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XI konkurs Eko-sołEctwo 2021

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
to czas spełniania marzeń, okazywania 
sobie troski i miłości. To dni pełne pięknych 
tradycji, ale też refleksji, podsumowań oraz 
planów na nadchodzący Nowy Rok.

Składając sobie świąteczne życzenia, 
dzieląc się opłatkiem, pamiętajmy, że jest 
on symbolem pojednania i przebaczenia, 
znakiem przyjaźni i pokoju.

Życzę, by pierwsza gwiazda na 
wigilijnym niebie była zapowiedzią 
spokojnego, dobrego, pełnego wzajemnej 
życzliwości Nowego 2022 Roku. Aby był 
to czas szczęśliwy, niosący nam, naszemu 
regionowi i naszej ojczyźnie wszelką 
pomyślność. Niech wróci do nas wreszcie 
normalność, a zdrowie nigdy nie opuszcza.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Mój komentarz
Wydawca Pulsu Regionu 

Magazynu Samorządów 
Województwa Warmińsko
 Mazurskiego, jest pomy
słodawcą i organizatorem 
corocznego konkursu pod 
nazwą: EKO SOŁECTWO. 
Konkurs po raz pierwszy 
zorganizowany został w 2011 
roku i jest corocznie kontynu
owany. Tegoroczna, jedena
sta już kampania utwierdziła 
nas w przekonaniu, że takie 
ekologiczne akcje są potrzeb
ne, a wręcz niezbędne, byśmy 
mogli oczyścić nasze domo
stwa z zalegających śmieci. 
Konkurs polega na zbiór
ce zalegających w naszym 
województwie elektrośmie
ci i elektrozłomu, są to np.: 
lodówki, pralki, lady chłod
nicze, odkurzacze, mikrofa
lówki, suszarki, kosiarki, itd. 
Głównymi beneficjentami 
i adresatami są sołtysi z nasze
go regionu. Konkurs wpisu
je się w działania prioryteto
we Samorządu Warmińsko
Mazurskiego dotyczą
ce ochrony środowiska na 
terenie Warmii i Mazur, stąd 
też ponownie został obję
ty Honorowym Patronatem 
Marszałka Gustawa Marka 
Brzezina. Serdeczne podzię
kowania przekazujemy nie
strudzonym sołtysom nasze
go województwa, którzy 
w tym roku zebrali ponad 211 
ton elektrozłomu. I już zade
klarowali się na kolejny kon
kurs w 2022 roku. Dziękujemy!

Redakcja życzy wszyst
kim szczęśliwych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
udanego Nowego Roku. 
Życzymy przede wszystkim 
ZDROWIA I SZCZĘŚCIA 
O R A Z  W S Z E L K I E J 
POMYŚLNOŚCI.

Sylwia Szkamruk

członek Zarządu Fundacji
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
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Kolportaż poprzez Pocztę Polską do wszystkich, urzędów miast, 
gmin, miast i gmin oraz starostw w województwie warmiń‑
sko‑mazurskim oraz do wszystkich sołectw Warmii i Mazur 
(2360) i nadleśnictw (33).

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w woj. warmińsko‑mazurskim.

Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki – wszystkie wydziały.

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.

Zostań Ambasadorem Warmii, 
Mazur i Powiśla 
Do 31 grudnia 2021 roku przyjmowane są 

zgłoszenia do 19. edycji Lauru „najlepszym 
z najlepszych”, konkursu organizowanego przez 
marszałka województwa od 18 lat. 

Laur „Najlepszym z Najlepszych” otrzymują 
osoby, instytucje lub przedstawiciele firm z War‑
mii, Mazur oraz Powiśla, które w mijającym roku 
wyróżniły się na forum krajowym lub międzyna‑
rodowym, osiągnęły sukces i zostały docenione 
przez niezależne gremia. Przyczyniły się tym sa‑
mym do promocji regionu w kraju oraz na świecie.

 – Nasz region to nie tylko piękno w wymia-
rze natury i ciągłe dążenie do rozwoju – tłumaczy 
Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 
– To przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy od-
noszą spektakularne sukcesy w swoich dziedzinach 
nie tylko na arenie krajowej, ale również między-
narodowej. Dlatego nie jest to zwyczajne wyróż-
nienie. W swojej codziennej pracy z pewnością 
spotkali Państwo osoby, które zasługują na te pre-
stiżowe nagrody, zachęcam zatem do rekomenda-
cji swoich kandydatów. 

W 18‑letniej historii Lauru „Najlepszym z Naj‑
lepszych” docenialiśmy aktywności związane z go‑
spodarką, innowacjami i rozwojem, osobowością, 
społeczeństwem, nauką, sportem, kulturą, zdro‑
wiem, turystyką czy sztuką kulinarną.

Od 2003 roku Laurami nagrodzono już po‑
nad 400 osób, zespołów, instytucji, organizacji 
czy przedsiębiorstw. Na liście znajdują się także 
laureaci, którzy na tę statuetkę zapracowali już po 
raz piąty, szósty a nawet siódmy.

Więcej informacji na stronie internetowej: 
https://warmia.mazury.pl/wladze-wojewodztwa/
marszalek/najlepszym-z-najlepszych 

Delegacja z Rumunii z wizytą 
u marszałka 
Marszałek województwa Gustaw Marek Brze‑

zin spotkał się z rumuńską delegacją okręgu 
Dolj. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli 
tego samorządu z południowo ‑zachodniej ru‑
munii na warmii i Mazurach.

Nasz region odwiedziła delegacja z Rumunii, 
na czele z przewodniczącym Rady Okręgu Dolj – 
Dorinem Cosminem Vasilem. 

Okręg Dolj położony jest w południowo‑
‑zachodniej części kraju – należy do jedne‑
go z największych okręgów Rumunii. Znajduje 

się tam m.in. Port Lotniczy Krajowa, który ma 
wpływ na przyciąganie inwestorów z zagranicy.  
 – Współpraca międzynarodowa ma niebagatelne 
znaczenie dla rozwoju regionalnego na wielu po-
lach. Od naszych partnerów zagranicznych czerpie-
my doświadczenia, ale także transferujemy nasze 
sprawdzone rozwiązania – mówi marszałek Gu‑
staw Marek Brzezin.

Okręg Dolj posiada ogromny potencjał tury‑
styczny, który daje możliwość uprawiania różnych 
form turystyki oraz posiada dobrze rozwinięta 
sieć instytucji kultury.

Wiodącym tematem polsko‑rumuńskich roz‑
mów były m.in. wdrażanie funduszy unijnych, 
rozwój regionalny oraz współpraca lotnisk (Por‑
tu Lotniczego Olsztyn‑Mazury oraz Portu Lot‑
niczego Krajowa). 

700 tys. zł od marszałka na 
zakup strażackiego sprzętu
33 ochotnicze straże Pożarne z warmii, Ma‑

zur i Powiśla otrzymają dofinansowanie z bu‑
dżetu województwa na dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wsparcie jest przeznaczone na zakup sprzętu, 
budowę, rozbudowę i modernizację remiz Ochot‑
niczych Straży Pożarnych w regionie. Dzięki pie‑
niądzom strażacy będą mieli również do dyspozycji 
nowoczesne wozy bojowe.

- Na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych 
przeznaczyliśmy w tym roku ok. 700 tys. zł ‑ mówi 
Gustaw Marek Brzezin, marszałek wojewódz‑
twa. - Ochotnicze Straże Pożarne to duża armia 
dobrze wyszkolonych ludzi i będących w ciągłym 
działaniu. Obecnie na Warmii, Mazurach i Powi-
ślu mamy 540 jednostek, które zrzeszają ponad 18 
tys. ochotników - zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 
Nie brakuje również młodzieżowych drużyn stra-
żackich, które w niedługim czasie zastąpią swoich 
starszych kolegów. To one stanowią o przyszłości 
Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
życzymy dobrego zdrowia,  pogody ducha 

i wewnętrznego spokoju.
Niech ten wyjątkowy czas wzbudzi refleksję, 

życzliwość oraz wzajemne zrozumienie, 
a chwile spędzone w gronie najbliższych 

będą wypełnione miłością i radością.
Mieszkańcom Morąga 

oraz miejscowości wiejskich Gminy Morąg

        Życzą: 
Radni Gminy Morąg 

oraz Burmistrz Morąga
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O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funk‑
cjonowania naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Na 
istotę tego problemu wskazuje chociażby fakt, iż ustanowiony zo‑
stał Dzień Czystego Powietrza, który obchodzony jest 14 listopa‑
da każdego roku. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić 
dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, ponieważ czyste po‑
wietrze to podstawa i dobro, którego powinniśmy chronić niczym 
największego skarbu.

Spore oszczędności w domowym budżecie
Największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Główną 

przyczyną jego powstawania jest niska emisja, czyli m.in. spaliny 
wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzin‑
nych. Teraz zdecydowanie łatwiej jest wymienić piec czy zadbać 
o ocieplenie domu dzięki funkcjonującemu od września 2018 roku 
Programowi Priorytetowemu „Czyste Powietrze”.

W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie na 
przeprowadzenie kompleksowego docieplenia budynku, wymiany 

stolarki okiennej i kotła na piec nowej generacji. Ocieplanie na‑
szych domów dobrym materiałem izolacyjnym to nie tylko spore 
oszczędności w domowym budżecie, ale i gwarancja zdrowia nie 
tylko dla nas, ale i przyszłych pokoleń.

W województwie warmińsko ‑mazurskim zainteresowanie pro‑
gramem „Czyste Powietrze” jest niezmiennie duże. Do końca listo‑
pada 2021 roku do Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie wpłynęło 
ponad 12,5 tys. wniosków o dofinansowanie. Ponadto podpisano 
ponad 10 tys. umów dotacyjnych na kwotę ponad 181,7 mln zł i po‑
nad 400 umów pożyczkowych na ponad 9,7 mln zł.

Zdecydowanie najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono 
na przedsięwzięcia dotyczące wymiany starych pieców na nowe, 
spełniające najwyższe normy i ograniczające emisję zanieczyszczeń 
do atmosfery. Kolejną grupę pod względem ilości stanowią wnio‑
ski kompleksowe tj. obejmujące swym zakresem zarówno zakup 
i montaż nowego źródła ciepła jak i kompleksową termomoderni‑
zację budynków (docieplenie przegród budowlanych, wymianę sto‑
larki okiennej i drzwiowej).

