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Mój komentarz
Zbliżamy się do finału konkursu EKO−SOŁECTWO! To
zbiórka zalegających w naszym
województwie elektrośmieci,
prowadzona przez sołtysów
naszego województwa. Akcji
patronuje Urząd Marszałkowski
− Marszałek Gustaw Marek
Brzezin. Finał w listopadzie!
Elektrośmieci zbiera firma
Remondis, która już nas poinformowała, iż w 2019 roku zebrano rekordową ilość śmieci. Jako
organizator bardzo się z tego
cieszymy, dziękujemy za współpracę i zapraszamy na kolejną
edycję konkursu w 2020 roku.
Informujemy również o zbliżających się Targach organizowanych przez Expo Mazury
w Ostródzie. Zapraszamy już
w najbliższy weekend!
Puls Regionu chętnie
współpracuje z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsz t ynie, bo
Fundusz tworzą ludzie z pasją,
dla których priorytetem jest
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna oraz walka ze
smogiem. Na naszych łamach
WFOŚiGW informuje, że 21
stycznia 2019 roku został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Wnioski o dofinansowanie są
przyjmowane drogą elektroniczną lub w formie papierowej.
Podsumowując program
„Czyste Powietrze” – to prawie
7 000 kont założonych na portalu beneficjenta, 2 700 przyjętych wniosków o dofinansowanie, 1 600 podpisanych umów
o dofinansowanie, ponad 5 mln
złotych wypłaconych w formie
dotacji i ponad 1 mln złotych
w formie niskooprocentowanych pożyczek, ponad 150 przeprowadzonych szkoleń mieszkańców oraz przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły w gazecie.
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Uroczyste spotkanie branży
turystycznej z Warmii i Mazur

regionalnych i rządowych programów operacyjnych na lata 2021-2027, czy zmiany w politykach wspólnotowych.
Rozmowy dotyczyły także sieci dziedzictwa
kulinarnego, zarówno europejskiej, jak i regionalnych, w kontekście ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województw. Poruszona została
również problematyka ochrony środowiska, przede wszystkim ochrony powietrza.
Niektóre tematy:
• Polityka Spójności Unii Europejskiej
2021-2027
• Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” – funkcjonowanie, możliwości dalszego rozwoju.
• Rządowy program „Czyste Powietrze” –
szanse, wyzwania, zagrożenia – Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
Zagrożenia i uwarunkowania terminowego opracowania programów ochrony powietrza
i krótkoterminowych planów działań.

25 września w Teatrze im. Stefana Jaracza
w Olsztynie odbyła się uroczysta inauguracja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Gospodarzem wydarzenia jest marszałek
województwa - Gustaw Marek Brzezin.
Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele
branży turystycznej, przedsiębiorcy i samorządowcy. Podczas spotkania wręczone zostały odznaki
honorowe „Za zasługi dla turystyki” przyznawane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Specjalne wyróżnienia otrzymali także laureaci
konkursu agroturystycznego „Zielone Lato” 2019,
beneficjenci pierwszej edycji konkursu dotacyjnego „Łączy Nas Turystyka, dotyczącego budowy infrastruktury turystycznej oraz organizacje
i samorządy nagrodzone w konkursach ogólnopolskich i europejskich.
Światowe Dni Turystyki zostało ustanowione z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki. W tym roku na całym świecie odbywa się pod
hasłem „Turystyka i zatrudnienie - lepsza przyszłość dla wszystkich”. Wojewódzkie obchody co
roku stanowią okazję do spotkania branży, rozmów i podsumowań.

Marszałkowie spotkali się
w Ostródzie z Komisją
Europejską
Drugie warmińsko-mazurskie posiedzenie
Konwentu Marszałków Województw RP odbyło
się w piątek 4 października w hotelu Willa Port
w Ostródzie. Gośćmi tej edycji byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz Ministerstwa
Środowiska.
Konwent Marszałków Województw RP to forum, którego rolą jest działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej
w regionach. W jego skład wchodzą marszałkowie
wszystkich województw w Polsce, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa,
którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Do końca 2019 roku przewodnictwo
w konwencie sprawuje samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego.
Wśród najważniejszych tematów październikowego posiedzenia w Ostródzie znalazły
się aktualizacje strategii rozwoju – i tych regionalnych, i krajowych w perspektywie do
2030 roku, przygotowania do kolejnej edycji

Wydawca:
INTER PRIM Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciecha 2/23
10–038 Olsztyn
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 92
interprim@tlen.pl

