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Na ten wyczekiwany czas Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wzajemnej życzliwości i radości,
spotkań wypełnionych rodzinnym ciepłem, przyjaźnią i miłością. A na nadchodzący Nowy 2019 Rok
spełnienia planów i marzeń, zdrowia oraz pomyślności zawodowej i osobistej. Niech Państwa sukcesy
będą sukcesami naszego regionu Warmii i Mazur.
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wersję elektroniczną Pulsu Regionu znajdziesz na: www.warmiamazury.tv/pulsregionu
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Mój komentarz
Za nami ósma edycja
konkursu EKO-SOŁECTWO
2018. A mamy się czym
chwalić. Finał organizowanej przez nas kampanii zbierania elektrośmieci odbył się pod koniec
października w olsztyńskiej Filharmonii i okazał
się dużym sukcesem. Nasi
pracowici sołtysi zebrali
około 130 ton elektrośmieci, i co napawa nas dumą,
mają chęć uczestniczyć
w konkursie także w przyszłym roku. Serdecznie
zapraszamy!
Ze zbiórką śmieci wiąże
się ważny i aktualny temat
ich segregacji, o czym jak
zwykle przypomina nasz
olsztyński ZGOK, wyróżniony za największą skuteczność segregowania odpadów podczas konkursu
Puchar Recyklingu. ZGOK
dużą uwagę przywiązuje
do aspektu edukacyjnego
selektywnej zbiórki odpadów - mianowicie kształcenie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w prawidłowym segregowaniu odpadów. Zacznijmy od siebie,
w swych domach, i dajmy
przykład najmłodszym.
Zapraszam do zapoznania się z artykułem, gdzie
mowa na przykład o segregacji popiołu.
O tym, iż nasz samorząd
wspiera społeczności wiejskie warto zawsze przypominać. Chodzi o ważny cel
aktywizacji społeczności lokalnych. Cel ten jest
osiągany chociażby przez
organizowany konkurs
„Aktywna wieś Warmii,
Mazur i Powiśla”.
Wesołych Świąt życzy
redakcja Pulsu Regionu.
Sylwia Szkamruk

A

ż 13 gmin w województwie warmiński- mazurskim
może poszczycić się tytułem
Gminy Przyjaznej Pszczołom.
Są to: Elbląg, Iłowo-Osada, Płośnica, Rozogi, Pasłęk, Gietrzwałd,
Wydminy, Stare Juchy, Rychliki,
Młynary, Prostki, Dobre Miasto
i Jedwabno.
To już druga edycja akcji zainicjowanej na Kujawach. Chodzi o podejmowanie działań,
na rzecz ochrony pszczół oraz
do projektowania przestrzeni
miejskiej tak, aby była przyjazna zapylaczom. Ale też o edukację – dzieci, ale też dorosłych.
Elbląg chce pójść dalej, oprócz
uprawiania miododajnych roślin i stosowania bezpiecznych
metod upraw miejskiej zieleni,
chce mieć swoje ule. To sprawa bardzo skomplikowana, ale
możliwa – tłumaczy inicjator
przedsięwzięcia, radny Klubu
Prawa i Sprawiedliwości Paweł
Kowszyński.

Elbląg chce skorzystać z doświadczeń miast, które mają
pasieki. Chodzi głównie o bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt uchwały jest tworzony od
wczesnej jesieni razem z nieformalnym miejskim pszczelarzem, który podejmuje latem
akcje związane z pojawianiem
się w Elblągu rojów pszczół.
Projekt uchwały o miejskich
ulach w Elblągu będzie gotowy
zaraz po Nowym Roku. Dodajmy, w tym roku Manifest Gmin
Przyjaznych Pszczołom podpisało 212 gmin.

