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KONKURS

„EKO-SOŁECTWO”

KONKURS

„EKO-SOŁECTWO”
WYWIEZIEMY 
TWOJE ELEKTROŚMIECI
200 ZŁ ZA KAŻDĄ TONĘ!
DLA SOŁECTW DODATKOWE NAGRODY PIENIĘŻNE!
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Mój komentarz
UWAGA SOŁTYSIE! 

Zmiana zasad w konkur-
sie EKO-SOŁECTWO!  

W y d a w c a  P u l s u 
R e g i o n u  M a g a z y n u 
Samorządów Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, jest 
pomysłodawcą i organizato-
rem corocznego konkursu. Po 
raz pierwszy zorganizowany 
został w 2011 roku.  Dwunasta 
edycja utwierdziła nas w prze-
konaniu, iż takie ekologicz-
ne kampanie są potrzebne, 
byśmy mogli oczyścić nasze 
domostwa z zalegających 
śmieci, stąd też nowe zasa-
dy konkursu. Nagradzamy 
wszystkie sołectwa wystę-
pujące w konkursie, które 
uzbierają minimum 1 tonę 
elektrośmieci. Zapraszamy 
do udziału!

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-
Mazursk iego dot yczą-
ce ochrony środowiska na 
terenie Warmii i Mazur, stąd 
też ponownie został obję-
ty Honorowym Patronatem 
Marszałka Gustawa Marka 
Brzezina. Serdeczne podzię-
kowania przekazujemy sołty-
som z Warmii i Mazur, którzy 
w tym roku ponownie uzbie-
rali mnóstwo elektrozłomu.

Redakcja życzy wszystkim 
szczęśliwych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wspaniałe-
go Nowego Roku.
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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.

Dziewięć gmin i dwie spółki komunalne otrzy-
mały finansowe wsparcie na budowę bądź prze-
budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
w miejscowościach zlokalizowanych na terenie 
swoich gmin. 

- Perspektywa finansowa Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma istot-
ne znaczenie w kształtowaniu i podtrzymywaniu 
tożsamości mieszkańców z obszarów wykluczonych 
– tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek 
województwa. - I jednocześnie stanowi wyzwa-
nie dla rozwoju przestrzennego wsi. Obecny limit 
środków dla województwa warmińsko-mazurskie-
go na gospodarkę wodno-ściekową to blisko 115 
mln zł. W połowie listopada podpisaliśmy osiem 
umów na ponad 22 mln zł, natomiast kwota dzi-
siejszych umów wynosi ok. 30 mln zł. Jeszcze do 
końca 2022 roku zamierzamy „dać zielone świat-
ło“ na realizację kolejnych i tak ważnych przed-
sięwzięć w naszym regionie. 

Dzięki funduszom unijnym powstaną oczysz-
czalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania 
wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych oraz zbiorowe systemy zaopatrze-
nia w wodę. Inwestycje  skutecznie przyczynią się 
do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzro-
stu zrównoważonego zarządzania zasobami natu-
ralnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu 
oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju teryto-
rialnego obszarów wiejskich w regionie. 

W ubiegłych latach na Warmii, Mazurach 
i Powiślu w ramach PROW 14-20 odbyły się dwa 
nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”. W pierwszym naborze z 2016 
roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na 
kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego na-
boru z 2019 roku wsparcie otrzymało  67 opera-
cji na kwotę 73 mln złotych. 

Podczas czwartkowego spotkania podpisa-
no również dziesięć umów (na kwotę 926 tys. zł) 
z programu LEADER w ramach poddziałania 
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność PROW 2014-2020 z samorządami 
gminnymi z obszaru pięciu różnych Lokalnych 
Grup Działania. 

Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia 
budżetów LGD na tzw. okres przejściowy, czyli 
wydłużenie realizacji Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich o kolejne dwa lata.

Otrzymali je beneficjenci z obszaru funkcjo-
nowania czterech LGD: Lokalnej Grupy Działania 
„Mazurskie Morze”, Lokalnej Grupy Działania 
„Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

- Te możliwości wspierania zadań wpłyną na 
dalszy rozwój przedsiębiorczości, potencjału kul-
turalno-turystycznego, ochronę i zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację 
infrastruktury technicznej - dodaje marszałek 
Brzezin. 

Na obszarach wiejskich powstanie kolejnych 
nowych siedem działalności gospodarczych. 
Stworzone konkurencyjne przedsiębiorstwa 
będą świadczyć m.in. usługi w zakresie gastro-
nomii i produkcji wyrobów garmażeryjnych, 
modelowania sylwetki, pielęgnacji i zakłada-
nia zieleni czy produkcji mebli. Innowacyjnym 
projektem okazał się „Mobilny Trener Medycz-
ny”, który zamierza wesprzeć pacjentów po-
wypadkowych i pourazowych po zakończonej 
fizjoterapii w skutecznym powrocie do pełnej 
sprawności zdrowotnej. 

Wsparcie finansowe w ramach LEADERA 
otrzymały również dwie gminy: gmina Lubawa 
oraz gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie. 
Pieniądze pozwolą na stworzenie niezbędnej in-
frastruktury rekreacyjno-turystycznej, która ma 
służyć społeczności lokalnej oraz turystom. Zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej (nowe pla-
ce zabaw, siłownie zewnętrzne) poprawi estetykę 
Kazanic, Zielkowa, Mortęg, Targowiska Dolnego 
oraz Nowego Miasta Lubawskiego. 

Dotychczas ze środków LEADER zawarto łącz-
nie 1056 umów na łączną kwotę blisko 119 mln zł.

Inwestycje na wiejskich obszarach 
priorytetem samorządu 
Kolejnych 11 projektów na usprawnianie gospodarki wodno-ściekowej 
otrzyma finansowe wsparcie z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W podpisaniu umów uczestniczyli marszałek Gustaw 
Marek Brzezin oraz Sylwia Jaskulska, członek zarządu. 
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Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 
4 listopada 2022 r. zastąpiła dotychczas obowiązującą, by móc sku-
teczniej czuwać nad dobrostanem zwierząt i walczyć z dotykający-
mi zwierzęta przenośnymi chorobami, np. afrykańskim pomorem 
świń czy ptasią grypą. Zmiany dotyczą przede wszystkim katalogu 
gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i termi-
nów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. 
Zrezygnowano z paszportów bydła w obrocie krajowym i zdecydo-
wano, że posłużą one wyłącznie dokumentowaniu przemieszczeń 
zagranicznych, zaś podstawową formą zgłaszania zdarzeń zwierzę-
cych ma stać się docelowo aplikacja IRZPlus.

Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, a wprowadzane mo-
dyfikacje mają zapewnić efektywną integrację i kompatybilność 
elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Re-
jestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej. Dotych-
czasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, który zawierał 
dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, zostanie przekształcony 
w komputerową bazę danych i uzupełniony o informacje na temat 
nieewidencjonowanych do tej pory w Agencji gatunków: konio-
watych, wielbłądowatych, jeleniowatych, a także zakładów drobiu.

Nowe przepisy zawierają inną definicję posiadacza (w przy-
padku koniowatych mowa jest również o właścicielu), a podsta-
wową kategorią – w miejsce dotychczasowej siedziby stada – jest 
działalność. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają cztery główne ro-
dzaje działalności:

 — siedziba stada (szczegóły na www.gov.pl/web/arimr);
 — rzeźnia;
 — zakład drobiu;
 — zakład przetwórczy lub spalarnia.

