PAGINA

PULS REGIONU Nr 136

Nr 136 styczeń — marzec 2018 r.

WEŹ UDZIAŁ
W VIII EDYCJI
KONKURSU
EKO-SOŁECTWO

1

ISSN 1508 – 4558 nakład 6.000 egz

sołectwo

Radosnych
Świąt Wielkanocnych

życzy redakcja Pulsu Regionu

Wersję elektroniczną Pulsu Regionu znajdziesz na: www.warmiamazury.tv/pulsregionu

PZU

2

PULS REGIONU Nr 136

Mój komentarz
Redakcja Pulsu Regionu
informuje o kolejnej edycji programu Odnowy Wsi
Województwa WarmińskoMazursk iego pt. „Wieś
Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć”.
Uczestniczą w nim sołectwa
z naszych gmin. Sołtysi mogą
liczyć na wiele inicjatyw szkolenia, warsztaty, konkursy i dofinansowanie z samorządu naszego województwa.
Więcej szczegółowych informacji w gazecie – zachęcamy
do czytania!
Nie każdy o tym wie, iż
w marcu nasi zapracowani sołtysi obchodzą swoje
święto. 11 marca przypada
Samorządowy Dzień Sołtysa na
Warmii i Mazurach. Na naszych
łamach wymieniamy wyróżnionych przez marszałka Gustawa
Marka Brzezina sołtysów zaangażowanych w aktywizację
społeczności lokalnej. Ze swojej
strony redakcja Pulsu Regionu
pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować za
ogrom pracy sołtysów w rozwój naszego regionu, a co za
tym idzie, w rozwój swojej
gminy. Jest nam tym bardziej
miło, gdyż owocną współpracę
z sołtysami PULS REGIONU prowadzi już od kilku lat organizując akcję zbierania elektrośmieci
właśnie wspólnie z nimi. W tym
roku również zachęcamy do
uczestnictwa i przypominamy, iż w 2018 roku wydawca PULSU REGIONU po raz VIII
organizuje coroczną edycję
konkursu EKO−SOŁECTWO,
czyli zbieranie zalegających
w naszym województwie
elektrośmieci. Akcję honorowym patronatem objął Urząd
Marszałkowski. Szczegółowe
zasady konkursu opisujemy
w gazecie. Zapraszamy do kontaktu z redakcją.
A jeśli o świętach mowa,,
życzymy wszystkim mieszkańcom Warmii i Mazur wesołych,
rodzinnych, wiosennych Świąt
Wielkanocnych.

Zakręć sie
za lepszą pracą
Czemu warto zostać agentem PZU:
• dodatkowe, poza prowizją, wsparcie finansowe w pierwszych 2 latach pracy,
• interesujące szkolenia
• zachęcające wynagrodzenie, w tym motywujące prowizje i premie zależne od własnych osiągnięć,
• możliwość otrzymania pełnego wyposażenia swojego biura,
Masz w sobie gen Agenta, jeśli:
• jesteś otwarty na ludzi i umiesz uświadamiać im ich potrzeby,
• lubisz się ciągle rozwijać i chcesz być w czymś najlepszy,
• wiesz, jak zorganizować sobie pracę i wytrwale dążysz do celu.
Jak zostać Agentem PZU?
Nie zniechęcaj się brakiem doświadczenia
w tym zawodzie. Wiemy, że zdobywa się je z czasem.
Przyda się natomiast średnie wykształcenie i własna działalność
gospodarcza. I oczywiście chęć zakręcenia się za lepszą pracą.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesłanie CV na adres:
arochowicz@pzu.pl lub kontakt pod numerem telefonu:
666 887 843 – Aleksandra Rochowicz

Sylwia Szkamruk

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

Reklama i redakcja
Sylwia Szkamruk
tel. 89 535 48 92 fax 89 535 48 91 e-mail: inter@cso.pl
Korekta:
Jolanta Grochowska
Grafika, skład, łamanie:
Zbigniew Nowicki, tel. 515 241 779
e-mail: reklama@data.pl

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

Kolportaż poprzez Pocztę Polską do firm i instytucji na terenie
Olsztyna, do 116 urzędów miast, gmin, miast i gmin oraz 19 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.

