
1PAGINAPULS REGIONU Nr 138

Nr 138 lipiec— wrzesień 2018 r. ISSN 1508 – 4558 nakład 6.000 egz

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

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie



2 PULS REGIONU Nr 138AKTUALNOŚCI

Mój komentarz
Za nami „lato stulecia”! 

Niestety tak ekstremalne 
warunki pogodowe odczuli 
szczególnie dotkliwie rolni-
cy, których plony w znacz-
nym stopniu zostały ogra-
niczone przez palące słoń-
ce. Rolnicy liczą straty, a jest 
ich niemało. Została uru-
chomiona dla nich pomoc 
klęskowa. O szczegółach 
piszemy na początku 
gazety. Natomiast corocz-
ne Warmińsko-Mazurskie 
Dożynki Wojewódzkie 
organizowane przez 
Samorząd województwa 
warmińsko-mazurskiego 
były okazją do spotkania 
z rolnikami, podsumowa-
nia lata, żniw, zebranych 
plonów oraz okazją do 
podziękowania rolnikom za 
trud włożony w ich pracę. 

W związku z działa-
niem europejskiego pro-
gramu LEADER włoski 
region Umbria oraz grupa 
z Obwodu Rówieńskiego 
z Ukrainy nawiązali współ-
pracę z warmińsko-mazur-
skimi Lokalnymi Grupami 
Działania w zakresie sze-
roko rozumianego trans-
feru wiedzy i wymia-
ny doświadczeń. Więcej 
szczegółów w gazecie. 

Na łamach Pulsu 
Regionu zapraszamy soł-
tysów do kolejnej edy-
cj i  organizowanego 
przez nas konkursu EKO -
-SOŁECTWO. To organizo-
wana przez naszą redakcję 
akcja zbierania zalegają-
cych elektrośmieci, której 
honorowy patronat objął 
Urząd Marszałkowski − 
Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin. Finał imprezy już 
18 października. Jeszcze 
czas by się przyłączyć!
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Więcej pieniędzy 
na drogi lokalne. Rząd przy-
jął projekt ustawy o Funduszu 
Dróg Samorządowych

Chodzi o 5 miliardów zło-
tych. O pieniądze będą mo-
gły wnioskować wszystkie 
województwa.

Paweł Czemiel, doradca mi-
nistra infrastruktury powiedział 
Radiu Olsztyn, że rząd widzi 
potrzebę dofinansowania dróg 
lokalnych.

Wiele samorządów narzeka, 
że nie radzi sobie z tym prob-
lemem. Nam bardzo zależy na 
komforcie i bezpieczeństwie 
mieszkańców. Dziś rząd dokłada 
5 miliardów złotych na inwesty-
cje infrastrukturalne w samorzą-
dzie – podkreślał Paweł Czemiel.

Zdaniem byłego wicemi-
nistra infrastruktury Jerzego 
Szmita szacuje się, że na War-
mię i Mazury może trafić oko-
ło 300 milionów złotych.

 To rachunek arytmetyczny, 
w każdym razie będą to znaczące 
pieniądze, które poprawią sytuację 
drogową w każdej gminie i powie-
cie. Ważne jest jednak, aby samo-
rządy umiały skorzystać z tych 
pieniędzy – mówił Jerzy Szmit.

W biedniejszych regionach, 
takich jak Warmia i Mazury, sa-
morządy będą mogły skorzystać 
z 80% dofinansowania. Wkład 
własny na budowę lokalnej dro-
gi wyniesie zatem 20%.

Kilkudziesięciu stra-
żaków z całej Polski pozna-
je w Olsztynie nowe techniki, 
które pomagają w walce z poża-
rami wewnątrz budynków. Na 
międzynarodową konferencję 
przyjechali eksperci pożarni-
ctwa m.in. z Holandii i Stanów 
Zjednoczonych.

Prezentowano  m.in. hydro-
went – narzędzie, które opaten-
tował w Stanach Zjednoczonych 

Kevin O’Donnell. Narzędzie po-
zwala z zewnątrz gasić pożar 
w budynku wykorzystując dwie 
taktyki – wentylację i gaszenie 
wodą ognia. To pozwala na bez-
pieczniejsze i o wiele szybsze 
ugaszenie ognia.

W szkoleniu wykorzysty-
wany jest nowy trenażer – czyli 
3-kondygnacyjny kontener, któ-
ry przypomina prawdziwy budy-
nek i pozwala na doskonalenie 
technik gaśniczych w zamknię-
tych pomieszczeniach.

Centrum Kulturalno-
-Biblioteczne w Dobrym Mie-
ście zaprasza na dwie wystawy 
fotograficzne.

W Dobrym Mieście zapre-
zentowana zostanie wystawa 
przygotowana z okazji zakoń-
czenia wakacyjnego projektu 
fotograficznego.

Prace można oglądać od 
godziny 18 w Skansenie Miej-
skim. Tematem  są mieszkańcy 
w przestrzeni jego zabytkowej 
zabudowy. Zdjęcia są utrzyma-
ne w klimacie lat okresu II Woj-
ny Światowej.

