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Mój komentarz
Mimo trudnej sytuacji 

związanej z epidemią i lock-
downem, nasze wojewódz-
two ma powody do dumy 
w związku z nową inwestycją. 
To nowa atrakcja leczniczo-
-uzdrowiskowa w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 
- Tężnie otwarte w Lidzbarku 
Warmińskim miesiąc temu. 
Ten stumetrowy obiekt jest 
kolejnym etapem w zabiega-
niu zarządu miasta o miano 
uzdrowiska w Lidzbarku. Jest 
to tym bardziej uzasadnione, 
gdyż już przed wojną było na 
tych terenach uzdrowisko. 

Z ostatniej sesji sejmiku 
województwa mamy nato-
miast informację marszałka 
województwa warmińsko-
-mazurskiego: „ Walczyliśmy 
nie tylko z pandemią covid-
19, ale także z dokończe-
niem projektów finansowa-
nych ze środków europej-
skich” – powiedział Gustaw 
Marek Brzezin. - „Mimo to 
sytuacja gospodarczo-spo-
łeczna województwa jest 
stabilna, a projekty unijne 
zrealizowane”. 

Wiemy już, ile pieniędzy 
z budżetu Unii Europejskiej 
trafi na Warmię i Mazury. 
Marszałek województwa, 
Gustaw Marek Brzezin, przed-
stawił sytuację finansową na 
najbliższą perspektywę cza-
sową 2021–2027. Do naszego 
regionu trafi 1,731 mld euro, 
czyli aż 0,5 mld euro więcej 
niż początkowo zakładaliśmy.

Dzięki regionalnemu 
programowi – Fundusze 
Europejskie dla Warmii 
i Mazur – zostanie dofinan-
sowanych więcej inwesty-
cji, województwo będzie 
się szybciej rozwijać, a tym 
samym wciąż będzie się 
poprawiać jakość życia 
mieszkańców.

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 warmiń-
sko-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 arty-
kułach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada 
za treść ogłoszeń oraz jakość nadesłanych materiałów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już w lipcu  pierwsze kursy wykonają autobu-
sy na czterech pilotażowych liniach uruchomio-
nych przez samorząd województwa. W środę 30 
czerwca Gustaw Marek Brzezin, marszałek woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, podpisał umo-
wy z przewoźnikami.

- Chcemy likwidować komunikacyjne białe 
plamy w regionie – mówi marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin. - Stąd nasza inicjatywa uruchomienia 
czterech pilotażowych linii autobusowych. Nasza 
akcja spotkała się z aprobatą ze strony administracji 
rządowej, która będzie partycypować w kosztach 
w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych. We wtorek 29 czerwca sejmik przyjął 
uchwałę, w środę podpisaliśmy umowy z wyko-
nawcami, w czwartek autobusy ruszają w trasy. 

Połączenia będą realizowane na trasach:
1. Braniewo – Orneta (47 km, szacowany 

koszt na 2021 r.– 300 tys. zł), przewoź-
nik - Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej w Elblągu, 

2. Iława – Lubawa – Nowe Miasto Lubaw-
skie (37 km, szacowany koszt na 2021 r. – 
240 tys. zł), przewoźnik – PKS w Iławie, 

3. Węgorzewo – Giżycko (40 km, szacowany 
koszt na 2021 r. – 260 tys. zł), przewoź-
nik -  Transport Osobowy Jolanta Win-
ckiewicz, Lidzbark Warmiński,

4. Gołdap – Olecko – Ełk (74 km, szacowa-
ny koszt na 2021 r. – 475 tys. zł) – ta linia 
rozpoczyna działalność od 5 lipca. Prze-
woźnik: Podlaska Komunikacja Samo-
chodowa NOVA S.A.,

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia się-
ga kwoty 1,3 mln zł. Na uruchomienie tych po-
łączeń w budżecie województwa zarezerwowano 
550 tys. zł, resztę kosztów pokryje dotacja rządo-
wa oraz zysk ze sprzedaży biletów. 

- Planując te trasy, braliśmy pod uwagę kilka 
czynników: brak dostępu do kolei, słabo rozwinię-
te połączenia komercyjne lub ich całkowity brak, 
stworzenie możliwości dotarcia do większych wę-
złów komunikacyjnych, czy też potrzeby zgłasza-
ne przez samorządy lokalne – dodaje marszałek 
Gustaw Marek Brzezin.

Podpisywanie umowy z przewoźnikami

Ruszają marszałkowskie 
połączenia autobusowe
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KONKURS WSPOMNIEŃ
W KRĘGU OGNISKA DOMOWEGO 

NA WARMII I MAZURACH
Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku

Opowiadania wybrane 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  w styczniu tego 
roku ogłosił konkurs wspomnień z życia ludzi z warmińsko-mazurskiej wsi w XX wieku

Autorzy 3 najwyżej ocenionych przez zespół redakcyjny wspomnień 
otrzymają atrakcyjne nagrody

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Ochrońmy przed zapomnieniem ciekawe, ważne 

i niezwykle cenne dla młodych pokoleń wspomnienia

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu udostępnione będą 
na stronie internetowej organizatora www.wmodr.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: 
Monika Hodór 
e-mail: m.hodor@w-modr.pl  
tel. 665 870 019

Przewodnim celem konkursu jest zbiór prac ukazujących 
wspomnienia zachowane w pamięci, niesamowite hi-
storie i refleksje przedstawiające zmiany, jakie nastąpiły 
w otoczeniu ludzi zwykłych i niezwykłych oraz ich rodzin 
z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazur-

skiego w XX wieku. Pragniemy, poprzez realizację tego przedsięwzię-
cia, ocalić od zapomnienia to co ważne, tak aby kolejne pokolenia 
lepiej rozumiały uwarunkowania życia ludzkiego, aby potrafiły do-
cenić społeczno-kulturowe dziedzictwo wniesione przez starsze po-
kolenie w życie regionu i aby wchodziły w życie bogatsze o nowe 
doświadczenia w poczuciu wspólnej tożsamości.

Wartości, jakie towarzyszą w naszym życiu to przede 
wszystkim takie, które poznajemy i jakich uczymy 
się w domu, w rodzinie. Tradycje, zwyczaje, zacho-
wania, jakich jesteśmy świadkami i uczestnikami, 
stają się swego rodzaju „życiowym poradnikiem”, 

zbiorem tego wszystkiego, co wywiera ogromny wpływ na kształ-
towanie każdego człowieka. Wspomniany konkurs to próba ocalenia 
od zapomnienia codziennego uroku przeszłości: uroku domowego 
życia, czasu pracy i odpoczynku, świąt, spotkań itp., a także przed-
miotów z naszego otoczenia będących  świadkiem historii rodziny 
i ważnych z jej życia wydarzeń. Życie ludzkie podlega ciągłym zmia-
nom, które niejednokrotnie przyczyniają się do zaniku tradycji, oby-
czajów i zwyczajów rodzinnych. Nasze przedsięwzięcie stanie się 
narzędziem zachowania tych wartości i ich pielęgnowania. Młodzi 
ludzie, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wiedzę o przod-
kach, zachowaniach, tradycjach czy dokonaniach powinni pielęg-
nować, gdyż to wszystko kształtuje ich teraźniejszość i przyszłość 
oraz buduje ich hierarchię wartości. To przede wszystkim rodzina 
ma ten decydujący wpływ na kształtowanie się właściwego proce-
su wychowawczego i osobowości młodego człowieka. 

Zadaniem konkursowym jest przesłanie prac w formie pi-
semnej, których przedmiotem powinny być spostrzeże-
nia, wspomnienia, różne historie z życia ludzi z obszarów 
wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w XX 
wieku. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 

jednej pracy od jednego autora w terminie i formie określonych 

w regulaminie konkursu wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową sta-
nowiącą jeden z załączników do regulaminu. Wybór gatunku li-
terackiego pozostawiamy uczestnikom konkursu. Może nim być  
opowiadanie, esej, wiersz, pamiętnik, anegdota, dziennik czy inny 
gatunek literacki. Do wspomnień można również dołączyć zdjęcia, 
rysunki lub to, co autor uzna za istotne ze względu na charakter 
konkursu. Nadesłane prace powinny mieć charakter autorski i nie 
powinny być dotąd nigdzie opublikowane. Wszystkie nadesłane 
wspomnienia będą sprawdzane pod względem zgodności z tema-
tem konkursu oraz spełnienia warunków określonych w regulaminie. 

Wspomnienia w wersji drukowanej (papierowej: ma-
szynopis, wydruk komputerowy) oraz elektronicz-
nej (w formacie „pdf” lub „doc” na płycie CD, bądź 
pendrivie) należy dostarczyć do dnia 30 września 
2021 r. do sekretariatu Organizatora (adres: War-

mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Ol-
sztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84) wraz 
z załącznikami przewidzianymi w regulaminie konkursu, w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem: „Opowiadania o Warmii i Mazurach”.

