić to co mamy najcenniejsze – środowisko.
Podczas kilkudniowego pobytu goście z Ukrainy uczestniczyli w szeregu spotkań i wizyt terenowych. Każdy dzień wypełniony
był tak, aby jak najwięcej rozwiązań przyjaznych środowisku zaprezentować delegacji. We wtorek 7 listopada goście odwiedzili gminę
Mrągowo. Swoją wizytę rozpoczęli od spotkania z burmistrz miasta Otolią Siemieniec.

– Serdecznie witam państwa w naszym mieście i cieszę się, że
w planie waszej wizyty studyjnej nie zabrakło właśnie Mrągowa –
mówiła burmistrz. – Już dziś zapraszam was do kolejnych odwiedzin tego wyjątkowego miejsca na Warmii i Mazurach.
W Mrągowie goście mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
m.in. oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi k. Mrągowa. Szczególną
uwagę delegacji skupiła funkcjonująca od kilku lat przy oczyszczalni farma fotowoltaiczna. Podobne inwestycje mieli okazję zobaczyć
w innych gminach naszego regionu, m.in.: Ełku, Świętajnie, Rozogach,
Wydminach i Olsztynie.
– Jesteśmy bardzo ciekawi rozwiązań jakie wdrażane są na
Warmii i Mazurach w zakresie ochrony środowiska – mówił Wołodymyr Iszczak – wicestarosta rejonu dubieńskiego na Ukrainie.

– Wiele z nich są dla nas zupełną nowością. Chłoniemy tę wiedzę, aby zdobyte podczas wizyty informacje przekazać naszym samorządom. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich uda nam
się w przyszłości wdrożyć w naszym obwodzie – dodaje.
W planie wizyty delegacji nie zabrakło zwiedzania niewielkich
przydomowych oczyszczalni ścieków, jakie od kilku lat funkcjonują m.in. na terenie gminy Rozogi. Przy okazji goście zapoznali się
z zasadami funkcjonowania w Polsce samorządu lokalnego, a także jak na poziomie gminy wiejskiej realizowane są zadania dostarczania wody i dostępu do kanalizacji. Było wiele pytań o praktyczne
rozwiązania w zarządzaniu infrastrukturą wodną, wysokość opłat
za wodę i ewentualne problemy z ich zbiorem. Szczególną uwagę
zwrócono na innowacyjne rozwiązania w zakresie dostarczania
i oczyszczania wody.
W jednym z ostatnich dni pobytu na Warmii i Mazurach delegacja miała okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi dotychczasowej współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Ukrainą, w tym m.in. z realizacją programu
„Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni
rzeki Bug”. Informacje te uczestnikom wyjazdu studyjnego przedstawiła Anna Czyżewska – dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami NFOŚiGW.
Każdy z uczestników wizyty studyjnej otrzymał certyfikat
ukończenia szkolenia z gospodarki wodno-ściekowej. Głównymi
organizatorami pobytu przedstawicieli samorządu ukraińskiego w Polsce była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Tekst i foto Grzegorz Siemieniuk
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Profesorski jubileusz na UWM w Olsztynie

Grzegorz Nieszczerzewski (na zdjęciu z lewej) – z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie
składa gratulacje i życzenia prof. dr hab. inż. Ryszardowi Cymermanowi

Fot. Grzegorz Siemieniuk

W Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona
osiągnięciom w zakresie kształtowania przestrzeni wiejskiej, a także możliwościom ochrony i finansowania działań mających na celu rozwój obszarów
wiejskich z uwzględnieniem najnowszych technik
informatycznych. Podczas spotkania podsumowano 45-letnią działalność naukową prof. dr hab. inż.
Ryszarda Cymermana oraz dr hab. inż. Andrzeja
Nowaka, prof. UWM, którzy są pracownikami Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Życzenia i gratulacje jubilatom złożył m.in. Grzegorz Nieszczerzewski – Zastępca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie. – Serdecznie gratuluję tak
dużego dorobku naukowego – mówił podczas uroczystości prezes Grzegorz Nieszczerzewski. – Życzę
kolejnych równie owocnych dokonań nie tylko w sferze zawodowej, ale także prywatnej.
sem

