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Mój komentarz
Wydawca Pulsu Regionu 

Magazynu Samorządów 
Województwa Warmińsko- 
-Mazurskiego jest pomysło-
dawcą i organizatorem dwu-
nastego konkursu pod nazwą: 
EKO-SOŁECTWO. Konkurs po 
raz pierwszy zorganizowany 
został w 2011 roku, jest corocz-
nie kontynuowany i wpisał się 
już w codzienność działań na 
warmińsko-mazurskiej wsi. 
Cieszy nas to, jako Inicjatora 
akcji, gdyż do tej pory sołe-
ctwa zebrały aż 1.5 miliona 
kilogramów odpadów. A to 
jeszcze nie koniec! Do końca 
roku nastąpi podsumowa-
nie kolejnej dwunastej edy-
cji. 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. 
Konkurs wpisuje się w działa-
nia priorytetowe Samorządu 
Warmińsko-Mazurskiego doty-
czące ochrony środowiska na 
terenie Warmii i Mazur, stąd 
też ponownie został obję-
ty Honorowym Patronatem 
Marszałka Gustawa Marka 
Brzezina.

Po dwóch latach pande-
micznej przerwy ponad 80 tys. 
widzów i ponad 1,2 tys. rekon-
struktorów z całego świata 
uczestniczyło w insceniza-
cji Bitwy pod Grunwaldem, 
która był punktem kulminacyj-
nym tegorocznych obchodów 
Dni Grunwaldu. Inscenizacja 
tego wydarzenia jest sztanda-
rowym oraz markowym pro-
duktem turystycznym Warmii 
i Mazur i jednocześnie najwięk-
szą imprezą poświęconą śred-
niowieczu w Europie. Oficjalne 
uroczystości oraz rekonstruk-
cja wielkiej bitwy odbywają się 
corocznie od 1997 roku, a teraz 
wróciły w pełnym wymiarze 
po dwuletniej pandemicznej 
przerwie.

Sylwia Szkamruk
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kom. 508 163 198
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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.

Warmia i Mazury za-
chęcają do inwesty-
cji i promują poten-

cjał regionu.
Samorząd województwa wy‑

startował z kreatywną kampanią 
outdoorową ukazującą przyrod‑
nicze i inwestycyjne walory regio‑
nu. Bilbordy stworzone niczym 
gigantyczne puzzle z hasłem: „Tu‑
taj kreacja to rekreacja” pojawiły się 
w największych miastach w Polsce, 
w tym w Warszawie oraz w Łodzi.

Celem działań jest zwrócenie 
uwagi przedsiębiorców na dużą 
atrakcyjność regionu dla biznesu ‑ 
nie tylko w wymiarze zaawansowa‑
nych rozwiązań, ale także warunków 
środowiskowych. a jak pokazują 
badania, 40 proc. Polaków nie wy‑
obraża sobie życia bez dostępu do na‑
tury, zaś co druga osoba z pokolenia 
Z skarży się na brak zieleni w miej‑
scu, w którym pracuje. 

To właśnie niezwykłe walory 
przyrodnicze umożliwiające wyko‑
rzystanie natury do większego sku‑
pienia i kreatywności, nowoczesna 
infrastruktura badawczo‑rozwojo‑
wa, inteligentne rozwiązania tech‑
nologiczne i ekologiczne, a także 
ludzie oraz niepowtarzalna atmo‑
sfera stanowią główne wyróżniki 
województwa, na które zwracają 
uwagę twórcy kampanii. dzięki 
wielu atutom północno‑wschodni 
region Polski to znakomite miejsce 
do życia, pracy i inwestycji. 

‑ Realizując działania pod ha-
słem: „Tutaj kreacja to rekreacja” 
chcemy pokazać, że obszar Warmii 
i Mazur stwarza idealne rozwiąza-
nie dla biznesu, łączące dostęp do 
niezwykłej przyrody oraz zaawan-
sowanych rozwiązań technologicz-
nych. Duży potencjał gospodarczy 
sprzyja nie tylko budowaniu tu 
biznesu od podstaw. Jest również 
dobrą alternatywą dla wszystkich 
przedsiębiorców poszukujących no-
wych lokalizacji do przeniesienia 
już istniejących firm lub otwarcia 
kolejnych filii. Nowoczesna in-
frastruktura biznesowa i walory 
środowiskowe to niepowtarzalny 

wyróżnik województwa w skali całe-
go kraju. A ponieważ aspekty przy-
rodnicze i ekologiczne są od lat ściśle 
związane z naszym regionem, pod-
czas produkcji bilbordów 3D wyko-
rzystano komponenty pochodzące 
z recyklingu ‑ mówi gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko‑mazurskiego.

