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Jak przebiegają szczepienia w warmińsko-mazurskim? Gmina Rychliki z powiatu
elbląskiego z najlepszym rezultatem w Polsce!
Od sierpnia do końca października trwała w Polsce akcja mobilizująca mieszkańców kraju do szczepień pn.
"Rosnąca odporność". Miejscowości, których mieszkańcy najliczniej poszli się zaszczepić mogły liczyć
na spore benefity finansowe. Gmina Rychliki z powiatu elbląskiego uzyskała najlepszy rezultat w kraju
w badanym okresie.
Gmina Rychliki z powiatu
elbląskiego z najlepszym
rezultatem w Polsce!
O gminie Rychliki od dawna nie było
tak głośno jak pod koniec obecnego

złotych, a miejsce trzecie 250
tysięcy. złotych.
Od początku epidemii w Gminie
Rychliki zaszczepiło się już 2 009
osób. Procent mieszkańców w pełni

W gm. Rychliki panowała pełna mobilizacja władz i mieszkańców.
Seniorzy mogli liczyć na pomoc w transporcie, zorganizowano
też Festyn Rodzinny z Mobilnym Punktem Szczepień

roku. To właśnie tutaj padł najlepszy
rezultat pod względem wzrostu
szczepień w okresie od sierpnia
do końca października. Wszystko
to działo się w czasie, gdy w
mediach pojawiało się coraz więcej
informacji zniechęcających do
szczepień.
W zależności od ilości gmin w
powiecie najlepsza gmina z danego
powiatu otrzymywała milion
złotych, miejsce drugie 500 tysięcy

zaszczepionych – 53,9%. We
wspomnianym okresie zaledwie
3 miesięcy zaszczepiło się 13,79%
mieszkańców (521 osób) – mówi
nam Piotr Nike z Urzędu Gminy
Rychliki.
Wójt Gminy Rychliki Zbigniew
Lichuszewski wyraża satysfakcję
z podjętych dotąd działań w
zakresie popularyzacji szczepień.
Realizacja Narodowego Programu
Szczepień oraz propagowanie jego

założeń wśród mieszkańców
naszej gminy od początku było
zadaniem, które wymagało dużego
zaangażowania nie tylko ze strony
pracowników urzędu, a również druhów z jednostek OSP (dowozili
na szczepienia seniorów i roznosili
ulotki zachęcające do szczepień),
pracowników punktu POZ Rychliki
(wykonywali szczepienia i konsekwentnie przekonywali mieszkańców o zaletach szczepionek),
medyków z Mobilnych Jednostek
Szczepień (szczepili mieszkańców
na zorganizowanej przez urząd
imprezie pn. „Piknik Rodzinny”
w dn. 14 sierpnia 2021 r. w msc.
Wysoka). Dzięki wygranej wiemy,
że wykonana praca nie poszła na
marne. Wójta oraz pracowników
urzędu najbardziej cieszą jednak
racjonalne decyzje mieszkańców,
które przybliżyły gminę do poziomu
odporności populacyjnej.informuje nas Urząd Gminy
Rychliki.
Zgodnie z regulaminem środki
muszą być przeznaczone na
przeciwdziałanie COVID-19.
Gmina nie podjęła jeszcze decyzji
na co przeznaczy środki, w
zamysłach jest jednak pomysł, aby
część środków przeznaczyć na
modernizację budynku, w którym
mieści się poradnia lekarska POZ
w Rychlikach.
Jak wygląda poziom szczepień
w woj. warmińsko-mazurskim?
Poziom pełnego zaszczepienia
w naszym województwie jest
bardzo zróżnicowany. Najwięcej
procentowo osób zaszczepionych
jest w dużych miejscowościach.
Liderem jest Olsztyn, gdzie
zaszczepionych jest aż 58,8%
mieszkańców. Kolejne miejsca
na podium zajęły Działdowo
i Bartoszyce. Bardzo niskie
wskaźniki panują na wsi,
szczególnie przoduje tu powiat
ełcki. Najmniejszy poziom zaszczepienia w całym województwie jest
na wsi Prostki, zaledwie 32,7%
wszystkich mieszkańców.
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Wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr
Opaczewski: „To służba na rzecz obywateli i państwa”

Silna reprezentacja z Elbląga ...
Stanowisko wicewojewody przez dłuższy czas nie było
reprezentowane przez nikogo pochodzącego z Elbląga.
Ostatni raz ten urząd piastowała Grażyna Kluge, za czasów
rządów PO- PSL. Co warte podkreślenia obecny wojewoda
Artur Chojecki pochodzi z Elbląga, tu się urodził i uczył
w I Liceum Ogólnokształcącym. Teraz do drużyny
wojewody dołącza elblążanin Piotr Opaczewski.