W tym samym czasie przed-
stawiona zostanie także eks-
pozycja ukazująca archiwalne 
fotografie mieszkańców Dobre-
go Miasta z okresu powojenne-
go. Oprócz wystaw zwiedzający 
mogą zobaczyć zabytkowe sprzę-
ty radiotechniczne. Patefony 
i gramofony są częścią kolekcji 
Jacka Gryszkiewicza.

Caritas nie zosta-
wi bez pomocy osoby, która 
potrzebuje rehabilitacji”. 

W Rybakach otwarto Cen-
trum Zdrowia „Caritas”. 144 
miejsca czekają na potrze-
bujących rehabilitacji, bądź 
zabiegów prozdrowotnych 
w sanatorium w Rybakach koło 
Stawigudy.

Wszystkie zyski z działalności 
Centrum Zdrowia „Caritas” zosta-
ną przekazane na pomoc dla na-
juboższych. Sanatorium powstało 
w ośrodku znanym m.in. z tego, 
że do polskich warunków adap-
towali się w nim w 2015 roku za-
brani przez rząd z Ukrainy Polacy.

– To miejsce w unikalny spo-
sób odpowiada także na potrzeby 
duchowe – mówi metropolita war-
miński arcybiskup Józef Górzyński.

Jak podkreślił dyrektor 
ośrodka w Rybakach ks. Piotr 
Hartkiewicz podobnej działalno-
ści sanatoryjnej na Warmii dotąd 
nie było, a potrzeby w zakresie po-
mocy rehabilitacyjnej, czy to po 
wypadkach, czy po zabiegach, czy 
też na skutek chorób są bardzo 
duże. Zabiegi w Rybakach wy-
konują wysokiej klasy specjali-
ści z olsztyńskich szpitali, obecnie 
w tym ośrodku przebywają pod-
opieczni jednego z domów pomo-
cy społecznej z Olsztyna. Koszt 
ich leczenia pokrywa Caritas.

Centrum Zdrowia w Ryba-
kach jest jedyną w regionie tej 
klasy placówką Caritasu. Będzie 
z niej mógł skorzystać każdy, 
także nieodpłatnie. Nie dopusz-
czam myśli, że ktoś nie będzie 
mógł skorzystać z naszej oferty, 
bo nie ma pieniędzy”

Władze miasta pod-
pisały porozumienie między 
innymi z Olsztynkiem. Doku-
ment rozszerza podobny sprzed 
ponad miesiąca.

Kursy ruszają z początkiem 
października. Trasa wydłuży się 
o cztery nowe przystanki: Ame-
ryka, Olsztynek-Skansen, Ol-
sztynek-Zamek oraz Olsztynek. 
Dodatkowo pasażerowie będą 
mogli skorzystać z przystanków 
na żądanie. Linia numer 129 bę-
dzie realizować osiem par kur-
sów każdego dnia. Na całej trasie 
obowiązuje taki cennik biletów 
jak w Olsztynie.

Na podstawie www.ro.com.pl
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Susza!
Wiosna i lato 2018 r. upłynęły pod znakiem ekstremalnych warun-

ków pogodowych. Długookresowy brak opadów spowodował ogromne 
straty w uprawach rolnych. Do 11.09.2018 r. do Wojewody Warmiń-
sko-Mazurskiego wpłynęły wnioski o oszacowanie strat suszowych 
ze wszystkich gmin wiejskich w województwie, w 13 479 gospodar-
stwach rolnych na powierzchni 500,7 tys. ha. Najwięcej wniosków 
wpłynęło z powiatów: piskiego, ełckiego, szczycieńskiego i nowo-
miejskiego. Z przekazanych zbiorczych danych, bez gmin: Górowo 
Iławeckie, Rozogi, wynika, że szkody oszacowano na pow. 504 tys. 
ha. Straty w uprawach rolnych przekroczyły 840 mln zł, a najwyż-
sze odnotowano w powiatach: piskim, ełckim, iławskim, ostródz-
kim i oleckim. W naszym województwie, straty w uprawach rolnych 
wynoszące co najmniej 70% komisje wyszacowały na powierzch-
ni 17 354 ha, z czego w powiatach: braniewskim 8 591 ha, iławskim 
2 708 ha, działdowskim 1 221 ha, nidzickim 855 ha, oleckim 579 ha. 
Trwa potwierdzanie protokołów przez Wojewodę.

Pomoc klęskowa dla rolników uruchomiona!
Od dnia 14.09.2018 r. ARiMR uruchomiła nabór wniosków o po-

moc klęskową dla rolników, w których gospodarstwach susza spusto-
szyła uprawy. Na pomoc mogą liczyć rolnicy prowadzący produkcję 
roślinną i utrzymujący zwierzęta, ponieważ umożliwiono ubieganie się 
o pomoc w przypadku wystąpienia strat poniżej i powyżej 30% śred-
niej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie lub średniej rocznej pro-
dukcji roślinnej.

Nabór wniosków o pomoc dla rolników podzielony jest na 
dwa terminy:

I termin:
Od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. wnioski mogą składać rolni-

cy, w których gospodarstwach straty w danej uprawie wyniosły co 
najmniej 70%. Stawka pomocy wynosi w tym przypadku 1000 zł do 
1 ha, pod warunkiem, że przynajmniej połowa upraw (bez łąk i pa-
stwisk) była ubezpieczona. Jeśli uprawy nie były ubezpieczone staw-
ka pomocy maleje o 50%.