Każdy z wymienionych rodzajów działalności zostanie ozna-
czony odrębnym numerem, a posiadacze zwierząt dotychczas nie-
ewidencjonowanych przez Agencję są zobowiązani do wystąpienia 
o nadanie statusu producenta i do zarejestrowania:

a. siedziby stada koniowatych oraz zgłoszenia zwierząt w ter-
minie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;

b. siedziby stada jeleniowatych i wielbłądowatych nie później 
niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – również 
od tej daty posiadacze zwierząt będą mieć 18 miesięcy na 
oznakowanie i zgłoszenie zwierząt;

c. zakładu drobiu oraz dokonania zgłoszenia w komputero-
wej bazie liczby ptaków lub jaj wylęgowych w ciągu 3 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W zależności od gatunku obowiązują odrębne 
terminy na zgłaszanie urodzeń i oznakowanie zwie-
rząt. Hodowcy bydła niezmiennie na dokonanie obu 
czynności mają 7 dni. Posiadacze owiec i kóz zgłosze-
nia urodzenia zwierzęcia i jego oznakowania muszą 
dokonać w terminie do 30 dni, jeśli matka była obję-
ta wsparciem dobrostanowym. W innym przypadku 
znakowanie owcy lub kozy musi nastąpić w terminie 
30 dni od dnia objęcia matki wsparciem – jednak 
nie później niż 180 dni od dnia urodzenia potom-
stwa lub przed opuszczeniem przez nie siedziby sta-
da, w której się urodziło. W przypadku jeleniowatych 

i wielbłądowatych termin na dokonanie obu czynności wynosi mak-
symalnie 9 miesięcy.  Zmiana dotyczy posiadaczy świń, bo nowe 
przepisy obligują ich do poinformowania o urodzeniu i oznakowa-
niu tych zwierząt nie później niż 37 dni od zdarzenia. W  przypadku 
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi 
zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożo-
nego lub innego obszaru objętego ograniczeniami, informacje o zda-
rzeniach dotyczących świń, z wyłączeniem urodzenia, zgłasza się 
do komputerowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia wystąpie-
nia danego zdarzenia. Gdy mowa o koniowatych, warto wiedzieć, 
że na zgłoszenie urodzenia ustawa przewiduje 3 miesiące, a opisu 
i identyfikacji dokonuje właściwy związek hodowców koni w ciągu 
12 miesięcy od urodzenia zwierzęcia. Należy podkreślić, że w przy-
padku wszystkich wymienionych gatunków o zdarzeniu innym niż 
urodzenie należy poinformować przed upływem 7 dni od jego wy-
stąpienia. Dodatkowo posiadacze świń będą musieli 2 razy w roku 
(nie później niż do 30 czerwca oraz do 31 grudnia) sporządzić spis 
świń i przekazać go do komputerowej bazy danych w terminie 7 dni.

Od wejścia w życie ustawy podmioty nadzorowane (np. rzeźnie, 
miejsca gromadzenia, pośrednicy, targi, spalarnie) mają obowiązek 
składania zgłoszeń w formie elektronicznej. Posiadacze zwierząt, 
którzy dokonują zgłoszeń wyłącznie elektronicznie są automatycz-
nie zwolnieni z obowiązku prowadzenia tradycyjnej papierowej księ-
gi rejestracji stada lub ewidencji.

 Zmiana przepisów dopuszcza stosowanie alternatywnych metod 
identyfikacji zwierząt. Pozwala na stosowanie środków identyfika-
cji, które zostały uwzględnione w unijnych przepisach i znajdą się 
w ofercie dostawców wpisanych na listę prowadzoną przez ARiMR 
tj.: zwykłych i elektronicznych kolczyków, opasek na pęcinę, kap-
sułek ceramicznych (bolusów), wszczepianych transponderów oraz 
tatuaży. Środki identyfikacji mogą wystąpić w różnych kombina-
cjach określonych dla poszczególnych gatunków zwierząt. 

Istotną zmianą jest również rezygnacja z paszportów dla bydła 
w obrocie krajowym. W przypadku planowanego wywozu zwierzę-
cia tego gatunku do innego kraju Unii Europejskiej obowiązkowe 
jest zgłoszenie tego z wyprzedzeniem 5 dni w biurze powiatowym 
ARiMR, które w ciągu 3 dni wyda bezpłatnie niezbędny dokument. 
Będzie go można odebrać osobiście, za pośrednictwem placów-
ki pocztowej lub pobrać z systemu – po wcześniejszym wyrażeniu 
na to zgody. Natomiast bydło posiadające paszporty wydane na 
dotychczasowych zasadach uznaje się za zaopatrzone w paszport.

Zmiany w zasadach rejestrowania 
i znakowania zwierząt
Nowe regulacje będą sprzyjały skuteczniejszemu czuwaniu nad dobrostanem zwierząt. rozszerzony 
zostaje katalog zwierząt objętych ewidencją. Zmiana przepisów dopuszcza alternatywne metody 
identyfikacji zwierząt oraz rezygnuje z paszportów dla bydła w obrocie krajowym.
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Warunki dotacji z prefinansowaniem 
•	 Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

•	 Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona zosta-
ła dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

•	 Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z pre-
finansowaniem (UWAGA! odrębny  wzór wniosku). 

•	 Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie 
podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określone-
go zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Prze-
widziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów 
z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki 
z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie 
przedstawionych dokumentów rozliczeniowych. 

•	 Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Bene-
ficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty za-
warcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie 
wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przed-
miotu umowy Beneficjenta z wykonawcą. 

•	 Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na pod-
stawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załą-
czonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy upraw-
nieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofi-
nansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu

 Uwaga:  Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie 
dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków 
nowobudowanych.

Jak i gdzie składać wnioski? 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem 
można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków 
o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl 

•	 wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dys-
ponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany 
lub profil zaufany), 

•	 w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne 
jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wy-
maganymi podpisami. 

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie należy  dostarczać: 
 - za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia 

w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub 

 - poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumie-
niu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego 
w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub 

 - bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

WFOŚiGW w Olsztynie przypomina, iż składanie 
wniosków o dofinansowanie oraz wniosków 
o płatność, a także ich uzupełnień NIE WYMAGA 
wizyty w biurze Funduszu. Wszystkie czynności 
związane z obsługą Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze” są bezpłatne (przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność, 
weryfikacja dokumentów).  Kontaktujemy się 
z Wnioskodawcami drogą elektroniczną, telefoniczną 
i pocztową.

WAŻNE:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie nie współpracuje z żadnymi osobami 
i firmami konsultingowymi oraz doradczymi, które oferują 
pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach Programu 
„Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Zmiana Programu Priorytetowego  
„Czyste Powietrze” – Prefinansowanie / Zaliczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od 
dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zmiana umożliwia 
Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania 
otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłatę części kwoty dotacji w formie zaliczki). 
Wprowadza się ponadto do Programu zmiany dotyczące wzrostu maksymalnych kwot dotacji 
dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł i Części 3) 
Programu do 79 000 zł.

Punkty konsultacyjno - infromacyjne Porgramu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
Lp. Gmina Telefon e-mail

1. Banie Mazurskie 876157178 wew 33 e.szumlanska@baniemazurskie.pl
2. Barciany 897531003 inwestycje@barciany.pl

3. Bartoszyce
893070512 a.sobiecka@-bartoszyce.pl
893070513 a.sobiecka@-bartoszyce.pl

4. M. Bartoszyce
897629847 iwonaabucewicz@bartoszyce.pl
897629819 kamilazuk@bartoszyce.pl

5. Biała Piska 
874241365 m.akacka@bialapiska.pl
874241365 a.tosinska@bialapiska.pl

6. Biskupiec
515274232 kwisniewska@biskupiec.pl
512290124 kfmalinowska@biskupiec.pl

Lp. Gmina Telefon e-mail

7.  M. Braniewo
556440135 inga.kowalewska@braniewo.pl
556440135 malgorzata.rutkowska@braniewo.pl
556255670 jerzy.butkiewicz@braniewo.pl

8. Dąbrówno
896474087 wew 22 d.szczurowska@dabrowno.pl
896474087 wew 23 ewidencjaludnosci@dabrowno.pl

9. Dubeninki
876158538 l.olszewska@dubeninki.pl
876158538 d.pojawa@dubeninki.pl

10. Dywity
895247668 gp2@ugdywity.pl
895247669 gp1@ugdywity.pl
895247669 gp5@ugdywity.pl
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Lp. Gmina Telefon e-mail
11. M. Działdowo 236970454 inwestycje@dzialdowo.pl
12. Działdowo 236970709 k.cott@ugdzialdowo.pl