Twórcy kampanii zachę‑
cają także przedsiębiorców 
do za interesowania ofer‑
tą inwestycyjną regionu War‑
mii i Mazur, która dostępna 
jest na stronie internetowej: 
https://invest.warmia.mazury.pl/

Kampania będzie realizowana 
w 2022 oraz 2023 roku. aktualnie 
bilbordy 3d z hasłem: „Tutaj krea‑
cja to rekreacja. Stwórz swój biznes 
na Warmii i Mazurach” pojawiły 
się w pięciu wybranych miastach 
w Polsce: w gdyni, Łodzi, Szcze‑
cinie, Poznaniu oraz Warszawie.

Przedsięwzięcie realizowane 
jest w ramach projektu „Promo‑
cja gospodarcza Warmii i Mazur 
2020+” dofinansowanego z regio‑
nalnego Programu operacyjnego 
Województwa Warmińsko‑Ma‑
zurskiego na lata 2014‑2020.

Kampania reklamowa to ko‑
lejne działanie samorządu woje‑
wództwa nawiązujące do hasła, 
które towarzyszy regionowi już 
od 2014 roku ‑ „Zdrowe życie, 
czysty zysk”, mającego podkre‑
ślić przyrodniczo‑gospodarczą 
atrakcyjność Warmii i Mazur.

Samorząd województwa 
dofinansuje Państwową 
Straż Pożarną.

Umowa o wartości 200 tys. zł 
została podpisana przez marszał‑
ka województwa gustawa Marka 
Brzezina oraz komendanta woje‑
wódzkiego PSP w olsztynie nad‑
bryg. Tomasza Komoszyńskiego.  

Po raz kolejny samorząd wo‑
jewództwa postanowił przezna‑
czyć środki finansowe na wsparcie 
zakupów Państwowej Straży 
Pożarnej.

– Wspólny interes wyma-
ga dbałości o bezpieczeństwo 
publiczne. Wspieramy wszyst-
kie służby ratownicze w regio-
nie, a państwową i ochotniczą 
straż pożarną dofinansowuje-
my cykliczne. Zagrożenia, które 
niwelują te jednostki, to nie tyl-
ko pożary, a w zasadzie wszystkie 
rodzaje zagrożenia życia i zdro-
wia. Stąd jednym z priorytetów 
samorządu województwa jest re-
gularne ich dofinansowanie – 
mówi marszałek województwa 
gustaw Marek Brzezin.

Podpisana w urzędzie marszał‑
kowskim umowa pozwoli dofinan‑
sować zakup 12 specjalistycznych 
wozów bojowych (1 średniego oraz 
11 ciężkich).

– Ta pomoc od lat jest regu-
larna. Możemy liczyć na marszał-
ka i zarząd województwa. Umowy 
tego typu są stałym, cyklicznym 
wsparciem i we współpracy z lo-
kalnymi samorządami, wojewodą 
i WFOŚiGW pozwalają na wymier-
ną poprawę warunków interwencji 
PSP – dodaje komendant woje‑
wódzki PSP w olsztynie nadbryg. 
Tomasz Komoszyński
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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.

Udział w konkUrsie należy zgłosić do dnia 30.09.2022 r.  listem lUb mailem  
z danymi sołtysa, pełnym adresem, telefonem kontaktowym  oraz miejscem zbiórki. 

minimalna waga odpadów = 500 kg.
za przekroczenie 40 ton dodatkowa premia 1.000 zł! 