II termin:
Od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. wnioski mogą składać rolni-

cy, w których gospodarstwach straty w danej uprawie wyniosły od 
30% i mniej niż 70%. Tu wyjściowa stawka to 500 zł do 1 ha znisz-
czonej uprawy jeśli ubezpieczono uprawy. Przy braku ubezpiecze-
nia stawka maleje o 50%.

Szczegóły obliczania kwot pomocy wyjaśnione są na stronie in-
ternetowej: www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa. Na tej 
samej stronie jest także do pobrania wniosek o udzielenie pomocy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć 
w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest protokół z szacowania 
przeprowadzonego przez komisję powołaną przez wojewodę, natomiast 
w przypadku pomocy de minimis dodatkowo należy załączyć zaświad-
czenie lub oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.

UWAGA! Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pro-
ducenci rolni, w których gospodarstwach szkody w uprawach spowo-
dowane wystąpieniem w 2018 r. suszy, objęły co najmniej 70% danej 
uprawy, i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szko-
dami, zawierający niezbędne dane oraz załączniki, i jeżeli ze złożo-
nego w pierwszym terminie wniosku wynika, w których uprawach 
powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% da-
nej uprawy, aby uzyskać pomoc do tych szkód nie muszą ponownie 
składać wniosków o udzielenie pomocy.

Pomoc klęskowa dla rybaków
ARiMR od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. prowadzi także nabór 

wniosków o pomoc klęskową dla rybaków. O pomoc w ARiMR 
mogą ubiegać się rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb 
słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w któ-
rych wystąpiła w 2018 r. susza. W tym przypadku przewidywane 
jest wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybiony-
mi stawami.

Inne formy pomocy suszowej
Oprócz powyżej opisanej pomocy klęskowej producenci rol-

ni mogą ubiegać się także o pomoc w innych formach takich jak:
-  kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej;
-  poręczenie i gwarancja spłaty kredytów bankowych udzielo-

nych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rolnej;

-  udzielenia na indywidualny wniosek rolnika pomocy w opła-
ceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz re-
gulowaniu zaległości z tego tytułu (KRUS);

-  zastosowania przez KOWR pomocy w formie odrocze-
nia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzeda-
ży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP oraz ulg w opłatach 
czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytu-
łu umów dzierżawy;

-  spłaty przez ARiMR na rzecz banków, w których producen-
ci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania sto-
sowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowania przez 
okres nie dłuższy niż 2 lata -  w przypadku zawieszenia przez 
banki spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie;

-  udzielania ulg w podatku rolnym przez wójtów, burmistrzów 
lub prezydentów miast.

Wszelkie formy pomocy mogą być udzielone na pisemny wnio-
sek zainteresowanego rolnika.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich form pomocy do-
stępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w zakładce: Susza – pomoc klęskowa.
Przygotowano na podstawie informacji ze stron internetowych: 

www.arimr.gov.pl oraz www.gov.pl/rolnictwo

Szkody łowieckie – najnowsze 
zmiany w szacowaniu szkód
23 sierpnia 2018 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Usta-

wy Prawo łowieckie z dnia 15 czerwca 2018 r., która wprowadza 
zmianę składu osobowego komisji szacującej straty.

Najnowsza zmiana prawa łowieckiego wprowadza odstąpienie 
od szacowania szkód przez sołtysów, których zastąpią przedstawi-
ciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Nastąpiła zmiana miejsca składania wniosków o szacowanie 
szkód łowieckich. Do 23 sierpnia br. szkody zgłaszano do urzędu 
gminy, obecnie powrócono do składania wniosków do dzierżaw-
cy/zarządcy obwodu łowieckiego. Niestawiennictwo właściciela 
albo posiadacza gruntów rolnych, przedstawiciela wojewódzkiego 
ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkód. 
Dopuszczono więc szacowanie szkód tylko przez przedstawicie-
la dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Najważniejsze zmiany w Ustawie Prawo łowieckie obowiązują-
ce od 23 sierpnia 2018 roku to:

1. Szacowanie szkód łowieckich i ustalanie wysokości od-
szkodowania przez zespół w składzie: przedstawiciel woje-
wódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, dzierżawca albo 
zarządca obwodu łowieckiego, właściciel albo posiadacz 
gruntów rolnych.

2. Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów 
rolnych składa do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

3. Przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego 
powiadamia pozostałych członków zespołu o terminie sza-
cowania, a po zakończeniu szacowania niezwłocznie sporzą-
dza protokół z jego przebiegu.

Nowelizacja utrzymuje w mocy prawo rolnika do:
-  Odwołania do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
-  Obecności przedstawiciela izby rolniczej tylko w oględzinach 

lub szacowaniu „odwoławczym” na pisemny wniosek człon-
ka zespołu szacującego szkody.

Biuro W-MIR
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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.