„Czyste Powietrze” – 
zadbaj o swój  kawałek 
nieba
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie od 2018 roku wdraża 
rządowy program „Czyste Powietrze”, który cieszy się bardzo dużą popularnością na terenie  
naszego województwa. Do końca listopada złożono ponad 12,5 tys. wniosków o dofinansowanie. 
Liczba ta, z dnia na dzień, rośnie.
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 Gdzie składać wnioski?
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochro‑

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Aktualnie obo‑
wiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją 
jego wypełniania dostępne są w  Portalu Beneficjenta, tj. aplika‑
cji internetowej znajdującej się na stronie portal.fundusz.olsztyn.
pl lub za pośrednictwem serwisu „gov.pl”. Przed złożeniem wnio‑
sku poprzez Portal Beneficjenta wnioskodawca rejestruje konto na 
portalu. Rejestracja umożliwia pobranie elektronicznej postaci for‑
mularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej nale‑
ży wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW 
w Olsztynie. Przypominamy, że wnioskodawca przesyłający wnio‑
sek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest też do jego wy‑
drukowania z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem 
i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wyma‑
ganymi podpisami) do Funduszu. 

Z kolei składając wniosek poprzez serwis „gov.pl”, wnioskodaw‑
ca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i pod‑
pisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwi‑
su do WFOŚiGW w Olsztynie na wyznaczoną skrzynkę podawczą 
ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie do wniosku za‑
łączników w formie elektronicznej, czyli skany dokumentów z wy‑
maganymi podpisami.

75 samorządów z Warmii i Mazur aktywnie włączyło się w re‑
alizację programu „Czyste Powietrze”. W gminach tych powstały 
specjalne punkty konsultacyjno – informacyjne, gdzie każdy miesz‑
kaniec może uzyskać informacje w zakresie warunków uzyskania 
dotacji w ramach programu, pomoc w przygotowaniu i złożeniu 
wniosku o dofinansowanie, jak również uzyskać porady meryto‑
ryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, 
termomodernizacji budynku. 

Grzegorz Siemieniuk

Szczegółowe informacje
dotyczące programu 
„Czyste Powietrze” 

znajdą Państwo na stronie

 http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze 

lub 

https://portal.fundusz.olsztyn.pl

 Samorządy, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację PP „Czyste Powietrze”
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Życzymy Państwu świąt Bożego Narodzenia  

wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego 

wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary, 

szczęścia i sukcesów 

w życiu prywatnym oraz  zawodowym.

Jarosław Bogusz
Prezes Zarządu 

WFOŚiGW w Olsztynie

Tomasz Tracz 
Zastępca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie

Powiat Gmina

Bartoszyce

Bartoszyce 
Miasto Bartoszyce 
Miasto Górowo Iławeckie 
Górowo Iławeckie
Sępopol

Braniewo

Miasto Braniewo
Frombork 
Pieniężno 
Płoskinia 
Wilczęta

Działdowo Działdowo 
Miasto Działdowo

Elbląg

Elbląg
Godkowo 
Gronowo Elbląskie 
Markusy
Milejewo 
Młynary 
Pasłęk 
Rychliki 
Tolkmicko

Ełk

Ełk 
Miasto Ełk 
Kalinowo 
Prostki

Powiat Gmina

Giżycko

Giżycko 
Miasto Giżycko
Miłki 
Ryn 
Wydminy

Gołdap
Banie Mazurskie 
Dubeninki 
Gołdap

Iława

Iława
Kisielice 
Lubawa 
Miasto Lubawa
Susz

Kętrzyn

Barciany 
Miasto Kętrzyn 
Kętrzyn
Reszel 
Srokowo

Lidzbark 
Warmiński

Kiwity 
Lidzbark Warmiński 
Miasto Lidzbark Warmiński 
Orneta

Mrągowo Miasto Mrągowo 
Sorkwity

Powiat Gmina

Nidzica Janowiec Kościelny 
Janowo 

Nowe 
Miasto 
Lubawskie

Biskupiec 
Grodziczno
 Kozłowo 
Kurzętnik 
Miasto Nowe Miasto 
Lubawskie 
Nowe Miasto Lubawskie

Olecko Kowale Oleckie 
Olecko

Olsztyn
Dywity 
Olsztynek 
Purda

Ostróda

Dąbrówno 
Grunwald
Łukta 
Małdyty 
Miasto Ostróda 
Ostróda

Pisz Miasto Biała Piska 
Pisz

Szczytno

Jedwabno 
Miasto Szczytno 
Pasym 
Rozogi

Gminy, które podpisały porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”:
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Szanowni Państwo
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest 

ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze 
Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz 
propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem 
chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej 
pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Bolesław Chomicz – pierwszy prezes 
odrodzonego Związku, który w tym roku świętuje swój jubileusz 100-lecia, tak mówił 
o strażach pożarnych:

„Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym 
posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel 
zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej 
władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie 
obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, 
bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii 
i poszanowania dla siły moralnej”.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP 
woj.  Warmińsko-Mazurskiego 
serdecznie dziękuje wszystkim 
sympatykom ochotniczego ruchu 
strażackiego i życzy dużo zdrowia 
i szczęścia w nadchodzącym nowym 

2022 roku.

Grzegorz Matczyński 
Dyrektor Zarządu Wykonawczego 

OW ZOSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego 

Gustaw Marek Brzezin 
Prezes Oddziału Wojewódzkiego

ZOSP RP Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego

KRS 0000 116 212
cel szczegółowy: 
OSP w ………….........................................

woj. warmińsko-mazurskie
Pobierz bezpłatny program e-Pity ze strony
www.zosprp.pl
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www.tuw.pl

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.

UBEZPIECZAJMY SIȨ U  SIEBIE

BIURO REGIONALNE W OLSZTYNIE
02-793, ul. Baśniowa 44

tel. 22 111 2222, 22 111 2223

email: torun@tuw.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej. 

Od 1992 roku realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. 

Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

ATRAKCYJNA OFERTA I DODATKOWE RABATY!

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych, 
z możliwością rozszerzenia ochrony o dodatkowe 12 ryzyk, a dla budynków mieszkalnych 
w wariancie od wszystkich ryzyk

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie Bezpieczna Zagroda:
ü  budynków i budowli, w tym budynków mieszkalnych 

  w wariancie od wszystkich ryzyk,

ü  mienia w gospodarstwie rolnym, w tym także 

  od ryzyka kradzieży z włamaniem (nowość na rynku),

ü  ruchomości domowych i stałych elementów 

wykończenia, w tym także od ryzyka kradzieży 

  z włamaniem,

ü  szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 

  w tym baterii i kolektorów słonecznych,

  

ü  instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym 

  solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, wiatraków,

  itp. , również od ryzyka kradzieży z włamaniem,

ü  budynków i budowli w budowie,

ü  odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

ü  następstw nieszczęśliwych wypadków,

ü  Dom Assistance, który zapewnia pomoc medyczną 

i interwencyjną odpowiedniego specjalisty 

w zależności od rodzaju uszkodzeń i wybranego 

wariantu ubezpieczenia

i wiele innych...

  

  

  
Ubezpieczenie sprzętu rolniczego (Agrocasco)

BIURO REGIONALNE W OLSZTYNIE
ul. 1-go Maja 13
10-117 Olsztyn
tel. 89 523 55 51
email: olsztyn@tuw.pl
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Zrównoważona gospodarka wodą 
w obliczu toczących się zmian klimatu

Działalność człowieka wpływa na klimat. To fakt, a zachodzą‑
ce zmiany widoczne są „gołym okiem” na przestrzeni życia jedne‑
go pokolenia. Masowe spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów 
i niszczenie terenów biologicznie czynnych oraz zanieczyszczenie 
mórz i oceanów naruszyło stabilność całego systemu przyrodni‑
czego i jest główną przyczyną gwałtownego wzrostu stężenia ga‑
zów cieplarnianych w atmosferze. Uruchomiło to proces, który 
znamy pod nazwą „globalne ocieplenie”.  Przez to klimat staje się 
nieprzewidywalny.

Wśród wszystkich obszarów gospodarki to sektor rolniczy jest 
najbardziej narażony na skutki zmiany klimatu. O powodzeniu pro‑
dukcji rolnej w ogromnym stopniu decydują czynniki klimatyczne: 
ilość i rozkład opadów, maksymalne i minimalne temperatury, wy‑
stępowanie (bądź nie) okrywy śnieżnej czy wiosennych przymroz‑
ków, długość okresu wegetacyjnego itp. Nawet niewielka ich zmiana 
w długiej perspektywie może prowadzić do destabilizacji produkcji 
rolnej i niepewności jej wyników a nawet skutkować wyłączeniem 
określonego rodzaju produkcji na danym terenie. Stąd uznaje się, 
że zmiana klimatu jest jednym z czynników stanowiących zagro‑
żenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie rolnictwo 
jest sektorem, który w istotny sposób przyczynia się do zachodzą‑
cej zmiany klimatu – jest ono istotnym źródłem emisji gazów cie‑
plarnianych, w tym podtlenku azotu i metanu. W obecnej sytuacji 
rolnictwo musi adaptować się do zmiany klimatu, a jednocześnie 
starać się ją hamować. Nadszedł czas, aby rolnik na nowo spojrzał 
na swoją działalność i określił podejście do kluczowych zagadnień 
– metod uprawy gleby, zanieczyszczenia powietrza, jakie może po‑
wodować jego działalność, oraz zużycia wody w produkcji rolniczej.

Woda jest dobrem wspólnym, a jednocześnie niezwykle cennym 
zasobem, bez którego nie ma życia, produkcji żywności ani rozwoju 
gospodarczego. Dobrem, które jest zagrożone nie tylko pogłębiają‑
cym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowa‑
nia wymagającym pilnej i zasadniczej poprawy gdyż od dłuższego 
czasu obserwuje się  niepokojące, stałe pogarszanie stanu jakościo‑
wego i ilościowego zasobów wodnych w Polsce.

Głównym użytkownikiem zasobów wodnych w kraju jest rol‑
nictwo, które gospodaruje na 60% powierzchni obszarów zlewni. 
Odnawialne zasoby wodne pochodzą z opadów, na których ilość 
i rozkład nie mamy wpływu. Choć ilość opadów nie zmienia się 
znacząco od 150 lat, ich rozkład stał się w ostatnich dekadach nie‑
korzystny z punktu widzenia odnawiania się zasobów wody. Mniej 
wody pada latem (w sezonie wegetacyjnym), opady mają charakter 

nawalny, powodujący szybki odpływ wody z terenu zlewni, zimą zaś 
częstsze są opady deszczu niż śniegu. O ile nie mamy wpływu na 
rozkład czy intensywność opadów, to możemy wpływać na tempo 
ich ucieczki, zapobiegając parowaniu i spływowi powierzchniowe‑
mu. Jest to konieczne ponieważ prowadzenie gospodarki powodują‑
cej dalsze uszczuplenie i degradację zasobów wodnych drastycznie 
obniża jakość produkcji i niesie za sobą szersze konsekwencje.

