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Życzę Państwu, by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, które wielu z nas spędzi z dala
od najbliższych, wniosły w nasze życie tak potrzebne dziś otuchę, nadzieję i pokój.
Niech pomogą nam wszystkim docenić to, co prawdziwie ważne. Przyniosą bliskość,
serdeczność i wzajemną życzliwość, dadzą siłę do przezwyciężania trudności.
Na nadchodzący Nowy 2021 Rok życzę spełnienia planów i marzeń, wszelkiej pomyślności
i nade wszystko pełni zdrowia.
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

X jubileuszowy konkurs Eko-Sołectwo 2020

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

AKTUALNOŚCI
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Mój komentarz

Prawie już za nami
ten nieprzewidywalny, zaskakujący i jakże
przytłaczający 2020 rok.
Wyczekujemy kolejnego,
2021 roku jak nadchodzącej Gwiazdki.
Skupmy się na pozytywnych aspektach
aktualnego jeszcze
roku. Otóż organizowany przez nas X jubileuszowy konkurs EKOSOŁECTWO zakończył
się spektakularnym wynikiem zebranych ponad
200 ton elektrośmieci! Spektakularnym jak
na warunki pandemiczne. Tym bardziej chylimy czoła i dziękujemy wsz ystkim osobom zaangażowanym
w zbiórkę elektrozłomu
z naszego województwa. W szczególności
podziękowania należą
się naszych wytrwałym
i niestrudzonym sołtysom. Podziwiając ich niesamowite zaangażowanie w akcję, dziękujemy
tym niezwykłym społecznikom za trud włożony
w całoroczne organizowanie, angażowanie, agitowanie i zbieranie elektrośmie
ci.
Dziękujemy i zapraszamy na naszą akcję w 2021
roku. Wiemy, iż konkurs
się odbędzie, gdyż już
wpłynęło 14 zgłoszeń
z chętnych sołectw.
Ze swojej strony
Redakcja życzy szczęśliwych, pomyślnych Świąt
oraz Nowego Roku. Ale
przede wszystkim życzymy wszystkim ZDROWIA!

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego
Nowego 2021 Roku
życzy redakcja

Pulsu Regionu

Sylwia Szkamruk

Dyrektor Wydawnictwa
Sylwia Szkamruk
kom. 508 163 198
tel. 89 535 48 92 fax 89 535 48 91
interprim@tlen.pl
Korekta:
Jolanta Grochowska
Grafika, skład, łamanie:
Zbigniew Nowicki, tel. 515 241 779
reklama@data.pl

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

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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Miasto przyszłości, gdzie szlabany nie
blokują karetek
Olsztyn – tu powstała, tu działa i tu 30 listopada miała swoją
premierę innowacyjna w skali światowej technologia likwidująca bariery w ratownictwie. SmartKey oszczędza czas, pozwalając
skuteczniej walczyć o zdrowie i życie. – Na naszych oczach dzieje się przyszłość, tak zaczynają się inteligentne miasta – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin.
Fizyczne bariery dotarcia służb ratunkowych do potrzebujących
pomocy stają na drodze niezwykle często. Ekipy ratunkowe napotykają przeszkody związane z infrastrukturą dostępową, jak: szlaban, brama czy domofon.
W odpowiedzi na nara stający problem fizycznych barier dostępu i z myślą o skróceniu czasu dotarcia do potrzebujących pomocy
kilka lat temu powstała idea pod nazwą „Ratunek bez Barier”. Efektem końcowym jest dziś aplikacja smartfonowa, dzięki której ratownicy mogą błyskawicznie otworzyć domofon, szlaban czy bramę
ogrodzonego osiedla. Już działa w Olsztynie. Co było po drodze?
– Pomysł zgłoszony nam przez olsztyńskich przedsiębiorców
z branży nowoczesnych technologii był niemal gotowym rozwiązaniem, zapowiadał się rewelacyjnie – mówi marszałek Brzezin. – Troska o zdrowie mieszkańców Warmii i Mazur jest jednym z naszych
podstawowych celów, wspieramy też innowacje, więc pomogliśmy
wdrożyć pilotaż w naszych instytucjach, m.in. w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i szpitalach wojewódzkich w Olsztynie.
Jak mówią ratownicy, rozwiązanie sprawdza się idealnie – jest
łatwe w obsłudze i intuicyjne.
– Zyskujemy bezcenny czas, który szybciej poświęcamy na ratowanie życia – podkreśla Marek Myszkowski, dyrektor WSPR
w Olsztynie. – Nie ma technicznej możliwości, by ratownicy wozili w karetce pęki kluczy czy pilotów do furtek, więc aplikacja
idealnie trafia w nasze potrzeby
w tym zakresie – dodaje.
Dlaczego nikt wcześniej
nie wpadł na tak praktyczny
pomysł?
– Kluczem jest tu wykorzystanie technologii blockchain, dzięki
której rozwiązanie ma nieograniczony zasięg, a także zapewnia
niedające się złamać bezpieczeństwo cyfrowe – wyjaśnia Szymon
Fiedorowicz z Olsztyna, który
koordynował prace międzynarodowego zespołu informatyków.
– SmartKey, bo tak nazywa się
stworzony przez nas uniwersalny język komunikacji urządzeń,
jest pierwszym na świecie mostem
łączącym wirtualność blockchain ze światem fizycznym.
Obecnie trwa praktyczny
pilotaż, w którym uczestniczą
jednostki służby zdrowia samorządu województwa, a także
osiedla i nieruchomości „udostępnione” przez Arbet. W planach jest poszerzanie zasięgu
ułatwień dla służb niosących pomoc na całe miasto, region i kraj.
– Projekt „Ratunek bez Barier” wpasował się w ramy Programu Standaryzacji Polskich
Inteligentnych Miast. Jako inicjator i koordynator programu,
będziemy stali na straży pełnej
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i otwartej dostępności rozwiązania oraz prawidłowości funkcjonowania standardu SmartKey – zapewnia Urszula Kokosińska, prezes
działającej przy Polskiej Akademii Nauk fundacji KEZO.
Aby projekt mógł odnieść sukces i pożytek, niezbędna jest jak
najszersza współpraca między różnorodnymi podmiotami, takimi jak: służby ratunkowe, centra kryzysowe, samorządy, jednostki
badawcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, mieszkańcy.
Przykład Warmii i Mazur jest dowodem na to, że taka kooperacja jest możliwa.
– To technologia przyszłości, która dzieje się tu i teraz. Na naszych oczach w realne kształty ubiera się idea inteligentnych miast,
inteligentnych regionów. Tak chcemy widzieć angażowanie najnowocześniejszych technologii dla ułatwiania życia mieszkańcom. Chodzi
o jak najbardziej efektywne zarządzanie aktywami, zasobami i usługami na terenie miasta czy regionu – zaznacza Gustaw Marek Brzezin

