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Wersję elektroniczną Pulsu Regionu znajdziesz na: www.warmiamazury.tv/pulsregionu
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Mój komentarz
Wiosna na całego zawi-

tała już na Warmię i Mazury, 
a wiosną nasi zapracowani soł-
tysi obchodzą swoje święto - 
Samorządowy Dzień Sołtysa 
na Warmii i Mazurach. Na 
naszych łamach wymieniamy 
wyróżnionych przez marszał-
ka Gustawa Marka Brzezina 
sołtysów zaangażowanych 
w aktywizację społeczno-
ści lokalnej. Ze swojej stro-
ny redakcja Pulsu Regionu 
pragnie złożyć najserdecz-
niejsze życzenia i podzięko-
wać za ogrom pracy sołty-
sów w rozwój naszego regio-
nu, a co za tym idzie, w roz-
wój swojej gminy. Jest nam 
tym bardziej miło, gdyż owoc-
ną współpracę z sołtysami 
PULS REGIONU prowadzi już 
od kilku lat organizując akcję 
zbierania elektrośmieci właś-
nie wspólnie z nimi. W tym 
roku również zachęcamy do 
uczestnictwa i przypomina-
my, iż w 2019 roku wydaw-
ca PULSU REGIONU po raz IX 
organizuje coroczną edycję 
konkursu EKO−SOŁECTWO, 
czyli zbieranie zalegających 
w naszym województwie 
elektrośmieci. Akcję honoro-
wym patronatem objął Urząd 
Marszałkowski. Szczegółowe 
zasady konkursu opisujemy 
w gazecie. Zapraszamy do 
kontaktu z redakcją.

Na łamach Pulsu jak zwy-
kle informujemy o segregacji 
śmieci. W ostatnich tygodniach 
w całym kraju nastąpiły pod-
wyżki za ich odbiór i zagospo-
darowanie, także w Regionie 
Centralnym województwa war-
mińsko-mazurskiego. Istnieje 
jednak sposób, by płacić mniej 
za odpady – trzeba je zbierać 
selektywnie. Zapraszamy do 
materiału ZGOKu.

Sylwia Szkamruk
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Kolportaż poprzez Pocztę Polską do wszystkich, urzędów miast, 
gmin, miast i gmin oraz 19 starostw w województwie warmiń-
sko-mazurskim oraz do wszystkich sołectw Warmii i Mazur 
(2235) i nadleśnictw (33).
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.

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

Rewitalizacja obszarów 
miejskich na Warmii 
i Mazurach

Za 6,8 mln zł unijnego dofi-
nansowania gminy Nidzica i Nowe 
Miasto Lubawskie będą realizować 
projekty, których zadaniem jest 
rewitalizacja obszarów miejskich.

To elementy przedsięwzięć za-
wartych w Ponadlokalnym pro-
gramie rewitalizacji sieci miast 
CITTASLOW województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Gmina Nidzica zrealizuje pro-
jekt „Rewitalizacja centrum mia-
sta Nidzica – przebudowa rynku 
w centrum Nidzicy”. Jego  koszt 
to 5,3 mln zł, dofinansowanie 
4,4 mln zł.

„Rewitalizacja Parku Miej-
skiego przy ul. Narutowicza w No-
wym Mieście Lubawskim” oraz 
„Rewitalizacja terenu zieleni pn. 
Ogród Róż przy ul. 3-go Maja 
w Nowym Mieście Lubawskim” 
to dwa projekty realizowane przez 
gminę Nowe Miasto Lubawskie. 
Pierwszy z nich uzyskał 1,9 mln 
zł dofinansowania, przy całkowi-
tym koszcie inwestycji 4,2 mln zł. 
Z kolei drugi będzie kosztować 
1,8 mln zł, a unijne dofinansowa-
nie wyniesie 492,5 tys. Pieniądze 
pochodzą z RPO WiM 2014-2020 
(Oś 8 Obszary wymagające rewi-
talizacji, Działanie 8.1 Rewitaliza-
cja obszarów miejskich).