Zachęcamy wszystkich do spisania ważnych i ciekawych 
wspomnień związanych z przeżyciami ludzi, tradycjami, 
obyczajami czy nawet zwykłymi codziennymi wydarze-
niami rodzinnymi. Wierzymy, że w ten sposób przyczy-
nimy się do ocalenia od zapomnienia naszych przodków, 

miejsc, wydarzeń, a nawet przedmiotów, które są świadectwem 
minionych zdarzeń. Prace konkursowe będą stanowiły trwałą pa-
miątkę wielu wspomnień z życia ludzi. Dzięki temu uratujemy waż-
ną część naszego dziedzictwa. Życie ludzkie jest bowiem pasmem 
wielu wydarzeń, które wpływają na nasz rozwój. Wspomnienia prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie są bezcenną formą nauki - na-
uki życia, którą nie zawsze znajdziemy w różnych publikacjach czy 
też innych formach zapisu. 

Nadesłane prace konkursowe utworzą bogaty zbiór wspo-
mnień, które pozostaną żywe i każde z nich będzie inną 
opowieścią, innym zdarzeniem czy refleksją. Dzięki temu 
ukazane zostanie bogactwo kultury, tradycji i historii 
z życia ludzi z Warmii i Mazur w XX wieku.
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Płatności bezpośrednie i płatności 
obszarowe PROW
To czwarty rok z kolei, kiedy rolnicy składali wnioski o dopła-

ty w postaci elektronicznej i od tego roku wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich i obszarowych PROW można było zło-
żyć wyłącznie za pomocą aplikacji eWniosekPlus. O takie płatno-
ści ubiega się ponad 1,3 mln rolników.  W naszym województwie 
z tego wsparcia korzysta ponad 42 tys. producentów rolnych, któ-
rzy z tego tytułu w zeszłym roku otrzymali łącznie ponad 1 mld zł.

Składając wniosek można ubiegać się zarówno o płatności w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego (np. JPO, płatności: za za-
zielenienie, dla młodego rolnika, dodatkowe, związane z produkcją, 
dla małych gospodarstw), ale także o płatności PROW, m.in.: ONW, 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, dobrostanowe i za 
zalesienie. W biurach powiatowych w woj. warmińsko-mazurskim 
w ubiegłym roku obsługiwanych było ponad 50 tys. spraw rolników, 
którzy ubiegali się na wniosku płaszczowym o płatności PROW. Na  
konta tych rolników trafiło ponad 255 mln zł. 

Termin na złożenie wniosków o tegoroczne dopłaty bezpo-
średnie oraz płatności obszarowe finansowane z PROW został 
wydłużony do 17 czerwca. Wnioski można składać jeszcze do 12 
lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwo-
ta płatności zostaje pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przy-
padków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej 
lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Coś dla posiadaczy lasów lub tych, którzy 
chcą założyć uprawę leśną
Udostępnione zostały dwa nabory wniosków dla poddz. „Wspar-

cie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska”. Pierwszy nabór wniosków w terminie od 
17 maja do 27 czerwca 2021 r., a drugi nabór przewidziany jest na 
jesień br. To wsparcie skierowane jest do właścicieli lasów prywat-
nych. Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu i aby otrzymać 
dofinansowanie wymagane jest m.in. zobowiązanie do wykona-
nia inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększają-
cych odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, 
sporządzonym przez nadleśniczego. Wykonywane mogą być inwe-
stycje w istniejących lasach, w wieku 11-60 lat, polegające na przebu-
dowę składu gatunkowego drzewostanu, zróżnicowaniu struktury 
drzewostanu. Dodatkowo wsparciu podlegają inwestycje obejmu-
jące zabiegi pielęgnacyjne oraz inwestycje zwiększające odporność 

drzewostanów na szkodliwe czynniki biotyczne poprzez zakłada-
nie remiz leśnych. 

Wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych” można składać w terminie od 
1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Pomoc w ramach poddziałania 
udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i bu-
dynków jako grunty rolne i dla których nadleśniczy sporządził 
plan zalesienia, na podstawie dokumentacji dołączonej do wnio-
sku o jego sporządzenie. 

Tworzenie grup producentów i organizacji 
producentów
Wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organi-

zacji producentów” przyjmowano w ARiMR od 15 kwietnia 2021 r. 
do 31 maja 2021 r.  To już dziewiąty nabór tego typu w ramach 
PROW 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 
lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia 
jej uznania. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym 
roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Po-
moc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw przedłużonym” przedłużono do 30 czerw-
ca 2021. Premia przyznawana jest na operację obejmującą restruk-
turyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub 
nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprze-
daży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W całości 
musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działal-
ność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 
100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą 
stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy. Premia 
w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w II ratach. 

Premie dla młodych rolników

W tym samym terminie odbywa się nabór wniosków na operacje 
typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Po-
moc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rol-
ników”. Premia w wysokości 150 000 zł wypłacana jest w II ratach. 

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
udostępnia kolejne możliwości 
zyskania pomocy przeznaczonej 
dla rolnictwa i obszarów wiejskich
Ten rok stwarza wiele możliwości skorzystania z funduszy na rozwój gospodarstw. Uruchamiane są 
kolejne nabory wniosków. Do wielu płatności rolnicy zdążyli już się przyzwyczaić, a inne są nowością.
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Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju 
dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakre-
sie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału 
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, pro-
dukcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sa-
downictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, 
ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu prze-
mysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Premia 
w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodar-
stwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produk-
tów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej 
co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwa-
łe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 
70% kwoty pomocy. 

Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej 
Na listopad br. zaplanowany jest nabór wniosków o przyzna-

nie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie po-
zarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Po-
moc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi 
rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy po-
przedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Po-
moc może być przyznana na operację związaną z podejmowaniem 
pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w załączniku do 
rozporządzenia, którym jest Szczegółowy wykaz działalności poza-
rolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc. Zgod-
nie z przepisami rozporządzenia, wydatki powinny stanowić co 
najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwa-
łe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 
70% kwoty pomocy. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć 
wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transpor-
tu oraz wyposażenia. 

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości 
przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do 
utworzenia miejsc pracy, a premia wypłacana jest w dwóch ratach. 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 21 czerwca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. można ubiegać się 
o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we 
wszystkich pięciu jej obszarach. Po raz pierwszy odbędą się w tym 
samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczą-
ce: rozwoju produkcji prosiąt (obszar A), rozwoju produkcji mleka 

krowiego (obszar B) oraz rozwoju produkcji bydła mięsnego (ob-
szar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produk-
cji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawad-
niania w gospodarstwie. 

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie re-
alizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  

•	 rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł; 
•	 rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł; 
•	 rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł; 
•	 racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowa-

cji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, 
poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości doda-
nej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przy-
padku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, 
modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wypo-
sażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów  pa-
szowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy 
wynosi – 200 tys. zł; 

•	 nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł. 

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich 
obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinanso-
wania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.  
Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych.  W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik 
lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowa-
nia jest wyższy i wynosi 60 proc. 

Nowość – pomoc dla pszczelarzy

Po raz pierwszy (od 28 maja do 30 czerwca 2021 r.) wnioski 
o przyznanie pomocy mogli składać pszczelarze. Wysokość wspar-
cia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się prze-
zimować. Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł, a wsparcie 
ma charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie 
można składać co roku.

Informacje na temat ww. operacji udzielane 
są w punktach informacyjnych w siedzibach 
biur powiatowych i oddziałów regionalnych 
ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 38 00 84. 
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Tereny Inwestycyjne w Strefie Uzdrowiskowej Lidzbarka 
Warmińskiego położone są w południowej części miasta. 
Składają się z trzech działek, z których jedna znalazła już 
nabywcę i w niedługim czasie powstanie na niej przychod-
nia przyrodolecznicza, a następnie szpital uzdrowiskowy. 
Aktualnie dostępne tereny to :

- działka nr 124 o pow. ok 0,5 ha położona przy ul. Leśnej 
bezpośrednio przy wejściu do Leśnego Parku Uzdrowi-
skowego i promenadzie leśnej (został już ogłoszony prze-
targ za cenę wywoławczą 294.110,00zł, oferty w wadium 
należy składać do 5 sierpnia) 

- działka nr 47/19 o pow. ok 4 ha położona przy ul. Żyt-
niej w sąsiedztwie Tężni, promenady oraz powstających 
w drugim etapie 
budowy uzdrowi-
ska Domu zdro-
jowym i kolej-
nej promenadzie. 
Duża powierzch-
nia terenu daje 
możliwość dopa-
sowania działki do 
potrzeb inwestora.