13.  Dźwierzuty
896210400 a.bilska@ug-dzwierzuty.pl
896210401 odpady@ug-dzwierzuty.pl

14. M. Elbląg 552393110 daria.mroczek@umelblag.pl

15. Elbląg
552341884 wew 27 aleksandra.chudzik@elblag.pl
552341884 wew 27 aneta.siolkowska@elblag.pl

16. M. Ełk

664957662 a.holownia@um.elk.pl
877326243 w.wojtulewicz@um.elk.pl
877326124 r.kowalewska@um.elk.pl
531825221 k.wilczynski@um.elk.pl

17. Ełk
876194505 k.sienkiewicz@elk..pl
876194505 g.kapla@elk..pl

18. Frombork 552440660 wew 61 ochrona@frombork.pl

19. M. Giżycko
798614893 ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl
877324111 aleksandra.makowska@gizycko.pl

20. Giżycko 874299980 iwona.sliwinska-zugaj@ugg.pl
21. Godkowo 552497210 wew 43 elwira.dzika.uggodkowo@gmail.com

22. Gołdap
876156023 renata.sojkowska@goldap.pl
690966949 anita.germaniuk@gmail.com

23. M. Górowo 
Iławeckie

897627021 katarzyna.luczkowska@gorowoilaweckie.pl
897627020 umgorowo@gorowoilaweckie.pl

24. Górowo 
Iławeckie

530995132
t.glibowski@uggorowo.pl

897611077

25. Grodziczno
564729720 s.borowska@grodziczno.pl
564729719 srodowisko@grodziczno.pl

26. Gronowo 
Elbląskie

552315613 wew 51 j.branecka@gronowo.pl
552315613 wew 44 m.debowska@gronowo.pl

27. Grunwald 896426912 i.dias@grunwald.pl
28. M. Iława 896490156 abanasiuk@umilawa.pl

29. Iława
896490819 izieba@-ilawa.pl
896490823 ezd@-ilawa.pl

30. Janowiec 
Kościelny

896262515 geodezja@janowiec.com.pl
896262515 agatasz@janowiec.com.pl

31. Janowo
896706906 inwestycje@janowo.pl
896264016 terenowa@janowo.pl

32. Jedwabno 896213045 wew 25 a.ruckowska@jedwabno.pl

33. Kalinowo
515215001 prost1@wp.pl
876218772 skarbnik@kalinowo.pl

34. M. Kętrzyn
897520563 j.twarda@M.ketrzyn.pl
897520563 e.renc@M.ketrzyn.pl

35. Kętrzyn
897513666 wew 14 obslugarady@ketrzyn.pl
507761570 pyrkajagoda@wp.pl

36. Kisielice
602102444 srodowisko@kisielice.pl
552785522 drogownictwo@kisielice.pl

37. Kiwity
897660995 wew. 10 j.jankowska@kiwity.pl
897660995 wew. 16 sekretarz@kiwity.pl

38. Kowale Oleckie
664062466 t.kosobudzki@kowaleoleckie.eu

877377545 p.masalski@kowaleoleckie.eu

39. Kozłowo 896250822 j.cedlerska@kozlowo.pl

40. Kurzętnik
564748282 
601968495 energetyka@kurzetnik.pl

564748289 anna.karbowska@kurzetnik.pl

41.  M. Lidzbark 
Warmiński

897678543 
663748581 k.jurgielewicz@lidzbarkw.pl

897678562 r.tausiewicz@lidzbarkw.pl

42. M. Lubawa
896455300 wew 35 anna.przybyszewska@lubawa.pl
896455300 wew 36 aneta.grzybinska@lubawa.pl

43. Lubawa
896455449 kasia.b@lubawa.pl
896455460 szauer.s@lubawa.pl

44. Łukta
896475042 m.swierczynska@lukta.com.pl
895444070 k.bojarska@lukta.com.pl

45. Małdyty
897586124 wew 33 j.jarzabek@maldyty.pl
897586124 wew 33 m.kacperski@maldyty.pl

Lp. Gmina Telefon e-mail

46. Markusy

503449871 srodowisko@markusy.prohost.pl

503449389 kulikowskiwieslaw@gmail.com

503449715 stypendia@markusy.prohost.pl

47. Milejewo
552312284 gok@milejewo..pl

552312284 aneta.witkowska@milejewo..pl

48. Miłki
875559054 b.zukowski@milki.pl
875559064 skarbnik@milki.pl

49. Młynary
556182244 fundusze@mlynary.pl
556182245 ochronasrodowiska@mlynary.pl
556182245 referatgospodarczy@mlynary.pl

50. M. Mrągowo
897419005 a.szydlik@mragowo.um.gov.pl
897419029 m.goralczyk@mragowo.um.gov.pl

51. M. Nidzica
896250746 p.brzuzy@nidzica.pl
896250746              z.ruminska@nidzica.pl

52. M. Nowe M. 
Lubawskie

564729631 zk@umnoweM..pl
564729635 jurek@umnoweM..pl

53. Nowe M. 
Lubawskie

564726336 mbartkowska@nml.pl
pk@nml.pl

54. Olecko 875203301 uzyczkowska@olecko.eu
55. Olsztyn 895273111 hajny.tomasz@olsztyn.eu

56.  Olsztynek
895195475 odpady@olsztynek.pl
895195475 m.wisniewska@olsztynek.pl

57. Orneta
552210230 joannaleszczynska@orneta.pl
552210215 nataliabrycka@orneta.pl
552210226 joannakozlowska@orneta.pl

58.  M. Ostróda
896429473 sylwester.karczewski@um.ostroda.pl
896429473 krystian.cichorek@um.ostroda.pl

59. Ostróda
896760708

kaminska@ostroda.pl
896760709
896760731 ruczynski@ostroda.pl

60. Pasłęk
552482001 
788582788
552482001 wew 62

kamila.tuniewicz@paslek.pl

sandra.czerniak@paslek.pl

61. Pasym 896212011 wew 34 czystepowietrze@pasym.pl

62. Pieniężno
552374661 zgalczynska@pieniezno.pl

552374661 pszulzycka@pieniezno.pl

63. Pisz 874241233 karolina.zielinska@pisz.home.pl

64. Płoskinia
556208605 rolnictwo-srodowisko@ploskinia.eu

556208605 inwestycjeug@ploskinia.eu

65. Prostki 876112855 skarbnik@prostki.pl

66. 
Purda 895444231 m.czarniecka@purda.pl

895444551 k.otulakowski@purda.pl

67. Reszel 897553909 karol.swiatlowski@reszel.pl

68. Rozogi
897226002 wew 42 geodezja@rozogi.pl

897226002 wew 46 inwestycje@rozogi.pl

69. Rychliki
552488150 srodowisko@rychliki.pl

552488155 fundusze@rychliki.pl

70. Ryn 874293979 srodowisko@M.ryn.pl

71. Sępopol 897611451
j.dabkowska@sepopol.pl
i.wojcik@sepopol.pl

72. Sorkwity 897428533 srodowisko@ugsorkwity.pl

73. Srokowo
897544530 gospodarka@srokowo.pl
897544524 nieruchomosci@srokowo.pl

74. Susz
552786015 wew 31 gos@susz.pl
552786015 wew 32 odpady@susz.pl

75. M. Szczytno
896247253 albert.kilimann@um.szczytno.pl
896247252 damian.szlachetka@um.szczytno.pl

76. Świętajno 896232081 j.gorska@swietajno.ug.gov.pl

77. Tolkmicko
552316324 wew 104 kierownik@mgops.tolkmicko.pl
552316324 sekretariat@mgops.tolkmicko.pl

78. Wilczęta 552496504 wew 205 rolnictwo@wilczeta.pl
79. Wydminy 874210019 wew 120 j.bazylak@wydminy.pl
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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

Jarosław Bogusz
Prezes Zarządu

Tomasz Tracz
Z-ca Prezesa Zarząd

WFOŚiGW w Olsztynie 

Tomasz Tracz
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” bazując na swo-
im 30-letnim doświadczeniu w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, 
jak również uwzględniając propozycje zgłaszane przez środowiska 
rolnicze przygotowało specjalną szeroką ofertę dla rolników, będą-
cych właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego.