kom. 508 163 198
tel. 89 535 48 92 
interprim@tlen.pl 

kom. 504 748 929
tel. 89 535 48 90
interprim2021@gmail.com

soŁtysie
wywiezieMy elektrośMieci  

z twojego soŁectwa

w raMach konkursu „eko–soŁectwo”

nagroDy Do 4 000 zł!
i miejsce   3 000 zł
ii miejsce   2 000 zł
iii miejsce   1 000 zł
iV miejsce  500 zł
V miejsce  500 zł

nagroDy w 2022 roku:
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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 czerw‑
ca 2022 roku do Wojewódzkiego Funduszu w olsztynie wpłynęło 
ponad 15 tys. wniosków o dofinansowanie. Ponadto podpisano po‑
nad 13 tys. umów dotacyjnych na kwotę ponad 240,2 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 
urządzenie grzewcze, spełniające najwyższe normy i ograniczają‑
ce emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Kolejną grupę pod wzglę‑
dem ilości stanowią wnioski kompleksowe tj. obejmujące swym 
zakresem zarówno zakup i montaż nowego źródła ciepła, jak i kom‑
pleksową termomodernizację budynków (docieplenie przegród bu‑
dowlanych, wymianę stolarki 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 czerwca 2022 r. złożono ponad 15 tys. wniosków 
o  dofinansowanie. liczba ta z dnia na dzień rośnie.
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gdzie składać wnioski?
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu ochrony 

Środowiska i gospodarki Wodnej w olsztynie. aktualnie obowią‑
zujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego 
wypełniania dostępne są w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji inter‑
netowej znajdującej się na stronie portal.fundusz.olsztyn.pl lub 
za pośrednictwem serwisu „gov.pl”. Przed złożeniem wniosku po‑
przez Portal Beneficjenta wnioskodawca rejestruje konto na portalu. 
rejestracja umożliwia pobranie elektronicznej postaci  formularza 
wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypeł‑
nić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do WFoŚigW w olszty‑
nie. Przypominamy, że wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez 
Portal Beneficjenta zobowiązany jest też do jego wydrukowania 
z  Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem  i dostar‑
czenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi 
podpisami) do Funduszu.

Z kolei składając wniosek poprzez serwis „gov.pl”, wnioskodawca 
wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufa‑
nym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do 
WFoŚigW w olsztynie na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUaP. 

W tym przypadku konieczne jest załączenie do wniosku załącz‑
ników w formie elektronicznej, czyli skany dokumentów z wyma‑
ganymi 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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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
Gmina Miejska Nidzica

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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BIURO REGIONALNE W 
ul. NAZWA NUMER, 00-00 Miasto

T. +48 00 000 00 00, email: miasto@tuw.pl  
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FESTIWAL  KULTUR
WARMII  I MAZUR

grunwald wrócił 
w pełnym wymiarze

Po dwóch latach pandemicznej prze-
rwy ponad 80 tys. widzów i ponad 1,2 tys. 
rekonstruktorów z całego świata uczestni-
czyło w inscenizacji Bitwy pod Grunwal-
dem, która był punktem kulminacyjnym 
tegorocznych obchodów Dni Grunwaldu. 

15 lipca 1410 roku Pola grunwaldzkie 
były świadkiem zwycięstwa wojsk polsko‑
‑litewskich nad armią krzyżacką. Zwycię‑
stwo pod grunwaldem sprawiło, że kraje 
dotychczas peryferyjne znalazły się w cen‑
trum uwagi ówczesnej Europy. 

Pokonanie zakonu krzyżackiego wpro‑
wadziło Polaków do grona najważniejszych, 
najbardziej wpływowych narodów kontynen‑
tu europejskiego. Królestwo Polskie wyro‑
sło na mocarstwo, które miało przed sobą 
perspektywę ciągłego wzrostu w międzyna‑
rodowej hierarchii.

Inscenizacja tego wydarzenia jest sztan‑
darowym oraz markowym produktem tu‑
rystycznym Warmii i Mazur i jednocześnie 
największą imprezą poświęconą średnio‑
wieczu w Europie. oficjalne uroczystości 
oraz rekonstrukcja wielkiej bitwy odbywają 
się corocznie od 1997 roku, a teraz wróciły 
w pełnym wymiarze po dwuletniej pande‑
micznej przerwie.