Powyższe tere-
ny inwestycyjne 
objęte są Miej-

scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
z przeznaczeniem na zabudowę usługową, lecznictwa 
uzdrowiskowego i ochrony zdrowia oraz zabudowę 
sanatoryjną i turystyczną. Warto przypomnieć, że już 
w październiku tereny uzdrowiskowe zostaną skomu-
nikowane z resztą miasta darmową elektryczną komu-
nikacją miejską.
Lidzbark Warmiński oferuje swoim inwestorom szereg ulg 
inwestycyjnych oraz Punkt Obsługi Inwestora zapewnia-
jący opiekę zarówno przed jak i poinwestycyjną.

Zapraszamy do kontaktu i inwestowania 
w miejsce dobrego życia

Punkt Obsługi Inwestora
Paweł Piątek
Urząd Miejski 
Lidzbark Warmiński
Tel. 89-767-85-23, 
kom. 695-102-010
email: p.piatek@lidzbarkw.pl

INWESTUJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
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Niniejszy dokument został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną 
odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i w żadnym wypadku nie może on być uważany 
za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska-Rosja 2014-2020.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
w  Olsztynie 

W PARTNERSTWIE Z:

Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku,

Państwowym Urzędem Obwodu Kaliningradzkiego 
„Oddział Państwowej Ochrony Przeciwpożarowej 

i Ochrony Cywilnej” 

realizuje projekt pt. 

„ZAPOBIEGANIE ORAZ USUWANIE SKUTKÓW ZMIAN 
KLIMATU POPRZEZ ZAKUP POJAZDÓW I SPRZĘTU 
POŻARNICZEGO DO WALKI Z POŻARAMI LASÓW”

 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku. Działania w ramach projektu będą 
realizowane przez okres 24 miesięcy. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 731 541,50 EURO, 
wnioskowana kwota dofinansowania (90%) wynosi 1 558 387,35 EURO. 

Wartość projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 
793 460,00 EURO.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy służb ratowniczych działających po obu 
stronach polsko-rosyjskiej granicy, a w konsekwencji efektywniejsze i skuteczniejsze reagowanie 
na pojawiające się zagrożenia pożarów lasów wynikających z uwagi na zmianę klimatu. W wyniku 
realizacji projektu uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, razem nauczą się podejmowania decyzji 
podczas likwidacji skutków pożarów, udoskonalą współpracę i zarządzanie między sobą, poznają 
zasady funkcjonowania instytucji partnerskich.

Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
tel. 89 522 95 00 
fax. 89 522 95 05



Urokliwe położenie miasta

Lidzbark Warmiński znajduje się w samym sercu Warmii, 
której jest historyczną stolicą. Położony w malowniczych dorze-
czach rzek Łyny i Symsarny, wyróżnia się unikalnym moreno-
wym ukształtowaniem terenu i zdrowotnym mikroklimatem. 
Występują tu pokłady czystych wód termalnych i mineralnych, 
co w połączeniu z dziewiczą przyrodą i małą liczbą dużych zakła-
dów przemysłowych, nadaje miastu uzdrowiskowe właściwości. 
W bezpośrednim sąsiedztwie tężni znajduje się Park Uzdrowi-
skowy Doliny Symsarny, do którego można wejść wprost z mia-
sta, a w nim: ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi dla rowerów, 
wiaty, ławki, kładki i tablice informujące o lokalnych ciekawost-
kach i występującej tu florze i faunie.

Pierwszy etap
Budowa tężni jest pierwszym etapem budowy infrastruktury 

uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim. Obejmuje on budo-
wę tężni solankowej o długości blisko 100 metrów i wysokości 6 
metrów, która kształtem przypomina ślimaka, w nawiązaniu do 
symbolu sieci Cittaslow, której Lidzbark Warmiński jest człon-
kiem od 2006 roku. Tężnia zbudowana jest z drewna sosnowego 
i wypełniona tarniną. U dołu znajduje się basen z wodą solan-
kową, a w górnej części taras widokowy. Inwestycja objęła także 
budowę największego w mieście placu zabaw dla dzieci, budowę 
promenad, parkingu, toalet, drogi dojazdowej, solarnej ławki 
do ładowania urządzeń mobilnych oraz niezbędnej infrastruk-
tury technicznej

Wykonawcą jest lokalna firma Przedsiębiorstwo Transpor-
towo-Sprzętowe Budownictwa Pyzak. Do tężni będą dojeżdża-
ły autobusy elektrycznej komunikacji miejskiej, która regularne 
kursy rozpocznie jesienią tego roku. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 17 250 648,09 złotych, z czego  ponad 10 mln to środ-
ki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury 2014-2020. Wkopanie kamienia węgielnego i podpi-
sanie aktu erekcyjnego miało miejsce 16 września 2019 roku.

Drugi etap
Wkrótce rozpocznie się drugi etap budowy uzdrowiska. Gmi-

na Miejska pozyskała na ten cel ponad 11 mln złotych (całkowi-
ty koszt inwestycji wynosi prawie 15 mln złotych). W ramach 
projektu w pobliżu tężni powstanie pawilon zdrowia. Wyposa-
żony będzie w sprzęt i urządzenia diagnostyczno - rehabilitacyj-
ne wspomagające procesy i zabiegi kinezyterapii, fizykoterapii, 
balneoterapii i helioterapii, a także promenady złożone ze ście-
żek terapii pieszej i ruchowej do terenoterapii wraz z parkingami 
i drogami dojazdowymi oraz układ kinezyterapii aktywnej - ro-
werowy tor wysiłkowy. Odtworzony będzie także zbiornik wodny, 
zwany „żabim stawem”, otoczony drewnianą ścieżką spacerową.

Nowa atrakcja w województwie

Tężnie 
w Lidzbarku Warmińskim
24 czerwca tego roku została otwarta tężnia solankowa w Lidzbarku Warmińskim.  To kolejny 
krok do uzyskania przez miasto status uzdrowiska, o który władze miasta zabiegają od dawna 
nie bez przyczyny, gdyż Lidzbark posiada długą uzdrowiskową tradycję. Przed wojną w mieście 
istniał Luftkurort i przyjeżdżali tu kuracjusze z całych Niemiec

Zapraszamy do tężni i na zabiegi  do Lidzbarka Warmińskiego!

PULS REGIONU Nr 1468 UZDROWISKO LIDZBARK WARMIŃSKI
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Właściwości lecznicze

Zgodnie z Świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze 
klimatu DI-070-31/2013, z dnia 30.10.2013r., w uzdrowisku w Lidz-
barku Warmińskim możliwe jest wykonywanie czynności fizyko-
terapii, leczniczych i rehabilitacyjnych dotyczących następujących 
chorób i schorzeń:

•	 choroby układu krążenia,
•	 choroby układu narządów ruchu,
•	 zaburzenia neurologiczne,
•	 zaburzenia przemiany materii.
Biorąc pod uwagę właściwości lokalizacyjne uzdrowiska, aspekty 

właściwości klimatycznych, zakłada się, iż w uzdrowisku prowadzo-
ne będą następujące formy leczenia klimatycznego (klimatoterapii) 
za pomocą poszczególnych urządzeń leczniczych - projektowanych 
obiektów budowlanych:

HELIOTERAPIA  
polegająca na wykorzystaniu promieni słonecznych, tzw. kąpieli sło-
necznych, poprzez leżakowanie lub siedzenie  w miejscu wyekspono-
wanym na promienie słoneczne.

AEROTERAPIA
polegająca na kąpielach powietrznych, aktywnej terapii powietrzem 
o dobrej jakości w trakcie spacerów oraz w trakcie odpoczynku za-
równo w pozycji leżącej jak i siedzącej. Dzięki terenowi leśnemu oraz 
sąsiednim łąkom w powietrzu znajdują się specyficzne substancje za-
wierające m.in. olejki aromatyczne oraz fitocydy o działaniu bakterio-
bójczym, bakteriostatycznym, a także uspokajającym, obniżającym 
ciśnienie krwi oraz działającym leczniczo na górne drogi oddechowe. 
Dodatkowo w przypadku Lidzbarka Warmińskiego analiza warunków 
meteorologicznych wskazuje na przewagę wiatrów zachodnich oraz po-
łudniowo-zachodnich, gwarantujących przy danej lokalizacji dobrą ja-
kość powietrza, a także korzystne warunki termiczno- wilgotnościowe. 

KINEZYTERAPIA
polegająca na terapii ruchowej oraz bodźcach klimatycznych będą-
cych w ruchu, co zwiększa i wpływa pozytywnie na wentylację płuc, 
a konieczność dostosowania do zmieniających się warunków otocze-
nia usprawnia pracę układu oddechowego, krwionośnego, termoregu-
lację ciała, tym samym poprawiając kondycję i odporność organizmu. 
Ponadto terenoterapia przyczyni się do leczenia chorób narządu ru-
chu poprzez wzmacnianie układu kostno - mięśniowego za pośredni-
ctwem ćwiczeń o mniejszej lub większej intensywności na obiektach  
lecznictwa uzdrowiskowego tj.  ścieżkach kinezytoerapii, promena-
dach nazywanych ścieżkami zdrowia oraz specjalnie dostosowanych 
urządzeniach do kinezyterapii aktywnej.