Kolejne przedsięwzięcie, 
tym razem dotyczące rewitali-
zacji miejskiego obszaru funk-
cjonalnego Elbląga zrealizuje 
gmina Młynary. Projekt „Rewi-
talizacja budynków komunalnych 
w Młynarach – Etap I: rewitaliza-
cja budynku komunalnego przy 
ul. Słowackiego” otrzymał ponad 
706 tys., zł dofinansowania, przy 
całkowitym koszcie przedsięwzię-
cia 830 tys. zł. Pieniądze pocho-
dzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 8 
Obszary wymagające rewitaliza-
cji, Działanie 8.2 Rewitalizacja 
miejskiego obszaru funkcjonal-
nego Elbląga – ZIT bis).

REKLAMA W PULSIE REGIONU

PULS REGIONU
MA 20 LAT

KWARTALNIK PULS REGIONU 
WYDAWANY OD 1999 ROKU 

W WOJEWÓDZTWIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM!

Oferujemy Państwu zamieszczenie na łamach gazety 
reklamy, ogłoszenia lub artykułu sponsorowanego. 

Nasze atuty:

◊ Ugruntowany tytuł, ukazujący się na terenie całego województwa już 20 lat! 

◊ 6.000 egz. nakładu

◊ Kolorowa szata graficzna i wygodny format A4
◊ Jedyny tytuł z prawem używania HERBU Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego
◊ Pewny kolportaż całego nakładu poprzez POCZTĘ POLSKĄ (listonosze) do:  

Urzędów Miast, Gmin i Starostw – wszystkie na terenie całego województwa 
(184 urzędy – wysyłamy po 5 egzemplarzy do każdego urzędu) 

◊ Pozostały nakład dociera do instytucji i firm w Olsztynie (ZUS, US, Ratusz, 
WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki, ARiMR, WODR,  WORD, 
SHiUZ, itd.) – ze wszystkimi tymi instytucjami współpracujemy od lat

◊ Poruszamy społeczne i gospodarcze sprawy Regionu

◊ Promujemy działania polepszające życie mieszkańców

◊ Nasi czytelnicy to głównie osoby decydujące o rozwoju społecznym 
i gospodarczym naszego województwa!

Docieramy do wszystkich sołtysów Warmii i Mazur.
 Żadna inna gazeta do nich bezpośrednio nie dociera, dlatego też wysyłamy im gazety 

indywidualnie od prawie 10 lat. To prawie 2.300 sołtysów naszego województwa – do 
wszystkich docieramy bezpośrednio listownie/imiennie wysyłając gazety! 

Zapraszamy do współpracy!
Kontakt:  Dyrektor Biura Reklamy 

SYLWIA SZKAMRUK   
tel./fax (89) 535 48 92,     fax (89) 535 48 91,    kom.  508 163 198,   

interprim@tlen.pl 
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Profilaktyka zdrowotna na Warmii 
i Mazurach to podstawa

Zarząd województwa rozstrzygnął trzy 
konkursy na realizację zdrowotnych pro-
gramów profilaktycznych.

Ponad 3,2 mln zł unijnego dofinansowa-
nia pochodzi z RPO WiM 2014-2020 (Oś 10 
Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Ak-
tywne i zdrowe starzenie się). – Opracowaniu 
i wdrożeniu programów ukierunkowanych 
na eliminowanie zdrowotnych czynników 
ryzyka w miejscu pracy będzie służył pro-
jekt „Bezpieczne i przyjazne warunki pracy 
w ZHU Zygmunt Żarna” realizowany przez 
Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof 
Dąbrowski, który uzyskał ponad 318 tys. zł 
dofinansowania.

Ponad 1,3 mln zł dofinansowania uzy-
skał Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Opieka z Olsztyna na realizację 
projektu „Profilaktyka zakaźnych chorób 
odkleszczowych w województwie warmiń-
sko-mazurskim”. Choroby odkleszczowe, 
czyli borelioza i kleszczowe zapalenie móz-
gu  są istotnym problemem zdrowotnym 
regionu.

Realizacji programów profilaktycznych 
opracowanych na szczeblu krajowym pod 
nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakre-
sie raka piersi, w tym działań zwiększają-
cych zgłaszalność na badania profilaktyczne 
posłuży projekt „Profilaktyka raka pier-
si – na ratunek życia”, który jest  realizo-
wany przez Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Warmiń-
sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Ol-
sztynie. Dofinansowanie projektu to ponad 
1,5 mln zł.