Samolotem z Mazur do Krakowa przez cały rok
Połączenie lotnicze realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT z Portu Lotniczego Olsztyn–Mazury do Krakowa będzie funkcjonować
przez cały rok.
Loty z Warmii i Mazur do Krakowa, które pierwotnie planowane były jako sezonowe (od końca
kwietnia do końca września), od początku cieszyły się dużym powodzeniem wśród pasażerów.
Chętnych na loty było na tyle dużo, że przewoźnik postanowił jakiś czas temu przedłużyć ofertę
lotów do końca października, ale dziś już wiemy,
że połączenie zostaje na stałe.
– Letnie miesiące okazały się rekordowe, jeśli
chodzi o liczbę pasażerów korzystających z naszego
lotniska, a teraz mamy kolejne atrakcyjne, stałe połączenie – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.
– Po decyzji o organizowaniu praktycznych szkoleń dla pilotów to kolejna dobra informacja o Porcie
Lotniczym Olsztyn-Mazury, o której usłyszy świat.
A przypominam, że nasze lotnisko jest najmłodsze
w Polsce, to dopiero trzeci rok działania.
– Bardzo się cieszymy, że loty z Krakowa cieszą się tak dużym powodzeniem, że połączenie to
będzie realizowane przez cały rok – mówi Tomasz
Kądziołka, prezes zarządu lotniska w Szymanach.
– Co ważne, na tych rejsach obserwujemy zarówno turystów przylatujących z Małopolski na Warmię i Mazury, jak i mieszkańców naszego regionu
wybierających się do Krakowa.

Kolportaż poprzez Pocztę Polską do wszystkich, urzędów miast,
gmin, miast i gmin oraz 19 starostw w województwie warmińsko-mazurskim oraz do wszystkich sołectw Warmii i Mazur
(2359) 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 artykułach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń oraz jakość nadesłanych materiałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Wszystko
o elektroodpadach
Elektroodpady, zwane też Zużytym Sprzętem
Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) lub elektrośmieciami, to zużyte, zepsute, wybrakowane,
niesprawne, zniszczone lub po prostu niepotrzebne urządzenia, których działanie jest uzależnione
od dopływu prądu lub pól elektromagnetycznych.
Elektroodpadami są zatem wszelkiego rodzaju zużyte sprzęty zasilane prądem lub bateriami
np. pralki, lodówki, telewizory, radia, konsole do
gier, komputery, telefony, świetlówki, żarówki
energooszczędne, żelazka, wiertarki, roboty kuchenne itp. Ciągły rozwój technologii powoduje,
że konsumenci coraz częściej wymieniają swoje
urządzenia. Do wymiany dochodzi również coraz częściej przed całkowitym zużyciem urządzenia. Czas użytkowania pralki wynosi ok. 8
lat, komputera 3-4 lata, a telefonu komórkowego
2 lata. Urządzenia elektryczne i elektroniczne są
chętnie wymieniane na nowe, nie tylko z powodu zużycia, lecz także w związku z pojawianiem
się nowych, atrakcyjniejszych modeli. Powoduje
to ciągły wzrost ilości powstających elektroodpadów, które należą do grupy odpadów wymagających specjalnego traktowania. Zaliczane są one
do grupy odpadów niebezpiecznych z powodu
zawartości toksycznych substancji, które łatwo
przenikają do gleby, powietrza oraz wód gruntowych i w konsekwencji zanieczyszczają środowisko naturalne, stwarzając zagrożenie dla zdrowia
ludzi i zwierząt. Przykładowymi niebezpiecznymi substancjami zawartymi w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są:
• Azbest, którego używa się go w urządzeniach
elektrycznych i elektronicznych, ponieważ
ma dobre właściwości izolacyjne. Po przedostaniu się do powietrza może być przyczyną wielu groźnych chorób, np. raka płuc
lub pylicy azbestowej.
• Bar, który jest używany przy produkcji monitorów u zwierząt prowadzi do zmian ciśnienia i pracy serca (brak jest informacji
o wpływie na zdrowie ludzi).
• Beryl wchodzi w skład płyt głównych, stosowany jest również przy produkcji klawiatur.
Powoduje choroby nowotworowe. Wdychany
z powietrzem wywołuje choroby płuc w tym
także raka płuc
• Brom stosowany w komputerach po przeniknięciu do organizmu człowieka lub zwierzęcia może spowodować schorzenie układu
rozrodczego lub problemy neurologiczne.
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ELEKTROŚMIECI