Miejsce na Twoją

reklamę

89 535 48 90/92
kom. 508 163 198

tel.
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Z myślą o zbliżających się
Świętach Bożego Narodzenia kierujemy do Państwa
życzenia spokojnych,
rodzinnych Świąt,
spędzonych w radosnej, ciepłej atmosferze
z dala od zmartwień i trosk życia codziennego.
W Nowym Roku 2021 życzymy pomyślności,
optymizmu oraz powodzenia zarówno w życiu
prywatnym jak i zawodowym.
W imieniu Rady Nadzorczej,
pracowników oraz własnym

Jarosław Bogusz

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

BIEG IM. SYBIRAKÓW
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I Bieg Pamięci Sybiraków
w Szymonowie już za nami!
3.

dowym
Pod Patronatem Narolitej Polskiej
po
os
Prezydenta Rrzeczyp

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że I Bieg Pamięci Sybiraków dla podopiecznych Domu dla Dzieci im. Sybiraków odbył
się 20 września 2020 roku w Szymonowie gm. Małdyty oraz dla pozostałych biegaczy w dniach od 20-30 września 2020 roku w różnych miejscach Polski w ramach biegu wirtualnego.
Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji byliście Państwo z nami.

Po co to robimy?
1.
2.

Chcemy upamiętnić historię Sybiraków;
Impreza ma charytatywną formułę - zebrane pieniądze od
sponsorów i biegaczy kierowane są na program wyrównywania szans podopiecznych Domu dla Dzieci w Szymonowie im. Sybiraków. Program ten stworzony został w celu
niwelowania różnic, rozwijania pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Pragniemy zachęcić do aktywności fizycznej poprzez organizację wydarzenia sportowego w formie biegów dla dzieci
na dystansach 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m oraz dorosłych
na dystansie 5 km i 10 km.
Na uwagę zasługuje fakt, że w przygotowaniach i organizacji
czynny udział biorą dzieci z Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie gm. Małdyty.

Co udało się osiągnąć po pierwszej edycji
biegu?
Mimo, że od rywalizacji sportowej dzieci i dorosłych tak naprawdę minęło dopiero parę miesięcy, to możemy poinformować,
że udało się:
1. opłacić korepetycje z języka angielskiego i matematyki dla
podopiecznych Domu Dziecka;
2. zorganizować zajęcia z trenerami dbającymi o prawidłowy rozwój fizyczny dzieciaków;
3. wyposażyć w sprzęt sportowy siłownię między innymi
w: drabinki, piłki lekarskie, skakanki, taśmy gumowe,
materace;
4. zakupić siatki do bramek i piłki do gry w nogę;
5. zaopatrzyć młodego majsterkowicza w narzędzia niezbędne do tworzenia innowacyjnych konstrukcji.
Z uwagi na duże zainteresowanie planujemy w II kwartale 2021
roku kolejną edycję konkursu na rewers medalu o tematyce wywózek Polaków na Daleki Wschód oraz II Bieg Pamięci Sybiraków,
który odbędzie się 5 września 2021 roku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, dzięki
Wam historia Sybiraków będzie pielęgnowana, a program wyrównywania szans rozwinie pasje i zainteresowania dzieci.
Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie
www.szymonowo.pl oraz
www.facebook.com/dom.dziecka.w.szymonowie
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BEZPIECZEŃSTWO

Czujka na
straży Twojego
bezpieczeństwa
Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicze Straże Pożarne województwa warmińsko-mazurskiego podejmują działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
Jednym z głównych zagrożeń podczas sezonu zimowego to te związane z pojawieniem się tlenku węgla. Jego emisja może doprowadzić do tragedii w naszym najbliższym otoczeniu. Tlenek węgla
to bardzo trujący gaz lżejszy od powietrza, który powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania. Niebezpieczeństwo zatrucia
tlenkiem węgla wynika z faktu, że jest on BEZWONNY, BEZBARWNY i BEZ SMAKU. Tylko czujka wykryje i zaalarmuje nas
o pojawieniu się tlenku węgla w naszym otoczeniu. Niepełny, zachwiany proces spalania powstaje gdy do paleniska dociera zbyt
mała ilość tlenu. Dzieje się to najczęściej wtedy gdy użytkownik
zakleja kratkę wentylacyjną lub przewód wentylacyjny jest niedrożny. Źródłem emisji czadu może być urządzenie grzewcze opalane
drewnem, węglem, gazem lub olejem opałowym. Najskuteczniejszą metodą walki z tlenkiem węgla jest dostarczanie odpowiednio dużej ilości tlenu do urządzenia grzewczego podczas procesu
spalania. Dbanie o drożność przewodów wentylacyjnych, dbanie
o urządzenia grzewcze oraz montaż czujek tlenku węgla to podstawowe elementy, dzięki którym możemy zapobiec zatruciu czadem.
Aby zwiększyć zakres ochrony, który daje nam czujka tlenku
węgla można zainstalować czujkę dualną czyli taką która wykrywa

W trosce
o bezpieczeństwo
Jesienią i zimią, wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, media alarmują o zwiększonej liczbie wypadków
śmiertelnych związanych z zaczadzeniem. Każdego
roku około 100 osób ponosi śmierć w wyniku zatrucia.
Jedynym pewnym zabezpieczeniem przed zaczadzeniem jest instalacja w domu specjalnego czujnika tlenku
węgla. Dzięki zastosowaniu technologii mikroprocesorowej kompensacji temperatury oraz inteligentnego systemu
powiadamiania o zagrożeniu, urządzenia są pewne i niezawodne w działaniu. Czujniki monitorują stężenie tlenku
węgla w powietrzu i w przypadku przekroczenia granicy
bezpieczeństwa uruchamiają sygnał alarmowy w postaci
świetlnej oraz dźwiękowej.
Przy wyborze czujnika czadu, należy zwracać uwagę na to, czy jest on produkowany zgodnie z normą
EN50291-1:2010 dla wykrywaczy domowych tlenku
węgla. Trzeba w tym przypadku pamiętać, że czujnik
wyprodukowany zgodnie z normą musi posiadać odpowiednie oznaczenie.
Kupując urządzenie, które zabezpieczy nas i naszą
rodzinę, warto udać się do renomowanego dystrybutora, który zaproponuje czujnik znanego producenta. Tanie urządzenie zakupione w niesprawdzonym sklepie nie
zawsze działa prawidłowo. Jeśli czujnik nie posiada odpowiedniego certyfikatu oraz atestów może reagować na
substancje inne niż czad, np. lakier do włosów czy dezodorant lub, w przypadku zagrożenia nie zareagować
wcale, co może doprowadzić do tragedii.
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jednocześnie tlenek węgla i dym. Bezwzględnie należy jednak pamiętać że zamontowana czujka nie zastępuje przeglądów technicznych naszych urządzeń i kominów.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie
z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność
działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca.
Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast
przewietrz pomieszczenie,
w którym się znajdujesz, wey
zwij straż pożarną i zasięgnij
CZUJKĘ
porady lekarskiej.
yŚWIĘy
Prag niemy ja ko st ra ż acy dotrzeć do świadomości
jak największej liczby osób.
Zwłaszcza w przedświątecznym okresie, kiedy planujemy
y
prezenty dla naszych najbliży
szych. Spróbujmy rozważyć
czy ktoś w naszym otoczeniu
nie potrzebuje czujki dymu
i tlenku węgla. Może warto
podarować właśnie czujkę?