Szczegóły na stronie
https://rpo.warmia.mazury.pl/arty-

kul/4932/dzialanie-107-aktywne-i-zdro-
we-starzenie-sie-konkurs-nr-rpwm100700-
-iz0028-00318-eliminowanie-zdrowotnych-
-czynnikow-ryzyka-w-miejscu-pracy

Finansowe wsparcie na szkolenia, 
kursy i egzaminy

18,5 mln zł unijnego wsparcia powędru-
je do 16 firm, szkół i fundacji na dofinanso-
wanie realizacji przedsięwzięć mających na 
celu podnoszenie kompetencji oraz kwalifi-
kacji w zakresie języków obcych, ICT oraz 
zarządzania projektem.

Projekt jest skierowany do osób dorosłych 
z grup defaworyzowanych, czyli mających 
największe potrzeby w dostępie do eduka-
cji – osób o niskich kwalifikacjach oraz osób 
powyżej 50. roku życia, z własnej inicjatywy 

zainteresowanych podnoszeniem poziomu 
kompetencji i kwalifikacji.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-
2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działa-
nie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.1 Rozwój 
kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
z grup defaworyzowanych).

Na konkurs wpłynęło 137 wniosków, 99 
projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Dwa konkursy zatwierdzone przez 
zarząd województwa

Instytucje otoczenia biznesu oraz in-
stytucje realizujące zadania edukacyj-
no – oświatowe mogą ubiegać się o unijne 
wsparcie na realizację swoich przedsięwzięć. 
Zarząd województwa ogłosił kolejne dwa 
konkursy na dofinansowanie projektów ze 
środków RPO WiM 2014-2020.

Pierwszy konkurs (Oś 1 Inteligentna 
gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3.1 Inku-
bowanie przedsiębiorstw), skierowany do in-
stytucji otoczenia biznesu zakłada wsparcie 
projektów, których celem jest wsparcie mło-
dych firm poprzez np. udostępnienie po-
wierzchni biurowej z wyposażeniem, usługi 
prawne, księgowe, promocyjne, ICT, szko-
lenia czy mentoring. Do wykorzystania jest 
ponad 58 mln zł. Wnioski można składać od 
27 maja do 25 czerwca.

W drugim konkursie (Oś 9 Dostęp do 
wysokiej jakości usług publicznych, Dzia-
łanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Pod-
działanie 9.3.3  Instalacje popularyzujące 
naukę i innowacje) przedmiotem dofinanso-
wania będą mobilne pracownie dydaktyczne 
wspierające kształcenie w takich dziedzi-
nach, jak matematyka, przyroda, fizyka, 
chemia i astronomia. Na wsparcie realizacji 
projektów przewidziano 3,2 mln zł. Wnio-
ski będzie można składać od 31 maja do 1 
lipca 2019 roku. E. Plater 1). Początek spot-
kania o godz. 13.30 (s 325).

Szczegóły na stronie:
www.rpo.warmia.mazury.

Bezpieczeństwo mieszkańców 
Warmii i Mazur jest najważniejsze

Pierwsze listy intencyjne z programu 
„Budowa chodników przy drogach woje-
wódzkich“ zostały podpisane 15 kwietnia 
2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). 

Celem inicjatywy, polegającej na współ-
udziale finansowym województwa i gmin, 
jest poprawa bezpieczeństwa na drogach 

wojewódzkich Warmii i Mazur. Ma ona 
pomóc zminimalizować niebezpieczne 
zdarzenia z udziałem pieszych w małych 
miejscowościach, w których brakuje chod-
ników. Na liście związanej z przeprowa-
dzeniem tych działań znajdują się obecnie 
422 lokalizacje.

Inwestycje w zakresie budowy chodni-
ków i ciągów pieszo-rowerowych są prowa-
dzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Olsztynie, który administruje siecią dróg 
o długości 1879 km w całym regionie.

Zostały podpisane pierwsze listy in-
tencyjne z trzema gminami, które dekla-
rują wsparcie finansowe w realizacji tego 
przedsięwzięcia. W spotkaniu wzięli  udział  
Gustaw Marek Brzezin (marszałek woje-
wództwa), Tomasz Raczkowski (zastępca 
dyrektora ZDW w Olsztynie), Marta Ka-
mińska (wójt gminy Barciany), Marek Jani-
szewski (wójt gminy Reszel) oraz Sebastian 
Cichocki (wójt gminy Iłowo-Osada).