• Chrom używany jest jako powłoka antykorozyjna. Powleka się nim elementy metalowe, aby nie korodowały
i ładnie wyglądały. Gdy przedostanie się do organizmu człowieka, może spowodować zaburzenia układu
krążenia i choroby skóry. Szczególnie niebezpieczny
jest kwas chromowy wywołujący poważne uszkodzenia narządów wewnętrznych. Ma działanie rakotwórcze i mutagenne.
• Rtęć zawarta w świetlówkach (od 3 do 15 mg) powoduje
zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej. Szacuje się, że w Polsce rocznie przybywa około 30
milionów sztuk zużytych świetlówek.
Warto zaznaczyć, że substancje te nie są niebezpieczne
w czasie prawidłowego używania urządzeń, ale stanowią
zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu. Co więcej, elektroodpady to nie
tylko substancje niebezpieczne, to również cenne źródło surowców wtórnych. Z zużytego komputera i monitora o wadze 27 kg w profesjonalnym procesie recyklingu
możemy odzyskać m.in.: 6,8 kg szkła, 6,2 kg tworzywa
sztucznego, ok. 5,6 kg stali, ok. 3,8 kg aluminium, ok. 1,9
kg miedzi oraz 1,7 kg ołowiu. Z jednego miliona zużytych
telefonów komórkowych można odzyskać około 34 kg złota, 350 kg srebra, 15 kg palladu, 15,87 ton miedzi. Z jednej prawidłowo przetworzonej lodówki można odzyskać
szacunkowo 15-20 kg stali, 4 - 8 kg aluminium i miedzi,
5 - 9 kg tworzyw sztucznych, 0,5 -3 kg oleju mineralnego
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i 10 -12 kg stali i miedzi pochodzących z agregatu. Zmielone tworzywo sztuczne ze starej lodówki nadaje się do
produkcji kołpaków samochodowych, a materiały z zużytych telefonów komórkowych takie jak złoto, platynę,
srebro, miedź, można wykorzystać do wytwarzania czajników, plomb dentystycznych albo instrumentów muzycznych. Medale na Olimpiadzie Zimowej w Vancouver były
wykonane między innymi z metali szlachetnych odzyskanych z telefonów komórkowych i komputerów. Widzimy
więc, że elektrośmieci należy segregować i przekazywać do recyklingu, bo dzięki właściwemu przetwarzaniu
oszczędzamy energię, zasoby naturalne Ziemi i chronimy środowisko, w którym żyjemy. Do wyprodukowania
1 kg aluminium w procesie recyklingu potrzeba zaledwie
10% energii, którą pochłonęłoby wydobycie tego metalu
z naturalnych złóż.
Co więc zrobić z zużytym sprzętem? To bardzo proste.
Obowiązujące prawo daje nam kilka możliwości:
1. Oddać w sklepie w momencie zakupu nowego sprzętu tego samego typu na zasadzie wymiany 1 za 1 tzn.
stary na nowy (np. lodówka za lodówkę, telewizor za
telewizor).
2. Zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
3. Przy zakupie za pośrednictwem Internetu można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
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4. Pozostawić ZSEE w gminnym punkcie zbierania
(PSZOK) – informacja o tym powinna znajdować się
na stronie internetowej urzędu gminy.
5. Zostawić w serwisie zajmującym się naprawą zepsutych
urządzeń – gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy
niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa
jest nieskuteczna.
6. Zlecić odebranie elektroodpadów specjalistycznej firmie – warto skorzystać z usługi specjalistycznych firm,
które są w stanie odebrać zużyty wielkogabarytowy
sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, kuchenki itp.) bezpłatnie bezpośrednio z domu, np. www.decydujesz.pl
Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami mamy
pewność, że sprzęt trafi do właściwego zakładu przetwarzania, a nie na składowisko lub do lasu! Zbierający zużyty sprzęt
mają obowiązek przekazania tych urządzeń do profesjonalnego zakładu przetwarzania. Pamiętajmy, że za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą
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wysokie kary pieniężne – do 5000 zł! Nie wolno również
demontować elektroodpadów na własną rękę! W ten sposób
można zanieczyścić środowisko oraz narazić swoje własne
zdrowie. Przy amatorskim demontażu niebezpieczne substancje zawarte w mechanizmach urządzeń mogą stanowić
realne zagrożenie. Na przykład demontując lodówkę można
uwolnić do atmosfery substancje zubożające warstwę ozonową lub substancje uznane za gazy cieplarniane. Z kolei „rozebrany” w piwnicy czy na strychu telewizor kineskopowy
powoduje kontakt z całym szeregiem metali, w tym z metalami określanymi jako tzw. metale ciężkie (arsen, ołów,
kadm). Za demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania
grozi kara administracyjna od 10 000 do 500 000 zł.
Pamiętajmy, że każdy z nas właściwym postępowaniem
z zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Materiał dzięki uprzejmości Remondis Sp. z o.o.
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Informacje
Urzędu Marszałkowskiego
Dofinansowanie samorządu na poprawę
infrastruktury sportowej i turystycznej
Spotkanie związane z podpisaniem umów w ramach konkursów „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie
warmińsko-mazurskim w 2019 roku” oraz „Łączy nas turystyka
w 2019 roku” odbyło się 26 września 2019 roku w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie.
Ideą pierwszego przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury
sportowej, poprawa stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
czy profilaktyka i promocja zdrowia.
Do podziału było 650 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych. Każda gmina mogła
złożyć tylko jeden wniosek. Łącznie wpłynęło ich 68 na kwotę
ponad 2,3 mln zł. Komisja konkursowa wybrała do realizacji 20
działań, które muszą być zakończone do końca 2019 roku. Dofinansowanie z budżetu województwa mogło wynieść nie więcej niż 50 tys. zł.
Z kolei ideą konkursu „Łączy nas turystyka w 2019 roku” jest
rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę, rozbudowę,
doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa
warmińsko-mazurskiego.
Na te działania wpłynęło 41 wniosków o łącznej wartości
780 tys. zł. O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy z województwa warmińsko-mazurskiego. Ostatecznie wybrano 13 projektów na łączną kwotę 150 tys. zł.