ŻYCIE
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REMONDIS

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku

Dziękujemy za zaufanie i współpracę w mijającym roku.
Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz sukcesów w Nowym 2021 Roku.
Zarząd i Pracownicy
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
i ELECTRO–SYSTEM S.A.
www.remondis-electro.pl // www.electro-system.pl
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oddział wojewódzki związku osp rp

oferuje sprzęt dla straży pożarnych
i innych służb:

* umundurowanie wyjściowe i koszarowe
* umundurowanie bojowe strażaka
* armaturę i węże pożarnicze
* pilarki do drewna
* pompy i agregaty
* sprzęt oświetleniowy i łączności
* sprzęt ochrony dróg oddechowych
* gadżety i upominki strażackie

Zapraszamy

Olsztyn
ul Niepodległości 16
tel. 89 524 70 40/41
www.zosprp.olsztyn.pl
olsztyn@zosprp.pl
Realizujemy także sprzedaż wysyłkową firmą kurierską.

1%

WESPRZYJ SWOJĄ OSP – PRZEKAŻ
w polu cel szczegółowy wpisz:
OSP (NAZWA MIEJSCOWOŚCI) i woj. warmińsko-mazurskie

Nr KRS – 0000 116 212

Z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia
życzymy pełnych radości
i spokoju świąt.
Niech ten czas będzie pełen
ciepła i rodzinnej atmosfery.
Dużo radości, pogody
ducha, spełnienia marzeń
i wszelkiej pomyślności,
a także wielu sukcesów
w nadchodzącym roku.
Zarząd
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

PAGINA
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Laureaci dziesięciu edycji konkursu „Eko-Sołectwo”
Edycja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba sołectw
biorąca udział
w konkursie
40

53

29

25

66

36

28

24

58

29

Laureaci
Imię i nazwisko

Gmina

Sołectwo

Piotr Dusyn

Miłki

Miłki

Jan Krajewski

Iłowo-Osada

Iłowo-Wieś

Krystyna Ozga

Świątki

Kalisty

Marcin Furtak

Węgorzewo

Stulichy

Wiesława Herbatowicz

Budry

Więcki

Elżbieta Rodak

Dobre Miasto Swobodna

Bożena Ślubowska

Purda

Przykop

Urszula Raszkowska

Purda

Butryny

Wiesława Herbatowicz

Budry

Więcki

Anna Erber

Morag

Królewo

Bożena Ślubowska

Purda

Przykop

Dagmar Zajko

Sorkwity

Choszczewo

Anna Erber

Morąg

Królewo

Bożena Ślubowska

Purda

Przykop

Bożena Pupek

Piecki

Krutyński Piecek

Anna Erber

Morąg

Królewo

Mirosław Antoniak

Giżycko

Bystry

Anna Kowal

Miłki

Jagodne Wielkie

Tadeusz Woźniak

Korsze

Glitajny

Mirosław Antoniak

Giżycko

Bystry

Anna Erber

Morąg

Królewo

Mirosław Antoniak

Giżycko

Bystry

Tadeusz Woźniak

Korsze

Glitajny

Anna Erber

Morąg

Królewo

Tadeusz Woźniak

Korsze

Glitajny

Mirosław Antoniak

Giżycko

Bystry

Katarzyna Szczurowska

Morąg

Maliniak

Anna Erber

Morąg

Królewo

Kazimierz Rutkowski

Srokowo

Jegławki

Mirosław Antoniak

Giżycko

Bystry

Anna Erber

Morąg

Królewo

Tadeusz Woźniak

Korsze

Glitajny

Jan Szuszkiewicz

Dobre Miasto Stary Dwór

Monika Zajączkowska-Maziuk

Orneta

Ogólem
zebrane
elektrośmieci
67 319

96 700

63 219

73 000

115 380

124 208

125 770

125 840

255 070

205 097

Nowy Dwór

Razem 1 251 603
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

fot. pixabay.com

Organizator konkursu EKO-SOŁECTWO dziękuje serdecznie wszystkim osobom,
które zaangażowały się w X jubileuszową edycję konkursu. W szczególności pragniemy
podziękować i pogratulować sołtyskom i sołtysom, którzy wzięli na siebie organizację
zbiórki w sołectwach. Swoją postawą dali wzór jak należy pełnić obowiązki sołtysa jako
dobrego gospodarza, dbającego o środowisko naturalne swego sołectwa i sąsiedztwa,
dobrego organizatora i zaufanego samorządowca.
Organizatorzy konkursu EKO-SOŁECTWO:
Jarosław Kosiński, Sylwia Szkamruk
Jolanta Grochowska, Zbigniew Nowicki

Finaliści X edycji Konkursu i zebrane kilogramy
1.	

Mirosław Antoniak............................................................................................................................ 46 160 kg
sołectwo Bystry, gmina Giżycko

2.	

Anna Erber............................................................................................................................................ 29 322 kg
sołectwo Królewo, gmina Morąg

3.	

Tadeusz Woźniak............................................................................................................................... 26 930 kg
sołectwo Glitajny, gmina Korsze

4.	

Jan Szuszkiewicz................................................................................................................................ 21 380 kg
sołectwo Stary Dwór, gmina Dobre Miasto

5.