Kilkudniowe święto historii to jednak nie 
tylko inscenizacja Bitwy pod grunwaldem, 
ale również Mistrzostwa Polski w walkach 
rycerskich, turnieje łucznicze, rozgrywki 
średniowiecznej piłki i szachów, turnieje gry 
w bule, warsztaty gier planszowych i chorału 
gregoriańskiego, turnieje bardów, koncerty 
muzyki średniowiecznej, występy zespo‑
łów folklorystycznych, harcerskich i tury‑
stycznych, a także nabożeństwa w oprawie 
średniowiecznej.

Tegoroczne główne uroczystości roz‑
poczęła polowa msza święta w obozie har‑
cerskim, następnie zaproszeni goście udali 
się na apel grunwaldzki. Przed wygłosze‑
niem oficjalnych przemówień rekonstruk‑
torzy historyczni odegrali scenę wręczenia 
przez krzyżackich posłów królowi Włady‑
sławowi Jagielle dwóch mieczy. Zaśpiewano 
też „Bogurodzicę”, najstarszą polską pieśń 
religijną uznawaną za pierwszy hymn Polski.

Zaproszonych gości, inscenizatorów 
oraz zebranych widzów przywitał gustaw 
Marek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko‑mazurskiego. 

– 612 lat temu sprzymierzone ludy mło‑
dej Europy ‑ Polacy, Litwini, Łotysze, Cze‑
si, późniejsi Ukraińcy i Białorusini ‑ stanęły 
ramię w ramię w obronie przed krzyżakami 
‑ mówił marszałek Brzezin. – o ich zwycię‑
stwie zdecydowała niezwykła waleczność, 
umiejętność współdziałania oraz wielki pa‑
triotyzm sojuszniczych wojsk. – dziś, w tak  
podzielonym świecie, grunwald pokazuje, 
jak można pięknie łączyć, jak wielką wartoś‑
cią jest przyjaźń między narodami oraz jak 

wiele można dokonać, gdy połączy się siły 
i dotrzyma sojuszniczych układów. W ob‑
liczu wojny w Ukrainie nabiera to szczegól‑
nego wymiaru.  

Po zwycięstwie na Polach grunwaldu 
w 1410 roku sojusznicza Litwa, która ramię 
w ramię z Polakami stanęła do boju prze‑
ciwko zakonowi krzyżackiemu, wywalczyła 
sobie miejsce w zachodniej cywilizacji. Nie 
dziwi zatem uczestnictwo przedstawicieli 
Litwy w corocznych obchodach. 

– Cieszę się, że po dwóch latach przerwy 
znów się spotykamy i możemy oglądać ten 
wspaniały spektakl – mówił  Eduardas Bori‑
sovas, ambasador Litwy w Polsce. – Pandemia 
zadała nam ogromny cios, ale nie zapominaj‑
my, że 24 lutego obudziliśmy się w zupełnie 
innym świecie. od pięciu miesięcy trwa bru‑
talna wojna w Ukrainie. Ukraińcy walczą nie 
tylko o swoją niepodległość, ale też o niepodle‑
głość Litwy czy Polski. a ich odwaga zadziwia 
całą Europę i świat. Bitwa pod grunwaldem 
podniosła nasze państwa do europejskiej eli‑
ty. To był punkt zwrotny w historii, dlatego 
niech pamięć o naszych przodkach i tamtych 
wydarzeniach przetrwa kolejne tysiąclecia. 

Podczas uroczystości nie zabrakło rów‑
nież oficjalnych delegacji z Węgier, Ukrai‑
ny, Czech oraz rumunii.

– Chciałem bardzo podziękować za za‑
proszenie nas na rekonstrukcję Bitwy pod 
grunwaldem – mówił adrian Cristescu, 
radny okręgu dolj. – Był to dla nas wielki 
zaszczyt, a także bar‑
dzo duża przyjem‑
ność móc być dzisiaj 
z Państwem. Byłem 
pod wielkim wraże‑
niem tego wydarze‑
nia, a także jego skali. 
Uważam, że warto było 
pokonać tak długą tra‑
sę i być dzisiaj na Po‑
lach grunwaldu. 

W historycznym 
spektaklu uczestniczy‑
ło ponad 1,2 tys. re‑
konstruktorów oraz 
miłośników średnio‑
wiecza z całego świa‑
ta ‑ m.in. z Niemiec, 
Włoch, Francji, Fin‑
landii, Czech, Słowacji 
czy Węgier.