Aktywność obywatelska na Warmii
i Mazurach jest w cenie
Pierwsza gala „Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” odbyła się 27 września 2019 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej
Filharmonii w Olsztynie. Gospodarzem wydarzenia jest marszałek
województwa Gustaw Marek Brzezin.
Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która
poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług
społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego)
czy rozwojowi lokalnemu.
Podczas piątkowej gali odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
i wyłonienie laureatów konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii
Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej“
oraz „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej“ w województwie
warmińsko-mazurskim.
Ideą tej inicjatywy jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu, szkolnictwa, a także zachęcenie ich do dalszej współpracy na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocja ekonomii społecznej w regionie.
Z kolei przedsiębiorcy społeczni zostali wyróżnieni Znakiem
Promocyjnym Ekonomii Społecznej - „Zakup prospołeczny”.
Wydarzenie organizowane było w ramach projektu pozakonkursowego samorządu województwa „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”.

40 nowych inwestycji na Warmii
i Mazurach
Blisko 100 mln zł – tyle wynosi łączna wartość umów, które zostały
zawarte 30 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Autorzy projektów to przedstawiciele gmin, powiatów, wspólnot mieszkaniowych, zakładów gospodarki komunalnej, a także
parafii św. Jakuba w Tolkmicku czy Archidiecezji Warmińskiej.
Planowane przez beneficjentów działania dotyczą m.in. kultury, rewitalizacji i społeczeństwa informacyjnego.

Dzięki wsparciu zostanie również przebudowana droga powiatowa od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo przez Tuławki, Gady, Barczewko do DK16.
Łączna wartość 40 umów wynosi 97,5 mln zł., z czego 74,6 mln zł
to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oś 3 Cyfrowy region – 30 umów,
Wartość
– 45,2 mln zł
Dofinansowanie
– 35,3 mln zł
Oś 6 Kultura i dziedzictwo – 4 umowy
Wartość
– 11,9 mln zł
Dofinansowanie
– 9,3 mln zł
Oś 4 Efektywność energetyczna – 1 umowa
Wartość
– 35,1 mln zł
Dofinansowanie
– 25,9 mln zł
Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – 5 umów
Wartość
– 5,3 mln zł
Dofinansowanie
– 4,1 mln zł
Podpisy pod umowami złożyli m.in. marszałek województwa
Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.

Inteligentny rozwój Warmii i Mazur
Taki tytuł nosiła konferencja gospodarcza, która odbyła się
w środę 2 października w Villi Pallas w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 4.
Podczas konferencji prof. dr hab. Rafał Warżała zaprezentował informacje o aktualnej i prognozowanej koniunkturze gospodarczej województwa i jej wpływie na przedsiębiorstwa z Warmii
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i Mazur. O założeniach perspektywy finansowej na lata UE 20212027 w kontekście wsparcia dla przedsiębiorstw oraz zasadach
identyfikacji kolejnych inteligentny;ch specjalizacji województwa
mówili przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.
Przedstawiciele trzech przedsiębiorstw z regionu przedstawili swoje sukcesy w realizacji innowacyjnych projektów oraz powiedzieli, jakie
wyzwania czekają firmy w przyszłości. Będą to: Tymbark MWS Sp. z o.o.
Spółka komandytowo-akcyjna z Olsztynka, reprezentowana przez wiceprezesa zarządu Krzysztofa Pieczarę, LUPUS FABRYKA MEBLI Sp.
z o.o. w Elblągu, reprezentowana przez dyrektora finansowego Piotra
Nosarzewskiego oraz OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu reprezentowana
przez prezesa zarządu Floriana Romanowskiego.
Spotkanie zakończyła sesja panelowa „Przyszłość gospodarki
vs. rozwój przedsiębiorstw z Warmii i Mazur”.
Celem konferencji była wymiana wiedzy i poglądów na temat
wpływu przyszłości gospodarczej na rozwój przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, ale też debata na temat inteligentnych specjalizacji, wyzwań przed nimi stojących, a także na temat tego, czy na Warmii
i Mazurach nie pojawiła się możliwość identyfikacji kolejnych inteligentnych specjalizacji województwa.