Jan Gołębiewski ..................................................................................................................................... 7 860 kg
sołectwo Prawdowo gmina Mikołajki
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Laureaci X edycji
konkursu „Eko-Sołectwo” 2020
I miejsce - 46 160 kg

Mirosław Antoniak
Sołectwo Bystry
Gmina Giżycko

Sołtysem jestem od 2015
roku. Mam przyjemność
i zaszczyt pełnić tę funkcję już drugą kadencję.
Najbardziej zależało
mi na rozwoju sołectwa.
I nieskromnie muszę
przyznać, że z pomocą
wielu wspaniałych ludzi, udaje się nam wprowadzać coraz więcej innowacji. Nasze sołectwo dosłownie rośnie
w oczach. Poza tym, zawsze chciałem być blisko ludzi i tak sobie
myślę, że sołtysowanie na tym właśnie powinno polegać. Chcę pomagać innym.
– Co Pana skłoniło do wzięcia udziału w konkursie
EKO-SOŁECTWO?
Wszystko za Waszą [Pulsu Regionu]namową. Gdyby nie akcja
Waszego czasopisma, brakowałoby tego głównego bodźca, który
pchnął mnie w stronę bycia EKO.
– W ilu edycjach konkursu EKO-SOŁECTWO Wasze sołectwo wystąpiło?
Łącznie brałem udział w sześciu edycjach i już przygotowuję się do kolejnej.
– Jak zachęcał Pan, mobilizowali ludzi do przyłączenia się do
konkursu, ile osób się zaangażowało, ktoś się wyróżnił szczególnie w działaniu?
Tych ludzi wcale nie trzeba zachęcać. Sami przychodzą i przynoszą nam swoje Elektrośmieci. Jest z nami ksiądz Mirek, który
udostępnia nam garaż jako miejsce do przechowywania Elektrośmieci. Śmiejemy się, że ksiądz chodzi po kolędzie i sprawdza czy
ktoś trzyma jakąś starą lodówkę za stodołą. Oprócz tego ogromne
podziękowania należą się Piotrkowi, Ryśkowi oraz Bolkowi. Tylko
razem jesteśmy w stanie osiągnąć tak wiele. I tak sobie pomalutku
wspólnie działamy, polując na nowe śmieci. Nie sposób wymienić
wszystkich, którzy w większym lub mniejszym stopniu, przyczynili się do sukcesu tej akcji.
– Jakie wystąpiły trudności, czy może jakieś szczególne historie warte opowiedzenia i podzielenia się na łamach gazety, które się wydarzyły podczas zbiórki?
Nieustannie się coś dzieje. Największą przygodą było chyba znoszenie ogromnego, starego Rubina [telewizor]. Siłowaliśmy się z nim
z wysokości pierwszego piętra stodoły. Po drabinie. We czterech.
– Jak pandemia wpłynęła na zbiórkę?
Lodówki psują się niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy
nie. Ludzie częściej siedzą w domach, to i rzeczy szybciej się zużywają. Mieszkańcy często wymieniają elektroniczne sprzęty, a my
zbieramy ziarnko do ziarnka. Nieraz są to naprawdę spore ziarna.
– Na co sołectwo przeznaczy nagrody?
Robimy wiele rzeczy – organizujemy pikniki rodzinne, wycieczki
dla dzieci, kupujemy sprzęt dla naszych harcerzy, a ostatniego lata

nadarzyła się okazja, żeby porwać mieszkańców sołectwa na rejs
po mazurskich jeziorach. Przyjemnie jest przyczynić się do tego,
że ludzie się integrują i są razem. Cieszę się, że udaje się nam w Bystrym tworzyć taką społeczność.
– Jak Państwo ulepszyliby konkurs?
Nie wiem, czy widzę tu jakieś pole do ulepszeń. Wszyscy poświęcamy swój czas oraz jakieś zaskórniaki, żeby się zorganizować i dojechać wszędzie, gdzie trzeba dojechać. Nieraz rezygnujemy ze swoich
planów, żeby pojechać po starą lodówkę albo niepotrzebny telewizor. Ale to już nieodłączna cena jaką płacimy za bycie bardziej EKO.
– Czy będą Państwo uczestniczyć w konkursie w 2021 roku?
Oczywiście! Mam już zebrane 5 ton!
- Czy chce Pan coś jeszcze dodać?
Cieszę się, że ta akcja skupia ludzi, którym naprawdę zależy.
To bardzo ważne. Z innymi sołtysami nieustannie rywalizujemy,
ale to ten rodzaj rywalizacji, który przynieść może jedynie korzyści. Zyskują wszyscy.