Oferta Towarzystwa umożliwia ubezpieczenie budynków wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego i ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej rolników (na warunkach określonych w ustawie 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych), jak również możliwe jest rozszerzenie 
zakresu ochrony o ubezpieczenia oferowane w pakiecie „Bezpiecz-
na Zagroda”.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych obej-
muje ochroną szkody spowodowane przez ogień, huragan, powódź, 
podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, 
eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawinę i upadek statku po-
wietrznego. Pakiet „Bezpieczna Zagroda” zapewnia możliwość roz-
szerzenia zakresu ubezpieczenia obowiązkowego o dodatkowe ryzyka 
takie jak: dewastacja, dym i sadza, fala ponaddźwiękowa, katastrofa 
budowlana, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, 
upadek drzew i masztów, zalanie i zapadanie się ziemi. W przypadku 
budynków mieszkalnych Ubezpieczający może wybrać jeszcze szerszy 
zakres ochrony, który oferuje wariant „wszystkie ryzyka”. Dodatkowo 
ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć m.in. o szkody powstałe 
na skutek przenikania wody z gruntu bądź spowodowane przez dzikie 
zwierzęta (w tym kuny). Zapewniamy także pokrycie kosztów najmu 
budynku/lokalu zastępczego i pomieszczeń magazynowych, gdy bu-
dynek mieszkalny na skutek szkody nie nadaje się do zamieszkania.

Pakiet „Bezpieczna Zagroda” TUW „TUW” 
oferuje:
1. ubezpieczenie budowli rolniczych (w tym silosów na zboże 

i pasze, silosów na kiszonki, komory fermentacyjne i płyty 
obornikowe) oraz obiekty małej architektury od pożaru i innych 
zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi,

2. ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów 
wykończeniowych oraz mienia związanego z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego (ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, 
sprzęt rolniczy, materiały i zapasy) od pożaru i innych zdarzeń 
losowych z możliwością rozszerzenia o powódź oraz kradzież 
z włamaniem i rabunek,

3. ubezpieczenie mienia osobistego od rozboju ulicznego,
4. ubezpieczenie stałych elementów wykończeniowych 

(zewnętrznych) budynku mieszkalnego od kradzieży zwykłej,
5. ubezpieczenie mikroinstalacji OZE od pożaru i innych zdarzeń 

losowych z rozszerzeniem o powódź, kradzież z włamaniem 
i rabunek oraz kradzież zwykłą,

6. ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
7. ubezpieczenie uli pszczelich od pożaru i innych zdarzeń 

losowych z możliwością rozszerzenia o powódź, dewastację 
i kradzież zwykłą,

8. ubezpieczenie pszczół od padnięcia.

Bardzo istotnym elementem pakietu „Bezpieczna Zagroda” 
jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywat-
nym. Obejmuje ono ochroną odpowiedzialność ubezpieczonych 
osób za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykony-
waniem czynności życia prywatnego oraz z tytułu posiadania lub 
użytkowania nieruchomości i mienia ruchomego zgłoszonego do 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym można uzupełnić o specjalistyczne klauzule rolnicze: 
klauzulę ubezpieczenia OC kombajnisty, OC z tytułu świadczenia 
usług agroturystycznych oraz OC pszczelarza.

W ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda” TUW „TUW” oferu-
je również ubezpieczenie ochrony prawnej, które obejmuje ochroną 
koszty prawnej reprezentacji w postępowaniu sądowym prowadzo-
nym przed polskimi sądami powszechnymi lub w postępowaniu ad-
ministracyjnym prowadzonym przed organami polskiej administracji 
rządowej i samorządowej. Na podstawie ubezpieczenia ochrony praw-
nej TUW „TUW” refunduje koszty i opłaty sądowe, koszty i opłaty 
w postępowaniu administracyjnym, koszty wynagrodzenia jedne-
go pełnomocnika procesowego poniesione we wszczętych przeciwko 
Ubezpieczonemu postępowaniach oraz koszty opinii biegłych/ rzeczo-
znawców lub innych dokumentów stanowiących dowody w sprawie.

W pakiecie „Bezpieczna Zagroda” można także zawrzeć ubez-
pieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia 
świadczenia w przypadku urazu ciała lub śmierci na skutek nieszczę-
śliwego wypadku. Należy podkreślić, że za nieszczęśliwy wypadek 
- w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia – uznaje się tak-
że zawał serca i udar mózgu. Ochrona ubezpieczeniowa NNW trwa 
całą dobę i obejmuje skutki wypadków powstałych na całym świe-
cie, bez względu na to czy Ubezpieczony znajduje się w domu, pracy, 
szkole czy też na wakacjach. Dodatkowo wypłacanym świadczeniem 
jest dzienna dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem, jak również rekompensata kosztów jednorazowego na-
bycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za-
leconych przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Zawarcie umowy ubezpieczenia w pakiecie „Bezpieczna Zagroda” 
zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji strat poniesionych na skutek 
różnych zdarzeń losowych, własnej nieostrożności i działania osób trze-
cich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo finansowe rodziny 
rolnika. Niewątpliwym atutem pakietu Bezpieczna Zagroda jest za-
warcie umowy ubezpieczenia na rok, dwa lub trzy lata, bądź na okres 
kilku miesięcy (minimalny okres ubezpieczenia wynosi 3 miesiące).

Warto zauważyć, że TUW „TUW” oferuje atrakcyjne składki 
ubezpieczeniowe, m.in. dzięki zastosowaniu zniżek za komplekso-
we ubezpieczenie mienia, za staż członkowski, jednorazową płat-
ność, czy też bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Istotny jest 
również fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ 
jest partnerem w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny, 
w związku z czym posiadaczom tych kart w ubezpieczeniu „Bez-
pieczna Zagroda” przysługuje specjalna zniżka w wysokości 30%.

TUW „TUW” dysponuje rozbudowaną siecią agencyjną oraz licz-
nymi placówkami terenowymi, w których można uzyskać nie tylko 
niezbędne informacje na temat Pakietu „Bezpieczna Zagroda”, lecz 
także pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpiecze-
nia. Adresy placówek terenowych dostępne na stronie internetowej 

www.tuw.pl.
Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13

Biuro Regionalne
ul. 1-go maja 13, Olsztyn
89 523 55 51
olsztyn@tuw.pl

Ubezpieczenie gospodarstw 
rolnych w TUW „TUW”
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Konferencja pn. „Pszczelarstwo w regionie Warmii i Mazur” odbyła się w dniach 21-22 listopada 
w hotelu Natura Mazur resort & Conference w Warchałach. To pierwsze takie wydarzenie, 
organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. 

Pszczoły odgrywają kluczową rolę 
w całym ekosystemie. Nie tylko produ-
kują miód, ale też zapylają blisko 80 proc. 

roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość 
i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, 
rozwój i wzrost roślin nie byłby możliwy. 
Znaczenie owadów zapylających dla śro-
dowiska przyrodniczego i gospodarki czło-
wieka jest ogromne. We własnym zakresie 
warto zadbać o ich obecność i ochronę 
na naszych polach. W bierny sposób mo-
żemy to robić, nie niszcząc gniazd i nie 
wyrywając roślin stanowiących dla nich 
pokarm. Konferencja ma na celu zwrócić 
powszechną uwagę na zasadnicze zagad-
nienia związane z dobrostanem pszczół, 
ich rolą w ekosystemie, wpływie na rolni-
ctwo i życie konsumenta. 

- Taką konferencję organizujemy po raz 
pierwszy, adresujemy ją do samorządów, go-
spodarzy miast i gmin, do pszczelarzy indy-
widualnych i zrzeszonych czy do branżowych 
związków związanych z różnoraką  produk-
cją rolną – mówi marszałek Gustaw Ma-
rek Brzezin, który otworzy wydarzenie. 
– Udało nam się zaprosić liczące się autory-
tety z dziedziny pszczelarstwa. Wszyscy na 

tym skorzystamy, tym bardziej, że planuje-
my konkretne działania i przeznaczyliśmy 
specjalne środki z myślą o wsparciu sektora 
pszczelarskiego.