S

trażacy-ochotnicy z Gutkowa otrzymają nowy sprzęt, potrzebny w codziennej pracy. To
m.in. narzędzia, odzież i węże
hydrauliczne.
Zakupiony sprzęt warty jest
prawie 40 tysięcy złotych – niemal połowa pochodzi z budżetu
miasta, 6 tysięcy dołożyła Fundacja Orlen „Dar Serca”, a 13 tysięcy wpłynęło z ministerialnego
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Funduszu Sprawiedliwości. Dodajmy, że to ogólnopolski program,
dzięki któremu do Ochotniczych
Straży Pożarnych w całej Polsce
trafi sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

T

ej zimy nie ma szans na szusowanie po Górze Chrobrego w Elblągu. Spółka, która prowadziła
tam stację narciarską zrezygnowała
z tej działalności wiosną tego roku.
Poszło o pieniądze – a dokładniej o plan finansowy związany z tym co dalej po kupieniu
urządzeń – tłumaczy radny Klubu PiS Rafał Traks. Plan nie powstał, a miasto zapowiedziało,
że stacja narciarska weszłaby
w skład MOSIR-u. Do tego nie
doszło, a przedsiębiorca firmę zamknął. Nie są prowadzone żadne rozmowy w tej sprawie, nikt
stokiem się nie zajmuje, ten sezon jest stracony – potwierdza
prezydent Witold Wróblewski.
www.ro.com.pl
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Jak segregować odpady?
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi prowadzi dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjne z zakresu segregowania odpadów. Warto z nich skorzystać i przekonać się, na czym polega
selektywna zbiórka odpadów oraz jakie przynosi korzyści.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Olsztynie zachęca szkoły i przedszkola z Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do podjęcia współpracy w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej segregowania odpadów
komunalnych. W ramach współpracy istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie
naszego zakładu (ZGOK, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn). Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział z uczniami lub przedszkolakami
w zajęciach, prosimy o kontakt z Działem Edukacji Ekologicznej
ZGOK pod adresem e-mailowym: s.kasinski@zgok.olsztyn.pl lub
rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl albo pod numerem tel. 89 555 20 23.

Wycieczka w ZGOK

fot. ZGOK

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który powstał
w 2015 roku w Olsztynie, jest największą Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w woj. warmińsko-mazurskim.
Instalacja należy do Spółki ZGOK, utworzonej przez 37 gmin Regionu Centralnego. Warto przyjechać z klasą lub grupą przedszkolną

do zakładu w Olsztynie, wziąć udział w prezentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadami, a także zobaczyć, jak działa Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Takie doświadczenie
pomaga zrozumieć, na czym polega selektywna zbiórka odpadów,
jak również, czym jest gospodarka odpadami i jakie ma znaczenie.
A że jest to istotna działalność, nikt nie powinien mieć wątpliwości, gdyż śmieci produkujemy wszyscy i wszystkim powinno zależeć
na ich prawidłowym segregowaniu i unieszkodliwianiu.
Ostatnio sukcesem w dziedzinie selektywnej zbiórki może pochwalić się Olsztyn. Podczas XIX edycji konkursu Puchar Recyklingu, który oceniająca selektywną zbiórkę odpadów w Polsce, Olsztyn został
wyróżniony za największą skuteczność segregowania odpadów w woj.
warmińsko-mazurskim. Poziom recyklingu czterech podstawowych
frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi w stolicy regionu prawie 60%. Należy przypomnieć, że poziom recyklingu,
jaki ma uzyskać Polska w 2020 r., regulacje unijne określają na 50%.
Trwa sezon grzewczy, zatem przypominamy o konieczności
segregowania popiołu. Gminy Regionu Centralnego odbierają od
mieszkańców popiół zebrany w specjalnych workach lub pojemnikach, wystarczy zgłosić do urzędu zapotrzebowanie na nie i zbierać oddzielnie popiół. To się mieszkańcom i gminom opłaca, gdyż
za dostarczenie do ZGOK-u tony popiołu zebranego selektywnie
gminy płacą mniej, niż za tonę odpadów zmieszanych zawierających
ten odpad. Szacujemy, że w przetwarzanym w ZUOK strumieniu
95 tys. ton odpadów zmieszanych znajduje się około 2-3 tys. ton popiołu, który w ogóle nie powinien tam trafić, bowiem nie ma wartości opałowej, źle wpływa na zdrowie pracowników zakładu, a także
na urządzenia. Żeby zmniejszyć problem zapylenia w zakładzie,
ZGOK rozpocznie wkrótce modernizację segmentu przetwarzania
ZUOK. Na tę modernizację Spółka otrzymała ponad 2,5 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.
PG