II miejsce - 29 322 kg

Anna Erber
Sołectwo Królewo
Gmina Morąg

- Od kiedy jest Pani sołtysem, ile
kadencji?
Sołtysem naszej miejscowości
jestem nieprzerwanie od 14 marca 1984 roku, nie liczyłam ile to
kadencji. Na początku kadencje
były dwuletnie, później już 4 letnie. W sumie już 36 lat.
- Co Panią skłoniło by zostać
sołtysem?
Sołtysem zostałam z wyboru mieszkańców. Podano moją
kandydaturę, przeszłam, nikt nie
wnosił żadnego sprzeciwu i tak
zostałam do tej pory. Ale też prywatnie wiedziałam, że mogę się sprawdzić na tym stanowisku,
gdyż byłam wtedy przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
przez 12 lat.
Jako sołectwo udzielamy się w wiele inicjatyw - organizujemy
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bierzemy czynny udział
w Dożynkach Gminnych, jak też i w Powiatowych. Należę również
do zespołu muzycznego „EuroBabki” przy naszym Domu Kultury.
Zespół istnieje już 10 lat. Zawsze z koleżankami śpiewamy na Wigilii, na Dożynkach, na Dzień Niepodległości, na festynach - często
jesteśmy zapraszane po koleżeńsku do innych sołectw. Sołectwo to
przecież nasza wielka rodzina.
- Co Państwa skłoniło do wzięcia udziału w konkursie
EKO-SOŁECTWO?
Do wzięcia udziału w konkursie skłonił mnie widok porzuconych elektrośmieci w naszych lasach oraz ogólne zanieczyszczenie
tym sprzętem. Po prostu chcieliśmy oczyścić Gminę z zalegających
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elektrośmieci. Nawet dzisiaj miałam telefon od kolegi: „Przyjedziesz
po lodówkę”. No i jadę dziś na 14.00.
Raz zebraliśmy 12 ton i zajęliśmy 1 miejsce w konkursie - jakaż
to była ilość! A teraz mamy prawie 30 ton i dwunastoma już nikt się
nie dziwi. Ludzie naprawdę chcą się pozbyć tych śmieci, są bardziej
świadomi, bardziej dbają o ekologię. Wiedzą że ogłoszony jest konkurs i zbierają. Różnymi motywacjami ludzie się kierują. Myślę, że
chcą po prostu pomóc. Mam zaprzyjaźnionego pana w sołectwie,
który rozebrał swój sprzęt do wywoływania zdjęć, to jeździłam do
niego dwukrotnie dwukółką, mimo iż więcej by za złom dostał. Ale
tutaj się nie liczy pieniądz, tylko chęć pomocy. W ludziach jest tyle
pozytywnych emocji.
- W ilu edycjach konkursu EKO-SOŁECTWO Królewo
wystąpiło?
Jest to nasza 7 edycja z kolei, bez przerw, tak mnie to zafascynowało. Ale przyznam, się, że już miałam nie zbierać, tylko co ja
bym robiła, ja musze mieć zajęcie. W sołectwie wszystkich nas tak
to wciągnęło, że czasem mnie nie kojarzą z bycia sołtysem, tylko
ze zbieraczem elektrośmieci.
- Jak sobie Pani radziła z transportem?
Mam citroena i nim zwożę. Jednak duża część mieszkańców
zwozi sama. Na przykład miałam taką sytuację, że pożyczyłam
mieszkańcowi kuchnię polową, ale „pod warunkiem jak mi trochę
elektrośmieci przywieziesz”. I tak to działa.
- Jak Pani zachęcała, mobilizowała ludzi do przyłączenia się do
konkursu, ile osób się zaangażowało, ktoś wyróżnił się szczególnie?
Myślę, że zachęciła ich nasza pierwsza nagroda w tym konkursie 7 lat temu, i pewnie też to, że w sumie trzy razy zajęliśmy pierwsze miejsce w 2014, 2015 i 2016 roku. Ale przede
wszystkim mieszkańcy pozbyli się nagromadzonego i niepotrzebnego sprzętu ze swoich domów. Wraz z kolejnymi edycjami zauważyli, że na naszym terenie problem zanieczyszczenia
tym sprzętem powoli znika, właśnie z powodu regularnego odbioru na rzecz konkursu.
Jest sporo mieszkańców, którzy wielokrotnie pomagali mi
w załadunku czy rozładunku oraz przewożeniu samego sprzętu.
Ze względu na RODO nie mogę wymieniać nazwisk, jednak serdecznie dziękuję tym osobom oraz wszystkim, którzy pomogli mi
w zbiórce i dbaniu o nasze sołectwa. Bo muszę zaznaczyć, że sprzęt
zbierałam też z innych, pobliskich miejscowości, bądź został mi po
prostu przywieziony przez innych sołtysów, którzy również pomagają. Wiele razy odbierałam od nich telefon. Jak nie jechać? Wrzucam też ogłoszenie na Facebooka, że sołectwo zbiera elektrosprzęty.
To zawsze działa.
- Czy wystąpiły jakieś trudności, czy może jakieś szczególne
historie warte opowiedzenia, które się wydarzyły podczas zbiórki?
Na chwilę obecną nie spotkały mnie żadne szczególne przygody
warte opisania. Może przyniesie je kolejna edycja. Ale na przykład
pamiętam to, że jeden z mieszkańców spadł z telewizorem i go rozbił, bo był to taki wielki stary telewizor. Na szczęście miał jeszcze
trzy inne. A baterie to aż z Grecji przywiozłam, byłam tam z dwoma
księżmi, jeden z nich zorganizował wycieczkę dla chętnych i ogłosił,
że tu w autokarze jest osoba, która zbiera baterie; wszyscy uczestnicy, którzy mieli tour gidy oddali mi z nich baterie. Wszystkie te
baterie przywiozłam do Polski.
- Jak pandemia wpłynęła na zbiórkę?
Trzeba przyznać, że podczas odbioru elektrośmieci z domów,
ciężej było wynosić sprzęt w maseczkach. Ale przede wszystkim to
co zauważyłam, to nie ma takiego kontaktu z ludźmi, jak zawsze.
Bardzo nam brak kontaktu, takiego zwykłego międzyludzkiego.
Teraz tylko sprzęt za drzwi i już. A wcześniej wywiązała się jakaś
rozmowa, sąsiedzi podpowiadali do kogo można zajść po sprzęt.
Zawsze jakaś kawka, ciasto. Teraz ludzie się ograniczają z rozmowami, wystawiają sprzęt za drzwi i nie rozmawiają. Kontakty nie
są takie same.
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- Na co przeznaczą Państwo nagrody?
Nagrodę przeznaczymy na wycieczkę dla mieszkańców naszego Sołectwa. Jak tylko zakończy się epidemia,. Jeszcze nie wiem
gdzie, ale wiem na pewno, że taka wspólna wycieczka jest potrzebna. Jako sołectwo urządzamy także drugi plac zabaw, ale przemyślałam, że ludzie są tacy wyjałowieni przy tej pandemii, jak pojadą
na wycieczkę, to zbliży ludzi, gdyż ludziom bardzo brakuje spotkań. My jako sołectwo co roku organizowaliśmy Wigilię, pani
świetlicowa organizowała jasełka, zawsze były drobne pamiątki.
Teraz tych spotkań nie ma, nie ma tej rozmowy. Ale musimy przestrzegać wytycznych.
- Jak ulepszyłaby Pani konkurs?
Nie wiem. Zbierać trzeba, zwozić trzeba, jeśli się podejmujemy to to robimy.
- Czy będą Państwo uczestniczyć w konkursie w 2021 roku?
Muszę przyznać, że tak mnie to wciągnęło, że nie wyobrażam sobie nie wzięcia udziału w kolejnej edycji. Ja już się chyba uzależniłam od tego zbierania. Jak jadę do miasta to już tylko patrzę na
boki i się rozglądam, co tu jest do zabrania.