Dotychczasowe, tradycyjne podejście do gospodarowania woda‑
mi na terenach rolniczych było oparte na koncepcji „rolnictwa od‑

wodnieniowego”, a pojęcie „utrzymanie 
wód/rzek” oznaczało przede wszystkim 
meliorację i regulowanie cieków. Za‑
kładano, że najważniejszym zadaniem 
gospodarowania wodami powierzchnio‑
wymi na terenach rolniczych jest usu‑
nięcie stałego lub sezonowego nadmiaru 
wody ograniczającego dostępność tere‑
nu i wielkość produkcji rolnej. Znako‑
mita część zlewni została zmeliorowana 
w celu przyspieszenia odpływu wód. Po 
akcesji Polski do UE problem nasilił się 
jeszcze bardziej z uwagi na dostępność 
środków unijnych na różnego rodzaju 
inwestycje hydrotechniczne przyczy‑
niające się do pogłębiania problemów 
suszy i powodzi. Dodatkowo problem 
nasiliło stosowanie upraw monokul‑

turowych zarówno w rolnictwie jak i leśnictwie. W dłuższej per‑
spektywie takie działania okazały się szkodliwe z punktu widzenia 
ochrony zasobów wodnych i doprowadziły do głębokiego kryzysu 
ekosystemów wód śródlądowych. 

Zgodnie ze współczesną wiedzą podstawą zrównoważonego go‑
spodarowania wodą na terenach wiejskich jest zarządzanie ryzykiem 
wystąpienia powodzi i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez spowal‑
nianie spływu wód ze zlewni. Podstawą są rozwiązania oparte o poten‑
cjał ekosystemu, pozwalające na magazynowanie wody w krajobrazie. 
Szczególnie ważna dla terenów rolniczych jest naturalna retencja czy‑
li zatrzymywanie wody w naturalnych zbiornikach (stawach, oczkach 
wodnych, starorzeczach) oraz retencja dolin rzecznych. Wodę poma‑
gają zatrzymywać siedliska leśne, łąkowo‑pastwiskowe i mokradłowe. 
Równie istotnym elementem jest zatrzymywanie wody w glebie – uwil‑
gotnienie profilu glebowego. W tym wypadku pozytywny wpływ ma 
zwiększenie udziału powierzchni łąk i pastwisk w ogólnym areale te‑
renów rolniczych. Trwałe użytki zielone poza spowolnieniem spływu 
powierzchniowego i umożliwieniem większej infiltracji wody dodat‑
kowo przechwytują związki biogenne pochodzące z nawozów rolni‑
czych, oczyszczają wodę zasilającą cieki krajobrazu rolniczego, a tym 
samym ograniczają eutrofizację wód powierzchniowych.

W trosce o dzisiejsze i przyszłe pokolenia w 2019 r. w MRiRW 
powstała ogólnopolska koncepcja Tworzenia Lokalnych Partnerstw 
ds. Wody, którą w województwie warmińsko‑mazurskim z sukce‑
sem realizuje  Warmińsko‑Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolni‑
czego z siedzibą w Olsztynie. Projekt ten ma na celu zacieśnienie 
współpracy wszystkich podmiotów działających na szczeblu regio‑
nalnym i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, 
w tym podjęcie działań w kierunku diagnozy sytuacji w zakresie 
zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i miesz‑
kańców obszarów wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk 
poprawiających retencję wodną. Więcej o samym projekcie można 
dowiedzieć się ze strony www.wmodr.pl

Fot. WMODR
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Od początku swego istnienia ARiMR najwięcej środków przeka‑
zuje w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W tegorocznej 
kampanii w woj. warmińsko‑mazurskim o przyznanie dopłat bezpo‑
średnich ubiegało się 42 364 rolników. Od sześciu lat Agencja realizu‑
je wypłatę w formie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, a od 
trzech lat zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. W ra‑
mach dopłat bezpośrednich rolnicy w naszym województwie otrzy‑
mali łącznie ponad 13,7 mld zł.

Dobrostan zwierząt
Rolnicy, którzy zadbali o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt 

hodowlanych po raz drugi mogli ubiegać się o wsparcie w ramach 
działania „Dobrostan zwierząt”. Od tego roku płatnością dobrosta‑
nową oprócz krów, loch i tuczników zostały objęte również owce 
w wieku co najmniej 12 miesięcy. Ze złożonych w woj. warmińsko‑
‑mazurskim dokumentów wynika, że zwierzęta w podwyższonym 
standardzie będą utrzymywane w ponad 6,5 tys. gospodarstw, i bę‑
dzie dotyczyło to łącznie blisko 190 tys. świń, krów i owiec. 

Pomoc udzielana w związku 
z występowaniem ASF

W odpowiedzi na trudną sytuację na rynku trzody chlewnej 
ARiMR realizuje również pomoc krajową, która obejmuje już ist‑
niejące w latach poprzednich lub zmodyfikowane oraz nowe instru‑
menty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych, jak 
i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami wy‑
stępowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.  Pomoc ta obejmu‑
je m.in. bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zjawiska 
zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF oraz osłonę zaciągnię‑
tych zobowiązań cywilnoprawnych. 

W woj. warmińsko‑mazurskim wnioski o refundację poniesio‑
nych wydatków na bioasekurację złożyło 339 producentów na łącz‑
ną kwotę ponad 925 tys. zł.

Producenci trzody chlewnej mogli składać wnioski o wsparcie 
umożliwiające wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyska‑
nego przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu 
żywca w strefach ASF Do końca listopada wpłynęło tysiąc wnio‑
sków na kwotę ponad 54 mln zł. 

Producenci świń mogli ubiegać się o udzielenie pożyczki na sfinan‑
sowanie spłaty powstałego zadłużenia. Wnioskowana w 2021 r. kwo‑
ta o to wsparcie w woj. warmińsko‑mazurskim wynosi ok. 7 mln zł.

Realizowana przez Agencję pomoc krajowa obejmuje również produ‑
centów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym 
zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia 
do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń. Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. 
W 2021 roku wnioski złożyło już 750 rolników na kwotę ponad 1,86 mln 
zł i do tej pory ARiMR przekazała na konta producentów 1,75 mln zł.

Wsparcie dla pszczelarzy
ARiMR w swojej ofercie w 2021 r. po raz pierwszy miała również 

wsparcie dla pszczelarzy w postaci dofinasowania do przezimowa‑
nych rodzin pszczelich. W naszym województwie ze wsparcia sko‑
rzystało 1479  pszczelarzy na kwotę ponad 1,88 mln zł.

Pomoc w przypadku szkód w uprawach 
rolnych

Pomoc realizowana przez Agencję obejmuje również jednora‑
zową pomoc ad hoc i pomoc taka została skierowana do rolników, 
którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rol‑
nych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosfe‑
rycznych. W ramach tego wsparcia pomoc skierowano do prawie 
28 tys. rolników w łącznej kwocie ponad 127 mln zł.

Działania premiowe
Również w tym roku przyjmowane były wnioski na premie dla 

młodych rolników (był to siódmy nabór z tego działania i już wypła‑
cono kwotę ponad 97 mln zł) oraz na rozpoczęcie pozarolniczej dzia‑
łalności gospodarczej (wypłacona została już kwota ok. 44 mln zł). 

Działania inwestycyjne
W 2021 r. ARiMR przeprowadziła jeden duży nabór wniosków 

na najpopularniejsze działanie „Modernizacja gospodarstw rol‑
nych”. Wpłynęło 720 wniosków. Agencja przeprowadziła też dwa 
nabory wniosków na działanie dotyczące inwestycji zapobiegają‑
cych zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, w tym na operacje do‑
tyczące zabezpieczenia gospodarstw przed rozprzestrzenianiem się 
wirusa ASF. Przeprowadzono również nabór wniosków na inwesty‑
cje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotana‑
mi. W tym roku zaplanowano jeszcze jeden nabór na to działanie.

W 2021 r. Agencja wypłaciła dla warmińsko‑mazurskich rol‑
ników w ramach działań inwestycyjnych kwotę ponad 120 milio‑
nów złotych. 

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich
ARiMR wspiera KGW od 2018 roku. Mamy zarejestrowanych 

378 warmińsko‑mazurskich KGW, które w tym roku złożyły wnio‑
ski na kwotę 1,8 mln zł. W latach 2018‑2020 trafiło do nich ponad 
2,2 mln zł.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 
2014-2020 

W 2021r. zostały ogłoszone trzy nabory wniosków o dofinanso‑
wanie w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014‑2020. Łącz‑
nie dofinansowanie przekracza kwotę 47 mln zł.

Wsparcie rolników i rybaków 
z Warmii, Mazur i Powiśla
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 22,8 mld złotych na wsparcie 
rolników i rybaków z Warmii, Mazur i Powiśla.
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fot.www.gokrozogi.eu/

w y Dawc a P u L su r E G Ion u  M aG a Z y n u s a Mor Z ą D ów 
wojEwóDZtwa warMIńsko-MaZurskIEGo – PoMysłoDawca 
I orGanIZator 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 zebrano 211 800 kg. 

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. 

Przez 11 lat 
funkcjonowania konkursu zebrano ponad

1.463.403 kg elektrośmieci!
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w poszczególnych latach zebrano:

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko‑Mazurskiego
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Laureaci jedenastu edycji konkursu „Eko‑sołectwo”
Edycja rok

Liczba sołectw 
biorąca udział 

w konkursie

Laureaci ogółem 
zebrane 

elektrośmieciImię i nazwisko Gmina sołectwo

I 2011 40
Piotr Dusyn Miłki Miłki

67 319Jan Krajewski Iłowo‑Osada Iłowo‑Wieś
Krystyna Ozga Świątki Kalisty

II 2012 53
Marcin Furtak Węgorzewo Stulichy

96 700Wiesława Herbatowicz Budry Więcki
Elżbieta Rodak Dobre Miasto Swobodna

III 2013 29
Bożena Ślubowska Purda Przykop 

63 219Urszula Raszkowska Purda Butryny 
Wiesława Herbatowicz Budry Więcki 

IV 2014 25
Anna Erber Morag Królewo

73 000Bożena Ślubowska Purda Przykop
Dagmar Zajko Sorkwity Choszczewo

V 2015 66
Anna Erber Morąg Królewo

115 380Bożena Ślubowska Purda Przykop
Bożena Pupek Piecki Krutyński Piecek 

VI 2016 36
Anna  Erber Morąg Królewo

124 208Mirosław  Antoniak Giżycko Bystry
Anna  Kowal Miłki Jagodne Wielkie

VII 2017 28
Tadeusz Woźniak Korsze Glitajny

125 770Mirosław Antoniak Giżycko Bystry
Anna Erber Morąg Królewo

VIII 2018 24
Mirosław Antoniak Giżycko Bystry

125 840Tadeusz Woźniak Korsze Glitajny
Anna Erber Morąg Królewo

IX 2019  58

Tadeusz Woźniak  Korsze Glitajny

255 070
Mirosław Antoniak Giżycko Bystry
Katarzyna Szczurowska  Morąg Maliniak
Anna Erber Morąg  Królewo
Kazimierz Rutkowski Srokowo Jegławki