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a także Nowego 2019 Roku, w imieniu Pracowników Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie oraz własnym, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia –
rodzinnych świąt, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także sukcesów w życiu zawodowym!
Marek Bryszewski
Prezes Zarządu
Fot. pixabay.com
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Lidzbark Warmiński – tu warto być
Tegoroczne lato w Lidzbarku Warmińskim upłynęło pod hasłem festiwali kulturalnych słynnych nie tylko w Polsce, ale
i poza jej granicami. Ósma już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Serów Farmerskich
i Tradycyjnych „Czas na ser” przyciągnęła
mnóstwo smakoszy. Przez dwa dni producenci, rolnicy i rzemieślnicy prezentowali
swoje wyroby. Ten festiwal to już tradycja
lidzbarskiego lata!
Pasjonaci historii rokrocznie tłumnie
przybywają na rekonstrukcję jednej z najważniejszych bitew napoleońskiej Europy,
bitwy pod Heilsbergiem. W tym roku zbiegła się ona z 200. rocznicą urodzin generała
Dąbrowskiego oraz z podpisaniem deklaracji przystąpienia Lidzbarka Warmińskiego
do Federacji Miast Napoleońskich.
Pod Wysoką Bramą mieszkańcy mogli
oglądać nie tylko stare samochody, które
przyjechały do Lidzbarka w ramach Rajdu Trzech Koron, ale także wystawę poświęconą polskim weteranom począwszy
od 1918 roku.

Nie tylko kulturalnymi festiwalami Lidzbark stoi, ale również i sportowymi. Młodzieżowe drużyny z całej Polski, Rosji i Litwy
zmierzyły się w Turnieju Piłkarskim Warmia Cup.
Jedne z najsłynniejszych w Polsce to Lidzbarskie Wieczory Jazzowe, cykl koncertów
wybitnych muzyków. Możemy usłyszeć takie gwiazdy jak: Michał Urbaniak, Józef
Skrzek, Artur Dutkiewicz, rodzina Miśkiewiczów, Andrzej Olejniczak…, swoją szansę
mają też mniej znane zespoły jak: 5/6, The
Brag Pack i wiele więcej!

Lidzbark Warmiński poświęca dużo
miejsca kulturze regionów, a szczególnie
poznawaniu kultury mieszkańców Lidzbarka, w którym po wojnie, obok pozostałych Niemców osiedlili się Polacy, Ukraińcy

i Kresowiacy, nie zapominając o korzeniach Warmii.
Lidzbark to również Festiwal Kultury Myśliwskiej. Już po raz jedenasty pod Wysoką
Bramą rozbrzmiały myśliwskie r ogi. Oczywiście nie zabrakło wspólnego gotowania
i kulminacji Festiwalu - pieczonych dzików.

Lidzbark latem to dni niekończącej się zabawy. Świętowanie dni miasta, w tym roku
już 710., a następnie śmiano się do rozpuku
podczas Lidzbarskich Wieczorów Humoru
i Satyry. Lidzbark udziela się również charytatywnie - w IV Charytatywnym Biegu
PKO. Dla sympatyków kina odbył się Festiwal Kina Niezależnego LiFF.

Lidzbark zaprowadził wszystkich do
wieków dawnych. Varmia Musica Festival
podczas koncertów przybliża brzmienia z renesansu i baroku. Uczestnicy w dzień biorą udział w warsztatach, a wieczorami grają
w zamkowych salach utwory Jana Sebastiana Bacha czy Mikołaja Gomółki, oczywiście,
jeśli to możliwe na instrumentach zbudowanych jak z epoki.J

Co jeszcze działo się latem? Tego nie da
się opowiedzieć w paru zdaniach. To trzeba
zobaczyć, poczuć. Tu trzeba być!
Foto: Mariola Adela Karpowicz,
Patrycja Raszewska, Michał Misztal,
Radosław Niemczynowicz, Piotr Grązka
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Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
wspiera społeczności wiejskie
Samorząd Województwa corocznie w ramach ogłaszanych konkursów przeznacza środki
finansowe, które kierowane są na obszary wiejskie i służą aktywizacji społeczności lokalnych.