W 2023 roku samorząd województwa 
planuje ogłosić konkurs na rozwój i wzmac-
nianie potencjału gospodarczego w zakresie 
pszczelarstwa i innych owadów zapylają-
cych w województwie warmińsko-mazur-
skim. W przyszłym roku przewidziane są 
też dotacje dotacje w ramach konkursu 
w zakresie kształtowania bioróżnorod-
ności terenów wiejskich w województwie 
warmińsko-mazurskim „W trosce o owady 
zapylające”. Środki zostaną skierowane na 
działania w zakresie ochrony różnorodno-
ści biologicznej, ekologii oraz współpracę 
z podmiotami uprawnionymi w zakre-
sie wymiany doświadczeń na rzecz do-
brostanu owadów zapylających, dbałości 
o ekologiczny charakter ekosystemów, oraz 
oddziaływania zapylaczy na rośliny stano-
wiące dziedzictwo agrarne Warmii, Ma-
zur i Powiśla.

Z myślą o wsparciu pszczelarstwa



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.

Gustaw Marek Brzezin 
Prezes Oddziału Wojewódzkiego

ZOSP RP Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego

Maciej Jasiński 
Dyrektor Zarządu Wykonawczego 

OW 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

kod pocztowy
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UCZESTNICY XII EDYCJI
KONKURSU „EKO -SOŁECTWO ”

Imię i Nazwisko SoŁEcTWo GMINA IloŚĆ [Mg]

Mirosław Antoniak Bystry Giżycko 50,020

Tadeusz Woźniak Glitajny Korsze 16,440

Sylwia Jaksina Kiwity Kiwity 11,880

Agnieszka Sęktas Klimki Węgorzewo 4,410

Monika Fiertek Kowale Oleckie Kowale Oleckie 4,160

Jarosław Suchecki Lubomino Lubomino 3,140

Beata Kłak Dębówko Szczytno 2,720

Jarosław Komosa Budwity Małdyty 2,600

Bogumiła Nawrocka Ogródek   Orzysz 2,420

Władysław Węglarski Martiany Pożarki Kętrzyn 2,400

Krzysztof Kulas Spręcowo Dywity 2,280

Zdzisław Bogacki Lemany  Szczytno 1,940

Paweł Witkowski  Krzywe Mrągowo 1,820

Marianna Łazarska Stożne Kowale Oleckie 1,360

Anna Dębek  Rusek Wielki Pasym 1,300

Agnieszka Paprota  Siemki Reszel 1,080

Daniel Wasylik Szczurkowo Sępopol 0,820

Bogdan Borowiecki Barty  Zalewo 0,740

Stanisław Orłowski Gródki  Płośnica 0,520

Katarzyna Lewandowska Tolniki Wielkie Kiwity 0,280

razem 112,330
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FINALIŚCI XII EDYCJI
KONKURSU „EKO -SOŁECTWO ”

1. MIROSŁAW ANTONIAK ..................................................... 50,020 MG
SOŁECTWO BYSTRY, GMINA GIŻYCKO

2. TADEUSZ WOŹNIAK .........................................................  16,440 MG
SOŁECTWO GLITAJNY, GMINA KORSZE

3. SYLWIA JAKSINA ................................................................  11,880 MG

SOŁECTWO KIWITY, GMINA KIWITY

4. AGNIESZKA SĘKTAS .............................................................  4,410 MG

SOŁECTWO KLIMKI, GMINA WĘGORZEWEO

5. MONIKA FIERTEK ................................................................. 4,160 MG
SOŁECTWO KOWALE OLECKIE, GMINA KOWALE OLECKIE

organizator konkursu „Eko-Sołectwo”:

redakc ja PULSU REGIONU
Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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– Panie marszałku, jak Pan ocenia 2022 rok?
– To był ważny, pełen wysiłku, ale dobrze przepracowany przez 

nas czas. Rok systematycznej pracy, konsekwentnego realizowania 
planów i strategii rozwoju naszego województwa. Ta dynamika jest 
możliwa przede wszystkim dzięki funduszom unijnym. Wszyst-
kie środki wspólnotowe, jakie mieliśmy do dyspozycji w perspek-
tywie 2014-2020, czyli ponad 1,7 mld euro, były skierowane na 
wzrost społeczno-gospodarczy regionu. Skupialiśmy się na wspie-
raniu przedsiębiorczości, wprowadzaniu nowoczesnych technolo-
gii i podnoszeniu konkurencyjności firm. Ale też działań z zakresu 
szkolnictwa, ochrony przyrody, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, 
dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włą-
czenia społecznego. Praca samorządu województwa, samorządów 
lokalnych, organizacji pozarządowych, sfery gospodarczej wyraź-
nie pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu i do końca utrzyma-
liśmy wysokie tempo.

Samorząd województwa zamknął negocjacje kolejnej edycji 
funduszy w Brukseli 24 października, w grudniu program został 
zaakceptowany przez wszystkie strony. Szybko poszło? 

– Ależ skąd! Proces konstruowania i uzgadniania programu 
regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii 
i Mazur trwał ponad dwa lata. Nic dziwnego, ponieważ pula fundu-
szy europejskich w tej perspektywie finansowej dla naszego regionu 
jest historycznie najwyższa i wynosi blisko 1,8 mld euro. Pamiętaj-
my, że punktem wyjścia była propozycja o 500 mln euro niższa…

– A te ostatnie rozmowy? 
– Niemal nie wstawaliśmy od stołu przez ponad 7 godzin, ale 

opłaciło się. Spotkanie w Brukseli pozwoliło przybliżyć kierow-
nictwu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
z Komisji Europejskiej specyfikę Warmii i Mazur, omówić wy-
zwania, przed jakimi stoi województwo, i strategiczne inwestycje 
na najbliższe lata. Co najważniejsze – przyniosły pozytywne dla 
regionu rozstrzygnięcia. 

– Z czego jest pan najbardziej zadowolony? 
– Przede wszystkim z tego, że KE przystała na wnioskowaną 

przez nas pulę środków na drogi, która uzupełniona wydatkami 
na transport publiczny, tabor, ścieżki rowerowe i bezpieczeństwo 
wyniesie ponad 385 mln euro. Mimo ogromnych środków prze-
znaczanych co roku na drogi, słaba dostępność komunikacyjna to 
nadal nasz duży problem. W tym obszarze zawiera się także wy-
walczony projekt ul. Nowobałtyckiej.

– W programie są też inne przedsięwzięcia komunikacyjne.
– Tak, mamy zgodę na sfinansowanie projektu zwiększającego 

bezpieczeństwo w ruchu lotniczym w Porcie Lotniczym Olsztyn-
-Mazury, który będzie miał wpływ na bezpieczną awiację tej części 
Europy. Jest też zielone światło i możliwość finansowania działań 
na szlakach wodnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników, utrzymanie dobrego stanu wody oraz wzmocnie-
nie brzegów systemu wodnego kanału Elbląskiego i Wielkich Je-
zior Mazurskich. Uzgodniono również możliwość urządzania 

i zagospodarowania terenów bezpośrednio wokół jezior i łączą-
cych je kanałów, rzek i Zalewu Wiślanego. Łącznie na prace na ka-
nale i jeziorach zaplanowano dofinansowanie w wysokości blisko 
112 mln euro.

– Co z wyludniającym się pasem przygranicznym?
– Nie na wszystkie procesy społeczne czy demograficzne mamy 

wpływ, ale możemy pobudzać gospodarkę. Komisja Europejska 
zapewniła preferencyjną formę finansowania projektów dla firm 
prowadzących działalność w powiatach znajdujących się na ponad 
208-kilometrowej granicy województwa, a więc i Unii Europejskiej 
z Federacją Rosyjską.

– To takie najważniejsze, „najtwardsze” nasze potrzeby, ale 
przy  planowaniu rozwoju i wobec nowych wyzwań społecznych 
nie można zapomnieć o zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrobycie 
mieszkańców.  

– Absolutnie jesteśmy tego świadomi, podobnie jak nasi europej-
scy partnerzy. Mamy zgodę na sfinansowanie budowy Północnego 
Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce. Zaplanowane środki 
na ten projekt to ok. 12,9 mln euro. Łącznie w obszarze zdrowia 
przeznaczyliśmy ponad 50 mln euro. Mamy też zgodę na konty-
nuowanie rozwoju funkcji uzdrowiskowej w regionie oraz środki 
na przyjęte przez zarząd województwa projekty strategiczne, takie 
jak szlaki kulturowe, w tym Szlak Kopernikowski wraz z Europej-
skim Centrum Copernicus we Fromborku, kolejne pętle rowero-
we. Na kulturę i turystykę zapisaliśmy 104 mln euro. Duży nacisk 
kładziemy również na szeroko pojętą gospodarkę, gdzie przezna-
czyliśmy blisko ćwierć miliarda euro.