NA POLU AGROBIZNESU ZWYCIĘŻASZ
Z ATRAKCYJNYM KREDYTEM
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
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BEZKONKURENCYJNE KREDYTY
DLA ROLNIKÓW
0 zł prowizji za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem
wysokie kwoty finansowania
Zapraszamy do oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas
801 380 360
n

n

koszt połączenia wg stawki operatora

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Okres promocji obowiązuje od 15 stycznia do 31 maja 2018 r. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw), prowadzących działalność
wytwórczą w rolnictwie i ubiegających się o produkty kredytowe objęte promocją. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów. Prowizja 0 zł dotyczy kredytów Agro Ekspres, Agro Progres i Agro Lider. Kredyt Agro Ekspres z marżą 0,99% dostępny jest z obligatoryjnym ubezpieczeniem Cardif w WARIANCIE 1 na
życie, NNW i poważne zachorowania lub w WARIANCIE 2 na życie i poważne zachorowania, z marżą 2,99% w WARIANCIE 3 z obligatoryjnym ubezpieczeniem Cardif na życie lub z marżą 3,99% w WARIANCIE 4 z obligatoryjnym ubezpieczeniem Concordia NNW w wersji VIP. Marża standardowa 4,3% dla Kredytu Agro Progres oraz
5% dla Kredytu Agro Lider dotyczy kredytów zawieranych z obligatoryjną polisą ubezpieczenia Concordia sprzętu/majątku/budynków/życia i zdrowia w wariancie VIP. Prowizja 0,9% dla kredytu preferencyjnego dotyczy kredytów zawieranych przez nowych Klientów na wnioskowaną kwotę min. 200 tys. zł, z obligatoryjną polisą
ubezpieczenia Concordia na życie i zdrowie w wersji VIP. Warunkiem skorzystania z oferty kredytowej przez nowych Klientów Banku jest otwarcie rachunku bieżącego w ramach pakietu Agro Lider z kartą debetową, a przez obecnych Klientów Banku – wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty debetowej, jeżeli do tej pory
nie została wydana. W przypadku Kredytu Agro Ekspres dodatkowym warunkiem obligatoryjnym skorzystania z oferty promocyjnej jest przeniesienie wpływu z płatności bezpośrednich na rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas. Zastosowanie podanych warunków cenowych możliwe jest tylko w przypadku złożenia prawidłowo
wypełnionego i kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki cenowe dla produktów kredytowych określonych w materiale obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytu. Warunkiem skorzystania z niniejszej oferty kredytowej jest posiadanie przez Klienta zdolności do spłaty kredytu we
wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie
prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. 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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Program
Stypendialny
Fundacji
BGŻ BNP Paribas
„Klasa”
elem Fundacji BGŻ BNP Paribas,
solwenci programu odnoszą dziś liczne sukcesy prywatktóra działa od 2006 roku, jest prowadzenie działalności ne i zawodowe. Są wśród nich aktorzy, muzycy, prawnicy,
społecznie użytecznej w zakresie edukacji, solidarności spo- lekarze, bankowcy, doktoranci na Sorbonie i LSE, astronołecznej oraz kultury. Działania te mają charakter inwestycji mowie oraz piloci.
społecznych rozwiązujących ważne lokalne problemy, łąW 2007 roku pierwsi stypendyści powołali do życia
czących wiedzę oraz doświadczenie różnych środowisk i in- Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa. Obecnie
stytucji. W ramach celów statutowych, Fundacja prowadzi liczy ono ponad 500 członków, którzy wspólnie promuprogramy autorskie oraz wspiera wybrane projekty i orga- ją ideę programu, wspierają młodszych kolegów oraz sienizacje odgrywające istotną rolę w budowaniu oraz utrzy- bie nawzajem, a także angażują się w wartościowe inicjamywaniu społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja wspie- tywy społeczne.
ra także ideę wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ
Absolwenci gimnazjów w województwie warmińskoBNP Paribas. Flagowym projektem Fundacji jest realizowa- -mazurskim mogą w ramach programu aplikować do III LO
ny od 2003 roku program stypendialny „Klasa” skierowany im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Dotychczas z naszedo zdolnych absolwentów gimnazjów z miejscowości do go województwa, dzięki „Klasie” szansę na rozwój nauko100 tys. mieszkańców. Program umożliwia młodzieży na- wy, społeczny i kulturalny otrzymało blisko 150 uczniów.
ukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich:
Program „Klasa” jest efektywną formą wyrównywaSzczecinie, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Projekt nia szans edukacyjnych. Potwierdzają to sukcesy stypenobejmuje 3 lata wsparcia w trakcie nauki w liceum partner- dystów i absolwentów, a także ewaluacje programu oraz
skim (w tym opłaty za Internat, wyżywienie, komitet rodzi- stanowiska ekspertów, którzy szczególnie doceniają wycielski, podręczniki, wycieczki szkolne, integracyjny obóz soką jakość projektu oraz strategiczne i długofalowe pojęzykowy, zajęcia dodatkowe, wyjścia kulturalne, stałą opie- dejście, potwierdzone doskonałykę wychowawczą, comiesięczne kieszonkowe oraz inne mi opiniami uczestników projektu
ważne potrzeby uczniów), a także stypendium finansowe i szkół partnerskich.
na I rok studiów.
REKRUTACJA TRWA DO 13 KWIETNIA
W ramach programu Klasa w ciągu 15 lat wsparcie
otrzymało blisko 700 uczniów z ponad 300 miejscowości z całej Polski. Stypendyści są zazwyczaj najlepszymi
uczniami liceów i dostają się na wymarzone studia. Ab-