Budowa i doposażenie wiaty w Mątykach - gmina Iława.
Jednym z nich jest organizowany od 2006 roku konkurs
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla”, w którym dofinansowanie może być przyznane gminie na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych zgłoszonych
przez sołectwa biorące udział
w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla miejscem, w którym
warto żyć…”. Celem konkursu
jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację zadań
w swoim otoczeniu, poprawa
warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa
kulturowego, w tym utrzymanie

Palimy się do zabawy - utworzenie miejsca spotkań przy ognisku - sołectwo Wilczęta.

PULS REGIONU Nr 139

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

7

Zdrowo i bezpiecznie - razem żyjemy razem budujemy - gmina Iława, sołectwo Tynwałd.

Zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską
w Kandytach na rekreacyjny teren zielony - gmina Górowo
Iławeckie, sołectwo - Kandyty.

Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko - gmina
Młynary.

i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. W ramach konkursu powstają place
zabaw, pomosty, boiska sportowe, altany, siłownie zewnętrzne, zagospodarowywane są plaże bądź centra wsi. W bieżącym roku dofinansowano 23 zadania na łączną kwotę blisko 230 tys. zł.
Od 2017 roku organizowany jest także konkurs „Małe Granty
Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
skierowany do wszystkich warmińsko-mazurskich sołectw. Celem
konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów
wiejskich i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych wpływających
na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych
na obszarach wiejskich oraz rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Jest to nawiązanie do strategii rozwoju

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
do roku 2025. W 2018 roku ogłoszono dwa nabory. Dofinansowano 63 zadania na łączną kwotę blisko 500 tys. zł.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa corocznie
ogłasza także otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
i podmiotów uprawnionych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. W 2018 roku dofinansowano 4 zadania na łączną kwotę 31 950 zł. W ramach konkursu zrealizowano
głównie przedsięwzięcia mające na celu rozwój już istniejących wsi
tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
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Wybory do samorządu rolniczego w roku 2019

Szanowni Rolnicy
31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego.
Kolejne wybory odbędą się w dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie
kadencji walnego zgromadzenia izby.
Każdy, kto chciałby działać na rzecz poprawy sytuacji rolnictwa w kraju, powinien w sposób
czynny uczestniczyć w wyborach w roku 2019.
Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają
członkowie izby. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego
przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach mają wszyscy członkowie samorządu rolniczego, którymi z mocy prawa są:
1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób
prawnych,
3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Wybory do walnego zgromadzenia izby są pośrednie i dwustopniowe, przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:
1. w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby, z tym że:
a. w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się
jednego członka tej rady,
b. w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch
członków tej rady.
Na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków większością głosów
przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby.
W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu wybiera się jednego przedstawiciela, który
wchodzi w skład rady powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu.
Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby.
Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze
w danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50,
zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo
wyborcze w danym okręgu wyborczym.

Rolniku, jeśli chcesz mieć wpływ na ważne dla Ciebie sprawy, w roku 2019 weź udział
w wyborach do organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie radości i spokoju,
w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,
składamy wszystkim rolnikom i ich rodzinom,
pracownikom instytucji, organizacji rolniczych,
oraz wszystkim współpracującym z rolnictwem
województwa warmińsko-mazurskiego
najserdeczniejsze życzenia
radości, rodzinnego ciepła
oraz odpoczynku od spraw codziennych,
a w nadchodzącym 2019 Roku
spełnienia marzeń, optymizmu oraz pomyślności
we wszystkich dziedzinach życia.
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Finał VIII edycji konkursu
„Eko-Sołectwo” 2018