– Co z wielkim projektem dla portu w Elblągu? 
– Środki na inwestycje w porcie w Elblągu oczywiście zapisa-

liśmy w projekcie naszego programu, jako niezbędny element roz-
woju jego funkcji po budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną. Jednak już na etapie rozmów z Ministerstwem Funduszy 
i Polityki Regionalnej dowiedzieliśmy się, że z tym będzie prob-
lem. Komisja Europejska ma zastrzeżenia, że wcześniejsze central-
ne inwestycje na tym obszarze nie spełniły wszystkich wymogów 

Udany finał trudnych 
miesięcy
–„Kończymy ten niełatwy rok pozytywnym akcentem, nowy program unijny został ostatecznie 
zatwierdzony. Wróciliśmy z Brukseli z poczuciem sukcesu. Gdyby nie wątpliwości Komisji 
Europejskiej co do portu w Elblągu, uznałbym ten sukces za stuprocentowy” – o olbrzymich 
pieniądzach dla Warmii, Mazur i Powiśla rozmawiamy z marszałkiem Gustawem Markiem 
Brzezinem. 
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środowiskowych, ale furtka do powrotu rozmów na ten temat jest 
ciągle otwarta i będziemy z niej korzystać. Nadal wierzę w możliwość 
poważnych inwestycji, których ten port wymaga – to jego przyszłość.

A co przyniesie nam przyszłość najbliższa?
– 2023 rok ustanowiliśmy Rokiem Mikołaja Kopernika, w związ-

ku z przypadającą 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci 
tego znakomitego ekonomisty, prawnika, dyplomaty, urzędnika, 
lekarza, duchownego, matematyka, a przede wszystkim wielkiego 
astronoma. Tak chcemy uczcić pamięć o tym wybitnym uczonym 
mieszkańcu Warmii, na której spędził ponad połowę swojego życia. 
W całym regionie trwają przygotowania. Wojewódzkie instytucje 
kultury oraz placówki oświatowe planują realizację łącznie oko-
ło 100 projektów związanych ze świętowaniem kopernikowskiego 
jubileuszu. Wydarzenia adresowane są do wszystkich grup wieko-
wych i będą zachęcały do różnych form aktywności, a odbywać się 
będą na terenie całego regionu. Inauguracja obchodów Roku Ko-
pernika na Warmii i Mazurach połączona z inscenizacją obrony 
Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie dowodzonej przez as-
tronoma planowana jest już na styczeń 2023 roku. Odbędzie się na 
pewno Turniej Kopernikański, czyli wojewódzki konkurs wiedzy 
o Koperniku dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W pierw-
szej połowie przyszłego roku nastąpi też nadanie Szkole Policealnej 
w Ełku imienia Mikołaja Kopernika. Takich szkół imienia wielkie-
go astronoma jest w naszym województwie kilkadziesiąt, i to bar-
dzo budujące, że w obliczu tylu historycznych postaci i licznej grupy 
współczesnych autorytetów kolejne placówki decydują się oddawać 
hołd postaci sprzed 5,5 wieku. Siłą rzeczy poważne uroczystości 
będą organizowane we Fromborku, gdzie ma nastąpić inauguracja 

budowy Europejskiego Centrum Copernicus przy Muzeum Miko-
łaja Kopernika. To jedna z kluczowych inwestycji planowana do re-
alizacji i dofinansowania z nowego programu regionalnego, który 
w tej edycji nazywa się Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 
na lata 2021-2027. Jestem przekonany, że finalnie uda nam się na-
wiązać do sukcesu wielkiej Operacji 1001 Frombork w nowoczes-
nym wydaniu, dlatego do wspólnych działań zaprosiliśmy wiele 
ważnych osób. Zachęcam Państwa do uważnego śledzenia stron 
internetowych samorządu województwa i naszych instytucji. Na-
mawiam też do refleksji nad dorobkiem i spuścizną wielkiego uczo-
nego, z którego śladami mamy zaszczyt obcować.  

Z okazji wiąt Bożego Narodzenia
życzę zdrowia, wzajemnej życzliwoci
i wewnętrznego spokoju.
Życzę, by Nowy 2023 Rok pozwolił spełnić marzenia,

plany oraz postanowienia prywatne i zawodowe,
aby był to dobry czas dla Warmii, Mazur i Powila.
Niech przyniesie pokj Europie i wiatu.

 
Gustaw Marek Brzezin
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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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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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Kolejne tony złomu za nami. Szczerze mówiąc sam straciłem już 
rachubę, która to edycja. Zwycięstwo w konkursie jest bardzo miłym 
wyróżnieniem, ale tak teraz, jak i poprzednio, pragnę jasno podkre-
ślić, że nie odniósłbym tego sukcesu w pojedynkę. Dwóch Mirków, Pio-
trek, Rysiek, Bolek i Zbyszek – razem tworzymy zgrany zespół, który 
rok w rok stara się prześcignąć rywali oraz stara się przeskoczyć wynik 
z poprzedniej edycji. Oprócz tego mógłbym wymienić całe mnóstwo 
osób, które w większy lub mniejszy sposób dorzucały swoją cegiełkę 
do całego przedsięwzięcia. Stwierdzenie – „wygrałem” – byłoby więc 
stwierdzeniem nad wyraz.  Mogę za to pełen dumy zakrzyknąć – wy-
graliśmy! My jako sołectwo, sąsiedzi i ludzie, którzy potrafią się zorga-
nizować, żeby wspólnie osiągnąć coś dobrego. Bo przecież o to w tym 
wszystkim chodzi.

Czy coś się zmieniło od ostatniej edycji? Chyba nie. Ludzie w dal-
szym ciągu przynoszą do nas swoje elektrośmieci, kupują nowy sprzęt, 
a ten za jakiś czas też się psuje i ostatecznie ląduje u nas. Można po-
wiedzieć, że idziemy delikatnie z duchem czasu. Kiedyś bowiem na-
szym informatorem gdzie i jakie śmieci można sprzątnąć był ksiądz 
proboszcz, który chodząc po kolędzie, zerkał na obejścia. Obecnie 
zaś komunikujemy się przez portale społecznościowe i ludzie, chcą-
cy oddać stare sprzęty,  sami nas znajdują. Jest więc postęp. W ogó-
le wydaje mi się, że przez ostatnie lata wśród mieszkańców Bystrego 
świadomość bycia bardziej eko znacznie wzrosła. Pamiętam czasy, kie-
dy za swoiste złomowisko służyło „bagienko” przed sklepem. Teraz 
w miejsce bagienka powstało urokliwe oczko wodne i skwerek, a sta-
re lodówki i pralki lądują tam gdzie powinny. Rozwija się to pięknie 
jak w serialu „Ranczo”.

W dalszym ciągu mamy pełne ręce roboty. Ostatnio na przykład 
zaprosił nas jeden majster złota rączka. Skutkiem tej wizyty było sześć 
przyczepek ekozłomu – pojechaliśmy tam we czterech i nikt nie mógł 
narzekać na brak zajęcia. Innym razem mieliśmy do wyniesienia skle-
powe lady chłodnicze – u nas cały czas się coś dzieje, a akcję zbierania 
ekośmieci prowadzimy na naprawdę szeroką skalę. Poza tym jest to 
świetny powód, żeby na chwilę wyjść z domu, spotkać sąsiadów, prze-
jechać się gdzieś i zwyczajnie integrować się ze społecznością.  Dzieci 
też potrafią zaangażować się w naszą akcję i często zdarza się, że mło-
dy człowiek przynosi zepsutą klawiaturę do komputera, żelazko, albo 
ciągnie za sobą stary odkurzacz. Oczywiście wszystkie te starania zo-
stają docenione i nagrodzone.