KRIOTERAPIA
polegająca na oddziaływaniu na organizm niskich temperatur powie-
trza , co wspomaga układ krwionośny, mięśniowy, przyśpiesza przemia-
nę materii  oraz odporność organizmu. Niniejsze zabiegi prowadzone 
będą w budynku pawilonu zdrowia oraz w pomieszczeniu groty solnej. 

FIZYKOTERAPIA
rehabilitacja za pomocą sprzętu do ćwiczeń.

BALEOTERAPIA
w postaci aerozoloterapii za pomocą urządzenia tężni oraz małej tężni 
zlokalizowanej w budynku pawilonu zdrowia, do których zostanie do-
prowadzona woda lecznicza z odwiertu GT-1 o właściwościach mineral-
nej wody leczniczej chlorkowo – sodowej, hipotermalnej z zawartością 
jodków. Rozpylany w powietrze aerozol z wody leczniczej, wdychany 
przez kuracjuszy podczas spacerów lub leżakowania, sprzyjać będzie 
poprawie zdrowia oraz leczeniu chorób związanych z układem krwio-
nośnym, układem oddechowym, chorobom przemiany materii a także 
będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia osób podlegających rehabi-
litacji z uwagi na choroby i urazy m.in. układu kostno–stawowego.

Zapraszamy do tężni i na zabiegi  do Lidzbarka Warmińskiego!
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Wnioskodawcami mogły być gminy wiej-
skie oraz miejsko-wiejskie z Warmii i Ma-
zur, które nawiązały współpracę z Kołem 
Gospodyń Wiejskich. 

Ideą inicjatywy, organizowanej przez 
samorząd województwa, było promowa-
nie działań z zakresu modernizacji tere-
nów wiejskich poprzez wspieranie zadań 
wpływających na zwiększenie poziomu za-
angażowania społeczności lokalnych w so-
łectwach w regionie. 

Ważne było również budowanie silne-
go kapitału społecznego zgodnie z zapisa-
mi celu strategicznego „Mocne fundamenty” 
Strategii rozwoju społeczno-gospodarcze-
go województwa warmińsko-mazurskie-
go do roku 2030. 

Wsparcie można przeznaczyć na zakup 
wyposażenia kuchennego umożliwiającego 
rozwój działalności, w szczególności: sprzęt 
AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, 
naczynia i sztućce wielkokrotnego użyt-
ku, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni 
i umożliwiające estetyczne podawanie po-
traw, ekspozytory do przetworów i innych 
produktów. Poza tym zakup strojów ludo-
wych, regionalnych, umożliwiających ich 
prezentację.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć 
samorząd województwa warmińsko-mazur-
skiego  przeznaczył kwotę 100 tys. zł. 

- Działania Kół Gospodyń Wiejskich 
zyskały przychylność samorządów gmin-
nych i powiatowych, które czynnie włą-
czają się w organizację przedsięwzięć na 
swoim terenie - mówi Gustaw Marek Brze-
zin, marszałek województwa. - Ich działal-
ności we wsiach i gminach prowadzona jest 
ponadto w ramach współpracy z organiza-
cjami młodzieżowymi, ochotniczymi stra-
żami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, 
organami samorządu terytorialnego i ad-
ministracji rządowej oraz instytucjami ob-
sługującymi wieś oraz rolnictwo. Dorobek 
kobiet zrzeszonych w kołach gospodyń jest 
bardzo bogaty, mają one ogromny wpływ 
na rozwój polskiej wsi, działalność na rzecz 
środowiska wiejskiego, integrację społecz-
ności lokalnej oraz kultywowanie polskiej 
tradycji wiejskiej.

Do konkursu wpłynęło 51 wniosków, 
natomiast na wsparcie mogą liczyć 22 pro-
jekty. Na jedno przedsięwzięcie można było 
otrzymać 5 tys. zł.

Gospodynie z Warmii i Mazur zmieniają wieś 
22 projekty mogą liczyć 
na finansowe wsparcie 
w formie dotacji celowej 
w konkursie  „Granty 
Marszałka dla Kół Gospodyń 
Wiejskich” w 2021 roku.

KGW Linowo 

KGW Nowe Monasterzysko

KGW Kierpajny Wielkie

KGW Gawliki Wielkie
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Lista dofinansowanych przedsięwzięć w ramach konkursu 
„Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2021 roku

Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zadania
Wysokość 

dotacji 
 w złotych

 1. Młynary Nowe Monasterzysko
Zakup wyposażenia i podniesienie potencjału realizacyjnego Koła 
Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku.

5 000,00

 2. Dywity Gady Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Gadach 5 000,00

 3. Jedwabno Szuć
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz strojów ludowych 
dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci.

4 800,00

 4. Wydminy Gawliki Wielkie Integracja wielopokoleniowa wsi Gawliki Wielkie 4 800,00

 5.
Nowe Miasto 
Lubawskie

Radomno
Doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia 
działalności kulturalno-kulinarnej KGW Radomno

4 897,83

 6. Miłomłyn Liksajny Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Liksajnach 5 000,00

 7. Szczytno Gawrzyjałki
Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Gawrzyjałkach jako 
wsparcie w kultywowaniu tradycji i promocji produktów lokalnych 

5 000,00

 8. Stawiguda Ruś Zakup wyposażenia do świetlicy „Nad Łyną” w Rusi 4 968,00

 9. Dźwierzuty Linowo „KGW Linowo grilluje i przepisy w internecie pokazuje” 5 000,00

10. Rozogi Rozogi „Jermark Kurpśowski” 4 700,00

11. Rybno Rumian Zamknąć naturę w słoiczkach 5 000,00

12. Biała Piska Rakowo Małe Nie samym chlebem człowiek żyje 3 207,19

13. Biskupiec Węgój
„Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW 
w Węgoju - Warmianki”

4 300,00

14. Pieniężno Kierpajny Wielkie
Zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności koła go-
spodyń wiejskich „Efektywne Babki”. 

5 000,00

15. Biskupiec Łąkorz Świetlica Wiejska w Łąkorzu – rozwój działalności 5 000,00

16. Susz Kamieniec Doposażenie świetlicy w Kamieńcu 5 000,00

17. Kisielice Klimy Wyposażenie świetlicy w Klimach 5 000,00

18. Kętrzyn Nakomiady
Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” w sprzęt ga-
stronomiczny w celu zorganizowania i degustacji potraw kuch-
ni regionalnej

4 350,00

19. Orzysz Ogródek „W Ogródku działamy, wieś naszą zmieniamy!” 3 620,00

20. Gietrzwałd Biesal Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu 3 050,00

21. Iława Tynwałd
„W plenerze wszystko smakuje lepiej!” – Stworzenie mobilnej, ple-
nerowej kuchni smaków tradycyjnych

4 525,00

22. Zalewo Gubławki Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW „Gubławki” 2 781,98

RAZEM 100 000,00

fot.www.gokrozogi.eu/
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Samorząd dba o rozwój 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Poznaliśmy zwycięzców pierwszego kon-
kursu „Granty Marszałka Województwa dla 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 
roku, który realizowany jest ze środków fi-
nansowych samorządu województwa. 

O udzielenie pomocy finansowej mo-
gły ubiegać się gminy z całego województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruk-
tury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych 
przez Stowarzyszenia Ogrodowe. 

- Ważne jest również promowanie działań 
związanych z zaspokajaniem socjalnych, wy-
poczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społe-
czeństwa w regionie - tłumaczy Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa. - A zwłasz-
cza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i nie-
pełnosprawnych. Liczymy, że konkurs przyczyni 
się do poprawy warunków 
do prowadzenia aktywne-
go i zdrowego trybu życia, 
ochrony środowiska oraz 
do efektywnego wykorzy-
stania potencjałów obsza-
rów zielonych. Rodzinne 
Ogródki Działkowe dosko-
nale potwierdzają swoją 
funkcjonalność podczas 
ciągle trwającej pandemii 
koronawirusa. 

Środki zostaną prze-
znaczone na wydatki 
z zakresu budowy, prze-
budowy infrastruktu-
ry ogrodowej na terenie 
danego ROD, dróg ogro-
dowych, parkingów, ale-
jek, sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej lub elek-
trycznej, oświetlenia, 
ogrodzenia, monitorin-
gu, domów działkowca, 
hydroforni, ulepszenia 
ładu przestrzennego, zie-
leni i zadrzewienia na te-
renach ogólnodostępnych, 
remontu obiektów, miejsc, 
instalacji i infrastruktury 
wpływającej na poprawę 
estetyki. 

Do konkursu wpłynęło 
łącznie 11 wniosków, jeden 
z nich nie spełnił wyma-
gań formalnych. Dofi-
nansowanie otrzymało 
dziesięć projektów na łącz-
ną kwotę blisko 140 tys. zł.      

Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej wraz z wysokością 
przyznanej dotacji oraz wskazaniem zadań inwestycyjnych w ramach 
konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych”  w 2021 roku.

Lp. Gmina Nazwa zadania
Kwota 
dotacji

1. Gmina Miejska 
Lidzbark Warmiński

Poprawa infrastruktury Rodzinnych 
Ogródków Działkowych w Lidzbarku 
Warmińskim

15 000,00 zł

2. Gmina Miejska Kętrzyn Uatrakcyjnienie ROD   im. Mikołaja 
Kopernika  w Kętrzynie 14 997,00 zł

3. Gmina Stawiguda Poprawa jakości przestrzeni wspólnych 
w ROD „Miodówko” 15 000,00 zł

4. Gmina Barczewo Dostępny i estetyczny ROD „Nasz Kąt” 10 040,00 zł

5. Gmina Lidzbark
Modernizacja infrastruktury  w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym im. Stefana 
Żeromskiego w Lidzbarku

15 000,00 zł

6. Gmina Kisielice Budowa miejsca rekreacji  i wypoczynku na 
terenie ROD „Zgoda” w Kisielicach 9 120,00 zł

7. Gmina Olecko Monitoring ogródków działkowych ROD 
„Ruczaj”  w Olecku 14 750,00 zł

8. Gmina Miasto Elbląg 
Modernizacja wybranych przyłączy 
elektrycznych  na głównych alejach ogrodu 
ROD im. Bielany Wzgórze

15 000,00 zł

9. Gmina Miejska Lubawa Wykonanie części ogrodzenia ogródków 
działkowych  w Lubawie przy ul. Pawiej 15 000,00 zł

10. Gmina Miejska 
Nowe Miasto Lubawskie

Remont Domu Działkowca  na terenie ROD 
„Swoboda”  w Nowym Mieście Lubawskim 13 200,00 zł
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Żniwa, bo o tym mówimy, to czas gdy straż pożarna odnotowuje 
największą liczbę pożarów maszyn rolniczych. Tylko w 2020 roku 
w Województwie Warmińsko-Mazurskim odnotowano 156 poża-
rów zboża na pniu/słomy na ściernisku, 144 pożary stogów/stert, 59 
pożarów w gospodarstwach rolnych (stodół) oraz 14 pożarów ma-
szyn rolniczych - 373 pożary to ogromne straty materialne dla rol-
ników, a także nieodwracalne skutki przyrodnicze.

Stosując się do zasad bezpieczeństwa możemy zminimalizować 
niebezpieczeństwa, które za sobą niosą pożary. Jedną z podstawowych 
zasad jest prawidłowa dbałość o sprzęt. Jednakże jak wiadomo prace 
żniwne wykonywane są podczas niskiej wilgotności w pełnym słońcu. 
W takim przypadku niedopałek papierosa może spowodować pożar 
słomy na ściernisku, a w konsekwencji spalenie maszyn znajdujących 
się na polu. Zamontowanie na kombajnach, ciągnikach sprawnych 
gaśnic oraz zapoznanie się z ich obsługą pozwoli w chwili zagroże-
nia podjąć próbę ugaszenia ognia i zapobiegnięcie rozwinięcia się po-
żaru. Należy pamiętać, że spulchniona słoma pali się bardzo szybko 
i w krótkim czasie może rozprzestrzenić się na dużej powierzchni. 
Skutkiem pożarów powierzchniowych jest spalona słoma, maszyny 
rolnicze, a często również przyległe zboże na pniu czy las. 

Jeśli zauważysz pożar, to:
•	 powiadom straż pożarną (telefon 998 lub 112), podając do-

kładną lokalizację zdarzenia
•	 przystępując do działań pamiętaj, że w czasie pożarów naj-

większym zagrożeniem dla ludzi są dym i toksyczne pro-
dukty spalania, a nie wysokie temperatury

•	 powiadom ludzi obecnych w budynku o zaistnieniu pożaru
•	 udziel natychmiast pomocy osobom znajdującym się w bez-

pośrednim zagrożeniu pożaru
•	 jeżeli pożar jest mały i wiesz jak posługiwać się gaśnicą 

oraz znasz przeznaczenie różnych środków gaśniczych, to 
natychmiast podejmij działanie po zauważeniu pożaru. 
Znajdź gaśnicę i spróbuj ugasić ogień. Nie narażaj swoje-
go życia i zdrowia!

•	 w miarę możliwości przeprowadź ewakuację zagrożonych 
ogniem ludzi, zwierząt, sprzętu

W wielu przypadkach zdarza się 
że słoma lub siano składowane jest 
w stogach, stertach bezpośrednio na 
polu. Taka forma magazynowania 
niesie za sobą ryzyko pożaru spo-
wodowanego używaniem otwarte-
go ognia, niedopałkiem papierosa, 
iskier wydobywających się z rur wy-
dechowych/kominów. Jak wiadomo 
profilaktyka przeciwpożarowa jest 
lepsza więc w przypadku ustawia-
nia stogów, brogów lub stert należy 
zachować co najmniej następujące 
odległości: 

•	 od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, 
•	 niepalnych i o pokryciu co najmniej trudnozapalnym - 20 m; 
•	 od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; 
•	  od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego na-

pięcia - 30 m; 
•	  od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m; 
•	 między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy poża-

rowe należy zachować odległość - 30 m.

Zagrożenie zdrowia i życia 
Pożary to nie jedyne zagrożenia podczas prac polowych. Pod-

czas prac polowych niejednokrotnie dochodzi do wypadków 
z udziałem rolników, a czasami niestety również dzieci. Niedo-
puszczalnym jest naprawianie maszyn w chwili gdy jest ona uru-
chomiona. Prowadzenie prac bez osłon zabezpieczających części 
ruchome maszyn, „popychanie” słomy do prasy, upadki z ciąg-
ników pod koła, upadki z przyczep podczas transportu i wiele 
innych przypadków, do których wzywane są służby ratownicze, 
w tym straż pożarna, może doprowadzić do tragicznych zdarzeń: 
amputacji kończyn górnych, zmiażdżenia kończyn dolnych, a na-
wet wciągnięcia do pracującej maszyny. Są to niestety częste przy-
padki podczas prac rolniczych.

Aby zapobiegać pożarom, wypadkom należy używać sprawnych 
maszyn, unikać brawury, nie pić alkoholu podczas obsługi maszyn, 
brać udział w szkoleniach z obsługi maszyn, a co najważniejsze pa-
miętać, że życie ludzkie jest najważniejsze. 

Zagrożenia pożarowe 
obszarów wiejskich
Lato to dla jednych czas wypoczynku, relaksu a dla innych czas intensywnej pracy związanej 
z zebraniem płodów rolnych, transportem i ich zmagazynowaniem. Rolnictwo, to ta dziedzina 
gospodarki, w której występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe. Nawał prac, presja czasu, 
różnorodność maszyn i urządzeń a także niedostateczna ilość rąk do pracy jest główną przyczyną 
powstawania pożarów i wypadków. 

 WIDZISZ POŻAR 
DZWOŃ NA 

998 
LUB 

112!
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Podstawowe wielkości budżetowe ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa warmińsko-mazurskiego za 2020 rok

Plan Wykonanie

DOCHODY 904,9 mln zł 873,7 mln zł

Bieżące 605,3 mln zł 589,9 mln zł

Majątkowe 299,6 mln zł 283,8 mln zł

WYDATKI 948,8 mln zł 840,4 mln zł

Bieżące 512,9 mln zł 444,1 mln zł

Majątkowe 435,8 mln zł 396,3 mln zł

DEFICYT 43,8 mln zł -------

NADWYŻKA ------- 33,4 mln zł

KREDYT 49 mln zł 49 mln zł

Spłata kredytów 65 mln zł 65 mln zł

Odsetki od kredytów 8,7 mln zł 6,4 mln zł

ZADŁUŻENIE 375,9 mln zł 346,2 mln zł

PRZYCHODY 108,9 mln zł 113,2 mln zł

ROZCHODY (spłata kredytu) 65 mln zł 65 mln zł

Zarząd województwa z absolutorium  

Raport o stanie województwa przedstawił na sesji  marszałek 
Gustaw Marek Brzezin. Podkreślił, że rok 2020 był rokiem wy-
zwań dla naszego regionu. 19 radnych głosowało za przyjęciem 
raportu, 9 radnych było przeciw, jeden z radnych nie głosował. 
Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym 
województwa za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu. Dokumenty zostały przyjęte 19 głosami za, przeciw-
nych było 9 radnych. 

- Walczyliśmy nie tylko z pandemią covid-19, ale także z do-
kończeniem projektów finansowanych ze środków europejskich 
– powiedział Gustaw Marek Brzezin. - Mimo to sytuacja gospo-
darczo-społeczna województwa jest stabilna, a projekty unijne 
zrealizowane. 