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Członkom naszego Towarzystwa,
aby ten wyjątkowy czas
był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych upływały
w miłym, wiosennym nastroju.

fot. pixabay.com

Biuro Regionalne w Olsztynie
ul. 1 Maja 13 tel. 89-523-55-51
e-mail: olsztyn@tuw.pl
www.tuw.pl
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Nauczmy się segregować odpady!
Podniesienie w świadomości mieszkańców istoty i rangi segregowania odpadów oraz wzrost
strumienia odpadów po selektywnej zbiórce – to najważniejsze obecnie zadania związane
z gospodarką odpadami.

fot. ZGOK
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który został
zbudowany w 2015 roku w Olsztynie, jest największą Regionalną
Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w województwie
warmińsko-mazurskim. Instalacja należy do Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Jest to
spółka prawa handlowego, utworzona przez 37 gmin Regionu Centralnego województwa (zamieszkanych przez ponad 500 tys. osób)
i przyjmująca od gmin-wspólników wszystkie odpady komunalne.
System gospodarki odpadami komunalnymi, który zaczął działać w Regionie Centralnym wraz z rozpoczęciem działalności instalacji w Olsztynie, przyniósł wiele korzyści. Zredukowane zostały
składowiska odpadów, zniknęły także nielegalne wysypiska śmieci, bowiem odpady komunalne z gmin Regionu Centralnego trafiają do instalacji ZGOK-u w Olsztynie, gdzie 95 tys. ton rocznie
jest przetwarzanych na paliwo alternatywne.
Najważniejszym obecnie zadaniem stojącym przed mieszkańcami gmin Regionu Centralnego, jest zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych na rzecz odpadów zbieranych selektywnie. Dane
Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że na Warmii i Mazurach ilość odpadów selektywnie zebranych przez jednego mieszkańca jest o ponad połowę mniejsza niż, np. w województwie śląskim.
A zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami udział
odpadów zebranych selektywnie w łącznym strumieniu odpadów
komunalnych w 2022 roku ma wynosić 50%!

Te założenia stawiają przed nami konieczność podejmowania działań zmierzających do podniesienia w świadomości mieszkańców istoty i rangi segregowania odpadów oraz do realnego wzrostu strumienia
odpadów po selektywnej zbiórce. Wszyscy musimy nauczyć się segregowania odpadów i to nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale
także ze względów ekonomicznych. To się po prostu opłaca, bowiem
za przekazywane do ZGOK-u odpady zbierane selektywnie, gminy płacą
jedynie symboliczną złotówkę za tonę! Dlatego tak istotnym zadaniem –
zarówno dla gmin Regionu Centralnego, jak i Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi – jest edukowanie mieszkańców w zakresie segregowania odpadów. Zachęcamy wszystkie Gminy do udziału
w tej niezmiernie ważnej akcji dla środowiska naszego Regionu. Jest to
Region, o którego wyjątkowe walory krajobrazowe trzeba dbać m.in.
właśnie poprzez świadomie prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów.
Aby podkreślić wagę tego zadania, ZGOK – na czele z Prezesem
Zarządu Markiem Bryszewskim, kierującym Spółką od stycznia
2018 roku – zaprosił 14 marca przewodniczących 37 Rad Gminnych i Miejskich na spotkanie poświęcone gospodarce odpadami
w Gminach Regionu Centralnego.
Jednym z odpadów, którego segregowanie znajduje się na zbyt
niskim poziomie, jest popiół. Szacujemy, że w przetwarzanym
w ZUOK-u strumieniu 95 tys. ton odpadów zmieszanych znajduje
się około 2–3 tys. ton popiołów i żużlu, który zostaje odseparowany
w instalacji, a który w ogóle nie powinien do niej trafić. W technologii przetwarzania odpadów zmieszanych na paliwo alternatywne
popiół jest wręcz niepożądany, gdyż nie posiada wartości opałowej.
Ponadto wrzucanie popiołu do odpadów zmieszanych powoduje,
że po przywiezieniu do zakładu drobiny pyłu wzbijają się w powietrze, podrażniają układ oddechowy i oczy pracowników. Pył z popiołu negatywnie wpływa także na maszyny i urządzenia, działając
jak papier ścierny oraz powodując ich przestoje i awarie.
Jeśli do kogoś nie przemawiają argumenty ekologiczne, powinien wiedzieć, że selektywna zbiórka popiołu jest lżejsza dla kieszeni.
Za oddanie tony popiołu gmina płaci prawie 1/3 mniej niż za tonę
odpadów zmieszanych. Trwa sezon grzewczy, zatem ta kwestia jest
niezwykle aktualna. Większość gmin odbiera od mieszkańców popiół zebrany w specjalnych workach lub pojemnikach – wystarczy
zgłosić na nie zapotrzebowanie.
PG