Nowa ustawa wyzwaniem dla organizacji
pozarządowych
Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin i prezes Banku Żywności
w Olsztynie Marek
Borowski byli gospodarzami drugiego
spotkania informacyjnego dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych Warmii i Mazur „Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wyzwania dla NGO”. Odbyło się ono w środę 2 października w Kuźni Społecznej w Olsztynie, przy ul. ul. Marka Kotańskiego 1.
W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu olsztyńskiego, działających w obszarze pomocy osobom ubogim i znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
Jego celem jest zapoznanie uczestników ze szczegółami dotyczącymi
Ustawy z 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 18 września 2019 roku, jej założeniami i wdrażaniem. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zakończyła
trwający ponad 3 lata i silnie wspierany przez Banki Żywności proces legislacyjny walki z problemem marnowania żywności w Polsce. Jej wdrażanie to duże wyzwanie nie tylko dla sprzedawców żywności w Polsce,
ale również dla organizacji pozarządowych, działających w obszarze zagospodarowywania żywności na rzecz osób potrzebujących.
Program spotkania
• Przedstawienie Ustawy o niemarnowaniu żywności, jej zakres, obowiązki i korzyści dla NGO.
• Sposób wdrażania ustawy - założenia do strategii wdrożenia
jej w województwie warmińsko-mazurskim.
• Przykłady umów, które powinny być zawierane pomiędzy
sklepem a organizacją oraz zasad odbierania i przekazywania żywności.
• Możliwości pozyskania przez NGO-sy środków finansowych
na budowę potencjału i zaplecza do obsługi procesu wdrażania ustawy – pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania i dystrybucji żywności na rzecz osób potrzebujących.
• Skala marnowanej żywności, potrzeby w zakresie niedożywienia oraz zwiększanie świadomości i promowanie zrównoważonej konsumpcji.Możliwości pozyskania przez NGO-sy
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środków finansowych na budowę potencjału i zaplecza do
obsługi procesu wdrażania ustawy – pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania i dystrybucji żywności na rzecz
osób potrzebujących.

Pozytywny wizerunek to cenny kapitał
Warmii i Mazur

To obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich osób zajmujących
się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem
i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej.

Dziewiąta edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii
i Mazur, który odbywał się od 3 do 4 października 2019 roku
w Mrągowie.
Ideą Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami instytucji
otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Jego celem jest również edukacja, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań, związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem
potrzeb przedsiębiorców oraz budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego na Warmii i Mazurach.
W pierwszym dniu zaplanowano wystąpienia, prelekcje, wizytę studyjną panele dyskusyjne z udziałem m.in. przedsiębiorców
oraz prezentacje dobrych praktyk, natomiast w drugim – warsztaty
kompetencyjne. Podczas wydarzenia pozaliśmy laureatów konkursu
„PRO WARMIA I MAZURY 2019” na najlepsze projekty promocyjn
e. W konkursie wyróżniane są przedsięwzięcia, które podnoszą
standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk.
Festiwal skierowany jest do władz samorządowych, przedstawicieli komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych
z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicieli instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych oraz lokalnych z naszego regionu, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu
i przedsiębiorców. W spotkaniach wzięli również udział eksperci
z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, gospodarki, inwestycji oraz
eksperci z zakresu edukacji.
Organizatorami przedsięwzięcia był samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego oraz miasto Mrągowo. Festiwal odbył się
w hotelu MRĄGOWO RESORT&SPA (ul. Giżycka 6).
Szczegółowy program:
– Otwarcie Festiwalu i przywitanie gości: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Stanisław Bułajewski, burmistrz miasta Mrągowo,
Niektóre tematy:
• Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej gminy i regionu: Barbara Bąkowska, prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”,
• Pracownik - dobro deficytowe: Agnieszka Pietrowicz, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku,
Odbyły się równiez PANELE DYSKUSYJNE:
• Wykształcone kadry – zysk, czy strata gminy?: dr Tomasz
Wierzejski, prodziekan ds. planów o programu kształcenia na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim,
• Kształcenie na zamówienie: dr hab. Stanisław Bułajewski,
burmistrz miasta Mrągowo
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Rolnicy
podziękowali za plony…
… NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH
Przemarsz korowodu dożynkowego, uroczysta msza w amfiteatrze, obrzęd dożynkowy,
konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy i… piękna słoneczna pogoda to tradycyjne
elementy Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich, organizowanych co roku przez
samorząd województwa.