Zarząd województwa co roku do 31 maja przedstawia sejmiko-
wi raport o stanie województwa. Sejmik rozpatruje raport podczas 
sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nie udzielenia zarządowi absolutorium, w terminie do 30 czerwca 
roku następującego po roku budżetowym. Nad przedstawionym 
raportem przeprowadza się debatę. 

Za udzieleniem absolutorium zarządowi głosowało 19 radnych, 
9 było przeciw, a jeden radny nie głosował. 

Następnie radni wysłuchali informacji w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego województwa warmińsko-mazur-
skiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
województwa warmińsko-mazurskiego za 2020 rok. 

Na XXVIII sesji sejmiku radni zapoznali się także z informacją 
o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2020. 

O tym jak wsparcie unijne w ramach RPO WiM 2014-2020 potrafi 
zmieniać i zmienia sytuację mieszkańców województwa warmińsko-ma-
zurskiego, ich jakość życia, pracy, nauki, świadczą poniższe dane. Blisko 
241 tys. osób zostało objętych wsparciem w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego RPO WiM 2014-2020. Stanowi to ok. 17 proc. populacji 
Warmii i Mazur. Spośród wszystkich uczestników wspartych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, ok. 28 tys. osób pracuje po zakoń-
czeniu udziału w projekcie. Znacząca liczba, bo ok. 32 tys. osób, uzyskała 
kwalifikacje w rezultacie otrzymanego wsparcia z RPO WiM 2014-2020. 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 do nasze-
go regionu trafi ponad  1,73 mld euro, czyli aż 0,5 mld euro więcej 
niż początkowo zakładaliśmy.

 - Wynegocjowane środki na program regionalny będą wspierały 
różnorodne inicjatywy lokalne, rozwój transportu, ochronę zdrowia, 
przedsiębiorczość, edukację i działalność organizacji pozarządowych. 
Pieniądze unijne, które otrzymał nasz region, mogą pomóc m.in. 
w powstaniu portu w Elblągu. Z nowego rozdania może ponadto zo-
stać sfinansowany remont Kanału Elbląskiego. Za pieniądze z RPO 
samorząd naszego województwa chciałby też uzbroić działki przy-
legające do portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Także 
olsztyńska Urania będzie modernizowana z tych środków – powie-
dział marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Raport o stanie województwa za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok – to dwa 
główne punkty czerwcowej XXVIII sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, na której 
radni po długiej debacie udzielili zarządowi województwa absolutorium oraz wotum zaufania.
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Firma INTER-PRIM Sp. z o.o. w Olsztynie, wydawca PULSU REGIONU 
Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego konkursu pod nazwą: 
EKO-SOŁECTWO.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 2011 roku. Został entuzjastycznie przyjęty przez 
sołtysów z naszego województwa i jest corocznie kontynuowany jako cykliczne działanie. Zeszło-
roczna, dziesiąta już kampania była edycją jubileuszową, i mimo strachu przed wszechobecną pan-
demią, sołtysi zebrali ogromną ilość elektrośmieci, w postaci ponad 200.000 kilogramów! W tym 
roku, w jedenastej edycji, również czynnie biorą udział, przez co zadziwiają nas swoim zaangażo-
waniem i pracowitością. 

Konkurs polega na zbiórce zalegających w naszym województwie elektrośmieci i elektrozłomu, są 
to np.: lodówki, pralki, lady chłodnicze, odkurzacze, mikrofalówki, suszarki, kosiarki, itd. Głównymi 
beneficjentami i adresatami są sołtysi z naszego regionu. Konkurs wpisuje się w działania prioryte-
towe Samorządu Warmińsko-Mazurskiego dotyczące ochrony środowiska na terenie Warmii i Ma-
zur, stąd też ponownie został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Gustawa Marka Brzezina.
PULS REGIONU, jako jedyna gazeta w regionie, kolportowany jest do wszystkich sołtysów z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego już od ponad 10 lat. To ponad 2.350 sołtysów – do wszystkich 
magazyn dociera bezpośrednio, imiennie poprzez bezpośredni kolportaż Poczty Polskiej. W 2019 
roku zebrano rekordową ilość elektrośmieci 255.070 kg. W 2018 roku było to niewiele ponad 125.000. 

Przez 11 lat 
funkcjonowania konkursu zebrano ponad

1.125.000 kg elektrośmieci!
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Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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PORADNIK
Jak łatwo i bezpiecznie pozbyć się zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Pamiętaj, że elektroodpady 
można poddać w ok. 80% 
recyklingowi, a to oszczędność 
zasobów naturalnych 
naszej Ziemi!

O znaczeniu ZSEE (zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny) dla 
środowiska naturalnego świadczy 
fakt, że poświęcono mu odrębną 
ustawę, która reguluje m.in. zasady 
postępowania z zużytym sprzętem. 
Warto je poznać i stosować!

Wybrane substancje, które mogą zostać uwolnione przy nieprofesjonalnym demontażu

Zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi

Rtęć
Rtęć kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie, wywołując ich uszkodzenie, 
nadciśnienie, zmiany nowotworowe, deformację kości.

Ołów

Ołów ma silne właściwości mutogenne, neurotoksyczne i rakotwórcze. 
Obniża płodność, powoduje choroby przewodu pokarmowego, serca, nerek, 
wątroby, mózgu, szpiku kostnego. Niekorzystnie wpływa na wzrok, a u dzieci 
jest częstą przyczyną niedokrwistości.

Kadm

Kadm jest pierwiastkiem podlegającym stałej akumulacji w organizmach 
zwierzęcych. Powoduje: uszkodzenie nerek, wątroby, jelit, niedokrwistość, 
chorobę nadciśnieniową, odwapnienia kości, powikłania ciąży i groźne 
zmiany nowotworowe.

Wciąż jeszcze spora część zużytego sprzętu trafia do nielegalnego demontażu w punktach skupu 
złomu, na dzikie wysypiska lub też pozostawiana jest w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
takich jak lasy, parki, pobocza dróg, śmietniki osiedlowe. Tam przypadkowe osoby próbują 
wyciągnąć coś, co przestawia jakąkolwiek wartość, nie myśląc o tym, że przy okazji wypuszczą 
freon do powietrza (zubażając tym samym warstwę ozonową) czy pozwolą na przedostanie 
się do środowiska innych szkodliwych substancji, takich jak np. oleje.

Symbol przekreślonego kosza, umieszczany 
obowiązkowo na urządzeniach elektrycznych 
i elektronicznych oznacza, że nie wolno wyrzucać 
zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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TEN ODPAD NIEJEDNO MA IMIĘ
ZSEiE lub ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment) 
ELEKTROODPADY 
ELEKTROŚMIECI
ELEKTROSZROT 
ELEKTROZŁOM
Te wszystkie nazwy określają zepsute, wyeksploatowane, niesprawne, zniszczone lub po prostu 
niepotrzebne urządzenia, zasilane prądem lub bateriami.

Ilość rodzajów elektroodpadów jest bardzo duża:
• od najpopularniejszych, używanych powszechnie w gospodarstwach domowych, takich jak: 

pralki, lodówki, telewizory, radia, magnetofony, wideo, DVD, konsole do gier, komputery, 
laptopy, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, żelazka, wiertarki, roboty 
kuchenne itp.

• po urządzenia specjalistyczne, tj. analizatory medyczne, sprzęt laboratoryjny, 
transformatory, serwery, sterowniki, automaty do wydawania różnego rodzaju produktów, 
bankomaty, narzędzia przemysłowe, generatory prądu.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szacuje się, że na świecie wytwarzanych 
Jest ok. 50 min ton odpadów elektrycznych 
i elektronicznych.
Tyle waży ok. 3 min samochodów osobowych, 
które ustawione jeden za drugim utworzyłyby 
„korek” okrążający Ziemię trzy razy. 

Szybki postęp technologiczny wpływa na ilość 
oraz różnorodność sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wykorzystywanego 
w gospodarstwach domowych. Coraz więcej 
urządzeń w naszych domach jest zasilanych 
prądem lub bateriami, a każde z nich wcześniej 
lub później stanie się odpadem.
Jednocześnie każdy z nas bez trudu zauważy, 
że czas użytkowania sprzętu elektronicznego 

na przestrzeni ostatnich lat uległ znacznemu skróceniu. Przykładem może być pralka, której czas 
„życia" skrócił się z około dwudziestu do dziesięciu lat.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne są chętnie wymieniane na nowe nie tylko z powodu 
zużycia lub awarii, lecz także w związku z pojawianiem się nowych, atrakcyjniejszych modeli 
lub nowych technologii (np. telewizory LCD). Bez wątpienia sukcesywnie rośnie też dostępność 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla użytkowników. Nie bez znaczenia jest również dążenie 
producentów do zapewnienia coraz mniejszego zużycia energii elektrycznej przez urządzania, co 
przy rosnących cenach energii zachęca do wymiany posiadanych urządzeń na te energooszczędne.
Oznacza to znaczny wzrost ilości odpadów elektrycznych i elektronicznych, które ze względu na 
zawartość szeregu niebezpiecznych lub szkodliwych substancji i pierwiastków stanowią ogromne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Warto 
zaznaczyć, że substancje te nie są niebezpieczne w czasie prawidłowego używania urządzeń, ale 
stanowią zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu. 
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POPSUŁO SIĘ?
NIE CHOMIKUJ ELEKTROODPADÓW W DOMU - PRZEKAŻ JE W DOBRE, 

NIEPRZYPADKOWE RĘCE! 
CO WARTO ZROBIĆ:

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. 