Samorząd województwa wspiera 
rozwój przedsiębiorczości

Umowa pomiędzy samorządem woje-
wództwa a Uniwersytetem Warmińsko-
-Mazurskim na udzielenie dotacji celowej 
związanej ze współfinansowaniem drugiej 
edycji Międzywydziałowej Szkoły Przed-
siębiorczości została podpisana 16 kwietnia 
2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w Olsztynie.

Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębior-
czości jest prowadzona przez Akademię Bi-
znesu UWM w Olsztynie. Ta innowacyjna 
w skali kraju forma edukacji ukierunkowana 
jest na proaktywną, przedsiębiorczą postawę 
opartą na wiedzy na temat odpowiedzialnego 
budowania silnej marki firmy zgodnej z za-
sadami zrównoważonego rozwoju.

W 2018 roku z budżetu województwa 
została udzielona dotacja celowa w kwocie 
335 700 złotych. Środki zostały przeznaczone 
na realizację pierwszego etapu, czyli urucho-
mienie oraz funkcjonowanie Międzywydzia-
łowej Szkoły Przedsiębiorczości. Zajęcia dla 
30 słuchaczy (studentów i doktorantów z 12 
wydziałów uniwersytetu) realizowane były 
w formie ćwiczeń i warsztatów. Prowadzi-
li je praktycy oraz nauczyciele akademiccy 
z kraju i zagranicy (Włoch, Stanów Zjed-
noczonych, Rumunii). Słuchacze ukończyli 
Międzywydziałową Szkołę Biznesu z przy-
gotowanym biznesplanem swoich przedsię-
wzięć gospodarczych.

W projekcie budżetu województwa war-
mińsko-mazurskiego na rok 2019 zabezpie-
czono na ten cel 300 tys. złotych.

Biuro Prasowe

Informacje Urzędu Marszałkowskiego
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Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, odpowiadający za 
gospodarkę odpadami, już kilka miesięcy temu stwierdził, iż era ta-
nich śmieci dobiegła końca. Wzrost ceny zagospodarowania odpadów 
na rynku ogólnopolskim nie mógł być więc zaskoczeniem. A ponie-
waż gospodarka na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim, stanowi 
system naczyń połączonych, ceny wzrosły także w naszym regionie.

Co można zrobić, by płacić mniej za odbiór odpadów, czy jest na 
to jakiś sposób? Jest. Należy je zbierać selektywnie. To nie jest ani 
tak trudne, jak się wydaje, ani tak czasochłonne, jak sądzą malkon-
tenci. Satysfakcja i oszczędność w portfelu są za to gwarantowane. 
Korzyści ekonomiczne są niebagatelne, bowiem za tonę odpadów 
opakowaniowych zebranych selektywnie, gmina płaci Zakładowi 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (odbierającemu 

odpady od 37 gmin Regionu Centralnego wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego) jedynie 1 zł! Natomiast 
tona odpadów komunalnych zmieszanych, czyli nie-
segregowanych, kosztuje 418 zł.  Warto więc działać 
tak, aby strumień odpadów po selektywnej zbiórce 
powiększał się kosztem strumienia odpadów zmie-
szanych. Każdy mieszkaniec danej gminy, który 
zgłosi chęć segregowania odpadów, ma taką możli-
wość. Podobnie jak każda wspólnota mieszkaniowa 
czy spółdzielnia. 

Nawyk segregowania odpadów trzeba wyrabiać 
już u najmłodszych, dlatego ZGOK prowadzi dzia-
łania edukacyjne skierowane do uczniów, mieszka-
jących w gminach Regionu Centralnego, od których 
to gmin ZGOK odbiera odpady. Aktualnie w ol-
sztyńskich szkołach prowadzone są tzw. ekolekcje, 
czyli zajęcia ekologiczne kierujące uwagę uczniów 
szczególnie na prawidłowo prowadzoną selektyw-
ną zbiórkę odpadów. Kluczowe jest sformułowanie 
„prawidłowo prowadzona segregacja odpadów”, po-
nieważ o tym, że śmieci trzeba segregować, dzieci 
i młodzież w większości już wiedzą. Nie wszyscy zda-
ją sobie jednak sprawę z tego, iż nie każdy kawałek 

plastiku należy wrzucać do żółtego pojemnika, podobnie jak nie 
każdy rodzaj szkła nadaje się do wrzucenia do pojemnika zielone-
go. Do kolorowych pojemników wrzucać należy tylko śmieci opa-
kowaniowe – te, które można poddać recyklingowi. 