X 2020 29

Mirosław Antoniak Giżycko Bystry

205 097
Anna Erber Morąg Królewo
Tadeusz Woźniak Korsze Glitajny
Jan Szuszkiewicz Dobre Miasto Stary Dwór
Monika Zajączkowska‑Maziuk Orneta Nowy Dwór

XI 2021 25

 Mirosław Antoniak Giżycko Bystry

211 800
Jadwiga Święcka Budry Piłaki Małe
Anna Erber Morąg Królewo
Tadeusz Woźniak Korsze Glitajny
Kazimierz Rutkowski Srokowo Jegławki

razem 1 463 403

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko‑Mazurskiego
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Lp. Nazwisko i imię Sołectwo Gmina Waga kg

1. Antoniak Mirosław Bystry Giżycko 56 680

2. Błachnio Wiesław Kromarki Bartoszyce 1 900

3. Borowiecki Bogdan Barty Zalewo 3 400

4. Brożko Bogusław Osieka Bartoszyce 1 460

5. Dzwoniarski Dariusz Słupnica Biskupiec 750

6. Erber Anna Królewo Morąg 30 330

7. Gałecki Leon Łankiejmy Korsze 6 880

8. Gołębiewski Kazimierz Radziejewo Pieniężno 1 920

9. Jaksina Sylwia Kiwity Kiwity 3 500

10. Klufas Michał Lelkowo Lelkowo 5 690

11. Kłak Beata Dębówko Szczytno 2 740

12. Krawaczyńska Elżbieta Gaj Biskupiec 1 220

13. Maksimik Krystyna Jakubowo Kisielickie Susz 470

14. Orłowski Stanisław Gródki Płośnica 700

15. Przerwa Kamila Włodowo Świątki 400

16. Repko Irena Konradowo Świątki 640

17. Rutkowski Kazimierz Jegławki Srokowo 11 660

18. Surażyńska Alicja Sobole Wieliczki 420

19. Szuszkiewicz Jan Stary Dwór Dobre Miasto 2 980

20. Szymańska Edyta Burdąg Jedwabno 7 360

21. Święcka Jadwiga Piłaki Małe Budry 42 300

22. Woźniak Tadeusz Glitajny Korsze 18 150

23. Zajączkowska‑Maziuk Monika Nowy Dwór Orneta 3 110

24. Zamożniewicz‑Bałdyga Joanna Świątki Świątki 3 410

25. Zuśka Sławomir Rudzienice Iława 3 730

UCZeStniCy Xi eDyCji KOnKURSU 
„eKO-SOłeCtWO”
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FinALiŚCi Xi eDyCji  
KOnKURSU „eKO-SOłeCtWO”

1.  Mirosław Antoniak  ..........................................................................  56 680 kg 
sołectwo Bystry, gmina Giżycko

2.  jadwiga Święcka  ...............................................................................  42 300 kg 
sołectwo Piłaki Małe, gmina Budry

3. Anna erber  ................................................................................  30 330 kg 
sołectwo Królewo, gmina Morąg

4.  tadeusz Woźniak  ..................................................................  18 150 kg 
sołectwo Glitajny, gmina Korsze

5.  Kazimierz Rutkowski  ...................................................................  11 660 kg 
sołectwo Jegławki, gmina Srokowo

Sponsorzy:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

Warmińsko ‑Mazurska Izba Rolnicza 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

Organizator konkursu „eko-Sołectwo”: 
ReDAKCjA PULSU ReGiOnU 
Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Hasło przewodnie tegorocznego kongresu brzmiało „Euro‑
pa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”. Wśród 
najważniejszych zagadnień, które omawiane były podczas pane‑
li, znalazły się: finansowanie rozwoju regionów, smart‑rozwią‑
zania, współpraca transgraniczna oraz tworzenie sprzyjających 
warunków dla inwestycji. Głównym tematem kongresu, poru‑
szonym podczas sesji plenarnej była „Przyszłość idei decentrali‑
zacji – spór o zakres samorządności”. 

Dyskusję, w której obok marszałka Brzezina udział wzięli: pre‑
zydent Poznania Jacek Jaśkowiak, poseł Krzysztof Gawkowski 
i minister Paweł Szefernaker, zdominował temat przewidywanych 
skutków wprowadzenia Polskiego Ładu.

– To „operacja na żywym organizmie”. Nie powinno się eks‑
perymentować. Pieniądze z Polskiego Ładu są pożyczone i przy‑
szłe pokolenia będą musiały je spłacać – zwracał uwagę Gustaw 
Marek Brzezin. – Bardzo potrzebny jest dialog w celu skutecz‑
nego zainwestowania każdej złotówki. Konieczne jest powołanie 
czegoś w rodzaju „okrągłego stołu” rządowo‑samorządowego – 
zaapelował Brzezin.

Program merytoryczny konferencji obejmował ponad 100 wy‑
darzeń, które zostały podzielone na ścieżki 
tematyczne, takie jak m.in. Biznes i Zarzą‑
dzanie, Innowacje, Społeczeństwo, Współ‑
praca Międzyregionalna oraz Zrównoważony 
Rozwój.

Marszałek Brzezin wyraził nadzieję, że 
współpraca samorządu regionalnego z or‑
ganizatorami kongresu w Mikołajkach bę‑
dzie długotrwała.

– To jest duża wartość dla Warmii i Ma‑
zur, bo możemy w ten sposób promować re‑
gion piękny, znany z przyrody, możliwości 
wypoczynku i turystyki. Możemy też poka‑
zywać region ambitny, region rozwijający się, 
który po raz kolejny w 100 procentach wy‑
korzystuje środki z Unii Europejskiej i przy‑
gotowuje się też do następnej perspektywy. 
Kongres jest możliwością publicznej dysku‑
sji w bardzo ważnych kwestiach, m.in. w za‑
kresie wymiany doświadczeń w wymiarze 
międzynarodowym. Dzisiaj jest to najwięk‑

sze spotkanie samorządowe w Polsce. Gościmy około tysiąca uczest‑
ników, jest mnóstwo różnorodnych paneli. Spodziewam się, że ta 
dyskusja i wnioski po kongresie będą przynosiły jak najlepszy efekt 
dla rozwoju naszych regionów – ocenił marszałek województwa.

„Okrągły stół” rządu i samorządu

 – w tym roku głównym partnerem Europejskiego kongre‑
su samorządów jest samorząd województwa warmińsko‑mazur‑
skiego. Dlaczego region zaangażował się w przyciągnięcie tego 
wydarzenia na Mazury?

 – Naszym zdaniem to nowy, przyciągający uwagę sposób na po‑
kazanie regionu jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, pracy, 
nauki i wypoczynku. Impreza jest szeroko promowana, przyciąga wy‑
jątkowych gości cieszących się autorytetem, więc informacja o Warmii 
i Mazurach dotrze nie tylko do uczestników, ale i innych osób zainte‑
resowanych tematyką samorządów, biznesu, turystyki.

 – czy organizacja takich imprez przynosi bezpośrednie, czy 
raczej pośrednie korzyści w dłuższym okresie? (może region chce 
np. wzmocnić swoją pozycję na mapie tzw. przemysłu spotkań?, 
promocja regionu?)

 – Zakładamy, że jedne i drugie. Warmia i Mazury co roku przyj‑
mują tysiące turystów, gości z kraju i zagranicy, coraz częściej także 
poza sezonem. Przez lata systematycznie inwestowaliśmy w infra‑
strukturę, także w najwyższej klasy bazę noclegową. Obecnie więc 
w regionie mamy zarówno odpowiednie zaplecze hotelowe, jaki i co‑
raz lepszą infrastrukturę transportową.

 – Hasło przewodnie kongresu to „Europa po pandemii: jak 
odbudować lokalną gospodarkę?”. czy warmińsko‑mazurska 
gospodarka, jako region kojarzony głównie z turystyką, moc‑
no ucierpiała? 

 – Wszyscy ucierpieliśmy. Widzimy, jak wiele zmieniła w naszym 
życiu pandemia spowodowana wirusem Sars‑Cov‑2. Samorząd wo‑
jewództwa szybko i sprawnie uruchomił wszelkie możliwe wsparcie 
w sferze ochrony zdrowia czy przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy, tak‑
że ci najmniejsi, sprawnie wykorzystali narzędzia wszelkiego wsparcia 

Wywiad z marszałkiem województwa 
warmińsko-mazurskiego

Polska potrzebuje „okrągłego stołu”, przy którym rząd zasiądzie z samorządami na partnerskich 
zasadach – podkreślał marszałek Gustaw Marek Brzezin podczas Vi europejskiego Kongresu 
Samorządów, który w dniach 6   –7 grudnia zgromadził w Mikołajkach blisko 1000 uczestników 
z 25 krajów europy.
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antykryzysowego. Zakładamy, że część przyszłych środków spójności 
będzie przeznaczona na usuwanie skutków kryzysu. Samorząd woje‑
wództwa, planując przyszłą interwencję, bierze również pod uwagę tę 
konieczność, dostosowując programowanie do bieżącej sytuacji. Ważną 
rolę odegrają m.in. działania poprawiające kondycję przedsiębiorstw 
regionu, w tym ich odporność na kolejne spowolnienia gospodarcze.

 – Dla samorządów ważnym źródłem finansowania rozwoju 
są różnego typu zewnętrze źródła, np. fundusze uE, czy fundu‑
sze krajowe. jak ocenia pan dostępności tego typu instrumentów? 

 – Z punktu widzenia gospodarza województwa najistotniejszy 
jest regionalny program operacyjny. To w każdej edycji główne narzę‑
dzie realizacji celów strategii rozwoju społeczno‑gospodarczego wo‑
jewództwa. Nowy program, nad którym obecnie pracujemy, będzie 
przede wszystkim realizował cele określone w strategii „Warmińsko‑
‑Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno‑gospodarczego”. Pa‑
trząc zaś na dotychczasowe doświadczenia, tych funduszy nigdy nie 
jest dość, inwestujemy każdą pozyskaną złotówkę czy euro, nie zda‑
rzyło się, abybyśmy musieli zwracać jakieś niezainwestowane środki. 

 – Może trochę polityki – czy pana zdaniem rządowe wsparcie, 
z różnego typu funduszy rządowych omija te samorządy, które 
nie są władzy przychylne? jak to wygląda w przypadku wojewódz‑
twa warmińsko‑mazurskiego?

– Niestety coraz częściej odnosimy wrażenie, które opiera się na 
dotychczasowych doświadczeniach z programów rządowych, że fun‑
dusze te rozdysponowywane są po tzw. uważaniu, czyli uznaniowo. 
Czy to według klucza przynależności partyjnej samorządowców za‑
siadających u steru swojej społeczności lokalnej, czy też wyłącznie 
dla przyciągania elektoratu. Bez względu na zasadność merytorycz‑
ną oraz według niejasnych kryteriów. To nie jest „trochę polityki” – 
to jest czysta polityka, w tym mało pozytywnym ujęciu. A przecież 
wszyscy stoimy przed poważnymi zadaniami – po prostu jest tyle do 
zrobienia, że nie powinno być miejsca na politykowanie.