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

Projekty współpracy są kolejnym instrumentem dzięki któremu 
lokalne grupy działania mogą osiągnąć wskaźniki określone w lo-
kalnych strategiach rozwoju. Poddziałanie 19.3, objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umożliwia poszcze-
gólnym lokalnym grupom działania podejmowanie współpracy i re-
alizację projektów z partnerami z terytorium tego samego państwa 
członkowskiego (tzw. współpraca międzyterytorialna) lub partnera-
mi z innych państw członkowskich (tzw. współpraca zagraniczna).

Pomoc może zostać przyznana na operację polegającą na:
• przygotowaniu projektu współpracy,
• realizacji projektu współpracy,
• przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy.

Zgodnie z informacjami zawartymi w lokalnych strategiach roz-
woju, każda lokalna grupa działania z terenu województwa warmiń-
sko–mazurskiego planuje zrealizować co najmniej jeden projekt 
współpracy międzyterytorialnej. Realizację międzynarodowego 
projektu współpracy przewiduje dziesięć z dwunastu warmińsko-
-mazurskich lokalnych grup działania.

Według stanu na 27 czerwca 2018 r. do Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły cztery wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte-
go PROW na lata 2014-2020 na łączną kwotę 783 327 zł. Złożone 
wnioski dotyczą współpracy międzyterytorialnej. Województwo 
Warmińsko-Mazurskie zawarło trzy umowy o przyznaniu pomo-
cy, udzielając dofinansowania operacjom polegającym na przygoto-
waniu i realizacji projektu współpracy. Wartość przyznanej pomocy 
wyniosła łącznie ponad 648 tys. zł. 

– Warmińsko-mazurskie lokalne grupy działania są otwarte 
na współpracę z partnerem zagranicznym w zakresie szeroko ro-
zumianego transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w temacie 
promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność, w tym produktów lub usług lokalnych 
oraz lokalnej przedsiębiorczości, czy też stworzenia warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym lokalną strategią 
rozwoju – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin.

W związku z tym warmińsko-mazurskie lokalne grupy działania 
zainicjowały realizację wspólnych projektów międzynarodowych. 
Na etapie ich końcowych przygotowań, w ramach krótkich wizyt 
partnerów zagranicznych w Polsce, warmińsko-mazurskie lokalne 
grupy działania zwróciły się z prośbą do Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego o umożliwienie spotkania z przedstawi-
cielami władz regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności 
inicjatywy LEADER.

Hiszpańskie lokalne grupy działania zrea-
lizują projekt współpracy pn. Inkubowanie 
przedsiębiorczości wiejskiej
18 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa podejmował delegację z Hi-
szpanii. Przedstawiciele Katalonii reprezentowali dwie lokalne gru-
py działania oraz Departament Rolnictwa Ministerstwa Katalonii. 

Organizatorem wizyty grupy z Hiszpanii w województwie war-
mińsko-mazurskim była Lokalna Grupa Działania „Warmiński Za-
kątek”, która wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 

„Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał 
Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania 
Stowarzyszenie „Południowa Warmia” kończą etap przygotowania 
projektu współpracy czterech polskich i dwóch hiszpańskich grup 
działania w zakresie inkubowania przedsiębiorczości wiejskiej. 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podejmowali delegację 
katalońskich lokalnych grup działania

Umowa partnerska na realizację międzynarodowego projektu współ-
pracy została podpisana w październiku 2016 r. Aktualnie lokalne gru-
py finalizują szczegółowe harmonogramy działań i budżet projektu. 
W wyniku nawiązanej kooperacji z partnerem hiszpańskim, Lokal-
na Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, w drugiej połowie 2018 r., 
złoży do Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego wniosek 
o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji polegającej na przy-
gotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy. Hiszpańska 
delegacja wyraziła chęć spotkania się z przedstawicielami władz regio-
nalnych odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Region Umbria nawiązał współpracę z war-
mińsko-mazurskimi Lokalnymi Grupami 
Działania

Przedstawiciele włoskiej Lokalnej Grupy Działania pn. Grup-
po Azione Locale Alta Umbria 23 marca 2018 r. odwiedzili siedzibę 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie. Na prośbę gości z Włoch Departament Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaprezentował zakres działań 
LEADER wdrażanych w regionie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizatorem wizyty de-
legacji z Włoch w województwie warmińsko-mazurskim było Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 
które wraz z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek”, koń-
czą etap przygotowania projektu współpracy w zakresie ekonomii 
społecznej i spółdzielczości socjalnej w rozwoju przedsiębior-
czości wiejskiej. Włoskiej lokalnej grupie działania towarzyszyła 

LEADER wspiera współpracę 
zagraniczną na Warmii i Mazurach

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podejmowali delegację 
włoskich lokalnych grup działania z regionu Umbria
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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.

trzyosobowa delegacja reprezentująca Centrum Kształcenia Zawo-
dowego ASP Giovanni Ottavio Bufalini z Città di Castello. Grupa 
ta odwiedziła Warmię i Mazury celem nawiązania współpracy do-
tyczącej kształcenia zawodowego w przyszłej perspektywie finan-
sowej UE. Umowa partnerska na realizację międzynarodowego 
projektu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania zo-
stała podpisana w październiku 2016 r. Aktualnie grupy finalizu-
ją szczegółowe harmonogramy działań i budżet projektu. Efektem 
nawiązanej współpracy będzie złożenie do Zarządu Województwa 
Warmińsko Mazurskiego wniosku o przyznanie pomocy przez Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krai-
ny” w drugiej połowie 2018 roku.