Przyznano Certyfikaty Szkolnego
Ogrodu Dydaktycznego
W piątek 1 grudnia w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie odbyło się podsumowanie drugiej edycji „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”. Konkurs został dofinansowany ze
środków WFOŚiGW w Olsztynie.
Przy wielu szkołach i placówkach edukacyjnych na Warmii
i Mazurach coraz częściej można spotkać ogrody, które nie tylko
stanowią interesujący akcent estetyczny, ale także są dodatkową
„salą dydaktyczną”, w której uczniowie mają możliwość obcowania z naturą. Podczas piątkowego spotkania w Olsztynie nagrodzono najlepsze ogrody, które powstały przy placówkach oświatowych
w naszym regionie.
– Głównym założeniem konkursu było docenienie szkół i placówek, a także zainspirowanie innych instytucji oświatowych do
tworzenia ogrodów dydaktycznych – tłumaczy Alicja Szarzyńska,
kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
– Liczymy, że przyczyni się on nie tylko do urozmaicenia przestrzeni szkolnej, ale przede wszystkim rozwinie postawy proekologiczne
uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Nauczy ich szacunku
dla przyrody i jej różnorodności biologicznej, a także podpowie, jak
można wokół siebie stworzyć przestrzeń estetyczną oraz przyjazną
ludziom i innym stworzeniom – dodaje.
W tym roku jury konkursu postanowiło wręczyć 20 certyfikatów.
Złoty certyfikat otrzymało Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie,
Szkoła Filialna w Szylenach i Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. Z kolei srebrne świadectwa trafiły do Przedszkola Miejskiego nr 40 im. Żaczka w Olsztynie, Szkoły
Podstawowej im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie i IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. „Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego” otrzymały: Przedszkole nr 26 w Elblągu, Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Elblągu, a także Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu. Przyznano także „Certyfikaty Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”. Wyróżnienia otrzymali: Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie,

Wśród tegorocznych laureatów nie zabrakło Zespołu Szkół
Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
Fot. Grzegorz Siemieniuk
Przedszkole Publiczne w Łęgajnach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana
Twardowskiego w Rumianie, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu, Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach,
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach, Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, Szkoła
Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.
Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Grzegorz Siemieniuk
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Glitajny zwyciężyły
w konkursie „Eko-Sołectwo”
Sołectwo Glitajny z gminy Korsze zwyciężyło w tegorocznej edycji konkursu „Eko-Sołectwo”.
W akcji wzięło udział 28 sołectw z Warmii i Mazur.
Organizatorem konkursu „Eko
Sołectwo” jest Puls Regionu Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem tego
przedsięwzięcia od kilku lat jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Idea akcji- skierowana do mieszkańców małych miejscowości naszego
regionu – to wspólne działanie na
rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przez kilka miesięcy mieszkańcy poszczególnych sołectw w naszym
regionie gromadzili elektroodpady.
Z kolei sołtysi jako liderzy społeczności lokalnych podjęli się funkcji koordynatorów akcji w sołectwach. Musieli
ogłosić w swoich miejscowościach informacje o zbiórce, a następnie zorganizować punkty, gdzie miałyby te
odpady trafiać. Potem elektrośmieci
odbierała wyznaczona przez organizatora konkursu firma. W tym roku
zebrano rekordową ilość odpadów,
prawie 126 ton. To najwięcej w siedmioletniej historii konkursu. Najwięcej elektroodpadów zebrało Sołectwo
Glitajny z gminy Korsze.
– Wzięliśmy udział w tej akcji po
raz pierwszy i od razu wygraliśmy –
mówił z satysfakcją Tadeusz Woźniak
sołtys sołectwa Glitajny w gminie Korsze. – Ludzie bardzo chętnie zaangażowali się w konkurs. Okazało się, że
zebraliśmy prawie 21 ton elektroodpadów. Niektóre z nich pochodziły nawet
z czasów powojennych. W przyszłym
roku na pewno weźmiemy udział w tej
akcji – zapewnia.
Drugie miejsce wywalczyło sołectwo Bystry z gminy Giżycko, którego
mieszkańcy zebrali prawie 19 ton elektrośmieci. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny lider, czyli sołectwo Królewo
z gminy Morąg. Sołtysi, których sołectwa zebrały najwięcej elektroodpadów otrzymali dodatkowe nagrody,
które ufundował WFOŚiGW w Olsztynie. Podczas podsumowania nagrodzono także te sołectwa, które od
kilku lat aktywnie uczestniczą w konkursie. Podczas siedmiu edycji „Eko-Sołectwa” zebrano ponad 665 ton
elektroodpadów.
Tekst i fot. Grzegorz Siemieniuk
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Lista sołectw VII edycji „Eko-Sołectwo” 2017 rok
Lp

Nazwisko i Imię

Gmina

Wieś

Waga
kg

1.

Sereda Beata

Banie Mazurskie

Grodzisko 12

1 700

2.

Żywicki Artur

Barczewo

Barczewko 112

1 080

3.

Rzeszutko Magdalena

Barczewo

Ramsówko 22

4.

Błachnio Wiesław

Bartoszyce

Bezledy 38/1

6 770

5.

Wojtczuk Krystyna

Budry

Budzewo 7

1 240

6.

Piekarska Maria

Dobre Miasto

Jesionowo

450

7.

Kulas Krzysztof

Dywity

Spręcowo 39

800

8.

Szatan Bronisław

Dywity

Ługwałd

9.

Antoniak Mirosław

Giżycko

Bystry

18 970

10.