Na zajęcia edukacyjne ZGOK zaprasza do swojej siedziby (ul. Lu-
belska 53 w Olsztynie) nauczycieli i uczniów z wszystkich 37 gmin 
współpracujących ze Spółką. Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział z ucz-
niami lub przedszkolakami w ekolekcjach, skontaktujcie się z nami – 
prosimy, piszcie na adres e-mailowy: s.kasinski@zgok.olsztyn.pl lub 
rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl albo zadzwońcie pod nr tel. 89 555 
20 23. Wycieczka po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych oraz zajęcia ekologiczne są oczywiście bezpłatne.

PG

Segreguj i płać mniej!
W ostatnich tygodniach w całym kraju nastąpiły podwyżki za odbiór i zagospodarowanie 
śmieci, także w Regionie Centralnym województwa warmińsko-mazurskiego. Istnieje jednak 
sposób, by płacić mniej za odpady – trzeba je zbierać selektywnie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 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, jak 
również sukcesów w życiu zawodowym.

Marek Bryszewski
Prezes Zarządu

fot. pixabay.com
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MEBLE NA MIARĘ
Zbigniew Szkamruk, Morąg, ul. Leśna 1, kom. +48 664 499 890

Nowoczesność w każdym calu!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym 
roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci uro-
dzonych w latach 2004 - 2012, którym przynajmniej jedno z rodzi-
ców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym 
przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok). 

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Reha-
bilitacji Rolników są: wady postawy, choroby układu ruchu lub 
choroby układu oddechowego.

W 2019 roku na terenie całego kraju zostało przygotowanych 
1176 miejsc.

OR KRUS w Olsztynie ma do dyspozycji 41 miejsc, w tym: 
- 21 miejsc na turnusie dla dzieci z wadami postawy i choro-

bami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedl-
cu  w terminie od 29.07.2019 r. - 18.08.2019 r.

- 20 miejsc na turnusie dla dzieci z chorobami układu odde-
chowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świ-
noujściu w terminie od 11.08.2019 r. - 31.08.2019 r. 

Podstawą skierowania dziecka na turnus w Centrum Rehabili-
tacji Rolników jest druk „Wniosek o skierowanie na rehabilita-
cję leczniczą”.

Do wniosku powinny być dołączone wypełnione i podpisa-
ne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka druki: „Informa-
cja o stanie zdrowia dziecka” wraz z „Oświadczeniem rodzica/
opiekuna prawnego”  (załącznik nr 1 do wniosku), jak i druk do-
tyczący „Informacji podawanych w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych od osoby, której danej dotyczą” (załącz-
nik nr 2 do wniosku).

Wnioski po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę od zaintere-
sowanych rolników przyjmuje na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie oraz Placówki 
Terenowe KRUS w: 
Braniewie, Pasłęku, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Ełku, 
Giżycku, Olecku, Piszu, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, 

Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Szczytnie oraz Ostródzie, 
w terminie do 24 maja 2019 r.

Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje Lekarz 
Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Olsztynie.

Pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować).

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają za-
pewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-
-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna.

Pobyt dziecka na turnusie rehabilitacyjnym i koszty 
przejazdu do Centrum pokrywa KRUS.

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne 
dla dzieci rolników w 2019 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 

89 5454839, 89 5454861
Wnioski (w tym załączniki do wniosku) można pobrać 

w punktach informacyjnych P.T. KRUS lub OR KRUS w Olsztynie 
oraz na stronie: www.krus.gov.pl
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W województwie warmińsko-mazurskim jest blisko 2300 sołtysów. Ich święto przypada 
na 11 marca. Wielu z nich spotkało się 29 marca tego roku w Expo Mazury w Ostródzie na 
Samorządowym Dniu Sołtysa na Warmii i Mazurach. Podczas spotkania marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin wyróżnił blisko 100 sołtysów z regionu zaangażowanych w aktywizację 
społeczności lokalnej oraz inicjujących działania wpływające na poprawę wizerunku wsi 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Odbył się również panel dyskusyjny „Sołtys-wieś-samorząd-
przyszłość”, w którym udział wzięli marszałek województwa, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, 
 dr inż. Marta Akincza oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 
Wydarzenie zakończył występ Zenona Martyniuka.