 – jakie są największe wyzwania dla regionu na najbliższe lata? 
 – Na Warmii i Mazurach nie tracimy z oczu horyzontu, wciąż 

myślimy o rozwoju strategicznym i poszukujemy nowych kierunków 
działań, m.in. przekuwając unikatowe walory przyrodnicze w najwięk‑
sze gospodarcze atuty. Trwa programowanie funduszy unijnych nowej 
perspektywy finansowej. Od momentu pojawienia się pandemii Co‑
vid‑19 priorytetowym zadaniem wszystkich instytucji zarządzających 
w Polsce było wdrożenie i sfinansowanie działań niwelujących jej skutki 

oraz wspierających walkę z nią. Spowo‑
dowało to szereg opóźnień w przygo‑
towywaniu regulacji europejskich oraz 
krajowych ram dla przygotowania pro‑
gramów operacyjnych na lata 2021‑2027. 
Zaś w dobie zmian klimatu istotnym za‑
daniem jest dążenie do zrównoważonego 
rozwoju, w którym wzrost ekonomicz‑
ny nie będzie negatywnie oddziaływał na 
środowisko naturalne. Chcemy się roz‑
wijać gospodarczo. W naszym regionie 
troska o środowisko naturalne zawsze 
była priorytetem. Staramy się zachować 
równowagę pomiędzy postępem przemy‑
słowym a zachowaniem walorów przy‑
rodniczych. Przygotowujemy się też do 
wdrażania czwartej inteligentnej specja‑
lizacji regionu, którą określiliśmy jako 
„zdrowe życie”. 

 – Proszę nam przybliżyć ten kie‑
runek rozwoju. 

 – Jak już wspomniałem, w projekto‑
waniu nowych inteligentnych specjali‑
zacji kluczową rolę odgrywają społeczne 

i rynkowe zapotrzebowania oraz potencjał regionu. Ta kolejna wpi‑
suje się w globalne trendy zainteresowania turystyką prozdrowotną, 
związane z szybkim tempem i aktywnym stylem życia, uwarunko‑
waniami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa. Bierzemy 
też pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii prozdrowotnych. 
Nowa propozycja obejmuje przede wszystkim branże związane z me‑
dycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia. Turystyka zdro‑
wotna ma dodatkowo tę zaletę, że nie jest tak bardzo uzależniona 
od kaprysów pogody i sezonowości.

 – Pytanie o nowy plan działania Europy tzw. Zielony ład. nie 
będzie przeszkodą w dalszym rozwoju warmii, Mazur i Powiśla?

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnię‑
cie do 2050 roku stanu, w którym dana gospodarka wyemituje tyle 
samo dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, ile jest 
w stanie samodzielnie pochłonąć. W województwie warmińsko‑
‑mazurskim od lat podejmowane są działania, które przyczyniają się 
do ochrony środowiska naturalnego, a także mają przygotować go‑
spodarkę regionu do neutralności klimatycznej. Zasada „nie czynić 
znaczącej szkody”, promowana obecnie przez Komisję Europejską, 
była dla nas zawsze oczywista. Dlatego jesteśmy w dużo lepszej sy‑
tuacji niż wiele europejskich regionów, w których takie czynniki, jak 
działalność przemysłowa czy zmiany klimatu, wymagają bardzo pil‑
nych działań zapobiegających ich negatywnym skutkom. Jednakże 
mamy świadomość, że środowisko, którym cieszymy się dziś mu‑
simy pozostawić równie czyste i zadbane dla przyszłych pokoleń. 
W pierwszej pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczających miast 
w Europie znajduje się 18 miast polskich. Oznacza to, że problemy  
w kraju są znaczące. W warmińsko‑mazurskim nie są one tak dotkliwe 
jak w regionach uprzemysłowionych i ludnych czy w metropoliach. To 
one oczywiście muszą zrobić najwięcej dla powstrzymania niekorzyst‑
nych zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Wydawałoby się,  
że warmińsko‑mazurskie nie ma wiele do zaoferowania nowej stra‑
tegii rozwoju Europy, jaką jest Europejski Zielony Ład. A jednak my 
również mamy kawał pracy do wykonania. Przede wszystkim dlatego, 
że takie regiony jak warmińsko‑mazurskie są, i tym bardziej w przy‑
szłości będą, rezerwuarem zasobów naturalnych dla mieszkańców 
Polski. Jesteśmy swoistym spichlerzem dla Polski z zapasami wody, 
roślinnością i prawdopodobnie w przyszłości jeszcze ze znośną dla 
ludzi temperaturą. A to stawia przed nami specyficzne, inne od tych 
zanieczyszczających regionów, zadania w ramach Zielonego Ładu. 
Musimy przede wszystkim utrzymać te zasoby w dobrym stanie. I na 
te zadania potrzebujemy niemałego finansowania.
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Czas od zakończe‑
nia poprzedniej edycji 
minął błyskawicznie. 
Kilka lat temu, kiedy 
w Bystrym zaczęliśmy 
rozpalać iskierkę zbie‑
rania elektrośmieci, 
nikt nie przypuszczał, 
że buchnie z tego tak 
wielki płomień. Cho‑

ciaż w tym przypadku 
bardziej pasuje słowo – 

ognisko – mniej patetycznie, a za to bardziej swojsko i rodzinnie. 
I o to chodzi.

Żeby być szczerym i uczciwym, muszę jasno zaznaczyć, że ni‑
gdy nie osiągnąłbym tyle w pojedynkę. Od początku towarzyszyli 
mi przychylni ludzie, a tych tylko przybywa. Bez pomocy mieszkań‑
ców, o zajęciu pierwszego miejsca nie mogłoby być mowy. Trudno 
wymienić z imienia każdego, kto przyczynił się do sukcesu tej ak‑
cji. Zbieranie elektrośmieci tak zadomowiło się w naszej niewielkiej 
społeczności, że ludzie sami chętnie przywożą swoje stare sprzęty. 
Niektórzy nawet przychodzą, żeby poszukać brakującej części do 
swojej lodówki, albo do czegoś innego.

Między sobą śmiejemy się, że największym złomiarzem w By‑
strym jest sam proboszcz. Ksiądz Mirosław, chodząc po kolędzie 
nieraz zerka, czy na podwórku za stodołą nie chowa się jakaś nie‑
potrzebna pralka. Parę razy zdarzyło się tak, że po rekonesansie 
proboszcza, pojechaliśmy po jedną starą „franie”, a wracaliśmy 
z dwiema przyczepami złomu. Ludziom stary sprzęt zawsze za‑
legał i zalegać będzie, i wydaje mi się, że nie da się tego źródeł‑
ka osuszyć do cna.

Sam ksiądz biskup, który był niedawno z wizytą w Bystrym, 
pochwalił naszą inicjatywę. Na początku zdziwił się nieco, kiedy 
zażartowaliśmy, że wśród parafialnych kółek i grup misyjnych wy‑
rosła nam „grupa złomiarzy”. Potem jednak gdy usłyszał jaka idea 
stoi za zbieram elektrośmieci i widząc jak bardzo angażuje to na‑
szą społeczność, spojrzał na nas bardzo przychylnie.

Bo tak myślę, że to o tą ideę chodzi najbardziej. Ani ja, ani lu‑
dzie którzy mi pomagają, nie robią tego dla nagród, zaszczytów 
i wyróżnień. Jasne, wszystkiemu towarzyszy cień rywalizacji i przy‑
jemnie jest słyszeć, że zebrało się najwięcej złomu w danej edy‑
cji. Niemniej, nagrody zawsze przeznaczamy dla ludzi. I nie ma tu 
znaczenia czy lubisz sołtysa czy nie, albo czy jesteś za jedną albo 
drugą partią. Chodzi o to, że wszyscy się w jakiś sposób angażuje‑
my, robiąc coś dobrego. A dzięki wygranym funduszom jesteśmy 
w stanie zabierać mieszkańców na wycieczki, organizować pikni‑
ki rodzinne czy rejsy statkiem, jak chociażby zeszłoroczny rejs dla 
ponad 130 mieszkańców. Angażujemy się i integrujemy. Ten cały 
złom nas w jakimś stopniu połączył.

Jeden z ostatnich pikników odbył się pod szyldem „Tropem 
Ziemniaka”. Zadaniem uczestników było podążać za ziemniakami, 
rozwieszonymi na drzewach, przechodząc przez szereg konkuren‑
cji. Od gry w rzutki, poprzez ćwiczenia na siłowni, aż po zmianę 

koła samochodowego. Wszystko w towarzystwie specjałów przy‑
gotowanych przez lokalne koło gospodyń wiejskich ‑ Bystre Babki.

Oprócz tego warto wspomnieć o naszych Bystrzakach, czyli har‑
cerzach. Dajemy z siebie ile tylko możemy, żeby dzieci z naszego 
sołectwa miały okazję rozwinąć się , poszerzając zainteresowania 
i zdobywając nowe doświadczenia. Może w większych miejscowoś‑
ciach i miastach to nic wielkiego, ale my jesteśmy dumni z tego, że 

przez cały rok wystarcza nam zapału i chęci do podobnych inicjatyw.
Czy pandemia wpłynęła na ilość zebranego złomu? Raczej nie. 

Lodówka nie wybiera czy popsuje się w pandemii czy poza nią. 
Bywa tak, że rodzina, która oddała nam starą lodówkę na począt‑
ku naszej przygody ze zbieractwem, zgłosiła się do nas po latach, 
z wiadomością, że wymieniają kolejną. Złomu więc, nie zabraknie.

Dzięki firmie „Remondis” z Warszawy złom odbierany jest na 
czas i na przestrzeli lat nigdy nie było z tym odbiorem żadnych prob‑
lemów. Chcę też w tym miejscu pochwalić Wasze czasopismo, gdyż 
współpraca z „Pulsem” zawsze przebiega w miły i przyjemny spo‑
sób. Widać, że również i Państwo mocno angażują się w konkurs, 
wobec czego, tym chętniej zbieramy kolejne tony śmieci.

Będę zbierał ekośmieci dopóki będę sołtysem. Cieszy mnie, że 
mam w tym konkursie silną konkurencję, która motywuje i podno‑
si ducha rywalizacji. Im nas więcej, tym lepiej, i niezależnie od tego 
kto ile śmieci zbierze, wszystko koniec końców ląduje na tej samej 
kupie zebranego złomu. A jeśli chodzi o nas, cóż, dwóch Mirków, 
Piotr, Rysiek, Zbyszek i Bolek są gotowi do kolejnej edycji!