Wśród elektrośmieci można czasem znaleźć prawdziwe perełki. 
Zdarzają się stare sprzęty, które są taką swoistą pocztówką z przeszło-
ści. W naszym punkcie odbioru główną atrakcję i ozdobę stanowi stare 
lampowe radyjko z adapterem, z którym już na pewno się nie rozsta-
niemy. Zdarzyło się nawet, że ktoś przyniósł do nas akordeon! Takie 
pomniejsze historie sprawiają, że nasze zbieractwo nabiera dodatko-
wego kolorytu. Coś się dzieje, jest ciekawie.

Jeśli chodzi o nagrody, jakie dostajemy, to za każdym razem sta-
ramy się odwdzięczyć ludziom za okazane wsparcie. Dzięki wygranej 
w poprzedniej edycji, byliśmy w stanie wspomóc nasze Koło Gospodyń 
Wiejskich  - „Bystre Babki”, dokładając się do niezbędnej zamrażar-
ki. W naszym sołectwie od lat działa zespół ludowy „Jarzębina” i jedną 
z ostatnich inwestycji był zakup czystych płyt, które posłużą do reje-
stracji nagrań. Jeden z mieszkańców Bystrego znalazł się w potrzebie 
po pożarze mieszkania i pewną część z nagrody mogliśmy przezna-
czyć, na to, żeby temu człowiekowi zwyczajnie pomóc. Nie zbieram zło-
mu, licząc na pieniądze z wygranej, ale za każdym razem te pieniądze 
do czegoś się przydają. Dodatkowe fundusze wspierają organizowane 
przez nas pikniki rodzinne, albo wycieczki dla mieszkańców Bystrego. 
Chcemy, żeby w sołectwie zawsze działo się coś pozytywnego i mam 
wrażenie, że nam się to udaje :)

A czy będę brał udział w kolejnej edycji? Ależ ja już biorę w niej udział!                                                            
Mirosław Antoniak

ZW
YC

IĘ
ZC

A KONKURSU EKO-SOŁECTW
OI

Eko-Bystry
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Edycja Rok
Liczba 

sołectw

Laureaci Ogółem 
zebrane 

elektrośmieci
Imię 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

 XII 2022 20

Mirosław Antoniak Bystry Giżycko 

112 330
Tadeusz Woźniak Glitajny Korsze 
Sylwia Jaksina Kiwity Kiwity
Agnieszka Sęktas Klimki Węgorzewo
Monika Fiertek Kowale Oleckie Kowale Oleckie

Razem 1 575 733

Laureaci dwunastu edycji 
konkursu „Eko-Sołectwo”
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Nazywam się Tadeusz Woźniak, reprezentuję sołectwo Glitaj-
ny w gminie Korsze. Sołtysem jestem od 2010 roku. To już moja 3 
kadencja. Pełnienie funkcji sołtysa to moja własna decyzja, wspo-
magana głosami mieszkańców. Jestem również wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Korszach. 

Nasza wioska Glitajny za mojej kadencji została odrębnym, sa-
modzielnym sołectwem. Wcześniej była połączona z sąsiednią wio-
ską, z którą tworzyliśmy sołectwo. Jako radny w 2010 roku złożyłem 
wniosek o utworzenie sołectwa w Glitajnach, dzięki czemu nasza 
mała wieś stała się sołectwem, a ja sołtysem Glitajn. Dzięki temu, 
jako sołectwo, z Gminy mamy zagwarantowany Fundusz Sołecki, 
który przeznaczamy na potrzeby sołectwa, na przykład na kosze-
nie traw i wszelkie prace porządkowe. 

W 2014 roku, jako sołtys, zgłosiłem nasze Glitajny do konkursu 
na najestetyczniejszą, najpiękniejszą wieś w naszym województwie. 
Zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy 6 000 złotych. Bardzo nam przy-
dała się ta nagroda w sołectwie. Zdołaliśmy zrobić piękne dębowe 
gabloty informacyjne, ławki, stoliki itp. W kolejnej edycji konkursu, 
gdy również zgłosiłem nasze sołectwo, usłyszałem, iż się nie kwalifi-
kujemy bo jest już za ładnie, więc nawet nie widać zmian w estetyce 
sołectwa. Do wzięcia udziału w konkursie EKO-SOŁECTWO skłoniła 
nas Wasza gazeta - ogłoszenie o konkursie oraz duża, zalegająca Do-
finansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego ilość elektrośmieci w moim sołectwie. Pamiętam ile tego 
było w rowach, zalegało nawet przy głównych drogach. Wiele razy 
zgłaszałem, nawet do straży, by te elektroodpady zabrali. Teraz jak jest 

Wasz konkurs, to już wszyscy 
mieszkańcy wiedzą, że ja od-
powiadam za zbiórkę. Wszy-
scy znają mój numer telefonu 
i dzwonią gdy zobaczą jakiś 
telewizor, czy lodówkę pozo-
stawioną gdzieś pod śmietni-
kiem. Teraz nawet gdybym 
chciał przestać zbierać, to nie 
mógłbym. Sam również mia-
łem w  domu sporą ilość nie-
potrzebnego sprzętu, które 
zagrażały środowisku. Chcia-
łem się tego pozbyć w bez-
pieczny sposób. Okazało się, 
iż sprzętów było tak dużo, że 
udało nam, się uczestniczyć 
aż w czterech edycjach kon-
kursu, a nawet trzykrotnie 
zająć I miejsce! 

W zeszłym roku udało 
nam się zebrać rekordowe 

41,5 tony. Nasza Gmina ma ponad dziesięć tysięcy mieszkańców. 
Z samego naszego sołectwa udało nam się bardzo dużo elektrośmieci 
pozyskać. Chyba nie ma takiego mieszkańca, który by nie wiedział, 
że zbieram. Mobilizowałem mieszkańców poprzez publiczne ogło-
szenia na przykład w lokalnych gazetkach, na stronie internetowej 
Gminy. Mieszkańcy byli bardzo zaangażowani, przywozili sprzę-
ty do wytypowanego punktu na terenie sołectwa w niewyremon-
towanej świetlicy wiejskiej, dzięki czemu sprzęty nie mokły i nie 
zostały splądrowane. Również mieszkańcy kontaktowali się ze mną 
telefonicznie. Nie było to specjalnie trudne, gdyż wszyscy chętnie 
przyłączyli się do konkursu. Nawet pandemia nie miała wpływu na 
przebieg akcji zbierania elektrośmieci. Wszystko odbyło się bardzo 
sprawnie. Mam swój samochód, z którego wyjąłem tylne siedzenia, 
dzięki czemu więcej elektrozłomu może się zmieścić, a jak i to nie 
wystarcza, to biorę też przyczepkę. 

Chciałabym, korzystając z okazji, podziękować kierowcom z fir-
my Remondis, oni również bardzo sprawnie wykonywali swoją pracę. 
Zawsze kontaktowali się dzień wcześniej, o której przyjadą, i zawsze 
byli. Kierowcy są naprawdę super. Szczególne podziękowania skła-
dam na ręce pana Włodzimierza Ślusarczyka, który świetnie wy-
wiązuję się ze swoich zadań ustalając przyjazd kierowców do nas. 
Wystarczył jeden telefon do pana Włodzimierza i zawsze wszyst-
ko było załatwione. Szło to bardzo sprawnie. 

Nagrodę za zajęcie II miejsca chcemy przeznaczyć na zakup flag 
masztowych na boisko sportowe, Chcemy również wspomóc Klub 
Piłkarski „Pomarańcze” z Korsz.

Sołectwo Glitajny –  
II miejsce w konkursie 
„EKO-SOŁECTWO”
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Szczęśliwego
Nowego

2023 Roku
życzy

Spółdzielnia „KOMINIARZ”
ul. Jagiellończyka 19

10-062 Olsztyn

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
w imieniu swoim oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej 

woj. warmińsko-mazurskiego, składam najlepsze życzenia 
wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Przedstawicielom władz samorządowych każdego szczebla wraz z Pracownikami, 
a także wszystkim, którzy angażują się lokalnie w funkcjonowanie straży pożarnych.  

Niech te Święta będą pełne radości, wzajemnej życzliwości oraz spokoju.
Korzystając ze sposobności serdecznie dziękuję Państwu za wkład  

w funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na Warmii i Mazurach, 
za bezinteresowną działalność oraz troskę o bezpieczeństwo Naszej Społeczności.