Szczegóły na www.decydujesz.pl 
Oddać je w sklepie w momencie zakupu nowego sprzętu tego samego typu- na zasadzie 
wymiany 1 za 1 - stary na nowy (np. lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor).

Zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności 
kupowania nowego.

Oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Pozostawić ZSEE w gminnym punkcie zbierania (PSZOK) - (informacja o tym powinna 
znajdować się na stronie internetowej urzędu gminy).

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.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych wynoszącej min, 
400 m2-, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego 
z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 
25 cm.

Dystrybutor, czyli sprzedawca dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla 
gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu 
z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego 
samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

Dla sprzętu 
małogabarytowego 
i baterii wypatrujcie 
pojemników 
ElektroBOX. Stoją 
one w sieciach 
handlowych 
i obiektach 
użyteczności 
publicznej oraz 
urzędach i szkołach

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Elektroodpady to nie tylko substancje 
niebezpieczne, to również cenne źródło 

surowców wtórnych

ZADZWOŃ

32 737 85 87
NAPISZ

decydujesz@remondis.pllub

PO WIĘCEJ INFORMACJI

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z ZUŻYTEGO KOMPUTERA I MONITORA 
O WADZE 27 KG 
W PROFESJONALNYM PROCESIE 
RECYKLINGU MOŻEMY 
ODZYSKAĆ OKOŁO:
6,8 kg szkła,
6,2 kg tworzywa sztucznego,
5,6 kg stali,
3,8 kg aluminium,
1,9 kg miedzi
1,7 kg ołowiu.

Z JEDNEGO MILIONA ZUŻYTYCH 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH MOŻNA 
ZYSKAĆ OKOŁO:
34 kg złota,
350 kg srebra,
15 kg palladu, 
15,87 ton miedzi.

Z JEDNEJ PRAWIDŁOWO 
PRZETWORZONEJ LODÓWKI MOŻNA 
ODZYSKAĆ OKOŁO:
15-20 kg stali,
4-8 kg aluminium i miedzi,
5-9 kg tworzyw sztucznych,
0,5-3 kg oleju mineralnego
10-12 kg stali i miedzi pochodzących z agregatu.
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Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to kompleksowy 
program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emi-
sji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfe-
ry przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderniza-
cji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 
Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodat-
kowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finan-
sowym. Program będzie kontynuowany do 2029 roku, a na jego 
realizację w całym kraju przeznaczono ponad 103 mld zł. Pro-
gram umożliwia uzyskania wsparcia finansowego w formie do-
tacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów 
jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na 
wymianę starego kotła grzewczego.

Od 1 lipca ważne zmiany
Od początku naboru, czyli od 18 września 2018 roku zmie-

niały się zasady udzielania dofinansowania. Od 1 lipca 2021 roku 
obowiązuje nowy regulamin programu, który to zakłada m.in. 
całkowite odejście od finansowania kotłów węglowych (od 1 
stycznia 2022 roku) i wsparcie dla powszechnego zastosowania 
pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. 
Kolejną ważną zmianą jest zwiększenie progów dochodowych 
w części drugiej programu, czyli tzw. podwyższony poziom do-
finansowania, a także poszerzenie listy urządzeń kwalifikują-
cych się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym 
standardzie. Ważną zmianą jest bez wątpienia uruchomienie 

ścieżki bankowej, czyli możliwość składania wniosku o dofi-
nansowanie przez system bankowy. 

Kocioł na węgiel tylko do końca roku 
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czy-

ste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. 
Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem 
zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycz-
nia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na 
kotły węglowe. Ponad to od 1 lipca 2021 roku zwiększono progi 
dochodowe dotyczące drugiej części programu, czyli podwyższo-
nego poziomu dofinansowania. Po nowemu, w przypadku gospo-
darstw wieloosobowych, ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego 
miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobo-
wych do 2189 zł.

Teraz możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotych-
czas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyż-
szonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie 
więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) przy 
podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł 
w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 
60 proc. kosztów).

Ścieżka bankowa
6 lipca 2021 roku uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie 

w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu 

„Czyste Powietrze”- 
zdrowy wybór
Od 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowa wersja programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Wdrażaniem programu od września 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim zajmuje się Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Do końca czerwca tego roku do 
olsztyńskiego funduszu złożono ponad 9,6 tysięcy wniosków o dofinansowanie.
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bankowego. Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej zo-
stała zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośredni-
ctwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Najważniejsze zmiany to
•	 rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków skła-

danych w WFOŚiGW w Olsztynie: do 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty zło-
żenia wniosku),

•	 okres realizacji (WFOŚiGW w Olsztynie: 30 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złoże-
nia wniosku),

•	 rozliczenie wniosku (WFOŚiGW w Olsztynie: maksymal-
nie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakoń-
czeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kre-
dytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przezna-
czeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej 
w 95 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzysta-
nie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Aktualnie 

obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz in-
strukcją jego wypełniania dostępne są w Portalu Beneficjenta, 
tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie portal.fun-
dusz.olsztyn.pl lub za pośrednictwem serwisu „gov.pl”. Przed 
złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta wnioskodaw-
ca rejestruje konto na portalu. Rejestracja umożliwia pobranie 
elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek 
w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez 
Portal Beneficjenta do WFOŚiGW w Olsztynie. Przypomi-
namy, że wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal 
Beneficjenta zobowiązany jest też do jego wydrukowania z Por-
talu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarcze-
nie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi 
podpisami) do Funduszu. 

Z kolei składając wniosek poprzez serwis „gov.pl”, wniosko-
dawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie 
i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pod-
pisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego 
serwisu do WFOŚiGW w Olsztynie na wyznaczoną skrzynkę po-
dawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie do 
wniosku załączników w formie elektronicznej, czyli skany doku-
mentów z wymaganymi podpisami.

Oprac. Grzegorz Siemieniuk
Fot. NFOŚiGW 

Głównym założeniem programu „Agroenergia”  jest zwiększenie  
w sektorze rolniczym produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 
kompleksowe wsparcie działalności rolniczej, powodujące ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko. Poprzez dofinansowanie inwesty-
cji prowadzących do kreowania samowystarczalności energetycznej na 
obszarach wiejskich. Przyczyni się to również do zwiększenia lokalnego 
bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Jak wiadomo, współczesne źródła ciepła i energii elektrycznej 
(w tym OZE) wraz z magazynami energii powodują zmniejsze-
nie zużycia surowców pierwotnych. Przedsięwzięciami mający-
mi na celu poprawę efektywności energetycznej zainteresowani 
są także rolnicy indywidualni, którzy w tym zakresie będą mo-
gli otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 mln zł, w tym: 
dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153,4 mln zł, dla zwrot-
nych form dofinansowania – do 46, 6 mln zł. Nabór wniosków od-
bywa się w trybie ciągłym. 

Według założeń program „Agroenergia” realizowany będzie do 
2027 r., przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmo-
wane będą do 31.12.2025 r., natomiast kwalifikowalność kosztów 
obejmuje okres od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r.

Przewidziano dwie części dofinansowania (możliwe są inwe-
stycje w dwóch zakresach): 

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i to-
warzyszące magazyny energii 
Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć obejmują  instala-

cje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowa-
nej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje 

hybrydowe (tj. sprzężone w jednym układzie fotowoltaika lub elek-
trownia wiatrowa wraz z pompą ciepła) – instalacja PV oraz towa-
rzyszące magazyny energii elektrycznej.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifiko-
wanych dla instalacji wytwarzających energię określoną zgodnie 
z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy 
udział w kosztach 
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10<kW≤30 do 20% 15 000

30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

Ponadto, dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hy-
brydowej dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na 
podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz 
przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł. 

W zakresie towarzyszących magazynów energii mechanizm 
finansowania określono także w formie dotacji do 20% kosztów 
kwalifikowanych. Jednakże koszt kwalifikowany nie może wyno-
sić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warun-
kiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie 
go ze źródłem energii, zrealizowanym również w ramach projektu. 