Plan pracy z Obwodem Rówieńskim (Ukraina)

17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Rówieńskiej Obwodowej Admini-
stracji Państwowej (Ukraina). We wspólnym posiedzeniu Komisji 
Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego wzięli udział pracownicy Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa wraz z przedstawicielami 
Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Podczas po-
siedzenia, Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – zreferował zakres działań 
LEADER wdrażanych w regionie w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie prezentu-
jąc informacje na temat lokalnych grup działania funkcjonujących 
w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem wizyty 
grupy z Ukrainy na Warmii i Mazurach był Departament Współ-
pracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, 
który przystąpił do opracowania Planu Pracy Województwa War-
mińsko-Mazurskiego z Rówieńską Obwodową Administracją Pań-
stwową z Ukrainy na lata 2018-2020.

Ukraińskie organizacje pozarządowe zainteresowane 
przeniesieniem na własny grunt inicjatywy LEADER

W związku z tym, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Rolnictwa zgłosił do Planu Pracy podjęcie wspólnej inicjatywy 
z udziałem warmińsko-mazurskich lokalnych grup działania i ukra-
ińskich partnerów w zakresie doradztwa przy tworzeniu w Obwo-
dzie Rówieńskim podstaw rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność na bazie doświadczeń inicjatywy LEADER i korzysta-
jąc z funkcjonującego modelu lokalnych grup działania. Departa-
ment Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zadeklarował chęć 
współpracy i wymiany doświadczeń w tym zakresie tematycznym 
oraz zgłosił możliwość uczestnictwa w spotkaniach i grupach ro-
boczych z ukraińskimi partnerami zarówno w Polsce (na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego), jaki i na Ukrainie (teren 
Obwodu Rówieńskiego).

Kierunek LEADER – inicjatywa w zakresie do-
radztwa przy tworzeniu w Obwodzie Rówień-
skim podstaw rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność na bazie doświadczeń ini-
cjatywy LEADER, korzystając z funkcjonujące-
go modelu lokalnych grup działania
Rówieńska Obwodowa Administracja Państwowa, powołując się 

na zapisy art. 1 umowy o współpracy międzyregionalnej między Wo-
jewództwem Warmińsko-Mazurskim i Obwodem Rówieńskim, zawar-
tej w ramach porozumienia o współpracy z 9 grudnia 2003 r., w którym 
mowa, że Strony będą sprzyjać realizacji współpracy w sferze rozwo-
ju swoich regionów między innymi w dziedzinie wymiany informacji 
i doświadczeń dotyczących wykorzystania środków finansowych Unii 
Europejskiej, zaprosiła przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i Rolnictwa, zaangażowanych w transfer doświadczeń 
instytucji samorządowych we wdrażaniu funkcjonowania inicjatywy 
LEADER, do udziału w wizycie roboczej. Jej celem było zainicjowanie 
w Obwodzie Rówieńskim powstawania lokalnych grup działania, któ-
re będą funkcjonować podobnie, jak te lokalne grupy działania oparte 
o europejską inicjatywę LEADER.

Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpisany jest w zapisy 
priorytetów współpracy zagranicznej Województwa, przyjęte przez Sejmik 
Województwa, o zasadnym udziale przedstawicieli Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego w pracach służących wspieraniu współpracy regionalnej 
na płaszczyźnie europejskiej m.in. ze względu na podobne uwarunkowa-
nia makroekonomiczne, społeczne i geograficzne oraz potencjalnie sze-
roki obszar zbieżnych interesów i kierunków polityki rozwojowej krajów 
Europy Wschodniej. 

Grupa ekspercka, zaangażowana w transfer doświadczeń instytucji sa-
morządowych we wdrażaniu funkcjonowania inicjatywy LEADER, re-
prezentująca Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz 
z przedstawicielami warmińsko-mazurskich lokalnych grup działania od 
3 do 6 czerwca 2018 r. wizytowała w Równem.

Podczas wizyty roboczej przewidziano uczestnictwo polskich partnerów 
w międzynarodowej konferencji i warsztatach tematycznych w roli polskiej 
grupy eksperckiej w konsultowaniu i merytorycznym wsparciu działań zwią-
zanych z przygotowaniem wdrażania inicjatywy o podobnym działaniu, co eu-
ropejska inicjatywa LEADER, na terenie Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie.