Samorządowy Dzień Sołtysa 
na Warmii i Mazurach
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Anetta Szumlańska 
Iwona Kaszewska 
Jarosław Florczyk
Jan Manista
Grzegorz Bugaj
Jan Dawnorowicz
Wiesława Herbatowicz
Łucja Rucińska
Józef Mentel
Krystyna Roman
Zdzisław Samborski
Krzysztof Waśniewski
Henryk Szyrwiński
Grzegorz Rupiński
Ryszard Mazurczyk
Sławomir Łesyk
Janusz Figzał
Barbara Szymańska
Bogumiła Stawska
Małgorzata Czerwonka
Wiesław Wiśniewski
Ryszard Buczkowski 
Paweł Gentzig
Kazimierz Walerowicz
Franciszek Borowy
Halina Gabryś
Halina Jaśniewicz
Danuta Trzcińska
Józef Adamiec
Teresa Pralicz
Lucjan Górski
Jan Klimkowski
Halina Grodecka
Jarosław Sękulski
Jan Rynkiewicz
Bożena Olszewska
Krystyna Kukwa
Jolanta Lichacz
Irena Knorps
Jan Wasiak
Janusz Szyszko
Jan Licznerski
Sylwia Ciszewska
Jarosław Komosa
Krystyna Sawicka
Halina Kiśluk
Agnieszka Nadachewicz
Waldemar Siergun

Donela Zegadło
Aneta Dietrych
Anna Erber
Andrzej Gertner
Anna Lewikowska
Roman Sienkowski
Eugeniusz Skindziul
Aneta Przybułowska
Wojciech Mieczkowski
Elżbieta Tomczyk
Adam Buska
Grażyna Gasikowska
Bożena Pupek
Ewelina Staciwa
Robert Skowronek
Marek Lech
Jan Krupa
Anna Pijanowska
Genowefa Brach
Zdzisław Brodzik
Urszula Raszkowska
Zenon Chodań
Elżbieta Mikołajczyk
Bożena Piwowarek
Maria Kozłowska
Iwona Cichocka
Dagmar Zajko
Regina Wieczorek
Sławomir Zieliński
Antoni Gromadzki
Józef Rzemieniewski
Marek Wyrębiak
Ksymena Klusek
Janusz Marek Hendzel
Józef Pawlik
Danuta Olender
Tadeusz Łukaszczuk
Jerzy Kamiński
Maria Kozioł
Tomasz Kaczor
Józef Burdalski
Jolanta Augustowska
Sabina Szablak
Józef Jurewicz
Aurelia Lorenz
Władysław Wysocki
Ewelina Biały
Józef Kaniuga

Lista wyróżnionych sołtysów:
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Drodzy Rolnicy

Izby rolnicze to samorząd reprezentujący wszystkich rolników. 
Ich historia jest długa, pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich 
powstała w 1886 roku w Wielkopolsce, na terenie zaboru pruskiego. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, prezydent Rzeczpospo-
litej Polskiej w 1928 roku powołał kolejne izby: Pomorską z siedzibą 
w Toruniu, Śląską z siedzibą w Katowicach oraz Łódzką, Kielecką, Lu-
belską, Białostocką, Wileńską, Wołyńską i Lwowską. Po II wojnie świa-
towej Krajowa Rada Narodowa w 1946 roku rozwiązała izby. Na ich 
powrót trzeba było czekać pół wieku – 14 grudnia 1995 roku Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o izbach rolniczych, która 
została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 4 stycznia 1996 roku. 
Mimo niewielkich kompetencji, jakie ustawowo zostały przypisane 
izbom, trudno dziś wyobrazić sobie krajobraz polskiej wsi bez samo-
rządu rolniczego. Niestety, izby rolnicze mimo wieloletnich starań 
wciąż mają jedynie rolę opiniotwórczą, bez możliwości wpływu na 

decyzje podejmowane w kwestiach rolniczych na niwie rządowej. 
Z tego względu samorząd rolniczy nie ustaje w działaniach na rzecz 
zwiększenia kompetencji. Być może to właśnie VI kadencja przynie-
sie pozytywne zmiany w tym zakresie…

Dzisiejszy samorząd rolniczy działa na podstawie przeprowadza-
nych co cztery lata demokratycznych wyborów. W tym roku wybory do 
izb rolniczych odbędą się w dniu 28 lipca. Już po raz szósty będziemy wy-
bierać swoich przedstawicieli na szczeblu gminnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. Biorąc udział w wyborach decydujemy, kto przez najbliższe 
cztery lata będzie nas reprezentował. 