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mam przyjemność złożyć Państwu
w imieniu Pracowników
Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
oraz własnym najserdeczniejsze życzenia –
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym, a także sukcesów
w życiu zawodowym.

fot.fot.
pixabay.com
pixabay.com

Marek Bryszewski
Prezes Zarządu
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
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Samorządowy Dzień Sołtysa
na Warmii i Mazurach

W województwie warmińsko-mazurskim jest blisko 2300 sołtysów. Ich święto przypada na 11 marca,
ale wielu z nich spotkało się już 9 marca tego roku na Samorządowym Dniu Sołtysa na Warmii
i Mazurach. Podczas spotkania marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wyróżnił sołtysów z regionu zaangażowanych w aktywizację społeczności lokalnej oraz inicjujących działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wykład
„Wieś w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej” wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo.
Lista wyróżnionych sołtysów:
Anetta Szumlańska
Danuta Ceglarska
Andrzej Turek
Jerzy Brzózka
Monika Wieczorek
Kazimierz Kozikowski
Teresa Pych
Roman Piękos
Barbara Gudrian-Siedlanowska
Zofia Jaszczanin
Krystyna Wojtczuk
Dariusz Grosz
Krystyna Łowczyk
Anna Stypułkowska
Bogumiła Brewka
Krystyna Wasiak
Bogumiła Tabaka
Elżbieta Łojek
Marian Wasiak
Dominik Serafin
Anna Janicka
Andrzej Królikowski
Mirosław Antoniak
Ryszard Łapka
Marian Milewski
Renata Burdziak
Henryk Kliniewski
Krystyna Salabura
Adam Królikowski
Daniela Wysocka
Elżbieta Stenkel
Krzysztof Szypulski
Elżbieta Ciesielska
Stanisław Kaczmarczyk
Jolanta Górecka
Janina Tyburska
Andrzej Hołubowski
Henryk Cybulski
Jan Ilnicki
Bożena Ciborska
Lidia Wijata
Jadwiga Łukiańczyk
Alicja Grzywaczyk
Eugeniusz Kowaluk
Zbigniew Maciejewski
Barbara Krauze
Aleksandra Giza
Zbigniew Burzacki
Katarzyna Paradowska
Agnieszka Korosteńska

- Sołectwo Miczuły,
- Sołectwo Krelikiejmy,
- Sołectwo Łęgajny,
- Sołectwo Kowalewo,
- Sołectwo Droszewo,
- Sołectwo Fitowo,
- Sołectwo Ostrowin,
- Sołectwo Ząbrowo,
- Sołectwo Księżno,
- Sołectwo Gronowo,
- Sołectwo Budzewo,
- Sołectwo Marwałd,
- Sołectwo Nowa Wieś Mała,
- Sołectwo Linowo,
- Sołectwo Bukwałd,
- Sołectwo Burkat,
- Sołectwo Linowo,
- Sołectwo Władysławowo,
- Sołectwo Grzechotki,
- Sołectwo Smykówko,
- Sołectwo Bogdany,
- Sołectwo Łupstych,
- Sołectwo Bystry,
- Sołectwo Podągi,
- Sołectwo Jany,
- Sołectwo Piasek,
- Sołectwo Świniarc,
- Sołectwo Fiszewo,
- Sołectwo Szczepankowo,
- Sołectwo Kałduny,
- Sołectwo Wierzbowo,
- Sołectwo Borowe,
- Sołectwo Janowo,
- Sołectwo Rekownica,
- Sołectwo Potryty,
- Sołectwo Godki,
- Sołectwo Klejnowo,
- Sołectwo Wielka Tymawa,
- Sołectwo Lubajny,
- Sołectwo Biedaszki,
- Sołectwo Butowo,
- Sołectwo Żegoty,
- Sołectwo Kolno,
- Sołectwo Gudniki,
- Sołectwo Stożne,
- Sołectwo Turówko,
- Sołectwo Boćwinka,
- Sołectwo Brzozie Lubawskie,
- Sołectwo Nowy Dwór,
- Sołectwo Stryjkowo,