–  Żyjemy tutaj w takich warunkach, 
w jakich żyli ludzie na początku XV wie‑
ku – mówiła przedstawicielka Chorągwi 
Zaciężnych rycerzy Nadreńskich. – W na‑
szym Bractwie zapoznałam swojego męża, 
z którym przyjeżdżamy do grunwaldu już 
od wielu lat. Jest to przede wszystkim na‑
sza pasja.

 

głównym organizatorem wydarzenia był 
samorząd województwa warmińsko‑mazur‑
skiego, natomiast współorganizatorami: Mini‑
sterstwo obrony Narodowej, Muzeum Bitwy 
pod grunwaldem, Narodowe Centrum Kul‑
tury, Fundacja grunwald oraz Kapituła Bi‑
twy pod grunwaldem.



9URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOPULS REGIONU Nr 148

FESTIWAL  KULTUR
WARMII  I MAZUR

Mikołaj kopernik połączył 
trzy regiony 

Uroczyste podpisanie umów licencyj-
nych na przekazanie praw do używania 
logo oraz znaku słowno-graficznego Szla-
ku Kopernikowskiego odbyło się 14 lipca 
2022 roku w Muzeum Mikołaja Koperni-
ka we Fromborku. 

Podpisy pod umową złożyli gustaw 
Marek Brzezin (marszałek województwa 
warmińsko‑mazurskiego), Piotr Całbecki 
(marszałek województwa kujawsko‑pomor‑
skiego) oraz Mieczysław Struk (marszałek 
województwa pomorskiego). 

W 2007 roku w ramach projektu unijne‑
go zainicjowano utworzenie Szlaku Koper‑
nikowskiego. We współpracy z powiatami 
w 2012 roku w ramach projektu utworzona 
została infrastruktura turystyczna w posta‑
ci tablic wielkogabarytowych z mapami szla‑
ku oraz kompleksowe oznakowanie znakami 
drogowymi znajdujących się na nim atrak‑
cji. od 2015 roku rozpoczęto działania na 
potrzebę kreacji oferty turystycznej powią‑
zanej z tematyką szlaku. do współpracy za‑
proszone zostały jednostki samorządowe, 
instytucje kultury, organizacje pozarządowe. 

rozwijająca się współpraca z wojewódz‑
twami kujawsko‑pomorskim i pomorskim 
skutkuje obecnie podniesieniem rangi Szla‑
ku Kopernikowskiego do ponadregionalnej. 

- Cieszy mnie wspólna inicjatywa zapo-
czątkowana podpisaniem listu intencyjnego 
24 marca w Toruniu ‑ mówi Gustaw Marek 
Brzezin, marszałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego. ‑ Szlak Kopernikowski jest 
jednym z flagowych szlaków kulturowych i tu-
rystycznych w regionie, a jego rozwój w postaci 
współpracy z województwem kujawsko-pomor-
skim oraz pomorskim zapewni kompletność 
narracji biograficznej Mikołaja Kopernika 
- i co wymaga podkreślenia - odsłoni nowe 
horyzonty poznawcze przemierzającym go 
turystom. Szlak nie tylko powinien mieć ade-
kwatną do swej tematyki nazwę, ale także jego 
przebieg i dobór istotnych dla niego obiektów 
powinien się opierać na wiarygodnych źródłach 
wskazujących związek Kopernika z konkret-
nym miejscem. Możemy czuć się zaszczyceni, że 
właśnie w miejscowościach dzisiejszych woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego, pomorskie-
go i kujawsko-pomorskiego Mikołaj Kopernik 
zostawił ślady swojej bytności i pracy.

- W tych trudnych czasach, w których 
szukamy autorytetów, siły czy tożsamo-
ści, Mikołaj Kopernik jest dla nas wzorem 
- mówi Piotr Całbecki, marszałek woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. ‑ Dla 
Torunia najważniejszą datą jest 19 lute-
go (dzień urodzin Kopernika – red.), ale 
myślę że przypomnienie jego powtórnego 
pogrzebu i wspomnienie w pełnej perspek-
tywie dokonań jest równie ważne. Cieszę 
się, że szlak zatacza pętlę między Toru-
niem a Fromborkiem. Dokonujemy pętli 
historycznej i tożsamościowej. Dziękuję, 
że Warmia i Mazury dzielą się z nami tym 
symbolem. To sprawia, że będziemy lepiej 
rozumieć naszą wspólną rolę jaką mamy 
do odegrania wobec historii.