Niech Nowy Rok 2023 niech obdaruje Nas Wszystkich szczęściem i harmonią.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
nadbryg. Tomasz Komoszyński



22 PULS REGIONU Nr 149AkTUAlNoŚcI

Poznaliśmy wyniki 7. edycji 
konkursu Warmińsko-Mazur-
skiego Funduszu Filmowego. 
Kopertę z wynikami otworzy-
li marszałek Gustaw Marek Br-
zezin i szef funduszu Bogumił 
Osiński.
- Do tej pory na wsparcie pro-
dukcji filmowej przeznaczyliśmy 
ponad 5 mln zł, dzięki czemu 
powstało 20 filmów dokumental-
nych, 12 fabularnych i 3 anima-
cje – mówi marszałek Gustaw 
Marek Brzezin. – Od począt-
ku jestem pod dużym wrażeni-
em tych produkcji. Zaczęło się 
przecież od polskiego i między-
narodowego sukcesu filmu Pa-
wła Domalewskiego „Cicha noc“, 
a ostatnio mamy oscarową no-
minajcę filmu „IO“ Jerzego Sko-
limowskiego. Każdy nowy film to 
wydarzenie artystyczne, kultu-
ralne, promocyjne i gospodarcze, 
bowiem kino to poważny biznes.
Warmińsko-Mazurski Fun-
dusz Filmowy został powoła-
ny na początku 2017 roku przez 
marszałka województwa Gu-
stawa Marka Brzezina. Przed-
sięwzięcie ma na celu finansowe 

wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem 
warmińsko-mazurskim, które mogą przyczynić się do kultura-
lnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz budowania 
jego pozytywnego wizerunku poprzez tematykę, twórców i reali-
zację filmów w regionie.

Komisja konkursowa przy ocenie filmów korzysta także z oce-
ny niezależnych ekspertów.

Wyniki konkursu:
- w kategorii film fabularny:
STO TYSIĘCY GODZIN - scenariusz i reżyseria Piotr 

Domalewski.
Historia relacji Ojca i Syna. Adam na co dzień mieszka w Wars-

zawie, gdzie zajmuje wysokie stanowisko w międzynarodowej kor-
poracji. Jednak na wieść, że j ego Ojciec brał udział w wypadku, 
w którym zginęło dziecko, Adam wraca do rodzinnego Olsztyna. 
Ojciec załamuje się mimo, że to nie on jest sprawcą.

Liczba dni zdjęciowych 20, 10 dni w Olsztynie i okolicach. W ro-
lach głównych: Arkadiusz Jakubik, Tomasz Schuchardt, Maria So-
bocińska i Maria Dębska oraz aktorzy olsztyńscy. Zdjęcia Piotr 
Sobociński jr, muzyka Hania Rani, montaż Agnieszka Glińska.

Film w okresie developmentu. Początek zdjęć wiosną 2023.
TYLE CO NIC - scenariusz i reżyseria Grzegorz Dębowski. De-

biut. Kryminał psychologiczny.
To krzyk rozpaczy nad upadkiem polskiej wsi – napisał w recen-

zji ekspert Konkursu Paweł Łoziński. Autor filmu staje po dobrej 
stronie, ujmując się za pokrzywdzonymi transformacją, korupcją, 
polityką. Współczesna wieś nadal pozostaje słabo opisana w filmie 
fabularnym i to ważny powód, by udzielić wsparcia tej produkcji.

Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych 17, 
wszystkie w województwie warmińsko-mazurskim. W obsadzie 
aktorzy olsztyńscy wybrani w drodze castingu.

w kategorii: film dokumentalny

PIENIĘŻNI – scenariusz Andrzej Wojnach. Reżyseria Adam 
Błaszczok. Czas – 60 minut.

Ostatnia część tryptyku zamykającego filmowe opowieści o zna-
nych rodach mazurskich i warmińskich (SPUŚCIZNA, ŻURAWSCY 
Z KAJN). Zdaniem ekspertów i Komisji historia rodziny Pienięż-
nych i wydawanej przez nich „Gazety Olsztyńskiej“ jest na tyle cie-
kawa, że zasługuje na pogłębiony i wnikliwy film dokumentalny 
pokazujący paradoksy i skomplikowanie naszej historii.

Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych 7, 
wszystkie w województwie warmińsko-mazurskim.

ZAPOMNIANY GENIUSZ – scenariusz i reżyseria Sławomir 
W. Malinowski. Czas – 50 minut.

Bohaterem filmu jest konstruktor i budowniczy Kanału Elbląskie-
go elblążanin Georg Jacob Stenke. Oryginalność i unikatowość 
w skali świata Kanału Elbląskiego pokazana w filmie o ciekawej 
konstrukcji, łączącym warstwę dokumentalną z wątkami insceniza-
cyjnymi, przyczyni się do spopularyzowania tej niezwykłej atrakcji 
turystycznej. W realizację filmu zaangażowani będą aktorzy Teat-
ru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Produkcję wspierać będzie 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Film w okresie zdjęciowym. Liczba dni zdjęciowych 30, w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim 28.

WIESŁAW WACHOWSKI – scenariusz, reżyseria i zdjęcia Ma-
ciej Janicki. Czas – 30 minut.

Opieka artystyczna Barbara Pawłowska – Warszawska Szkoła 
Filmowa.

Bohaterem filmu jest 74-letni olsztyński artysta konceptualny, 
plastyk, performer Wiesław Wachowski. Artysta niezwykły. Jako 
medium działań artystycznych używa śniegu, wody, lodu oraz włas-
nego ciała. Maciej Janicki od 16 lat filmowo dokumentował kolej-
ne działania oraz performances Wachowskiego, twórcy - co warto 
podkreślić - loga WMFF. Projekt ma szansę na powstanie autor-
skiego filmu dokumentalnego i udział w festiwalach.

Film w okresie zdjęciowym. Liczba dni zdjęciowych 15. Wszy-
stkie w Olsztynie.

KRESY I BEZKRESY – scenariusz i reżyseria Artur Kalicki. 
Czas – 55 minut.

Film o mieszkańcach Warmii i Mazur przesiedlonych po II woj-
nie światowej z Wileńszczyzny. To ogromna społeczność, między 
innymi polskiej elity, która do swojej nowej, małej ojczyzny przy-
wiozła wartości intelektualne i kulturowe, znacząco wpływające 
na oblicze dawnych Prus Wschodnich. Przewodnikiem po filmie 
ma być młody historyk, potomek Kresowiaków z Wileńszczyzny.

Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych 15, 
wszystkie na Warmii i Mazurach.

MÓJ WUJEK LESZEK - scenariusz i reżyseria Maciej Miller. 
Czas – 20 minut.

Twórca udanego debiutu OPOWIEDZ MI O MNIE tym razem 
kreśli filmowy portret swojego wujka, opiekującego się śmiertelnie 
chorą matką. Studium miłości, odpowiedzialności i psychologicz-
nych kosztów, jakie płaci się za pełne poświęcenie swojego życia 
bliskiemu człowiekowi. Interesująca i odważna próba zmierzenia 
się z tematem odchodzenia i żałoby.

Liczba dni zdjęciowych 15, wszystkie zrealizowano w Olsztynie.
Film w fazie montażu i udźwiękowienia.

Nowe filmy o Warmii i Mazurach ze 
wsparciem samorządu województwa
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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 29.IX.2023 R.  LISTEM LUB MAILEM  
Z DANYMI SOŁTYSA, PEŁNYM ADRESEM, TELEFONEM KONTAKTOWYM  ORAZ MIEJSCEM ZBIÓRKI. 

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

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

TRZYNASTY KONKURS
„EKO–SOŁECTWO” 

I miejsce   1 500 zł

II miejsce   1 000 zł

III miejsce    500 zł
MINIMALNA WAGA ODPADÓW = 1000 KG.

PRZEKAŻEMY 200 ZŁ ZA KAŻDĄ PEŁNĄ TONĘ ELEKTROŚMIECI!
Dla SOŁECTW przeznaczamy następujące nagrody 

(dodatkowo, oprócz 200 zł/tonę)