Uczestnicy uroczystości w olsztyneckim skansenie, jak co roku
podziękowali za tegoroczne zbiory i prosili o urodzaj w przyszłych
latach. A dziękować było za co, bo w porównaniu do innych województw, szczególnie położonych w zachodniej części kraju, ale także i w stosunku do 2018 r. susza rolnicza miała w tym roku w naszym
województwie łagodniejszy przebieg. Mimo to anomalie pogodowe
spowodowały szkody w uprawach rolnych w 64 gminach, w 2,7 tys.
gospodarstwach rolnych. W regionie potwierdzono też wystąpienie
kolejnych ognisk ASF.
– Tym większe wyrazy uznania należą się rolnikom, sadownikom
i ogrodnikom z Warmii, Mazur i Powiśla – mówił podczas uroczystości
marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Dziękuję Państwu za
wytrwałość w pokonywaniu trudności i zaangażowanie, dzięki którym
warmińsko-mazurska wieś rozwija się w niespotykanym dotąd tempie.
– Dziękuję za wysiłek i codzienny trud włożony w tegoroczne żniwa.
Wojewódzkie uroczystości dożynkowe były okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla rozwoju regionu. W tym roku Odznaki
Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
otrzymało siedem osób. 30 osób uhonorowano odznaką „Zasłużony
dla Rolnictwa”. O oprawę artystyczną ceremonii zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno” ze Szczytna. Po południu scena należała do
Zespołu „Weekend”.

Ogromne emocje budziły jak co roku konkursy na najładniejsze stoisko dożynkowe Koła Gospodyń Wiejskich i na najładniejszy
wieniec dożynkowy. W tym roku do konkursu zgłoszono rekordowo dużo, bo aż 46 wieńców. Wyłoniono dziesięciu zwycięzców,
przyznano też nagrodę specjalną. Pierwsze miejsce w konkursie
na najładniejszy wieniec dożynkowy zdobyła miejscowość Rostki z gminy Pisz.
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…NA DOŻYNKACH OGÓLNOKRAJOWYCH

W dniach 14-15 września 2019 roku w Spale odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie, w których Samorząd Województwa
czynnie uczestniczył. Przedstawienie atrakcji
regionu Warmii i Mazur miało miejsce na stoisku wystawienniczym zorganizowanym przez
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Atrakcją i doskonałą promocją lokalnej tradycyjnej
twórczości była prezentacja wyrobów ludowego rękodzieła, warsztaty malarskie z udziałem
uczestników, które przygotowała Fundacja na
Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz
Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności z Jerutek w gminie Świętajno. W celu przybliżenia
uczestnikom Dożynek tradycji kulturowych
regionu Warmii, Mazur i Powiśla, lokalnych
produktów rolno-spożywczych, inicjatyw oddolnych lokalnej społeczności, na zaaranżowanym stoisku wystawienniczym regionu odbyła
się m.in. degustacja produktów regionalnych
oraz prezentacja dorobku wsi tematycznej zielarskiej Blanki z gminy Lidzbark Warmiński.
Wieniec konkursowy przygotowali mieszkańcy wsi Skurpie z gminy Płośnica, zdobywcy
pierwszego miejsca na ubiegłorocznych Dożynkach Wojewódzkich. Prezentację wieńca
dożynkowego z naszego województwa w konkursie wsparła grupa śpiewacza Echo, działająca
przy GOK w Płośnicy. Stoisko regionu Warmii
i Mazur odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej pan Andrzej Duda wraz z małżonką.
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Uroczyste podpisanie umów w rocznicę
uruchomienia programu „Czyste Powietrze”
W czwartek, 19 września, czyli równo rok od rozpoczęcia naboru w programie „Czyste Powietrze”,
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło
się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami.