- Bardzo cieszymy się z tego wspólnego pro-
jektu ‑ podkreśla Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. ‑ Chcemy, 
by Gdańsk, Kwidzyn, Sztum czy Malbork za-
istniały znacząco na szlaku, bo mają ku temu 
przesłanki.  Mikołaj Kopernik to nasza tożsa-
mość i wielkie dziedzictwo, nie tylko produkt 
turystyczny. Polakom i mieszkańcom Europy 
warto przypomnieć, gdzie żył, działał, tworzył 
czy odkrywał. Naród, który nie dba o swoje 
dziedzictwo, nie może się rozwijać. 

Mikołaj Kopernik to najsłynniej‑
szy mieszkaniec Warmii, astronom spę‑
dził u nas ponad połowę swojego życia. 
Najdłużej, bo aż 29 lat mieszkał we From‑
borku, 7 lat w Lidzbarku Warmińskim oraz 
4 lata w olsztynie, spoczął we fromborskiej 
katedrze. Kopernik to prawdziwa marka 
i dziedzictwo naszej ziemi. Jego dzieło „de 

revolutionibus”, które wywołało jeden z naj‑
większych przewrotów naukowych w historii 
świata, powstawało na podstawie obserwa‑
cji warmińskiego nieba. 

rok 2023 (przypada 550. rocznica uro‑
dzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Ko‑
pernika) został ogłoszony rokiem Mikołaja 
Kopernika pod hasłem „Kopernika cztery 
dziewięciolecia” (łac. „Coppernici novennia 
quattuor”). Samorząd województwa war‑
mińsko‑mazurskiego zorganizował kon‑
kurs, który wyłonił logotyp promujący to 
wydarzenie. 

‑ Czekamy również na wytyczne i poja-
wienie się konkursów w ramach Funduszy 
Europejskich na lata 2021-2027 - dodaje mar-
szałek Brzezin. ‑ Jesteśmy przygotowani na 
przedłożenie projektu zakładającego szeroką 
promocję Szlaku Kopernikowskiego z wyko-
rzystaniem ciekawych, nowoczesnych narzę-
dzi. Planujemy również z pomocą środków 
unijnych odświeżyć jego oznakowanie w na-
szym województwie. 

Podczas spotkania we Fromborku odby‑
ło się także historyczne przekazanie pierw‑
szych tokenów CoperniCoin marszałkom 
województw. Marszałkowie złożyli też kwia‑
ty na grobie astronoma w archikatedrze we 
Fromborku. 

Szlak Kopernikowski – szlak turystycz‑
ny upamiętnia postać Mikołaja Kopernika 
(1473‑1543). Liczy blisko 300 km i prowadzi 
przez miejscowości związane z życiem i dzia‑
łalnością wielkiego uczonego. Na Szlaku Ko‑
pernikowskim można zwiedzać zabytkowe 
budowle pamiętające czasy wielkiego uczo‑
nego, poświęcone mu ekspozycje muzealne, 
poznawać sekrety wszechświata w planeta‑
riach, a nawet prowadzić obserwacje astro‑
nomiczne. Szlak Kopernikowski na Warmii 
i Mazurach wiedzie przez miasta: Nowe 
Miasto Lubawskie, Lubawę, olsztynek, ol‑
sztyn, dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, 
ornetę, Pieniężno, Braniewo, Frombork, 
Tolkmicko oraz Elbląg. W województwie 
pomorskim przez: Malbork, Sztum, Kwi‑
dzyn, natomiast w województwie kujaw‑
sko‑pomorskim przez: grudziądz, Toruń, 
golub‑dobrzyń czy Brodnicę.
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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 (ZUżYTY SPRZęT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY) 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
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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.

Szacuje się, że na świecie wytwarzanych 
Jest ok. 50 mln ton odpadów elektrycznych 
i elektronicznych.
Tyle waży ok. 3 mln 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
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.