Biernacka Renata

Godkowo

Bielica

1 400

11.

Gudrian-Siedlanowska Barbara

Bisztynek

Księżno

2 560

12.

Wozniak Tadeusz

Korsze

Glitajny

20 960

13.

Przybylska Elżbieta

Kurzętnik

Krzemieniewo

14.

Grabowska Elżbieta

Mikołajki

Górkło

15.

Erber Anna

Morąg

Królewo

16 210

16.

Woronko-Braig Alicja

Morąg

Strużyna

6 380

17.

Dąbrowski Ireneusz

Nowe Miasto Lubawskie

Gwiździny

2 500

18.

Duda Gabrjela

Orzysz

Odoje

2 110

19.

Pupek Bożena

Piecki

Krutyński Piecek

7 140

20.

Kowalewska Natalia

Pisz

Łupki

4 190

21.

Orłowski Stanisław

Płośnica

Gródki

2 840

22.

Ślubowska Bożena

Purda

Przykop

5 980

23.

Zajko Dagmar

Sorkwity

Choszczewo

4 760

24.

Rutkowski Kazimierz

Srokowo

Jegławki

2 970

25.

Walkowiak Adam

Stawiguda

Gryzliny

2540

26.

Kłak Beata

Szczytno

Dębówko

2 180

27.

Furtak Marcin

Węgorzewo

Stulichy

3 370

28.

Zagórny Andrzej

Węgorzewo

Ogonki

1 250
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Lista laureatów konkursu Eko-Sołectwo 2017
Imię i Nazwisko

Sołectwo

Gmina

Kwota

I.

2.000 zł

Tadeusz Wożniak

Glitajny

Korsze

20 960

II.

1.500 zł

Mirosław Antoniak

Bystry

Giżycko

18 970

III.

1.000 zł

Anna Erber

Królewo

Morąg

16 210

IV.

1.000 zł

Bożena Pupek

Krutyński Piecek

Piecki

7 140

V.

500 zł

Wiesław Błachnio

Bezledy

Bartoszyce

6 770

VI.

500 zł

Alicja Woronko-Braig

Strużyna

Morąg

6 380

VII.

500 zł

Bożena Ślubowska

Przykop

Purda

5 980

VIII.

500 zł

Dagmar Zajko

Choszczewo

Sorkwity

4 760

IX.

500 zł

Natalia Kowalewska

Łupki

Pisz

4 190

X.

500 zł

Marcin Furtak

Stulichy

Węgorzewo

3 370

XI.

500 zł

Kazimierz Rutkowski

Jegławki

Srokowo

2 970

XII.

500 zł

Stanisław Orłowski

Gródki

Płośnica

2 840

XIII.

500 zł

Barbara Gudrian-Siedlanowska

Księżno

Bisztynek

2 560

Nagrody pocieszenia dla sołectw, które były blisko wygranej
Lp

Waga
[kg]

Miejsce

Imię i Nazwisko

Gmina

Sołectwo

Ilość
[kg]

1.

Adam Walkowiak

Stawiguda

Gryźliny

2540

2.

Ireneusz Dąbrowski

Nowe M. Lubawskie

Gwiździny

2500

3.

Elżbieta Przybylska

Kurzętnik

Krzemieniewo

2400

4.

Beata Kłak

Szczytno

Dębówko

2180

5.

Gabriela Duda

Orzysz

Odoje

2110

6.

Bronisław Szatan

Dywity

Ługwałd

2000

W siedmiu edycjach udział wzięły sołectwa:
1. Piekarska Maria
2. Kłak Beata

Dobre Miasto
Szczytno

- Jesionowo
- Dębówko

1. Furtak Marcin

Węgorzewo

- Stulichy

W sześciu edycjach:
W pięciu edycjach:

1. Zajko Dagmar
Sorkwity
2. Ślubowska Bożena Purda

- Choszczewo
- Przykop

Udział sołectw
w poszczególnych edycjach
Konkursu „Eko-Sołectwo”
I Edycja – 2011 rok:
40 sołectw
- 67 319 kg
II Edycja - 2012 rok
53 sołectwa
- 96 700kg
III Edycja - 2013 rok
29 sołectw
- 63 219kg
IV Edycja - 2014 rok
25 sołectw
- 73 000kg
V Edycja - 2015 rok
66 sołectw
- 115 380kg
VI Edycja - 2016 rok
36 sołectw
- 124 208 kg
VII Edycja – 2017 rok
28 sołectw
- 125 840kg

Łacznie w siedmiu edycjach
zebrano 665 666 kg
Sponsorzy nagród VII edycji Konkursu „Eko-Sołectwo” 2017:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Urząd Marszłkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Warmińsko Mazurska Izba
Rolnicza Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Olsztyn,
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Olsztyn, TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne
Olsztyn, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA Warszawa
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