Opracowanie: Mirosław i łukasz Antoniak

i miejsce w konkursie „eko-Sołectwo”
Sołectwo Bystry. Gmina Giżycko

Połączył nas złom

Mirosław antoniak
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Sołtysem jestem od 
2015 roku. W Piłakach 
Małych pełnię drugą ka‑
dencję. Działania samo‑
rządowe nie są mi obce, 
gdyż w latach 90. udziela‑
łam się w Radzie Gminy, 
w Sejmiku Samorządo‑
wym. To były moje po‑
czątki, ale z perspektywy 
czasu widzę, iż było to 
dla mnie za wcześnie by 
zdziałać coś więcej dla 
społeczności. Chyba by‑
łam na to wtedy za młoda. 
Do tej pracy potrzeba doj‑
rzałości. Myślę, że sołtys 
musi chcieć zrezygnować 
ze swoich prywatnych 

obowiązków, wybrać co 
jest ważne a co ważniejsze. Czasami trzeba coś poświęcić dla swe‑
go społeczeństwa, dla sołectwa. To są przecież nasi ludzie, miesz‑
kańcy Piłak Małych, działamy dla wspólnego dobra. 

 W waszej gazecie zobaczyłam ogłoszenie o konkursie EKO‑SO‑
ŁECTWO i pomyślałam sobie, czemu nie, warto spróbować, i tak to 
się zaczęło. To nasza druga edycja. Pierwsza była w 2019 roku, ze‑
braliśmy 5 ton. Wtedy wydawało mi się, że to jest naprawdę dużo. 
Nie bardzo wtedy wiedziałam jak się do tego zabrać. Jednak w tym 
roku postaraliśmy się bardziej i zajęliśmy drugie miejsce. Bardzo 
dużo osób przyczyniło się do naszego wyniku. Nie jestem w sta‑
nie wymienić wszystkich, gdyż musiałabym wymienić ponad 100 
osób, ale niektórzy naprawdę się zaangażowali, i mogliśmy wypra‑
cować taki wynik. 

 Bardzo chciałabym wszystkim podziękować za pomoc i wspar‑
cie w tej akcji. Przez RODO nie mogę wymieniać nazwisk, jednak 
niektórym osobom należą się szczególne podziękowania: Panu Ar‑
turowi z Domu Kultury, kolejny Pan Artur z ekipą z Węgorzewa, 
Pani Sołtys  Lucyna z Rogale,  sołtys z sąsiedniego sołectwa z Ol‑
szewa Węgorzewskiego oraz pani sołtysowa, nasza Pani doktor 
weterynarii, ksiądz z naszej parafii, radni, nasze władze Gminy, 
oczywiście sami mieszkańcy sołectwa i okolic. Nawet uruchomi‑
łam swoje znajomości z czasów szkoły do tego konkursu. Nasze 
sołectwo jest bardzo małe, sami na pewno tyle byśmy nie zdołali 
zebrać. Ja jestem na emeryturze, a coś robić trzeba. Nie mogę także 
pominąć pomocy mojej rodziny, dzieci, również mojego męża, gdyż 
to on zwiózł około 40 ton elektrośmieci osobowym fiatem z przy‑
czepką, a przecież sam pracuje na gospodarstwie.  Zostawiał swo‑
je obowiązki, wsiadał w samochód i pytał mnie czy jadę z nim „po 
co?” pytałam; a tu słyszę: „no przecież to twój biznes”.

Tak sobie żartowaliśmy. Mogę śmiało stwierdzić, że bez jego za‑
angażowania zbiórka by się nie udała. 

 Społeczność wiejska potrzebuje kontaktu z ludźmi, wszyscy chcą by 
się coś działo. Ludzie dzwonią, pytają o następne spotkanie w świetlicy,  

pytają czy coś będzie organizowane. Wszyscy się do tego przyzwy‑
czaili, że coś wspólnie robimy. Od pewnego czasu naprawdę prężnie 
zaczęliśmy działać jako sołectwo ‑ założyliśmy Koło Gospodyń Wiej‑
skich, a naszą świetlicę w przyjemne miejsce spotkań. Udało się to 
dzięki mieszkańcom, wsparciu Gminy z funduszu sołeckiego. Chcie‑
liśmy, aby nasza społeczność poczuła się tutaj dobrze. Organizujemy 
na przykład imienny naszej wsi, której dawna nazwa brzmiała Lipowe 
Łąki, więc organizujemy Święto Lipowych Łąk z atrakcjami dla dzie‑
ci, z biegami w różnych przedziałach wiekowych, od najmłodszych do 
najstarszych. Swoim zaangażowaniem w różne festyny zbieramy pie‑
niądze na kolejne rzeczy czy wydarzenia dla naszej społeczności. Na‑
sza przewodnicząca Koła Gospodyń organizuje plenery malarskie na 
profesjonalnych sztalugach, na świeżym powietrzu. Działamy na tyle 
na ile nam fundusze pozwalają, mimo że aktualna sytuacja w epide‑
mii nam to utrudniła i dużo nam odebrała. 

 Mieliśmy parę zabawnych sytuacji w związku z tą zbiórką. Na 
przykład, jedziemy po elektrosprzęty, spakowaliśmy je do auta, wra‑
camy, a tu telefon czy aby nowej zmywarki do zabudowy nie zabra‑
liśmy. Zabraliśmy. No to jedziemy z nią z powrotem. 

 Jak wspomniałam, pan Artur 
bardzo się przyczynił do nasze‑
go wyniku. Zbierał elektrośmieci 
wśród swoich mieszkańców, więc 
chcieliśmy mu pomóc, usłysze‑
liśmy „wam nie dadzą bo was 
nie znają”, no więc odbierał od 
każdego chętnego po kolei. Albo 
dzwoni sąsiadka w niedzielę, że 
tu i tu stoi elektrosprzęt: „tyl‑
ko szybko zabierzcie, żeby was 
nikt nie uprzedził”. Ale my ni‑
gdy bez zapytania nie zabrali‑
śmy. Zawsze, gdy gdzieś jedziemy, 
to oglądam się czy jakieś elek‑

trośmieci nie leżą gdzieś po drodze. Również dzieci nam przywozi‑
ły z Olsztyna, Torunia, Wrocławia, z Warszawy. Pakowali te sprzęty 
do bagażnika i przywozili. 

 Nie wiedzieliśmy o jaką nagrodę walczymy, ale przyznam szcze‑
rze, że chcieliśmy być w pierwszej trójce, chociaż ostatnie miejsce, 
żeby nie zbierać tego wszystkiego za darmo. Potrzeby naszego sołe‑
ctwa są duże, zależało nam żeby mieć z tego cokolwiek. Ale w mia‑
rę jedzenia apetyt rośnie, to staraliśmy się wszyscy coraz bardziej. 
Wszystko składowane było u nas na posesji. Pamiętam jak wyje‑
chał od nas ostatni transport, wyszłam na zewnątrz i pomyślałam 
sobie „ile my tu mamy miejsca!”. Ale zrobiło się jakoś pusto, „cze‑
goś tu brakuje” pomyślałam. 

 Moja wielka nadzieja jest w młodych, aby ktoś z młodych soł‑
tysów z naszego regionu się zadeklarował i poprowadził tę akcję 
w przyszłych latach. My na pewno pomożemy. Zdrowie nasze już 
nie takie jak kiedyś, trochę je zaniedbaliśmy. Wszystko podporząd‑
kowane było pod rzeczy ważniejsze. Ale teraz jest mi lżej, że ten 
konkurs zakończyliśmy i to z takim wynikiem. 

Dziękuję za to wszystkim.

jadwiga Święcka

Sołtys jadwiga Święcka

ii miejsce w konkursie „eko-Sołectwo”
Sołectwo Piłaki Małe. Gmina Budry 

Bycie eko- to styl życia
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anna Erber

Sołtysem Królewa  jestem nieprzerwanie od 14 marca 1984 roku. 
W sumie już 38 lat. Zostałam wybrana głosami  mieszkańców, ale 
prywatnie wiedziałam, że mogę się sprawdzić na tym stanowisku, 
gdyż byłam przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich przez 12 lat. 
Ale tak naprawdę ja to po prostu lubię robić, mimo różnych prze‑
ciwności i zawirowań. Chyba się urodziłam społecznikiem. Żadna 
pomoc nie jest mi obca, czy charytatywna, czy jakakolwiek inna. 
Staram się pomóc na miarę swoich możliwości i sił. Póki zdrowie 
mi pozwala, to działam. Człowiek czuje się bardziej potrzebny, zu‑
pełnie inaczej funkcjonuje wtedy, gdy może pomóc. Ja się po prostu 
nie oglądam za siebie, jeszcze mam wiele do zrobienia.

Jako sołectwo udzielamy się w wielu  inicjatywach ‑ organizuje‑
my 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 11 lat. Zawsze z koleżankami śpiewa‑
my na Wigilii, na Dożynkach, na Dzień Niepodległości, 
na festynach ‑ często jesteśmy zapraszane po koleżeń‑
sku do innych sołectw. Zawsze powtarzam, że sołectwo 
to nasza wielka rodzina.

Do wzięcia udziału w konkursie skłonił  mnie widok 
porzuconych elektrośmieci w naszych lasach oraz ogól‑
ne zanieczyszczenie tym sprzętem. Po prostu chcieliśmy 
oczyścić Gminę z zalegających elektrośmieci. Raz zebra‑
liśmy 12 ton i zajęliśmy  1 miejsce w konkursie ‑ jakaż to 
była ilość! W tym roku znowu uzbieraliśmy ponad 30 
ton. To piękny wynik. Chociaż przyznam się, że po ci‑
chu liczyliśmy na wygraną. Przy tylu potrzebach sołe‑
ctwa, każda nagroda cieszy. Naprawdę widzę potencjał 

w zbieraniu, gdyż wszyscy chcą się pozbyć zalegających śmieci, są 
bardziej świadomi ekologicznie. Ciągle odbieram telefony z proś‑
bą o odbiór. Tylko wczoraj miałam cztery  takie telefony.  Ludzie 
dzwonią i pytają, gdzie można je oddać.

W sumie jest to już nasza 8 edycja z kolei. Ciągle odgrażam się, 
że już nie będę zbierać, a tu kolejny konkurs i trzecie miejsce. Mam 
małego citroena, którym zwożę te sprzęty. W większości to właśnie 
moim samochodem zwiozłam. To naprawdę niezawodna maszy‑
na. Rozmawiam z tym moim autem i mówię do niego „tylko mnie 
dziś nie zawiedź”. A ona się słucha i nie zawodzi.