Podpisanie umów odbyło się 19 września w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie
Program „Czyste Powietrze” niemal z dnia na dzień zyskuje na popularności. Świadczy o tym nie tylko wielkie zainteresowanie mieszkańców Warmii i Mazur, ale także liczba złożonych
już wniosków. Do 19 września 2019 roku w olsztyńskim funduszu złożono bowiem blisko 2,8 tys. formularzy o dofinansowanie. W czwartek 19 września z beneficjentami programu, którzy
przyjechali podpisać umowę o dofinasowanie, spotkali się prezesi WFOŚiGW w Olsztynie.
– Serdecznie Państwu dziękuję i zarazem gratuluję, że włączyliście się w walkę ze smogiem – mówił podczas spotkania Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Zachęcam, abyście
o możliwości pozyskania środków w naszym programie poinformowali jeszcze swoich sąsiadów, znajomych, aby także oni mogli skorzystać z dofinansowania.
Wśród osób, które podpisały w czwartek umowę była m.in. pani
Marzena Malesza-Brzuszkiewicz z Olsztyna.
– Ogromnie się cieszę, że udało się nam uzyskać dofinansowanie
na wymianę okien w naszym domu – mówi. – Bez tej pomocy nie byłoby nas na to stać. Okna mamy już zamówione i lada dzień zostaną zamontowane – dodaje z uśmiechem.
Z kolei państwo Maria i Mirosław Gil z Piecek skorzystali z możliwości jakie daje program „Czyste Powietrze” i już wkrótce zamienią stary piec na kocioł opalany peletem.
– Mamy już swoje lata i przygotowanie co sezon drewna na opał jest
ponad nasze siły – mówi Maria Gil. – Teraz będzie dla nas dużo wygodniej,
bo do piwnicy trzeba będzie schodzić raz na kilka dni, aby dosypać peletu.
Wśród beneficjentów, którzy podpisywali w czwartek umowę dofinansowania nie zabrakło Magdaleny i Kamila Antkiewiczów z Olecka.

Tego dnia każdy z beneficjentów podpisujących umowę
otrzymał od Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie upominek
– My z kolei wymieniamy stary, bo już 10-letni piec na pelet na
pompę powietrzną. O tym, żeby to zrobić myśleliśmy już dawno –
mówi pan Kamil. – Mamy nadzieję, że to rozwiązanie sprawdzi się
w naszym domu. Dodatkowo teraz po wymianie będzie znacznie
czyściej w domu, ponieważ nie mamy piwnicy, a dotychczas piec
stał w jednym z pomieszczeń, które służyło za kotłownię. Zyskamy więc też dodatkowe miejsce, a przy okazji zyska też środowisko.
W przyszłości myślimy także o zamontowaniu paneli fotowoltaicznych – dodaje.
Tekst i fotografie Grzegorz Siemieniuk
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„Czyste Powietrze” –
zdrowy wybór!
„Czyste Powietrze” to kompleksowy dziesięcioletni program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Działania te nie tylko pomagają w ograniczeniu smogu, ale dodatkowo zwiększają domowy
budżet. Zamontowanie źródła ciepła efektywniejszego energetycznie i prawidłowa termomodernizacja budynku pozwala
na znaczne oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia zużycia paliwa do ogrzania domu. Program skierowany
jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym
lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Po roku
funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” nadszedł czas
na podsumowanie działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jest to również moment ref leksji na kolejne lata wdrażania programu.
Program wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród społeczeństwa. Tysiące właścicieli domów jednorodzinnych z terenu województwa zgłosiło chęć uzyskania dotacji na wymianę
starych pieców na nowe, spełniające najwyższe normy i ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz na towarzyszące prace termomodernizacyjne.

Zacznijmy od podsumowania, za nami:
•
•
•
•
•
•

prawie 7 000 kont założonych na portalu beneficjenta,
2 700 przyjętych wniosków o dofinansowanie,
1600 podpisanych dwustronnie umów o dofinansowanie,
ponad 5 mln złotych wypłaconych w formie dotacji i ponad
1 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek,
ponad 150 przeprowadzonych szkoleń mieszkańców oraz
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
oraz niezliczona liczba konsultacji przeprowadzonych w siedzibie Funduszu oraz udzielonych informacji telefonicznych.

Ktoś zapyta czy było warto? Z pewnością każdy z pracowników
potwierdzi, że było. Bo Fundusz tworzą ludzie z pasją, dla których
priorytetem jest ochrona środowiska, edukacja ekologiczna oraz
walka ze smogiem. Ponadto od naszych Beneficjentów otrzymujemy dużo życzliwości i serdeczności, która motywuje nas do dalszego działania.

Co dalej?
Czeka nas ocena tysięcy wniosków o dofinasowanie złożonych
i przygotowywanych do złożenia w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale w usprawnionym systemie wdrażania. Po zmianach
w dokumentacji konkursowej obowiązującej od 29 lipca br. gminy
na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień przyjmują wnioski o dofinansowanie i dokonują ich wstępnej weryfikacji.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są
i wstępnie rozpatrywane przez następujące
gminy:
LP.