III miejsce - 26 930 kg
Tadeusz Woźniak
Sołectwo Glitajny
Gmina Korsze

Nazywam się Tadeusz Woźniak, reprezentuję sołectwo Glitajny w gminie Korsze. Sołtysem jestem od 2010 roku. To już moja 3
kadencja. Pełnienie funkcji sołtysa to moja własna decyzja, wspomagana głosami mieszkańców. Jestem również wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Korszach.
Nasza wioska Glitajny za mojej kadencji została odrębnym, samodzielnym sołectwem. Wcześniej była połączona z sąsiednią wioską, z którą tworzyliśmy sołectwo. Jako radny w 2010 roku złożyłem
wniosek o utworzenie sołectwa w Glitajnach, dzięki czemu nasza
mała wieś stała się sołectwem, a ja sołtysem Glitajn. Dzięki temu,
jako sołectwo, z Gminy mamy zagwarantowany Fundusz Sołecki,
który przeznaczamy na potrzeby sołectwa, na przykład na koszenie traw i wszelkie prace porządkowe.
W 2014 roku, jako sołtys, zgłosiłem nasze Glitajny do konkursu na najestetyczniejszą, najpiękniejszą wieś w naszym województwie. Zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy 6 000 złotych. Bardzo
nam przydała się ta nagroda w sołectwie. Zdołaliśmy zrobić piękne dębowe gabloty informacyjne, ławki, stoliki itp. W kolejnej edycji konkursu, gdy również zgłosiłem nasze sołectwo, usłyszałem, iż
się nie kwalifikujemy bo jest już za ładnie, więc nawet nie widać
zmian w estetyce sołectwa.
Do wzięcia udziału w konkursie EKO-SOŁECTWO skłoniła
nas Wasza gazeta - ogłoszenie o konkursie oraz duża, zalegająca
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ilość elektrośmieci w moim sołectwie. Pamiętam ile tego było w rowach, zalegało nawet przy głównych drogach. Wiele razy zgłaszałem, nawet do straży, by te elektroodpady zabrali. Teraz jak jest Wasz
konkurs, to już wszyscy mieszkańcy wiedzą, że ja odpowiadam za
zbiórkę. Wszyscy znają mój numer telefonu i dzwonią gdy zobaczą
jakiś telewizor, czy lodówkę pozostawioną gdzieś pod śmietnikiem.
Teraz nawet gdybym chciał przestać zbierać, to nie mógłbym. Sam
również miałem w domu sporą ilość niepotrzebnego sprzętu, które zagrażały środowisku. Chciałem się tego pozbyć w bezpieczny
sposób. Okazało się, iż sprzętów było tak dużo, że udało nam, się
uczestniczyć aż w czterech edycjach konkursu, a nawet trzykrotnie zająć I miejsce! W zeszłym roku udało nam się zebrać rekordowe 41,5 tony.
Nasza Gmina ma ponad dziesięć tysięcy mieszkańców. Z samego naszego sołectwa udało nam się bardzo dużo elektrośmieci pozyskać. Chyba nie ma takiego mieszkańca, który by nie wiedział,
że zbieram.
Mobilizowałem mieszkańców poprzez publiczne ogłoszenia
na przykład w lokalnych gazetkach, na stronie internetowej Gminy. Mieszkańcy byli bardzo zaangażowani, przywozili sprzęty do
wytypowanego punktu na terenie sołectwa w niewyremontowanej świetlicy wiejskiej, dzięki czemu sprzęty nie mokły i nie zostały splądrowane. Również mieszkańcy kontaktowali się ze mną
telefonicznie. Nie było to specjalnie trudne, gdyż wszyscy chętnie
przyłączyli się do konkursu. Nawet pandemia nie miała wpływu
na przebieg akcji zbierania elektrośmieci. Wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Mam swój samochód, z którego wyjąłem tylne siedzenia, dzięki czemu więcej elektrozłomu może się zmieścić, a jak
i to nie wystarcza, to biorę też przyczepkę. Chciałabym, korzystając
z okazji, podziękować kierowcom z firmy Remondis, oni również
bardzo sprawnie wykonywali swoją pracę. Zawsze kontaktowali się dzień wcześniej, o której przyjadą, i zawsze byli. Kierowcy są
naprawdę super. Szczególne podziękowania składam na ręce pana
Włodzimierza Ślusarczyka, który świetnie wywiązuję się ze swoich zadań ustalając przyjazd kierowców do nas. Wystarczył jeden
telefon do pana Włodzimierza i zawsze wszystko było załatwione.
Szło to bardzo sprawnie.
Nagrodę za zajęcie III miejsca chcemy przeznaczyć na cele społeczne w sołectwie, na estetykę naszego sołectwa – koszenie, sprzątanie, przycinanie drzew i krzewów. Mamy ponad 4 ha terenów
zielonych, jest na co przeznaczyć wygraną.
Na pewno chcemy uczestniczyć w kolejnej edycji konkursu EKO-SOŁECTWO”. Mamy już trochę uzbierane.

IV miejsce - 21 380 kg
Jan Szuszkiewicz
Sołectwo Stary Dwór
Gmina Dobre Miasto

V miejsce - 7 860 kg
Jan Gołębiewski
Sołectwo Prawdowo
Gmina Mikołajki
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Relacja Moniki Zajączkowskiej-Maziuk
Sołectwo Nowy Dwór
Gmina Orneta

Sołtys Nowego Dworu (z mikrofalą)
Kocham swoją wieś, która liczy zaledwie 40 rodzin. Mieszkam w niej
od urodzenia. Już od najmłodszych lat chętnie podejmowałam się
pomocy przy różnych inicjatywach społecznych w mojej wsi. Lubię pomagać innym, działać. Po prostu służyć. A skoro to robiłam
od zawsze więc 21.01.2019 postanowiłam przy wsparciu mieszkańców zostać sołtysem. Jako sołtys pierwszy raz uczestniczę w zbieraniu elektrośmieci, choć wieś wcześniej podjęła się raz takiej akcji.
Pomyślałam, że powinniśmy pozbyć się zalegającego, długoletniego czasem sprzętu i może przy okazji uda się zdobyć pare złotych
na potrzeby wsi. Jestem bardzo wdzięczna sąsiadom i znajomym za
pomoc przy zgromadzeniu zużytego sprzętu. Szczególnie dziękuje koledze Arturowi K., firma AMiD z Ornety. Liczę, że za rok również znajomi wesprą naszą wieś w tym konkursie.
Pierwszą lodówkę, jaka tylko wjechała na płac zbiórki - skradziono. Mój dawny wychowawca z liceum poprosił abym oddała dwie
lodówki by mógł przechowywać w nich jabłka. Kolejne dwie lodówki i pralkę zabrano za zgodą z placu dla kur do składania jaj. Hahaha. Podobno wówczas jaja są czystsze i bardziej świeże, bo prosto
z lodówki. Jednak te braki w kilogramach nie ujęły nam zaszczytnego 7 miejsca. Uzyskaną kwotę prawdopodobnie przeznaczymy
na jakieś większe spotkanie w gronie znajomych po zakończeniu
pandemii bo przez nią mieszkańcy przestali się spotykać. Pandemia jednak nie była przeszkodą w przebiegu zbiórki. Kto był zainteresowany i wiedział o akcji przywoził na plan przy świetlicy
wiejskiej wadliwy sprzęt. Wieść o tym rozeszła się po prostu pocztą pantoflową. Rzadko bywało, że proszono mnie i męża o odebranie z domu sprzętu.
W tym roku to już kolejna wygrana wsi gdyż niedawno w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zajęliśmy 2 miejsce i 800 zł nagrody pieniężnej. Muszę przyznać, iż z centrum kultury mamy tylko
świetlice, przydrożne krzyże i kapliczki ale szczycimy się długoletnią
tradycją w plecieniu wieńców dożynkowych. Tej trudnej, ale ciekawej
sztuki nauczyła mieszkańców moja babcia Irena.
Myślę, że można byłoby docenić kolejne dwa miejsca i odznaczyć niższymi nagrodami. Zawsze to jakaś zachęta i kasa na wspólną kawę z sąsiadami.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Lista sołectw X edycji „Eko-Sołectwo” 2020 rok
Lp