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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ariMr do 2 września 2022 prowadzi kolejny nabór wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 „Wsparcie in‑
westycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zja‑
wisk klimatycznych i katastrof” w ramach ProW 2014‑2020. rol‑
nicy prowadzący chów lub hodowlę świń mogą uzyskać pomoc na 
zabezpieczenie gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń 
(aSF), natomiast spółki wodne na działania zabezpieczające pola 
swoich członków przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję trzody 
chlewnej warunki przyznania pomocy nie uległy zmianie w stosun‑
ku do poprzednich naborów. Pomoc zostanie przyznana rolnikowi, 
który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości po‑
łożonej na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi 
chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji 
mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się aSF poprzez:

•	 ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do reali‑
zacji obsługi świń,

•	 utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do de‑
zynfekcji, funkcjonalnie związanej z chlewnią,

•	 wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do 
dezynfekcji,

•	 wykonanie inwestycji mającej na celu utrzymywanie 
świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych 
pomieszczeniach,

•	 przebudowę, rozbudowę lub remont chlewni lub budynku go‑
spodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby 
w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funk‑
cjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfe‑
kowanie się osób, które zajmują się obsługą świń,

•	 budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania sło‑
my dla świń,

•	 zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu 
na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie.

Pomoc zostanie przyznana w formie refundacji do wysokości 80% 
kosztów kwalifikowalnych i będzie wynosić maksymalnie 100 tysięcy zł.

W przypadku pomocy dla spółek wodnych pojawiło się kilka 
nowości. oprócz operacji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do 

utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu go‑
spodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym 
uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, 
spółki mogą ubiegać się również o pomoc umożliwiającą wyko‑
nanie robót na urządzeniach melioracji wodnych i polegającą na:

•	 przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym dar‑
niowanie skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykony‑
wanie na nim umocnień lub

•	 budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu pię‑
trzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem lub

•	 oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci 
drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudo‑
wie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub 
remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki 
drenarskiej lub wylotu drenarskiego lub funkcji retencyjnej.

Pomoc zostanie przyznana w wysokości 80% kwoty stanowią‑
cej sumę iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz 
odpowiednio:

•	 długości rowów melioracyjnych, na których wykonano ro‑
boty budowlane lub

•	 liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów 
z piętrzeniem lub

•	 liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek 
drenarskich lub

•	 liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do 
funkcji retencyjnej studzienek drenarskich lub

•	 liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów dre‑
narskich, które zostały oczyszczone lub na których wyko‑
nano roboty budowlane.

kwota PoMocy wynosi MaksyMalnie 1 Milion zŁ.

wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście 
lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną 
skrzynkę podawczą.

kolejna pomoc z ariMr  
dla hodowców trzody chlewnej 
oraz dla spółek wodnych
już nie tylko zakup sprzętu – agencja restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wzbogaciła 
katalog możliwości wykorzystania udzielanej pomocy. warto poznać nowe zasady, które pozwolą 
wykonać m.in. roboty budowlane na urządzeniach melioracyjnych. 
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ZAPOBIEGANIE ORAZ USUWANIE SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU 
POPRZEZ ZAKUP POJAZDÓW I SPRZĘTU POŻARNICZEGO  

DO WALKI Z POŻARAMI LASÓW

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w  Olsztynie w  partnerstwie z Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku od 1 września 2020 roku realizuje projekt 
pt. ,,Zapobieganie oraz usuwanie skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów i sprzętu 

pożarniczego do walki z pożarami lasów” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa. Działania w ramach projektu są zaplanowane na okres 24 miesięcy. Całkowita wartość 
projektu wynosi 1 731 541,50 euro, natomiast dofinansowanie projektu wynosi 1 558 387,35 euro. Wartość 
projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie to: 793 460,00 euro.

Zjawiska powodowane zmianami klimatu stanowią zagrożenie nie tylko dla społeczeństwa, ale 
powodują one dodatkowe koszty, a także nieodwracalne straty w przyrodzie.   Każdego roku tysiące 
pożarów ogarnia lasy, łąki i wrzosowiska w całej Europie. Bezpieczeństwo, również i to pod względem 

pożarowym, ma swoją cenę i to z reguły wysoką, jak wysoką często dociera do naszej świadomości po 
katastrofalnych wielkoobszarowych pożarach lasu. 