Eksperci delegacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
oraz reprezentanci: Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, Lokal-
nej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszenia 
Kraina Drwęcy i Pasłęki przedstawili ukraińskim lokalnym władzom samo-
rządowym oraz organizacjom pozarządowym rolę samorządu we wdraża-
niu inicjatywy LEADER w regionie. Przekazane zostały wzorce dotyczące 
funkcjonowania samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji 
publicznej związane z tworzeniem potencjału organizacyjno-administra-
cyjnego we wdrażaniu inicjatywy LEADER. W trakcie dyskusji żywo za-
interesowanym uczestnikom spotkania udzielono doradztwa w zakresie 
tworzenia w Obwodzie Rówieńskim podstaw rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność na bazie doświadczeń inicjatywy LEADER, ko-
rzystając z funkcjonującego modelu lokalnych grup działania. W ramach 
udzielanego doradztwa omówiono m.in. strukturę i zasady funkcjonowa-
nia Lokalnych Grup Działania. Uczestnikom spotkania zaprezentowano 
dobre praktyki działań rozwijających aktywność mieszkańców, przedsię-
biorczość na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. W trak-
cie spotkania poruszono także kwestie związane z polityką UE dotyczącą 
inicjatywy LEADER, czyli jak lokalne grupy działania ewoluują w czasie.
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Uczestnicy uroczystości w olsztyneckim skansenie, jak co roku 
symbolicznie podziękowali za tegoroczne zbiory i prosili o urodzaj 
w przyszłych latach. Wiele miejsca w wystąpieniach poświecono wy-
jątkowo trudnej w tym roku sytuacji w rolnictwie spowodowanej su-
szą, spadkiem cen skupu oraz występowaniem kolejnych ognisk ASF.

Tym większe wyrazy 
uznania należą się rol-
nikom, sadownikom, 
ogrodnikom i pszczela-
rzom z Warmii, Mazur 
i Powiśla – mówił pod-
czas uroczystości mar-
szałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin. 
– Dziękuję Państwu za 

wytrwałość w pokonywaniu trudności,  odwagę w podejmowaniu 
nowych wyzwań i zaangażowanie, dzięki którym warmińsko-ma-
zurska wieś staje się nowoczesna.

Dożynki są ważnym elementem polskiej kultury i dobrych oby-
czajów, przejawem uszanowania tradycji. W roku 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości nabiera to szczególnego znaczenia. 
Wojewódzkie uroczystości dożynkowe są okazją do wyróżnie-
nia osób zasłużonych dla rozwoju regionu.  W tym roku Odznaki 
Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go otrzymało 25 osób. 24 osoby uhonorowano odznaką „Zasłużo-
ny dla Rolnictwa”.  

Ogromne emocje budził – jak co roku - konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. Komisja oceniała 35 wieńców. Presti-
żowy tytuł trafił do przedstawicieli wsi Skurpie w gminie Płośnica, 
II miejsce zdobył wieniec z Piotrkowic w gminie Biskupiec, III – 
wieniec z Sątop w gminie Kozłowo. 10 wieńców otrzymało wyróż-
nienia. Rozstrzygnięto też konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. 
Tu triumfowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pietrzwał-
dzie, II miejsce przypadło gospodyniom z Rusi, III – z Szczęsnego.

Starostami tegorocznych Dożynek Wojewódzkich byli Ewa Su-
chocka-Pietrewicz i Marek Kuźniewski. O oprawę artystyczną ce-
remonii zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”. Po południu scena 
należała do Andrzeja Cierniewskiego oraz duetu Halina Benedyk 
i Marco Antonelli. 

Dożynki 
Wojewódzkie 2018
Przemarsz korowodu dożynkowego, prowadzonego przez kapelę i członków Zespołu Pieśni 
i Tańca „Warmia”, uroczysta msza w amfiteatrze, obrzęd dożynkowy oraz konkurs wieńca dożyn-
kowego to tradycyjne elementy Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. 

Marszałek 
województwa 
Gustaw 
Marek Brzezin 
w otoczeniu 
starostów 
dożynek 

Laureaci
Odznaki 
Honorowej 
za Zasługi dla 
Województwa 
Warmińsko-
-Mazurskiego

Gustaw Marek 
Brzezin 
 i Sylwia 
Jaskulska
wsród członkiń 
Kół Gospodyń 
Wiejskich

Moment 
dekoracji 
zasłużonych dla 
rolnictwa

Jeden z wieńców 
dożynkowych
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 W dniach 15-16 września 2018 roku w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Woje-
wództwo warmińsko-mazurskie miało swoje stoisko wystawiennicze, na któ-
rym prezentowały się dwie wsie tematyczne: Wioska Smerfów z Zalesia oraz Wio-
ska z Żabiego Rogu, zachęcając odwiedzających do degustacji swoich produktów regio-
nalnych. Okazały wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy sołectwa Jędrychowo  
z gminy Kisielice. Przez cały czas trwania imprezy przygrywali muzycy wywodzący się z Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Kortowo”, którzy także ośpiewywali wieniec dożynkowy podczas Konkursu 
na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dożynki Prezydenckie w Spale
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Gdzie należy wyrzucać gumę do żu-
cia? Jak powstaje plastikowa butelka i co 
można z niej uzyskać w procesie recy-
klingu? Jakie odpady kuchenne można 
wrzucać do brązowych pojemników? Te 
i wiele innych pytań zadawali uczest-
nicy Green Festivalu, którzy przyszli 
do strefy eko i do stoiska Zakładu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi Sp. 
z o.o. w Olsztynie. Otrzymywali odpo-
wiedzi na pytania, a także informatory, 
ulotki, plakaty. Największym „hitem” 
była oczywiście nasza ulotka w for-
mie magnesu, który można przyczepić 
do lodówki. W razie wątpliwości ulot-
ka magnes podpowie, do których po-
jemników powinny trafić śmieci. Taki 
magnes otrzymał od nas także Prezy-
dent Olsztyna Piotr Grzymowicz, któ-
ry odwiedził nasze stoisko.