Nazwisko i imię

Gmina

Wieś/sołectwo

Ilość

1. Antoniak Mirosław

11-500 Giżycko

Bystry

46 160

2. Erber Anna

14-300 Morąg

Królewo

29 322

3. Woźniak Tadeusz

11-430 Korsze

Glitajny

26 930

4. Szuszkiewicz Jan

11-040 Dobre Miasto

Stary Dwór

21 380

5. Gołębiewski Jan

11-730 Mikołajki

Prawdowo

7 860

6. Brzeziński Rafał

12-130 Pasym

Leleszki

7 320

7. Zajączkowska-Maziuk Monika

11-130 Orneta

Nowy Dwór

6 530

8. Filipowicz Anna

14-310 Miłakowo

Polkajny

6 180

9. Zamożniewicz-Bałdyga Joanna

11-008 Świątki

Świątki

5 500

10. Kłak Beata

12-100 Szczytno

Dębówko

4 840

11. Plichta Andrzej

13-340 Biskupiec k/Iławy

Biskupiec

4 420

12. Pokroppa Edyta

11-513 Miłki

Kleszczewo

4 100

13. Jarzębski Andrzej

14-500 Braniewo

Żelazna Góra

3 560

14. Mazurek Andrzej

11-040 Dobre Miasto

Międzylesie

3 460

15. Wojtczuk Krystyna

11-606 Budry

Budzewo

3 200

16. Kiełpińska Anna

11-230 Bisztynek

Sątopy-Samulewo

2 820

17. Karbowska Elżbieta

13-230 Lidzbark Welski

Miłostajki

2 800

18. Borowiecki Bogdan

14-230 Zalewo

Barty

2 580

19. Śledzińska Jadwiga

12-120 Dźwierzuty

Orzyny

2 420

20. Szewczyk Anna

14-405 Wilczęta

Stare Siedlisko

2 160

21. Kulas Krzysztof

11-001 Dywity

Spręcowo

1 980

22. Janota Halina

14-330 Małdyty

Sople

1 945

23. Przerwa Kamila

11-008 Świątki

Włodowo

1 700

24. Janko Jakub

11-610 Pozezdrze

Jakunówko

1 580

25. Murawska Anna

12-230 Biała Piska

Nowe Drygały

1 480

26. Węglarski Władysław

11-400 Kętrzyn

Pożarki

920

27. Repko Irena

11-008 Świątki

Konradowo

820

28. Orłowski Stanisław

13-206 Płośnica

Gródki

820

29. Plocek Krystyna

11- 036 Gietrzwałd

Woryty

310

Organizator: INTER PRIM Sp. z o.o. Wydawca PULSU REGIONU Magazynu Samorządów Województwa Warm.-Maz.
Sponsorzy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Warmińsko‑Mazurska Izba Rolnicza

Patronat Honorowy:
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Pieniądze przekazane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w 2020 roku na rzecz województwa
warmińsko-mazurskiego
W tym roku mija 20 lat od powstania oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR. Agencja
w zeszłym roku świętowała swoje 25-lecie. Do tej pory zdążyła przekazać ponad 368 miliardów
złotych z funduszy unijnych i pomocy krajowej. Z tej kwoty ponad 21 miliardów złotych otrzymali
rolnicy i producenci rolni z Warmii, Mazur i Powiśla.
Wypłata zaliczek realizowana jest od 16
października do 30 listopada 2020 r. Zaliczki wypłacane są na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w
przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą
70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW – 85 proc.
Do 26 listopada 2020 r. w województwie warmińsko-mazurskim ARiMR zrealizowała płatności zaliczkowe w ramach
dopłat bezpośrednich na kwotę 624,43 mln
zł dla 39 021 rolników, natomiast w ramach
płatności obszarowych PROW zaliczki trafiły na konta 30 317 rolników w wysokości
123,93 mln zł.
Przekazywanie zaliczek dla rolników zakończy się 30 listopada 2020 r., a od 1 grudnia Agencja rozpocznie realizację płatności
końcowych.

Dobrostan zwierząt

Ten rok postawił przed nami nowe zadania.
Sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19
wymusiła nowe formy działania. Wprowadzona została praca zdalna oraz ograniczenia
bezpośrednich kontaktów z beneficjentami.
Egzamin zdały cyfrowe narzędzia umożliwiające składanie wniosków oraz załatwianie wielu spraw, jak aplikacja eWniosekPlus,
Portal IRZPlus, czy wprowadzona pilotażowo
mobilna aplikacja na smartfony. Oprócz nowych narzędzi, zostały też uruchomione nowe
formy pomocy, jak wsparcie dobrostanu zwierząt, czy pomoc dla producentów chryzantem.

Płatności
bezpośrednie – zaliczki
W roku 2020 rolnicy wzorem lat ubiegłych mogli ubiegać się o przyznanie płatności

bezpośrednich oraz płatności obszarowych
(OB) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) tzn. ONW (obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania), PRSK (programy rolno-środowiskowo-klimatyczne), RE (rolnictwo ekologiczne),
ZGR (zalesianie gruntów rolnych). W biurach powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim obsługiwanych jest ponad
43 tys. wniosków dot. płatności OB, i łącznie ponad 44,5 tys. wniosków obszarowych
PROW (34 441 ONW, 6039 PRSK, 2987 RE
i 1070 ZGR).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz piąty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat, realizuje
wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz drugi zaliczek na poczet
płatności obszarowych PROW.

ARiMR w 2020 r. uruchomiła nowy
rodzaj pomocy, finansowany z budżetu
PROW na lata 2014-2020, którym jest „Dobrostan zwierząt”. Program adresowany
jest do tych rolników, którzy w zamian
za rekompensatę zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt hodowanych
w ich gospodarstwie przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno
zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub
przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu. Pierwszy nabór wniosków, który odbył się w terminie
składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli od 15 marca do
15 czerwca 2020 r., cieszył się dużym zainteresowaniem rolników. W złożonych
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentach rolnicy zadeklarowali, że w podwyższonym standardzie
będą utrzymywać łącznie blisko 3 mln
świń i krów. Kwota, o jaką na realizację
tego przedsięwzięcia wnioskują, wynosi
ponad 220 mln zł. W województwie warmińsko-mazurskim o to wsparcia ubiega
się 6016 rolników. 
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Pomoc w związku
z epidemią
Rok 2020 to wyjątkowy w ARiMR rok
również ze względu na realizację różnych
działań związanych z łagodzeniem kryzysu wywołanego epidemią Covid-19 zarówno
w sektorze przetwórstwa rybnego, w sektorach produkcji rolnej czy też wsparcie dla
posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali
kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc tzw. COVID-19 PROW
Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 finansowana jest z budżetu PROW
2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej
produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. Euro. Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej:
bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń,
owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin
ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych
ogrzewanych. Całkowite wydatki publiczne w euro w ramach
tego instrumentu wsparcia to ponad 273 mln euro. Wszystkich
strat nie wyrówna, ale pomoże tym najbardziej dotkniętym koronakryzysem. W naszym województwie o tę pomoc ubiega się
ponad 11 tys. rolników.