Ze swojej strony gorąco Was zachęcam do kandydowania do orga-
nów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, a jeżeli zostaniecie wybrani, 
życzę Wam byście działali w samorządzie z pełnym zaangażowaniem, 
nie bojąc się wyzwań, które przed Wami staną. 

Do zobaczenia 28 lipca!
Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Informacja o siedzibach lokali będzie do-
stępna w każdym Urzędzie Gminy oraz na 
stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej www.wmirol.org.pl. 

W pierwszym etapie wyborów, zaplano-
wanym na ostatnią niedzielę lipca, w okrę-
gu wyborczym obejmującym obszar jednej 
gminy dokonuje się wyboru członków rady 
powiatowej izby. W drugim etapie (przewi-
dzianym do dnia 18 sierpnia br.) – podczas 
pierwszych posiedzeń, każda rada powiato-
wa izby wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego rady oraz delegata na wal-
ne zgromadzenie. W ten sposób z 19 rad po-
wiatowych zostanie wyłonione 38-osobowe 
Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, które wybierze spośród swe-
go grona Zarząd, Komisję Rewizyjną i ko-
misje problemowe.

W wyborach do izb rolniczych upraw-
nionymi są wszystkie osoby fizyczne 

i prawne, będące podatnikami podatku 
rolnego, a także podatnicy podatku docho-
dowego z działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz członkowie rolniczych spółdziel-
ni produkcyjnych, posiadających w nich 
wkłady gruntowe. Przysługuje im zarów-
no prawo kandydowania do rad powiato-
wych, jak i uczestniczenia w wybieraniu 
członków rad. 

Spis członków W-MIR uprawnionych 
do głosowania, zostanie udostępniony do 
wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta 
najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 r. Każdy 
rolnik, może sprawdzić czy został w nim uję-
ty i w razie wątpliwości – wyjaśnić sprawę.

Rolnik, ubiegający się o mandat człon-
ka Rady Powiatowej W-MIR musi wypełnić 
i złożyć m.in. następujące dokumenty: zgło-
szenie kandydata, oświadczenie o zgodzie 
na kandydowanie, zgodę na przetwarzane 
danych oraz listę członków zawierającą co 

najmniej 50 podpisów poparcia (w okręgach, 
w których liczba członków samorządu rolni-
czego wynosi mniej niż 50, należy dołączyć li-
stę zawierającą podpisy co najmniej 10% osób 
posiadających czynne prawo wyborcze w da-
nym okręgu). Druki będzie można pobrać ze 
strony internetowej www.wmirol.org.pl (za-
kładka WYBORY 2019) lub otrzymać w biu-
rach terenowych Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione do-
kumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 
5 lipca 2019 r. w Okręgowej Komisji Wybor-
czej na terenie danej gminy.

Rolniku – to Ty decydujesz  
oddając swój głos! 

28 lipca weź udział w wyborach do 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!

Dodatkowe informacje oraz doku-
menty: www.wmirol.org.pl zakładka 
WYBORY 2019

28 LIPCA 2019 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH!

Niezbędnik wyborczy
W niedzielę, 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Członkowie 
zgromadzenia danej izby są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, 
przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. Lokale wyborcze na Warmii i Mazurach, podobnie jak w całej Polsce, 
czynne będą w godzinach 800 - 1800.  

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie 
duchowe, napełni wszystkich pokojem i wiarą, da siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość. 
Niech te święta Wielkiej Nocy obudzą w nas dużo radości, 
a przede wszystkim nadzieję, że zawsze może być lepiej.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzymy naszym Członkom 

i Partnerom Biznesowym, aby ten 

wyjątkowy czas był pełen wiary, 

nadziei i miłości, a spotkania w gronie 

najbliższych upływały w miłym, 

wiosennym nastroju.