foto. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaborno

Benedykt Czarnecki
Sebastian Maciejewski
Antoni Chodup
Lucyna Łukawska
Stanisław Uselis
Jan Józefowicz
Ireneusz Naradzynkowski
Urszula Sowa
Anna Kowal
Waleria Pękala
Maria Kamecka
Anna Erber
Wioletta Żbikowska
Ryszard Pruchniewski
Teresa Michniewicz
Halina Żydecka
Adam Pietrzak
Jerzy Skolmowski
Józef Giers
Herbert Kujawa
Anna Gołaś
Krzysztof Kisiel
Lucyna Wioletta Kozioł
Marek Nowakowski
Stanisław Borysiewicz
Feliks Urwan
Agnieszka Kincel
Stanisław Blajda
Andrzej Szluma
Halina Zyśk
Dariusz Vogel
Edmund Gajek
Sławomir Sadliński
Marcin Stackiewicz
Dagmar Zajko
Gertruda Warno
Justyna Bugieda
Regina Szpindler
Zygmunt Rząp
Stanisław Fejfer
Karolina Ślubowska
Beata Ciołek
Alicja Rymszewicz
Teresa Gomułkiewicz
Katarzyna Bokunewicz
Jan Augustyńczyk
Irena Gajda
Ludwik Falkowski
Roman Rapkowski

- Sołectwo Omule,
- Sołectwo Bieniewo,
- Sołectwo Tabórz,
- Sołectwo Kraplewo,
- Sołectwo Jarnołtowo,
- Sołectwo Zwierzno,
- Sołectwo Ogrodniki,
- Sołectwo Nowe Mieczysławy,
- Sołectwo Jagodne Wielkie,
- Sołectwo Liwa,
- Sołectwo Karszewo,
- Sołectwo Królewo,
- Sołectwo Grzegórzki,
- Sołectwo Lekarty,
- Sołectwo Kijewo,
- Sołectwo Mierki,
- Sołectwo Dziubiele,
- Sołectwo Gierłoż,
- Sołectwo Majki,
- Sołectwo Siedliska,
- Sołectwo Cierzpięty,
- Sołectwo Kierpajny Wielkie,
- Sołectwo Kwik,
- Sołectwo Turza Mała,
- Sołectwo Harsz,
- Sołectwo Zawady Tworki,
- Sołectwo Purda,
- Sołectwo Naprom,
- Sołectwo Pieckowo,
- Sołectwo Wilamowo,
- Sołectwo Wejsuny,
- Sołectwo Żabiny,
- Sołectwo Krupin-Kiersity,
- Sołectwo Canki,
- Sołectwo Choszczewo,
- Sołectwo Silec,
- Sołectwo Gorłówko,
- Sołectwo Bronowo,
- Sołectwo Olszyny,
- Sołectwo Gryzy,
- Sołectwo Jerutki,
- Sołectwo Pogrodzie,
- Sołectwo Trygort,
- Sołectwo Wyżegi,
- Sołectwo Kleszczewo,
- Sołectwo Wilczęta,
- Sołectwo Szczepanki,
- Sołectwo Lipinki,
- Sołectwo Kosewo.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Samorząd województwa wspiera rozwój
społeczności wiejskich i ich aktywizację. Od 2011 roku
wdrażany jest Program Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii,
Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Uczestniczy
w nim 80 sołectw z 48
gmin. W zależności
od dostępnych środków realizowanych jest wiele inicjatyw – szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne dla członków grup odnowy wsi, liderów, koordynatorów
gminnych, władz gmin oraz moderatorów. Co roku organizowany
jest też konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, z którego środki przeznaczane są na realizację małych inwestycji, np. budowę placów zabaw, pomostów, boisk sportowych, zagospodarowanie
plaży bądź centów wsi, budowę altan, czy siłowni zewnętrznych.
W 2017 roku Samorząd Województwa rozszerzył skalę wsparcia finansowego dla sołectw, organizując konkurs „Małe Granty
Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
Ideą inicjatywy skierowanej do wszystkich warmińsko-mazurskich sołectw jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne
oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej społeczeństwa
obywatelskiego.
Środki finansowe na obszary wiejskie Warmii, Mazur i Powiśla
przekazywane są również w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje dwa działania objęte PROW 2014– 2020:
• Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
w tym: gospodarka wodno-ściekowa, budowa i modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
kształtowanie przestrzeni publicznej oraz inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów. Budżet na te przedsięwzięcia przypadający
na województwo warmińsko-mazurskie wynosi blisko 46 mln
euro, co daje szóstą pozycję w skali kraju.

• Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej
grupy działania. Łączna wysokość przyznanych środków
na wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w województwie warmińsko-mazurskim wynosi blisko 37 mln euro, z czego ponad 30 mln euro stanowi budżet
Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zaś ponad 6 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy,
Spędzonych w gronie najbliższych
Życzą
Gustaw Marek Brzezin

fot. pixabay.com

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

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
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Jan Bobek

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Zielony - Żółty- Czerwony
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym regionie
Już prawie półtora roku na Warmii i Mazurach funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To
interaktywne narzędzie, które pozwala każdemu zgłosić uciążliwe i wpływające na poczucie bezpieczeństwa zdarzenie. Mapa od początku wzbudziła duże zainteresowanie społeczeństwa. Tylko w ciągu siedemnastu miesięcy jej funkcjonowania w naszym regionie naniesiono ponad 21 100 obywatelskich zgłoszeń.
14 września 2016 roku na terenie naszego województwa uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest
to narzędzie informatyczne, dzięki któremu każdy może dokonywać anonimowych zgłoszeń dotyczących zagrożeń, które obserwuje w swoim najbliższym otoczeniu. Wśród 25 kategorii
znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego – np.
„nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „niszczenie zieleni” czy „spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym”. Wystarczy dostęp do
Internetu i chęć podzielenia się swoimi
spostrzeżeniami.
Sierż. szt. Jacek Gabrusewicz – koordynator KMZB z Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie mówi: „Od początku funkcjonowania
Mapy na Warmii i Mazurach odnotowaliśmy ponad 21 100 obywatelskich zgłoszeń. Najczęstszymi nanoszonymi na mapę
zagrożeniami są: „spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych” oraz „przekraczanie dozwolonej prędkości”. Policjanci
weryfikują wszystkie naniesione zgłoszenia i podejmują działania zmierzające do
ich eliminacji”.
Od początku swojego funkcjonowania Mapa ewaluowała – od lipca 2017
roku, oprócz naniesienia na mapę zagrożenia, istnieje możliwość dodania
krótkiego opisu: np. daty i miejsca występowania zagrożenia, krótkiego opisu
sytuacji, a nawet dodania zdjęcia. Dzięki temu łatwiej jest zdiagnozować zagrożenie i szybciej podjąć
kroki eliminujące.