Ze względu na obserwowaną od wielu lat tendencję wzrostową liczby pożarów oraz rozmiar strat 
powodowanych zwłaszcza przez pożary,  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 
w ramach realizacji projektu zakupiła niezbędny sprzęt w celu budowy skutecznego systemu zapobiegania 
zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatycznych: 

–  Lekkie samochody rozpoznawczo-
-ratownicze typu SLRR – 3 szt. 

–  Samochody wężowe klasy SW-3000 
wyposażone w węże tłoczne 110  
oraz HDS – 2 szt.

–  Samochód specjalny do przewozu 
grupy operacyjnej KW PSP 
w Olsztynie – 1 szt.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy służb ratowniczych, a w konsekwencji 
efektywniejsze i skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia pożarów lasów. Podczas 
odbytego szkolenia w dniach 29-30.11.2021r. zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP  

w Olsztynie pn. „Ochrona lasów przed pożarami”  uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje, pogłębiali wiedzę 
w zakresie pożarów lasów, ich ochrony i zapoznali się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów. 

„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 PSP w Olsztynie
10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16  
tel. 89 522 95 00 
fax 89 522 95 05
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 Jedyne takie miejsce 
w Polsce

Gietrzwałd został założony na podstawie dokumentu lokacyjnego 
z 19 maja 1352 roku wydanego przez kapitułę warmińską 
na pruskim polu gaudikus. Jej zasadźca dietrich otrzymał 70 
włók. Niemiecka nazwa wsi ‑ dietrichswalde ‑ pochodziła od 
założyciela z dodaniem niemieckiego rzeczownika „wald”, co 
oznacza „las”. Wówczas biskupem warmińskim, mimo sprzeciwu 
Krzyżaków, został Jan z Miśni. Przeniósł stolicę diecezji z ornety 
do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie zainicjował budowę zamku. 
Kiedy lokowano gietrzwałd w Polsce panował król Kazimierz 
Wielki, w Europie Zachodniej trwała epidemia dżumy, a na Stolicy 
Piotrowej zasiadał papież Klemens VI.

Gietrzwałd stał się znany dzięki 
objawieniom maryjnym, jakie 
miały miejsce od 27 czerwca do 
16 września 1877 roku. Łaskę 
objawień miały dwie dziewczynki: 
Barbara Samulowska oraz 
Justyna Szafryńska. Maryja miała 
powiedzieć po polsku, w gwarze 
warmińskiej, że Kościół nie 
będzie prześladowany, a polskich 
kapłanów będzie więcej, jeśli 
ludzie będą odmawiać różaniec. 
Wydarzenie to przyczyniło się 
do wzrostu kultu maryjnego 
oraz wzmocniło ruch polski 
na Warmii. To jedyne objawienia 
maryjne uznane przez Kościół 
w Polsce.

Rugby - siła mięśni i hart ducha.
do trenowania rugby nie trzeba 
zbytnio zachęcać. Wiedzą o tym 
doskonale zawodniczki i zawodnicy 
Klubu Sportowego rugby gietrzwałd.  

W izbie muzealnej w Gietrzwałdzie znajdują 
się przedmioty codziennego użytku, które były 
używane przed laty.  Największe pomieszczenie 
zajmuje „paradno jizba” czyli pokój gościnny.

Rowerem po gminie
Podczas rowerowej wyprawy możemy 
podziwiać piękny krajobraz oraz 
zapoznać się z historią wielu 
ciekawych miejsc i obiektów. rower 
można wypożyczyć na miejscu lub 
przyjechać własnym. Urokliwie 
położone sanktuarium zwane 
polskim Lourdes, skansen maszyn 
rolniczych z rekordem guinnesa 
na koncie za największą kolekcję 
kieratów konnych na świecie 
i najsłynniejszym traktorem świata 
‑ Lanz Bulldogiem na żelaznych 
kołach, freski gotyckie w kościele 
w Sząbruku czy robiące wrażenie 
dwie czterokondygnacyjne wieże 
obronne w Tomarynach. Tu historia 
dostępna jest na wyciągnięcie ręki.

Wyjątkowe murale - deskale 
Ich autorem jest arkadiusz andrejkow z Sanoka. artysta maluje na stodołach i starych chatach.

Gie trzwałd