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe 
elektrownie wodne 
Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolni-

cze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego 

Agroenergia – wsparcie dla 
nowoczesnego rolnictwa
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom i zainteresowaniom rolników związanych 
z inwestycjami w OZE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
odpowiedział zainicjiwaniem programu „Agroenergia”. Dofinansowanie można otrzymać 
m.in. na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, a także biogazownie 
rolnicze i małe elektrownie wodne.
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oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z to-
warzyszącymi magazynami energii.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane określone 
są do każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii  i wynoszą: 

Moc instalacji [kW] Koszt kwalifikowany

0 < x ≤ 150 do 30 tys. zł/kW

150 < x ≤ 300 do 25 tys. zł/kW

300 < x≤ 500 do 20 tys. zł/kW

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji lub pożycz-
ki. Przy czym wysokość pożyczki może wynieść do 100%. kosz-
tów kwalifikowanych,  a dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych 
(zgodnie z poniższą tabelą):

moc instalacji 
[kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy 
udział w kosztach 
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

0 < x ≤ 150

do 50%

1 800 000

150 < x ≤ 300 2 200 000

300 < x ≤ 500 2 500 000

W zakresie towarzyszących magazynów energii mechanizm 
finansowania określono także w formie dotacji do 20% kosztów 
kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn 
energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, zrealizowanym 
również w ramach projektu.

Beneficjentami w programie 
„Agroenergia” są:
W część 1 programu „Agroenergia” – jego beneficjentami są Wo-

jewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
natomiast beneficjentami końcowymi programu są osoby fizycz-
ne lub prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości 
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się 
w przedziale od 1 ha do 300 ha.

W część 2) programu „Agroenergia” – jego bene ficjentami są 
bezpośrednio osoby fizyczne lub prawne będące właścicielem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha.

Zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego  „Agroenergia”, 
przez wymienione powyżej osoby rozumie się:

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nierucho-
mości rolnej, której powierzchnia użytków rolnych zawiera się 
w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złoże-
niem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nierucho-
mości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych za-
wiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca dzia-
łalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rol-
niczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany 
w odpowiednim rejestrze stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wy-
łączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz 
podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków w programie „Agroenergia” odbywa się w try-
bie ciągłym. Nabory dla części 1 oraz części 2 są procedowane 
oddzielnie. Ogłoszenie o naborze publikowane jest przed jego roz-
poczęciem. Nabór w zakresie części 1 dla beneficjentów końco-
wych będzie realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, co nastąpi po za-
warciu umów udostępnienia środków pomiędzy NFOŚiGW, a ol-
sztyńskim funduszem. 

Termin naboru wniosków w ramach części 2) programu „Agro-
energia” zaplanowano na 20.07.2021 r., a datę jego zakończenia za-
planowano na 20.12.2021 r.

Formy dofinansowania określono w zakresie poszczególnych 
działań: w części 1 – w formie dotacji, natomiast w części 2 możli-
we jest uzyskanie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania 
o dofinansowanie w formie dotacji, nie jest obligatoryjne równo-
czesne złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

Najważniejsze warunki uzyskania 
dofinansowania:
•	 Uzyskane dofinansowanie wypłacane jest w formie 

refundacji.
•	 Przedsięwzięcia nie może być rozpoczęte przed dniem zło-

żenia wniosku o dofinansowanie.
•	 Instalowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wy-

produkowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
Oprac. Ewa Doskocz/doradca energetyczny

podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Doradcy Energetyczni 
Zapraszamy do skorzystania z pomocy Zespołu 

Doradców Energetycznych działających 
w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 
efektywności energetycznej oraz OZE”,,  

Doradcy Energetyczni mogą udzielić 
nieodpłatnie niezbędnych informacji, porad 
oraz konsultacji, których celem jest pomoc 
przy inwestycjach z  zakresu efektywności 
energetycznej, OZE, a także przy wdrażaniu 
gospodarki niskoemisyjnej.

Na podanej poniżej stronie internetowej 
znajdziecie Państwo kontakt do poszczególnych 
specjalistów:

http://wfosigw.olsztyn.pl/doradztwo-energetyczne/
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* 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

Olsztyn 
ul Niepodległości 16
tel. 89 524 70 40/41 

www.zosprp.olsztyn.pl  
olsztyn@zosprp.pl 

Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową � rmą kurierską 

Zapraszamy – realizujemy dotacje 
MSWiA, KSRG, 5000+ i inne

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 
oferuje sprzęt dla Straży Pożarnych 
i innych służb:

Złomiarze z Bystrego – Dwóch Mirków, Rysiek, Piotrek i Bolek. Kilku 
kolegów z niewielkiej miejscowości, którzy razem potrafią osiągać rzeczy 
wielkie. Nieraz już udowodnili ile znaczy solidarna współpraca, upór oraz 
działanie na rzecz innych. Trzeba wspomnieć, że to właśnie oni zajęli I miejsce 
w ostatniej edycji konkursu organizowanego przez redakcję Pulsu Regionu - 
Eko-Sołectwo. Pomimo chwalebnego zwycięstwa, nasi laureaci postanowili, 
że nagrody nie zatrzymają tylko dla siebie. Panowie, jak to mają w zwycza-
ju, zapragnęli podzielić się swoim sukcesem w nietuzinkowy sposób. Zło-
miarze z Bystrego zaprosili swoich sąsiadów i przyjaciół na rejs statkiem.

Niespodzianka była więcej niż przyjemna. Rejs po naszych okolicz-
nych jeziorach zawsze wiąże się z niecodziennymi doznaniami, ale tym 
razem chodziło chyba o coś więcej. Atmosferę na statku opisać można 
jako przyjacielsko-sąsiedzką. Wspólny rejs stworzył okazję do ponowne-
go wzmocnienia międzyludzkich więzi, które mogły nieco ucierpieć przez 
długotrwałe ograniczenia i lockdown. Rejs sprawił, że mogliśmy nie tylko 
poczuć na twarzach powiew świeżego powietrza, ale przede wszystkim – 
powiew normalności, nadziei oraz radość z bycia razem. Pewnie zabrzmi 
to nieco patetycznie, ale wydaje mi się, że wszyscy potrzebowaliśmy właś-
nie czegoś takiego.

Rzecz jasna, wrażenia z wycieczki skutecznie podnosiły okoliczności 
przyrody, a te były niebagatelne. Niebagatelność to zresztą jedna z głów-
nych cech naszego regionu.

Trasę wycieczki otwierał port z Giżycku, a wynajęty statek, pokonawszy 
jeziora Kisajno, Dargin oraz Mamry, zawitać miał ostatecznie do Węgorze-
wa. Pogoda zapowiadała nad wyraz udany dzień, a słońce przez przyjem-
nie ogrzewało twarze wycieczkowiczów.

Po kilku chwilach od wypłynięcia, oczom wszystkich okazał się most 
obrotowy, przecinający Kanał Łuczański. Most ten jest unikatem w skali 
całego świata – głównie z tego powodu, że jego bryła nie unosi się w górę, 
jak w przypadku innych mostów zwodzonych ale skręca w bok, otwiera-
jąc drogę statkom.

Mieszkańcy Bystrego mieli okazję podziwiać surowe piękno rezerwa-
tu „Wyspy na jeziorze Mamry i Kisajno”. Wyspy trzcinowe i kamieniska, 
które wyłaniają się spod tafli jeziora tworzą niecodzienną scenę, w której 
brały udział olsy, brzozy, dęby i lipy. Na terenie rezerwatu czaple przekrzy-
kują się z żurawiami, mewy z perkozami, a nad wszystkim czuwają, słynne 
w rejonie, kormorany. I tak sunęliśmy nieśpiesznie, po wodach rezerwatu, 
ciesząc oczy widowiskiem, jakie chciały nam przynieść upstrzone na jezio-
rach wysepki. Duży Ostrów, Sosnowy Ostrów, Kiermuza Wielka czy Dę-
bowa Górka to tylko kilka z nich.

 W takiej właśnie atmosferze udało nam się wpłynąć do kanału Węgo-
rzewskiego, który był ostatnim etapem rejsu, i który ostatecznie doprowadził 
nas do Węgorzewa. Tutaj mogliśmy rozprostować nieco kości, w poszukiwa-
niu obiadu (obowiązkowa ryba), pamiątek czy lodów. Miło było oderwać się 
od codzienności, wczuwając się w unikalny klimat, roztaczany przez przy-
stań Żeglugi Mazurskiej w Węgorzewie.

A potem powoli ruszyliśmy w drogę powrotną i wydaje mi się, że każ-
da ze 136 osób, obecnych na wycieczce zapamięta ten czas, zachowując 
przyjemne wspomnienia w swoich sercach. Złomiarzom z Bystrego nale-
żą się szczere gratulacje i podziękowania. Z oceanu złomu, wypłynęli na 
jeziora serdeczności.

Relacja Łukasza i Mirosława Antoniaków z Bystrego

Zbierali złom, żeby zabrać sąsiadów na wycieczkę
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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  – 3 000 zł
II miejsce  – 2 000 zł
III miejsce  – 1 000 zł
IV – V miejsce  – po 500 zł

KONKURS 
„EKO – SOŁECTWO”

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