Biuro Regionalne Olsztyn
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Współfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

Kontakt: 
Inter Prim Sp. z o.o.
Redakcja Puls Regionu
Magazyn Samorządów 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Św. Wojciecha 2/23
10-038 Olsztyn
tel. 89 535 48 90 
Jolanta Grochowska
kom. 502 153 565
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Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
organizuje po raz DZIEWIĄTY 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 2019 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, WFOŚiGW, 

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 miejsce  – 1 000 zł 

 IV-V miejsce – po 500 zł 

Serdecznie zapraszamy wszystkich sołtysów do udziału w konkursie

ZASADY KONKURSU 
„EKO – SOŁECTWO”

Współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego
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INTER PRIM Sp. z o.o. w Olsztynie  – redakcja Pulsu 
Regionu Magazynu Samorządów Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – jest organizatorem 
corocznej 20-ej już kampanii turystycznej 
pt: „Warmia i Mazury Zapraszają”. To kolorowy 
folder A4 z prezentacjami obiektów turystycznych: 
hoteli, pensjonatów, agroturystyki oraz oferty 
samorządów z Warmii i Mazur insertowany do 
GAZETY WYBORCZEJ w piątkowym największym 
wydaniu, tradycyjnie tuż przed „majówkami”! 
Kolportaż w Warszawie i całym regionie 
mazowieckim (skąd pochodzi większość turystów 
odwiedzających nasz region) w nakładzie 53.000 
egzemplarzy. 
Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi 
wydaniami i do zaprezentowania się w 2020 roku 
tuż przed sezonem turystycznym!

www.warmiamazury.tv/wmzapraszaja
Kontakt:   tel. 89 535 48 92  

fax 89 535 48 91 
kom. 508 163 198  
interprim@tlen.plwww.warmiamazury.tv/wmzapraszaja

WARMIA I MAZURY 
ZAPRASZAJĄ 2019ZAPRASZAJĄ ZAPRASZAJĄ 20192019

TWOJA PRZYSTAŃ TWÓJ STATEK

Stary Rynek 54-59, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 611 66 00, rezerwacje@hotelelblag.eu 

www.hotelelblag.eu

REJSY: ELBLĄG | GDAŃSK | ZALEW WIŚLANY

Hotel Elbląg**** | Statek Elwinga | Restauracja Dom Królów | So Natural SPA 

Celem strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest po-
prawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowa-
nie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne 
wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środo-
wisku województwa warmińsko-mazurskiego. Pomagamy, 
edukujemy i staramy się zmieniać postawy mieszkańców 
oraz turystów, by ograniczać negatywne oddziaływanie 
człowieka na środowisko naturalne. 

Działalność Funduszu stanowią dwa obszary. Pierw-
szy dotyczy finansowania projektów inwestycyjnych np. 
budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, sie-
ci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, usuwania 
odpadów niebezpiecznych, poprawy efektywności ener-
getycznej budynków, montażu instalacji wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii.

Drugim równie ważnym obszarem aktywności Fundu-
szu jest działalność nieinwestycyjna. Fundusz wspiera 
funkcjonowanie centrów edukacji ekologicznej, szkolenia 
i konkursy dla dzieci i młodzieży, edukację mieszkańców 
wsi, panele dyskusyjne, prelekcje oraz spotkania informa-
cyjne służące edukacji ekologicznej.

Podstawową formą wydatkowania środków Fun-
duszu są pożyczki, które mogą stanowić do 90% 

kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pożyczki nie za-
wierają ukrytych kosztów, udzielane są na preferencyj-
nym oprocentowaniu.

Fundusz oferuje także wsparcie merytoryczne spe-
cjalistów, w tym wykwalifikowanego Zespołu Doradców 
Energetycznych, który kompleksowo rozwija swoją pie-
czę nad inwestycją – od projektu do realizacji.

Jesteśmy po to by służyć ludziom i środowisku. Nie 
tylko poprzez inwestycje, ale przede wszystkim poprzez 
kształtowanie właściwego stosunku człowieka do ota-
czającego go środowiska. 

Wszelkie niezbędne informacje  
dotyczące możliwości wsparcia finansowego 

można otrzymać 
w Punkcie Informacyjnym 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

przy ul. św. Barbary 9 
tel. 89 522 02 05 

e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl
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ZBIERAMY ELEKTROŚMIECI
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SOŁECTWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ZBIERAMY ELEKTROŚMIECI

sołectwo

EDYCJA 
KONKURSUIX