Każdego dnia w festiwalu uczest-
niczyło kilkanaście tysięcy osób, więc 
była to wyjątkowa okazja do rozdawa-
nia ulotek i propagowania idei selek-
tywnej zbiórki odpadów. Strefa eko 
cieszyła się przede wszystkim po-
wodzeniem wśród dzieci. Na stoisku 
ZGOK-u najchętniej zajmowały się ma-
lowaniem butelek pochodzących z se-
lektywnej zbiórki (oczywiście wcześniej 
dokładnie umytych przez pracowników 
ZGOK-u). Konkluzja rozmów i obser-
wacji jest taka, że dzieci często wiedzą 
więcej na temat segregowania odpadów 
niż dorośli, co dobrze wróży wprowa-
dzaniu w życie selektywnej zbiórki od-
padów w przyszłości. 

Problem polega jednak na tym, że 
wysoki wskaźnik segregowania od-
padów musimy uzyskać już, natych-
miast. Istnieje bowiem zagrożenie, że 
w 2020 roku Polska nie osiągnie 50-
proc. poziomu recyklingu, do czego 
obligują nas dyrektywy Unii Euro-
pejskiej. Obecnie poziom ten nie sięga 
nawet 30 proc., a do 2020 roku czasu 
zostało niewiele. Jak informuje Naczel-
na Izba Kontroli w raporcie „Realizacja 
zadań gminy w zakresie zagospodaro-
wania odpadów komunalnych”, osiąg-
nięcie wskaźnika recyklingu poniżej 50 
proc. może skutkować wysokimi kara-
mi nałożonymi na Polskę przez UE. 
Propagowanie i stosowanie selektyw-
nej zbiórki odpadów przez mieszkań-
ców ma więc niebagatelne znaczenie 
zarówno dla środowiska, jak i dla na-
szych portfeli. 

PG

O odpadach w pełnym słońcu
Lato to czas festynów, pikników i festiwali. Takie imprezy stwarzają okazję do edukowania 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego przedstawiciele ZGOK-u brali udział w let-
nich imprezach z Olsztyn Green Festivalem na czele.

Na zdjęciach stoisko Spółki ZGOK w strefie eko podczas Olsztyn Green Festivalu 

Fot. ZGOK Olsztyn
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Elektrośmieci to 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 czy akumulatory. Nie wyrzucamy ich tak często jak resz-
tek z obiadu, ale też pozbycie się ich dostarcza więcej problemów, bo nie możemy ich po 
prosu wynieść na śmietnik. Dlatego też w miejscowościach, w których nie ma punktów 
selektywnej zbiórki odpadów, organizowane są zbiórki elektrośmieci. Samorząd Woje-
wództwa od ośmiu lat skutecznie zachęca sołectwa do organizacji takich zbiórek. Tego-
roczna edycja trwa do końca września. Ci, którzy biorą udział w konkursie wiedzą, że 
to się opłaca, bo rekordziści zbiórki elektrośmieci otrzymują nagrody za swoją aktyw-
ność. Podczas siedmiu dotychczasowych edycji „Eko-Sołectwa” zebrano ponad 665 ton 
elektroodpadów, co nagrodzono pulą nagród w wysokości. Tylko w zeszłym roku udało 
się zebrać 125 840 kg elektrośmieci, a do zwycięzców trafiło 8 tys. zł. 

Wymiar finansowy to nie jedyna korzyść z udziału w akcji „Eko-Sołectwo”. Korzy-
ści odnosimy wszyscy, nie tylko biorący udział w konkursie. Dzięki temu, że odpady nie 
trafiają na zwykłe wysypisko czy jeszcze gorzej do lasu lub przydrożnego rowu, do at-
mosfery nie dostają się szkodliwe substancje. A to oznacza zdrowie nas wszystkich, na-
szych dzieci i wnuków. 

Idea konkursu „Eko-Sołectwo” skierowana jest do mieszkańców małych miejscowo-
ści naszego regionu – to wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
Przez kilka miesięcy mieszkańcy poszczególnych sołectw w naszym regionie gromadzą 
elektroodpady. Sołtysi jako liderzy społeczności lokalnych pełnią funkcję koordynato-
rów akcji w poszczególnych sołectwach. Do ich zadań należy m.in. organizowanie punk-
tów, gdzie odpady mają być odbierane – mówią organizatorzy konkursu.

Tegoroczną edycję konkursu „Eko-sołectwo” realizuje Fundacja Rozwoju Regionów, 
która wystartowała w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 800 zł. Cał-
kowity koszt zadania publicznego wynosi 28 000 zł. Zadanie realizowane przez Fun-
dację polega na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej skierowanej do wszystkich, 
2285 sołectw województwa warmińsko-mazurskiego. Kampania przeprowadzana jest 
w „Pulsie Regionu Magazynie Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 
Publikowane materiały zawierają informacje o szkodliwości dla środowiska naturalne-
go elektrośmieci gromadzonych w gospodarstwach, zagrożeniach, jakie mogą wynikać 
w przypadku przedostania się ich elementów do środowiska oraz korzyści, jakie przy-
nosi ich prawidłowa utylizacja i powtórne przetworzenie.