Mieszkańcy również mi pomagają, sąsiedzi, znajomi, koleżanki 
i koledzy. Wrzucam też ogłoszenie na Facebooka, że sołectwo zbie‑
ra elektrosprzęty. To zawsze działa. Na pewno zachęciła wszystkich 
nasza pierwsza nagroda w tym konkursie 8 lat temu. W sumie trzy 
razy zajęliśmy pierwsze miejsce w 2014, 2015 i 2016 roku.  Zwycię‑
stwo  zawsze najlepiej smakuje. Ale przede wszystkim mieszkań‑
cy pozbyli się nagromadzonego i niepotrzebnego sprzętu ze swoich 
domów. Wraz z kolejnymi edycjami zauważyli, że na naszym tere‑
nie problem zanieczyszczenia tym sprzętem powoli znika, właś‑
nie z powodu regularnego odbioru na rzecz konkursu. Jest sporo 
mieszkańców, którzy wielokrotnie pomagali mi w załadunku czy 
rozładunku oraz przewożeniu samego sprzętu. Serdecznie dzię‑
kuję wszystkim, którzy pomogli mi w zbiórce i zadbaniu o  nasze 
sołectwo. Chociaż liczę, że to młodzi zaangażują się w przyszłych 
edycjach, a może sąsiednie sołectwa.  Ja ze swojej strony chętnie po‑
mogę. To jest naprawdę ogrom pracy. My, którzy zbieramy, znamy 
wartość tej pracy, ile musimy włożyć wysiłku, ile zdrowia, ile sinia‑
ków na nogach. My to naprawdę znamy. Ktoś do mnie dzwoni „pani 
Aniu mam dwie lodówki”, to ja wsiadam w samochód i jadę. Przy 
okazji zapytam się o zdrowie, porozmawiam, zapytam co słychać, 
przez te wszystkie lata ja tyle znajomości sobie wyrobiłam, że na‑
wet nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi znam. Piszą do mnie 
z Ornety, z Miłakowa, z Pasłęka; to jest takie miłe, że ludzie pozdra‑
wiają, pomagają, pamiętają. Chciałabym też podziękować panom 
zwożącym elektrośmieci, ależ to fajne chłopaki! Tylko mnie pyta‑
ją „i jak pani sołtysowa, widzimy się w przyszłym roku?”. Więc jak 
wszyscy słyszą, że już ostatni raz cos robię, to mi nawet nie wierzą.

Sołtys Anna erber

iii miejsce w konkursie „eko-Sołectwo”
Sołectwo Królewo. Gmina Morąg 

to już ósmy raz

Królewo  fot. Piotr Gapiński
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KRS 0000208560

PROWADZIMY DZIAŁANOŚĆ SPORTOWĄ W ZAKRESIE:
* Bowling, kręgle klasyczne
* Brydż sportowy
* Kolarstwo tandemowe
*  Strzelectwo pneumatyczne i laserowe osób niewidomych i słabowidzących
* Szachy
* Warcaby
* Showdown

www.okswim.pl
OlSZTYńSKI KluB SPORTOWY „WARMIA I MAZuRY”
10-508 OlSZTYN, ul. MIcKIEWIcZA 17/3

OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE 
POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych, poprawiając ich 
funkcjonowanie. Organizujemy imprezy, w których biorą udział osoby 
niewidome i słabowidzące z całej Polski, a nasze działania obejmują 
teren całego kraju.

KONTO BANKOWE NR:  
03 1440 1228 0000 0000 1533 5076

Nasi zawodnicy zwyciężają na Mistrzostwach, 
Pucharach Świata i Paraolimpiadach
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Walka o czyste 
powietrze na Warmii 
i Mazurach

jakość powietrza i podstawowe źródła 
zanieczyszczeń 
Zanieczyszczenie powietrza oraz stałe pogorszanie się jego jako‑

ści jest niezwykle ważnym problemem, z którym musimy się obec‑
nie zmierzyć. Wbrew pozorom region Warmii i Mazur, nazywany 
„Zielonymi Płucami Polski”, nie jest od niego wolny. 

Główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja pyłów zawie‑
szonych i zawartego w nich benzo(a)pirenu (B(a)P). Na terenie woje‑
wództwa warmińsko‑mazurskiego główną przyczyną przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych, a także poziomu 
docelowego B(a)P jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze 
spalania węgla w domowych piecach. Udział emisji z ogrzewania in‑
dywidualnego w emisji ogółem, w zależności od substancji i obszaru, 
waha się od 89% do 99%. Należy podkreślić, że to właśnie benzo(a)pi‑
ren stanowi największe zagrożenie dla zdrowia ponieważ jego dzia‑
łanie jest niezauważalne i powolne. Zanieczyszczenie powietrza ze 
względu na swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziału‑
je nie tylko na człowieka, ale na wszystkie elementy środowiska. Po‑
zostałe rodzaje emisji mają natomiast zdecydowanie mniejszy udział.

Programy ochrony powietrza i plany 
działań krótkoterminowych jako działania 
wspomagające poprawę jakości powietrza 
w województwie 

Walka z zanieczyszczeniem powietrza poprzez ustanawianie 
aktów prawa miejscowego to wypełnianie obowiązków zawar‑
tych w przepisach Unii Europejskiej i prawie krajowym,  ale prze‑
de wszystkim troska o mieszkańców województwa. 

Samorząd województwa wypełnia powyższe obowiązki przez 
opracowywanie i uchwalanie programów ochrony powietrza ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelo‑
wych substancji w powietrzu, a także wyrażając głębokie zrozu‑
mienie dla problemu zanieczyszczenia powietrza prowadzi politykę 
sprzyjającą inwestycjom i działaniom proekologicznym. 

Programy ochrony powietrza są aktami prawa miejscowego, 
których zadaniem jest poprawa jakości powietrza oraz obniżenie 
poziomów zanieczyszczeń do norm określonych prawem poprzez 

realizację działań naprawczych przez jednostki samorządu teryto‑
rialnego, instytucje  i inne podmioty zobowiązane do wykonywania 
zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w wojewódz‑
twie. Natomiast plany działań krótkoterminowych tworzone są  
w związku z wystąpieniem w danej strefie ryzyka przekroczenia 
poziomów: alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub do‑
celowego substancji w powietrzu. Działania w nich zawarte mają 
na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia powyższych przekroczeń 
oraz ograniczenie skutków i czasu ich trwania.

Głównym działaniem naprawczym zapisanym w Programach 
ochrony powietrza określonych dla województwa warmińsko‑ma‑
zurskiego jest zatem obniżenie emisji substancji z procesu wytwarza‑
nia energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz uży‑
teczności publicznej w gminach miejskich  i miastach w gminach 
miejsko‑wiejskich strefy warmińsko‑mazurskiej.

Działanie to realizowane jest poprzez: podłączenie do sieci cie‑
płowniczej i likwidację innego sposobu ogrzewania, wymianę ogrze‑
wania węglowego na elektryczne, wymianę starych kotłów węglowych 
na nowe, wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe, pom‑
py ciepła, a także poprzez termomodernizację. Pozostałe działania 
naprawcze zawarte  w Programach ochrony powietrza to inwenta‑
ryzacja źródeł niskiej emisji oraz edukacja ekologiczna. Uświada‑
mianie ma ogromne znaczenie, ponieważ gminy, będące najbliżej 
mieszkańców, poprzez spotkania, edukację w szkołach czy ulotki 
i plakaty, zwracają uwagę na złe nawyki i pokazują w jaki sposób 
zmienić je na lepsze, proekologiczne. 

Kolejny krok – uchwała antysmogowa 

Największy wpływ na jakość powietrza na Warmii i Mazu‑
rach ma wspomniana na początku tzw. niska emisja. Dlatego też 
kolejnym krokiem będzie podjęcie jeszcze szerszych działań, czyli 
„uchwał antysmogowych”. Ustawodawca dał sejmikom wojewódz‑
kim możliwość określania tego typu uchwał w sposób dostosowa‑
ny do lokalnych zagrożeń, możliwości  i potrzeb.  Nasz region jest 
jednym z dwóch, które nie przyjęły jeszcze takiej uchwały. Pod‑
jęcie „uchwał antysmogowych” pozwoli zatem na wprowadzenie 
ograniczeń, które bezpośrednio będą dotyczyły mieszkańców na‑
szego województwa. 

W głównym założeniu przyjęcie „uchwał antysmogowych” przy‑
spieszy proces obniżania tzw. niskiej emisji, stanowiącej główną 
przyczynę przekroczeń poziomów dopuszczalnych   i docelowych 
substancji w powietrzu (głównie pył zawieszony PM10 i B(a)P). Po‑
nadto, planowane wprowadzenie przedmiotowej regulacji wynika 
z konieczności poszerzenia możliwości uzyskania przez gminy do‑
finasowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków krajowych 
tj. programu „STOP SMOG”, którego warunkiem jest obowiązy‑
wanie na danym terenie uchwały antysmogowej.

Wszystkie te działania maja na celu ograniczenie niskiej emi‑
sji, poprawę stanu powietrza,  a w efekcie podniesienie jakości ży‑
cia i zdrowia mieszkańców.

Jolanta Piotrowska
Członek Zarządu
Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego
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nauka i biznes
W jednym z olsztyńskich dzienników pojawił się artykuł pt. Na‑

uka na usługach gospodarki. Z racji naszych zainteresowań gospo‑
darką regionu oraz jej uwarunkowaniami, postanowiliśmy przyjrzeć 
się tematowi poruszonemu przez Gazetę Olsztyńską [25.11.2021 r.].

Okazuje się, że nauka to nie tylko nowe teorie i doświadczenia zamknię‑
te w laboratorium. To również współpraca nauki z gospodarką i społe‑
czeństwem. Rodzi się więc pytanie jaki wpływ mają na siebie wzajemnie?

Na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko‑
‑Mazurskiego w Olsztynie współpraca z przemysłem to codzien‑
ność. Dziekan Wydziału Nauk Technicznych prof. dr hab. inż. Adam 
Lipiński, cytowany we wspomnianym artykule zauważa, że jeśli 
uczelnia współpracuje z gospodarką automatycznie poszerza za‑
kres swoich badań.

Czy ma to jednak przełożenie na efekty osiągane przez konkret‑
ne podmioty gospodarcze? Prześledźmy to na przykładzie jednego 
z problemów, jakim zajęli się inżynierowie z Wydziału Nauk Tech‑
nicznych UWM w Olsztynie.

W roku 2015 producent tzw. węży ogrodowych z Olsztynka, fir‑
ma „Agaplast”, postanowiła zmodernizować swój system kontroli ja‑
kości wyrobów. O pomoc zwróciła się do Dziekana Wydziału Nauk 
Technicznych UWM w Olsztynie, który powołał zespół kierowany 
przez dr. inż. Pawła Pietkiewicza. Zespół, w składzie którego było 4 
naukowców, opracował koncepcję urządzenia. Następnie powstał 
prototyp, który został wdrożony w Olsztynku.

W jednym z wywiadów, do których dotarliśmy dr inż. Paweł Piet‑
kiewicz mówi, że to typowy model współpracy. Tworzone na jego 
wydziale rozwiązania najczęściej służą firmom przy podniesieniu ja‑
kości i konkurencyjności na rynku. To z kolei wiąże się z tym, że nie 
wszystkie wyniki badań mogą być szeroko publikowane i ogłaszane 

na bieżąco. Najczęściej następuje to po znacznym okresie czasu. Tak 
było i tym razem.