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego.
fot. Wojciech Krom

W dniu 18.10.2018 r. w Warmińsko-Mazurskiej
Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie VIII edycji konkursu
„Eko-Sołectwo”.
Podsumowanie odbyło się wspólnie z cyklicznym
spotkaniem „Agro na obcasach” i miało bardzo uroczysty charakter.
W tym roku do konkursu przystąpiły 24 sołectwa.
Zebrano ok. 130 ton elektrośmieci.
Bardzo dziękujemy Panu Dariuszowi Radziszewskiemu
— Dyrektorowi Centrum Regionu BGŻ BNP Paribas
w Olsztynie oraz Panu Janowi Haichelowi — Prezesowi
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie za
zaproszenie.
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konkursu, sponsorom, firmie Remondis Electrorecycling
Sp. z o.o., a laureatom gratulujemy nagród.
Wszyscy uczestnicy, którym nie udało się stanąć na podium, otrzymali podziękowania i elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo
mieszkańców sołectwa.
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Sołectwa biorące udział
w VIII Edycji „Eko-Sołectwo” 2018
Lp.

Imię i nazwisko

Gmina

Sołectwo

Kg

1.

Zenon Duński

Barciany

Podławki

2 270

2.

Genowefa Kieszkowska

Barciany

Solkieniki

760

3.

Andrzej Plichta

Biskupiec

Biskupiec Pomorski

470

4.

Zbigniew Filipczyk

Bisztynek

Sątopy-Samulewo

5.

Maria Piekarska

Dobre Miasto

Jesionowo

570

6.

Jan Szuszkiewicz

Dobre Miasto

Stary Dwór

2 040

7.

Krzysztof Kulas

Dywity

Spręcowo

3 490

8.

Mirosław Antoniak

Giżycko

Bystry

9.

Małgorzata Siwik

Giżycko

Spytkowo

3 450

10.

Adam Szewczyk

Jedwabno

Waplewo

2 540

11.

Tadeusz Woźniak

Korsze

Glitajny

12.

Małgorzata Kucińska

Łukta

Zajączkowo

1 050

13.

Jarosław Komosa

Małdyty

Budwity

2 310

14.

Bożena Nadolna

Mikołajki

Śmietki

1 480

15.

Anna Erber

Morąg

Królewo

13 850

16.

Lucyna Kozioł

Pisz

Kwik

17.

Agnieszka Panﬁl-Korzeniewska

Olsztyn

Ostrzeszewo

18.

Stanisław Orłowski

Płośnica

Gródki

2 270

19.

Bożena Ślubowska

Purda

Przykop

8 740

20.

Dagmar Zajko

Sorkwity

Choszczewo

3 530

21.

Kazimierz Rutkowski

Srokowo

Jegławki

3 800

22.

Beata Kłak

Szczytno

Dębówko

3 130

23.

Mirosław Mierzejewski

Szczytno

Sasek Mały

1 210

24.

Marcin Furtak

Węgorzewo

Stulichy

2 270

Sponsorzy VIII edycji konkursu:

1 780

30 790

30 780

2 540
620
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Laureaci VIII edycji konkursu
Miejsce

Imię i nazwisko

Sołectwo

Gmina

Nagroda zł

I

Mirosław Antoniak

Bystry

Giżycko

3 000

II

Tadeusz Woźniak

Glitajny

Korsze

3 000

III

Anna Erber

Królewo

Morąg

1 500

IV

Bożena Ślubowska

Przykop

Purda

1 500

V

Kazimierz Rutkowski

Jegławki

Srokowo

1 000

VI

Dagmar Zajko

Choszczewo

Sorkwity

1 000

Sołtysi uczestniczący
w ośmiu edycjach:
Pani Beata Kłak
- Sołectwo Dębówko
Pani Maria Piekarska
- Sołectwo Jesionowo

Sołectwa biorące udział
w VIII edycjach

Imię i nazwisko

Gmina

Sołectwo

1. Maria Piekarska

Dobre Miasto

Jesionowo

2. Beata Kłak

Szczytno

Dębówko

w VII edycjach
1. Marcin Furtak

Węgorzewo

Stulichy

w VI edycjach
1. Dagmar Zajko

Sorkwity

Choszczewo

2. Bożena Ślubowska

Purda

Przykop

Publiczność podczas koncertu wieńczącego VIII edycję konkursu „Eko-Sołectwo”
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