Zielony – żółty – czerwony
Sierż. szt. Jacek Gabrusewicz zwraca uwagę na możliwość bieżącego podglądu co dzieje się ze zgłoszonym zagrożeniem. Dzięki
zmieniającym się kolorom ikony każdy ma informację, na jakim
etapie znajduje się jego zgłoszenie: – „Kolorem zielonym oznaczone
są nowe zgłoszenia. Kiedy ikona zagrożenia zmieni kolor na żółty,
to znak, że od tego momentu policjanci kontrolują wskazane miejsce, by zdiagnozować problem. W momencie, kiedy ikona zmieni
kolor na czerwony, wiadomo już, że zgłoszone zagrożenie potwierdziło się: od tego czasu policjanci na bieżąco będą monitorować to
miejsce, by całkowicie wyeliminować zagrożenie. Kolory nawiązują bezpośrednio do kolorów sygnalizacji świetlnej, gdzie czerwone
oznacza po prostu „stop” – robimy wszystko, by zahamować występowanie zagrożenia”.
Do weryfikowania i eliminacji zagrożeń kierowani są zarówno
policjanci ruchu drogowego, jak i pionów prewencyjnych. To oni
w ciągu siedmiu dni sprawdzają informacje przekazane przez internautów. W tym czasie, po ewentualnym potwierdzeniu, podejmują
też działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa –
razem możemy mieć na nie wpływ
„Okazuje się, że dla wielu osób to zdanie nie jest tylko pustym sloganem. Chcemy wpływać na poczucie bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych
potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie
każdej społeczności. Dlatego Mapa cieszy się dużym zainteresowaniem,
dając zgłaszającym poczucie, że zrobili coś dobrego – zarówno dla siebie, jak i dla innych” podkreśla sierż. szt. Jacek Gabrusewicz.
Dzięki sygnałom płynącym od społeczeństwa policjanci, weryfikując zgłoszone miejsca, ujawniają także inne czyny zabronione.
„W Ełku podczas kontroli miejsca wskazanego przez obywatela policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który posiadał przy
sobie narkotyki. W powiecie węgorzewskim
podczas kontrolowania miejsca zagrożonego
przekraczaniem dozwolonej prędkości policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę,
który przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Z kolei w Szczytnie
jeden z mieszkańców miasta naniósł na mapę
informację dotyczącą nieprawidłowego oznakowania drogi. Dzięki jego czujności policjanci
pozytywnie zweryfikowali to zagrożenie, wystosowali pismo do zarządcy drogi z prośbą o skorygowanie oznakowania. W wyniku podjętych
przez funkcjonariuszy działań, we wskazanym
za pośrednictwem Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa miejscu, pojawił się nowy,
prawidłowo oznakowany znak drogowy” – mówi Jacek Gabrusewicz.
To tylko kilka przykładów pozytywnej współpracy policji i społeczeństwa na przestrzeni prawie półrocznego okresu funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Mapa w liczbach
W ciągu siedemnastu miesięcy funkcjonowania KMZB w naszym
województwie, tj. od 14 września 2016 roku do 14 lutego 2018 roku,
naniesiono 21 151 zgłoszeń. Z danych statystycznych wynika, że blisko 50% zgłoszeń potwierdza się. Do najczęściej zgłaszanych kategorii zagrożeń w ruchu drogowym należą:
– przekroczenia dozwolonej prędkości: – 4 624 zgłoszeń,
– nieprawidłowe parkowanie:
– 4 531 zgłoszeń,
– niewłaściwa infrastruktura:
– 2 362 zgłoszenia.
Wśród zagrożeń prewencyjnych prym wiodą :
– spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych
– 4956 zgłoszeń,
– grupowanie się małoletnich
zagrożonych demoralizacją
– 578 zgłoszeń,
– dzikie wysypiska
– 534 zgłoszenia.
asp. Marta Kacprzyńska
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie
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Zbieraj zioła i zarabiaj!
Coraz bliżej nadejście wiosny, z którym rośliny rozpoczną okres wegetacji,
a firma Herbapol-Lublin otworzy swoje punkty skupu surowców zielarskich.
Warmia i Mazury to niezliczone stanowiska występowania roślin dziko rosnących takich jak:
mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna, brzoza, czarny bez, lipa, dzika róża, głóg, krwawnik
pospolity, skrzyp polny i inne.
Skup ziół prowadzony jest w oddziałach i punktach skupu, a wdrażaniem tego procesu
w terenie zajmują się instruktorzy posiadający bardzo duże doświadczenie w tym zakresie.
Instruktorzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z osobami zainteresowanymi pozyskiwaniem
odpowiedniego asortymentu.

ROZPOCZYNAMY JUŻ W KWIETNIU
SKUPEM ZIELA MNISZKA LEKARSKIEGO

(bez korzenia)

NASTĘPNE SUROWCE TO:

KWIATOSTAN GŁOGU Z LIŚCIEM

LIŚĆ POKRZYWY

LIŚĆ BRZOZY

KORA KRUSZYNY

ZIELE DZIURAWCA

KWIATOSTAN LIPY I WIELE INNYCH

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!
Przed jej rozpoczęciem udzielimy cennych wskazówek co do wymagań jakościowych
oraz cen poszczególnych asortymentów.
Prowadzimy też szkolenia w terenie w świetlicach wiejskich – prosimy o kontakt sołtysów, którzy
chcieliby nawiązać współpracę.
Dane do kontaktu: 89 621 80 22 lub 697 070 523 (do 527)
Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby oddziału skupowego

w Wielbarku przy ul. Nowowiejskiego 23

PAGINA
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ZASADY KONKURSU
„EKO – SOŁECTWO”
Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
organizuje po raz ósmy 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 sołtysów do udziału w akcji, prosimy o wyznaczenie miejsca zbiórki
oraz podanie terminu zakończenia.
Informujemy, że ostateczny termin odbioru ustalono na koniec września 2018 r.
Udział w konkursie należy zgłosić do naszej redakcji
listownie lub mailem z podaniem pełnego adresu i telefonu kontaktowego
Minimalna waga odpadów – 500 kg.
Elektrośmieci odbierać będzie firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o
Instytucje wspierające zwycięzców: Samorząd Wojewódzki,
Remondis Electrorecycling Sp. z o.o, Organizacja Odzysku Electro-System, W-MIRol w Olsztynie,
Bank BGŻ BNP Paribas SA Olsztyn, W-MODR w Olsztynie

I miejsce

– 3 000 zł,

II miejsce

– 2 000 zł,

III-IV miejsce – po 1 500 zł (nagrody rzeczowe),
V-VI miejsce – po 1 000 zł (nagrody rzeczowe)
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie

Współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

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
Irena Węgrowska
Współfinansowano ze środków WFOŚiGW
Olsztynie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
kom.w 501
246 598
irenawegrowska@gmail.com
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Wystawa zwierząt
w Ostródzie – 11-12.02.2018
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Expo Mazury S.A. oraz
branżowymi organizacjami rolników już po raz trzeci zorganizowała Warmińsko-Mazurską Wystawę
Zwierząt Hodowlanych. Wystawa została współfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środków własnych W-MIR oraz przez
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Giżycku.
Patronat honorowy nad Wystawą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
W tym samym miejscu i czasie odbyło się również Mazurskie Agro Show, podczas którego zostały zaprezentowane krajowe i zagraniczne marki urządzeń i maszyn rolniczych.
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to możliwość obejrzenia ponad 100 najlepszych zwierząt: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz i owiec. Na Wystawie nie mogło
również zabraknąć budzącego niezwykłe emocje konkursu „Młody Hodowca”, podczas którego dzieci prezentowały dorobek hodowlany swoich rodziców.
Podczas oficjalnego otwarcia Wystawy i Mazurskiego Agro Show
zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz złote odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Specjalnym gościem Wystawy był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Zbigniew Babalski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy wzięli udział
w organizowanej przez Izbę konferencji „Aktualna sytuacja w rolnictwie”. Minister Jurgiel podczas konferencji podkreślił, że rząd
realizuje przyjętą strategię odpowiedzialnego rozwoju rolnictwa.
Głównymi sprawami rozpatrywanymi przez resort rolnictwa jest
m.in. przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, która obecnie jest na
etapie uzgadniania warunków i rodzajów instrumentów służących
jej wprowadzeniu. Resort rolnictwa jest bardzo aktywny na arenie
międzynarodowej po to, aby przyjęta reforma była jak najbardziej
korzystna dla polskiego rolnictwa. Resort rolnictwa wspólnie z administracją rolną podejmuje działania w kierunku wypracowania
wspólnych sposobów realizacji planów strategicznych, ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich. W kwestii rynków rolnych
oraz opłacalności produkcji rolnej, najtrudniejsza jest sytuacja na
rynku wieprzowiny. Na prośbę Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza,
ministerstwo złożyło wniosek o uruchomienie środków pomocowych dla gospodarstw, które uległy podtopieniom. Przy omawianiu
tego tematu, zwrócono uwagę na istotę sytemu ubezpieczeń upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich. Kolejnymi priorytetami resortu

rolnictwa są działania na rzecz poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich. W tym też aspekcie przedstawione zostały informacje
odnoszące się do kwestii: minimalnych rent i emerytur rolniczych,
bezpłatnych ubezpieczeń dla domowników do lat 16, obniżenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich, pomocy osobom starszym, tworzenia pozarolniczych miejsc pracy,
poprawy działania administracji na rzecz rolnictwa w celu poprawy jakości udzielanego wsparcia rolnikom, rozwoju i kompetencji
izb rolniczych w Polsce, potrzeby inicjowania przez KOWR różnego rodzaju działalności gospodarczej (szczególnie przetwórstwa),
koncepcji stworzenia ustawy o gospodarstwie rolnym.
Podczas konferencji nie zabrakło również głosów krytyki ze
strony Ministra Jurgiela pod adresem Polskiego Związku Łowieckiego, które odnosiły się do braku efektywnego wykonywania odstrzałów dzików, jako istotnego elementu zwalczania afrykańskiego
pomoru świń. Obecni rolnicy kierowali także do Ministra Jurgiela prośby odnośnie: niewprowadzania zakazu hodowli zwierząt
futerkowych, uruchomienia dofinasowania na wapnowanie gleb,
dalszego informowania rolników w sprawach dot. przestrzegania
zasad bioasekuracji, utworzenia banku rolniczego działającego na
rzecz rolnictwa, zwiększenia wysokości kwoty zasiłku chorobowego, wznowienia prac nad stworzeniem sprawiedliwych przepisów
prawnych dot. prawa łowieckiego, zmiany przepisów prawnych
w projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne dot. wykreślenia zapisu mówiącego, że restrukturyzacją nie są objęte gospodarstwa rolne będące
w likwidacji lub w upadłości.
W niedzielę natomiast wyróżnieni hodowcy otrzymali puchary oraz nagrody z rąk Ministra Zbigniewa Babalskiego, Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina
oraz Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jana Heichel.

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia przyrody.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych
składa
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
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