Temat zawierał kilka konkretnych problemów do rozwiązania. 
Dr inż. Paweł Pietkiewicz z mgr. inż. Bartoszem Moczulakiem zaj‑
mowali się częścią hydrauliczną urządzenia. Nad systemem prawid‑
łowego mocowania testowanych przewodów w urządzeniu czuwał 
dr inż. Wojciech Miąskowski, natomiast nad automatycznym ste‑
rowaniem pracą urządzenia dr inż. Krzysztof Nalepa.

Rezultaty? Oprócz deklarowanej przez naukowców satysfakcji, 
powstała publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie „Mecha‑
nik”. Tyle po stronie nauki. Po stronie biznesu z kolei, firma zyskała 
maszynę wytrzymałościową gwarantującą powtarzalność testów pro‑
dukowanych wyrobów. Deklarowaną jakość przewodów wodnych, 
paliwowych i innych sprawdza się poprzez testy co dwudziestego krąż‑
ka przewodu, jaki możemy znaleźć w sprzedaży. Czy to coś wniosło?

W roku 2018 firma stworzyła nową markę wyrobów swoich wyro‑
bów. „Vartco” miała swoją premierę na Międzynarodowych Targach 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2018 w Pozna‑
niu. Czy nowa marka przebije się na rynku? W roku 2021 firma nadal 
jest na liście wystawców Targów Gardenia, a dyrektor handlowy fir‑
my, Łukasz Kaczmarski w rozmowie z Wiadomościami Uniwersyte‑
ckimi mówi o corocznym podwajaniu przychodów z marki. Oznacza 
to, że produkty firmy się sprzedają. Postanowiliśmy sami to sprawdzić. 
Mimo, że jest już po sezonie ogrodowym wyroby z Olsztynka można 
znaleźć w ofercie sprzedawców na jednym z polskich portali sprzeda‑
żowych. Śledząc opinie kupujących łatwo zauważyć, że klienci są za‑
dowoleni, polecają produkty innym, a inni z tych opinii korzystają. 
Okazuje się więc, że metoda testów opracowana na Wydziale Nauk 
Technicznych UWM w Olsztynie gwarantuje satysfakcję klienta fir‑
my Agaplast. Dodajmy jeszcze, że stopień zadowolenia wyrażony w  
średniej z ocen produktu w skali 1‑5 jest bardzo wysoki. Wniosek jest 
prosty: gospodarka wspomagana nauką to dobry schemat działania.

Red. Sylwia Szkamruk

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  

życzę Państwu aby świąteczny czas  

przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. 

Niech te święta przyniosą odpoczynek  

i chwile wytchnienia od codziennych obowiązków   

oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

Wójt Gminy Purda
Teresa Chrostowska
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ELEktrooDPaDy to wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie.

nIE wyrZucaj ZuŻytycH urZąDZEń raZEM Z InnyMI oDPaDaMI   — PostĘPuj 
ZGoDnIE Z PonIŻsZyMI ZasaDaMI:

oDDaj ZuŻyty sPrZĘt w MIEjscu Dostawy
W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego 
samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości, można NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy 
nowego urządzenia.

Zostaw ZsEE w skLEPIE, w któryM kuPujEsZ nowE urZąDZEnIE
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu 
i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady 
możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym.

oDnIEŚ Do Punktu ZBIEranIa
W każdej gminie powinien znajdować się punkt zbiórki zużytego sprzętu, działający w PSZOK – Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informacja o najbliższych lokalizacjach dostępna jest zazwyczaj 
na stronach internetowych lub tablicach ogłoszeń urzędów gmin.

Zostaw w PunkcIE sErwIsowyM
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany 
do nieodpłatnego przyjęcia takiego urządzenia.

ZGłoŚ oDBIór w raMacH ProjEktu DEcyDujEsZ.PL
Jeśli chcesz oddać sprzęt wielkogabarytowy, ale nie kupujesz nowego sprzętu i nie korzystasz z przysługującego 
Ci prawa do bezpłatnego oddania elektroodpadów w miejscu dostawy, zgłoś odbiór za pomocą formularza.

ZEBRANY W TEN SPOSÓB SPRZĘT TRAFIA DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA, GDZIE 
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI USUWANE SĄ Z NIEGO SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, 

A POZOSTAŁE ELEMENTY TRAFIAJĄ DO RECYKLINGU.

DLacZEGo nIE woLno wyrZucaĆ ZuŻytEGo sPrZĘtu ELEktrycZnEGo 
I ELEktronIcZnEGo łącZnIE Z InnyMI oDPaDaMI?
•	 Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny!
•	 Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając 

jednocześnie naturalne zasoby naszej planety!
•	 Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są 

niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!

MONITORY:   arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć. Substancje te posiadają silne 
właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze.

LODÓWKI:   freony. Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie 
dziury ozonowej.

KOMPUTERY:   związki bromu. Powodują schorzenia układów rozrodczego 
i nerwowego.

ŚWIETLÓWKI:   rtęć i luminofory. Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, 
mowy, koordynacji ruchowej.

roDZajE suBstancjI nIEBEZPIEcZnycH w wyBranycH roDZajacH sPrZĘtu:

O eLeKtROODPADACh

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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DeCyDUjeSZ.PL

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko‑Mazurskiego

OPiS PROjeKtU

DeCyDUjeSZ.PL to pierwszy ogólnopolski system odbioru zużytego sprzętu elektrycznego 
bezpośrednio z domu. Możesz teraz w wygodny sposób pozbyć się elektroodpadów z dowolnego 
miejsca w Polsce. Nie wystawiaj elektrośmieci do śmietnika! Pozbędziesz się ich nie wychodząc 
z domu. Wystarczy, że skorzystasz z formularza zgłoszenia odbioru.

CO ODBieRAMy? 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli zepsute, uszkodzone lub niepotrzebne urządzenia 
zasilane kiedyś prądem (w tym także te zasilane bateriami).

iLe KOSZtUje ODBiÓR? 

Wielkogabarytowy sprzęt AGD odbieramy BEZPŁATNIE, nie ponosisz żadnego kosztu. Pozbywając 
się takiego sprzętu możesz oddać bezpłatnie drobny zużyty sprzęt, o ile zmieści się we wnętrzu 
oddawanego dużego AGD.

Pozostałe elektroodpady (np. telewizory, mikrofalówki, komputery, monitory) odbieramy ODPŁATNIE 
- sprawdź warunki odbioru.

CO OBejMUje USłUGA?

Usługa jest wygodna i kompleksowa, obejmuje:
1. Przyjęcie i obsługę zgłoszenia, w tym ustalenie dogodnego terminu odbioru
2. Odbiór elektrośmieci bezpośrednio z mieszkania 
3. Wyniesienie, załadunek na nasz samochód oraz transport do zakładu przetwarzania
4. Recykling zużytych urządzeń zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska.

jAK tO DZiAłA? 

1. Zgłoś odbiór elektrośmieci przez wypełnienie formularza zgłoszenia odbioru
2. Poczekaj na kontakt – w ciągu 24 godzin otrzymasz komplet informacji
3. Dokonaj wpłaty za odbiór sprzętu małogabarytowego lub RTV
4. Ustal dogodny termin odbioru – pamiętaj, jeśli coś się zmieni poinformuj nas o tym, być może 

ktoś inny czeka na możliwość oddania elektroodpadów w tym terminie
5. Poczekaj na nasz przyjazd i udostępnij nam elektroodpady do wyniesienia
6. Gotowe!

KtO MOŻe SKORZyStAĆ Z tej MOŻLiWOSCi?

DECYDUJESZ.pl to system odbiorów bezpośrednich budowany z myślą o klientach 
indywidualnych. W przypadku zainteresowania usługą ze strony instytucji, firm, urzędów prosimy 
o kontakt: blonie@remondis.pl.
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PAMiętAj! 
KAŻDy Z nAS WłAŚCiWyM POStęPOWAnieM Z ZUŻytyM 

SPRZęteM ZAPOBieGA POtenCjALnyM neGAtyWnyM 
KOnSeKWenCjOM DLA ŚRODOWiSKA nAtURALneGO ORAZ 

DLA ZDROWiA LUDZi i ZWieRZĄt. 
POStęPUj eKOLOGiCZnie!

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!

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

Wybrane substancje, które mogą zostać uwolnione przy nieprofesjonalnym demontażu

Pierwiastek 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.
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życzy
Spółdzielnia „KOMINIARZ”

ul. Jagiellończyka 19
10-062 Olsztyn

Szczęśliwego 
Nowego 

2022 Roku

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
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Zarząd i Pracownicy 
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

w Olsztynie

Wszystkim Mieszkańcom, 

Udziałowcom oraz naszym Kontrahentom, 

życzymy pełnych miłości i spokoju 

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy 2022 Rok 

przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, 

że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

 Fot. pixabay.com
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2022 Roku 
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Gminy Biskupiec, a także świątecznym 
gościom najserdeczniejsze życzenia. Niech zbliżające się Święta będą pięknym, 
niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie rodzinnym przy staropolskich 
kolędach i zapachu przystrojonej choinki.

Życzymy aby, nadchodzący Nowy Rok przyniósł same pogodne, wolne od trosk 
i zmartwień dni oraz dostarczył wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy

kazimierz Zalewski
Wójt Gminy Biskupiec

arkadiusz Dobek

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Biskupiec, a w szczególności 
Sołtysom wsi Gaj, Łąkorz i Słupnica za aktywne uczestnictwo w akcji 
edukacyjnej EKO-SOŁECTWO, której ideą jest zbiórka zalegających 
w naszym województwie elektrośmieci oraz wspólne działanie na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego.

Dziękujmy Państwu za zaangażowanie i pracę jaką wykonaliście, jako liderzy lokalnych 
społeczności, propagując selektywną zbiórkę odpadów.

Życzymy kolejnych udanych inicjatyw, wielu sukcesów, wytrwałości w pracy na rzecz samorządu 
i mieszkańców, a przede wszystkim skuteczności w realizacji zamierzonych planów, bardzo dobrych 
relacji  z mieszkańcami wsi i przedstawicielami lokalnych środowisk, wielu pomysłów, wizji rozwoju 
sołectwa, energii do działania  i entuzjazmu w pracy na najbliższe lata.

Przewodniczący rady Gminy

Kazimierz Zalewski
wójt Gminy Biskupiec

Arkadiusz Dobek
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Dziękujemy za zaufanie i współpracę w mijającym roku.

Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz sukcesów w Nowym 2022 r.

Zarząd i Pracownicy
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

i ELECTRO-SYSTEM S.A.

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku!

www.electro-system.pl, www.remondis-electro.pl
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Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
w 2021 roku zorganizuje po raz Dwunasty 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 31.07.2022 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