Pomoc dla producentów chryzantem
W związku z epidemią koronawirusa i w konsekwencji zamknięcia cmentarzy, ARiMR przyjmowała do 6 listopada wnioski na pomoc dla rolników zajmujących się uprawą chryzantem
i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą tych kwiatów. W województwie warmińsko-mazurskim o to wsparcie wnioski złożyło 136 posiadaczy chryzantem, w tym zgłoszono niesprzedanych
ponad 142 tys. szt. chryzantem doniczkowych oraz ponad 36 tys.
szt. chryzantem ciętych.

Działania inwestycyjne
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne. Aktualnie Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR
realizuje PROW na lata 2014-2020. W ramach programu dla rolników z województwa warmińsko-mazurskiego wypłacono jak dotąd
ponad 320 milionów zł, w tym najwięcej na modernizację gospodarstw rolnych – ponad 250 milionów zł.
Największe wyzwanie stanowi działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie oddział zajmuje się weryfikacją ponad 900
wniosków z tego zakresu. Pod koniec roku uruchomiono kolejne
nabory wniosków na działania inwestycyjne: „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000”, „Inwestycje mające na celu
ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych”, „Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie”. Pomimo ogłoszenia stanu
pandemii, w 2020 roku udało się wypłacić ponad 86 milionów zł
w ramach działań inwestycyjnych.

PO „Rybactwo i Morze”
W celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19
dla branży rybołówstwa morskiego i dla sektora akwakultury w tym

roku były ogłoszone po dwa nabory wniosków o dofinansowanie
dla każdego sektora.
Dla rybaków morskich uruchomiono nabory w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, natomiast dla sektora akwakultury w ramach działania 2.8 „Środki
dotyczące zdrowia publicznego”.
W przypadku działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” w obu naborach wpłynęły do Warmińsko-Mazurskiego
OR ARiMR łącznie 92 wnioski o dofinansowanie na kwotę 15 474 750 zł.
Pomoc wypłacana jest w formie rekompensaty armatorowi statku i do
tej pory ARiMR przekazała 9 794 550 zł.
W ramach działania 2.8 „Środki dotyczące zdrowia publicznego”
mającego na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora akwakultury, do Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR wpłynęło
łącznie 59 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4 652 188,27 zł. Pomoc wypłacana jest w formie rekompensaty poniesionych kosztów.
Warmińsko-Mazurski OR ARiMR jest w trakcie wypłaty środków.

Rejestracja zwierząt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku
uruchomiła portal IRZplus. Dzięki niemu szybko i wygodnie mogą
rolnicy przez internet dokonywać zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.
Korzystanie z Portalu IRZplus to duże korzyści. Nie trzeba jeździć do biura powiatowego lub wysyłać dokumentów pocztą. Jest
to szczególnie ważne w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego kraju.
Portal IRZplus jest ciągle rozbudowywany o nowe funkcjonalności a liczba użytkowników składających dyspozycje ciągle rośnie.
W 2018 roku kiedy portal został udostępniony było 21 144 użytkowników, natomiast w 2020 roku jest ich już 84 095.

Koła Gospodyń Wiejskich
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.
Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. a zakończył się
30 września 2020 r. Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost
liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. w skali kraju ze
wsparcia skorzystało ponad 4 tys. kół, które otrzymały łącznie
ponad 16 mln zł. Rok później pomoc w kwocie ok 29 mln zł. trafiła już do blisko 9 tys. kół. W 2020 roku tylko w naszym województwie ze wsparcia skorzystało 312 kół na kwotę ponad 1 mln zł.
Tekst ARiMR
Fot. Katarzyna Kaczmarek
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu swoim oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej
woj. warmińsko-mazurskiego, składam najlepsze życzenia
wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych,
Przedstawicielom władz samorządowych każdego szczebla wraz z Pracownikami,
a także wszystkim, którzy angażują się lokalnie w funkcjonowanie straży pożarnych.
Niech te Święta będą pełne radości, wzajemnej życzliwości oraz spokoju.
Korzystając ze sposobności serdecznie dziękuję Państwu za wkład w funkcjonowanie
ochrony przeciwpożarowej na Warmii i Mazurach,
za bezinteresowną działalność oraz troskę o bezpieczeństwo Naszej Społeczności.
Niech Nowy Rok 2021 upłynie przede wszystkim w zdrowiu Nas Wszystkich.
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
nadbryg. Tomasz Komoszyński

Szczęśliwego
Nowego 2021 Roku
życzy
Spółdzielnia „KOMINIARZ”
ul. Jagiellończyka 19
10-062 Olsztyn

TAILOR HOTEL
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Morąg
tel. +48 89 652 19 00
recepcja@tailorhotel.pl

www.tailorhotel.pl
RESTAURACJA TAILOR
„Z MIŁOŚCI DO KUCHNI...”

SPOTKANIA BIZNESOWE/IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
DO 150 OSÓB!

KOMFORTOWO WYPOSAŻONE POKOJE
POBYTY GRUPOWE
DO 100 OSÓB!

SALA KONFERENCYJNA
KONFERENCJE/SZKOLENIA
DO 150 OSÓB!

WIATA GRILLOWA

IMPREZY PLENEROWE
DO 150 OSÓB!

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ W JEDNYM MIEJSCU!

20

PAGINA

PULS REGIONU Nr 145

KONKURS
„EKO – SOŁECTWO”
Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w 2021 roku zorganizuje po raz jedenasty 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 edukacyjnej!
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 31.07.2021 r. listem lub mailem
z danymi sołtysa, pełnym adresem, telefonem kontaktowym
oraz miejscem zbiórki.

Minimalna waga odpadów = 500 kg.

(prosimy o informację o każdym odbiorze elektrośmieci)
ZA PRZEKROCZENIE 40 TON DODATKOWA PREMIA W WYSOKOŚCI 1.000 zł!
Elektrośmieci odbierać będzie firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
Instytucje wspierające:
Samorząd Wojewódzki, Remondis Electrorecycling Sp. z o.o,
ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,
W-MIRol w Olsztynie, W-MODR w Olsztynie, TUW,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Serdecznie zapraszamy wszystkich sołtysów do udziału w XI konkursie „Eko-Sołectwo” 2021 roku.
Nagrody w 2021 roku:

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV – V miejsce

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

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