POWIAT

GMINA

1

kętrzyński

Barciany

2

bartoszycki

Górowo Iławeckie – gmina wiejska

3

gołdapski

Dubeninki

4

ełcki

Kalinowo

5

giżycki

Ryn

6

olecki

Kowale Oleckie

7

lidzbarski

Orneta

8

ełcki

Ełk – gmina wiejska

9

elbląski

Pasłęk

ostródzki

Ostróda – gmina wiejska
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Dodatkowo Beneficjenci nie będą musieli przyjeżdżać do siedziby funduszu, aby podpisać umowę dotacji i wnieść prawne zabezpieczenie umowy. Okres kwalifikowalności wydatków wydłużył
się do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Z optymizmem patrzymy na inne programy wdrażane przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Rządem. Liczymy, że odpowiedzą na
nie Państwo z tak dużym zainteresowaniem jak na program „Czyste Powietrze”. Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych
w Polsce „Mój Prąd”, „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, czy pożyczki udzielane w ramach systemu wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowane przez partnerów zewnętrznych – REGION już
są uruchomione.
Nasza misja dbania o środowisko poprzez oferowanie atrakcyjnych form wsparcia przedsięwzięć zgodnych z potrzebami ochrony środowiska i przyrody w skali lokalnej i regionalnej jest stale
aktualna. Pełną ofertę Funduszu znajdziecie Państwo na stronie
internetowej:
http://wfosigw.olsztyn.pl/
Natomiast osoby zainteresowane programem „Czyste Powietrze”
zapraszamy na portal beneficjenta dostępny pod adresem:
https://portal.fundusz.olsztyn.pl/.

Łączy nas troska o środowisko naturalne regionu!
Dziękujemy za dotychczasową współpracę.
Zarząd oraz pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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Celem strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest
poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne
i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku 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. Pierwszy dotyczy finansowania projektów inwestycyjnych np.
budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, usuwania odpadów niebezpiecznych, poprawy efektywności
energetycznej budynków, montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Drugim równie ważnym obszarem aktywności Funduszu jest działalność nieinwestycyjna. Fundusz wspiera funkcjonowanie centrów edukacji ekologicznej,
szkolenia i konkursy dla dzieci i młodzieży, edukację
mieszkańców wsi, panele dyskusyjne, prelekcje oraz
spotkania informacyjne służące edukacji ekologicznej.

Podstawową formą wydatkowania środków Funduszu są pożyczki, które mogą stanowić do 90% kosztów
kwalifikowanych inwestycji. Pożyczki nie zawierają
ukrytych kosztów, udzielane są na preferencyjnym
oprocentowaniu.
Fundusz oferuje także wsparcie merytoryczne specjalistów, w tym wykwalifikowanego Zespołu Doradców Energetycznych, który kompleksowo rozwija swoją
pieczę 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 otaczającego 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

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Edycja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

24

28

36

66

25

29

53

40

Liczba sołectw
biorąca udział
w konkursie

Morąg

Anna Erber

Giżycko

Mirosław Antoniak

Korsze

Morąg

Anna Erber
Tadeusz Woźniak

Giżycko

Mirosław Antoniak

Korsze

Tadeusz Wozniak

Morag

Anna Erber
Miłki

Piecki

Bożena Pupek

Anna Kowal

Purda

Bożena Ślubowska

Giżycko

Morąg

Anna Erber

Mirosław Antoniak

Sorkwity

Dagmar Zajko

Morag

Anna Erber
Purda

Budry

Wiesława Herbatowicz
Bożena Ślubowska

Purda

Purda

Bożena Ślubowska
Urszula Raszkowska

Dobre Miasto

Elżbieta Rodak

Węgorzewo

Marcin Furtak
Budry

Świątki

Krystyna Ozga
Wiesława Herbatowicz

Iłowo-Osada

Miłki

Gmina

Jan Krajewski

Piotr Dusyn

Imię i nazwisko

Laureaci

Królewo

Glitajny

Bystry

Królewo

Bystry

Glitajny

Razem

Jagodne Wielkie

Bystry

Królewo

Krutyński Piecek

Przykop

Królewo

Choszczewo

Przykop

Królewo

Więcki

Butryny

Przykop

Swobodna

Więcki

Stulichy

Kalisty

Iłowo-Wieś

Miłki ul.Giżycka

Sołectwo

788 866

125 740

125 770

124 208

117 388

73 001

57 681

97 110

67 968

Ogólem
zebrane
elektrośmieci
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Inter Prim Sp. z o.o. wydawca Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – organizator konkursu „Eko-Sołectwo”, zbiórki elektrośmieci z sołtysami
Warmii i Mazur.
W tabeli prezentujemy dotychczasowych laureatów konkursów.

16

PAGINA

PULS REGIONU Nr 142

KONKURS
„EKO – SOŁECTWO”
Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w 2020 roku zorganizuje po raz DZIESIĄTY 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!
Udział w konkursie należy zgłaszać 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, W-MODR w Olsztynie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Serdecznie zapraszamy wszystkich sołtysów do udziału w X konkursie „Eko-Sołectwo” 2020 roku.
W 2019 roku zgłosiło się 66 sołectw, które zebrały rekordową ilość elektrośmieci i otrzymały
następujace nagrody:

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV – V miejsce

– 3 000 zł
– 2 000 zł
– 1 000 zł
– po 500 zł