Nasze sołectwa są 
coraz bardziej eko
Znamy to chyba wszyscy. Wchodzimy lub wjeżdżamy do lasu, a zamiast grzybów czy jagód widzi-
my porzuconą lodówkę, pralkę, telewizor. Podobnie było na wielu osiedlach, na poboczach dróg 
prowadzących do miast i wsi. Na szczęście sytuacja w ostatnich latach mocno się poprawia, a nie 
mała w tym zasługa konkursu „Eko-sołectwo”.

I Edycja – 2011 rok
• 40 sołectw 
• 67 319 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Miłki (gmina Miłki) – 
6 593 kg elektrośmieci

II Edycja – 2012 rok
• 53 sołectwa
• 96 700 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Stulichy (gmina 
Węgorzewo) –  
12 800 kg elektrośmieci

III Edycja – 2013 rok
• 29 sołectw 
• 63 219 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Przykop (gmina 
Purda) – 6 928 kg elektrośmieci

IV Edycja – 2014 rok
• 25 sołectw
• 73 000 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Królewo (gmina 
Morąg) – 8 631 kg elektrośmieci

V Edycja – 2015 rok
• 66 sołectw
• 115 380 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Królewo (gmina 
Morąg) – 6240 kg elektrośmieci

VI Edycja – 2016 rok
• 36 sołectw
• 124 208 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Królewo (gmina Morąg) – 
12 580 kg elektrośmieci

VII Edycja – 2017 rok
• 28 sołectw
• 125 840 kg elektrośmieci

Zwyciężyło sołectwo Glitajny (gmina Kor-
sze) – prawie 21 000 kg elektrośmieci

Podczas VII dotychczasowych  
edycji „Eko-Sołectwa” zebrano 

ponad 665 ton elektroodpadów

Wyniki dotychczasowych 
edycji konkursu:

Uczestnicy VI edycji konkursu
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Celem realizacji tego zadania jest zwięk-
szenie ilości sołectw uczestniczących w zbiórce 
elektrośmieci, zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców tych sołectw i pobudzenie 
aktywności społecznej i integracji. Zakładany 
jest 25-procentowy wzrost liczebności sołectw 
biorących udział w zbiórce elektrośmieci. So-
łectwa, aby przystąpić do konkursu muszą do 
końca września oddać co najmniej 500 kg od-
padów. Odbiorcą elektrośmieci odbierać bę-
dzie firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Sołtysi i sołectwa najczęściej biorące udział w konkursie:

W siedmiu edycjach:

Maria Piekarska sołectwo Jesionowo gmina Dobre Miasto
Beata Kłak sołectwo Dębówko gmina Szczytno

W sześciu edycjach:

Marcin Furtak sołectwo Stulichy gmina Węgorzewo

W pięciu edycjach:

Dagmar Zajko sołectwo Choszczewo gmina Sorkwity
Bożena Ślubowska sołectwo Przykop gmina Purda

Warmia i Mazury to region wysokiej jakości życia, gdzie gospo-
darka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Na całym 
świecie słyniemy z nieskażonego środowiska, możliwości zdrowego 
życia, inwestycji w zielone technologie, najsmaczniejszej i najzdrow-
szej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz najwyższej jakości 
produktów i usług. Zgodnie z hasłem „Warmia i Mazury. Zdrowe 
życie, czysty zysk”, samorząd województwa stawia na czyste, eko-
logiczne i eko-innowacyjne technologie. Dzięki temu region stwa-
rza idealne warunki dla rozwoju gospodarczego, który jest mocno 
związany z poszanowaniem natury, stając się przy tym najlepszym 
miejscem do życia, pracy i odpoczynku. 

Sylwia Jaskulska
Członek Zarządu 
Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Sołtysi to lokalni liderzy. To oni, jak nikt inny znają i rozumieją po-
trzeby swojego sołectwa. Właśnie dlatego, że na ich zaangażowaniu 
oparty jest konkurs „Eko-sołectwo” możemy mówić o sukcesie. Wie-
rzę, w samorząd i działania oddolne, bo one są najskuteczniejsze. 
A troskę o nasze środowisko musimy zaczynać od swojego podwór-
ka. Każdy z nas ma wpływ na to, w jakim świecie będziemy żyć. Jeśli 
przysłowiowy Kowalski nie wyrzuci pralki czy odkurzacza do lasu, 
ale odda je do selektywnej zbiórki działa na rzecz piękna i zdrowia 
Warmii i Mazur. Każde takie działanie ma znaczenie, bo przecież 
wszyscy chcemy żyć w pięknym, zdrowym regionie. I troska o ten 
region dotyczy nas wszystkich.

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego

Beata Kłak w III edycji konkursu

Spotkanie uczestników VII edycji konkursu

Laureaci VII edycji
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