Pod koniec listopada doszło do powołania nowego wicewojewody warmińsko- mazurskiego. Został nim
pochodzący z Elbląga Piotr Opaczewski, związany aktualnie z Partią Republikańską. 9 grudnia odbyła się pierwsza
konferencja prasowa nowego wicewojewody na której przedstawił swoją wizję na sprawowanie tejże funkcji.
Wicewojewodą jest również pasłęczanin Sławomir
związanych z rolnictwem. 9 grudnia zwołał w Elblągu
Sadowski.
konferencję prasową podczas, której opowiedział o tym
Nominacja jest wynikiem porozumienia koalicyjnego PiS
jakie ma plany i wizję sprawowania urzędu.
i Partii Republikańskiej. Elblążanin Piotr Opaczewski jest
Mój wydział zajmuje się kwestią paszportów, kwestiami
członkiem i współzałożycielem Partii Republikańskiej. Pełni
obywatelstwa, kwestią legalizacji pobytu. W ostatnim
również rolę kordynatora Partii Republikańskiej
czasie w związku z coraz większą ilością pracowników
i Stowarzyszenia Republikanie w woj. warmińskospoza Polski tych spraw jest naprawdę bardzo dużo –
mazurskim. Wcześniej ze stanowiska wicewojewody
tłumaczył wicewojewoda Piotr Opaczewski.
zrezygnował Aleksander Socha, po tym jak z koalicji
rządowej wystąpił Jarosław Gowin.
Jestem otwarty na rozmowy. W ciągu kilku najbliższych
Piotr Opaczewski ma 42 lata. W obecnej kadencji pełnił rolę
miesięcy zamierzam nawiązać rozmowy z włodarzami
Radnego Miasta Elbląg do której dostał się osiągając 849
wszystkich gmin. Ponadto zapraszam też mieszkańców,
głosów. Przez wiele lat również przedsiębiorca dobrze
jeśli mają jakieś tematy w zakresie działania Urzędu
znający realia rynkowe i biznesowe. Jako Radny pracował
wojewódzkiego. Mogą się ze mną spotkać, przedstawić
w komisji finansowo- budżetowej oraz komisji regionalnej
swój problem, na pewno postaram się pomóc i wskazać
i promocji miasta.
odpowiednią drogę dla sprawy. Moje stanowisko to służba
Nowy wicewojewoda będzie zajmował się sprawami
na rzecz obywateli i państwa – dodał nowy wicewojewoda
zdrowia, obywatelskimi, przejmie też część zadań
warmińsko - mazurski Piotr Opaczewski.

Na Warmię i Mazury trafi ponad miliard złotych z rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych. Duże dofinansowania dla miejscowości z powiatu elbląskiego
Bardzo dobre wiadomości na koniec roku napłynęły z Nidzicy, gdzie pod koniec października odbyła się rządowa prezentacja pilotażowego Programu Inwestycji
Strategicznych- Rządowy Fundusz Polski Ład. Za nami rozstrzygnięcia pierwszego naboru, gdzie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego mogły składać swoje
projekty i wnioski.
Na Warmię i Mazury napłynie ponad miliard złotych.
Gdzie zostaną zainwestowane środki?
Rządowy program Inwestycji Strategicznych - Rządowy
Fundusz Polski Ład ma na celu wsparcie samorządów
terytorialnych po trudnym okresie pandemii w kluczowych
i ważnych inwestycjach. Dzięki bezzwrotnym
dofinansowaniom zmodernizowane zostaną, m.in. szkoły,
drogi czy oczyszczalnie.
Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) czy
związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski
o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego
ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość
dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden
wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.
Prezentacja wyników 1 naboru miała miejsce w Nidzicy
25 października tego roku. Wzięli w niej udział, m.in.
Premier Mateusz Morawiecki, wiceszef MSWiA
Paweł Szefernaker, parlamentarzyści i około 200
samorządowców. Dofinansowanie z powyższego programu
otrzymają w woj. warmińsko- mazurskim 132 jednostki
samorządu terytorialnego. Są to zarówno samorząd
województwa, samorządy powiatowe, miasta na prawach
powiatu, gminy miejskie i wiejskie. Aż 471 mln złotych
przeznaczone będzie na infrastrukturę drogową. Ponadto
211 mln złotych trafi na inwestycje w infrastrukturę wodnokanalizacyjną, 58 mln złotych na infrastrukturę turystyczną,
45 mln na rewitalizację obszarów miejskich.
Do najważniejszych projektów w województwie z całą
pewnością można zaliczyć, m.in. przebudowę
pl. Bohaterów Westerplatte i parku miejskiego
w Bartoszycach, rewitalizację Wyspy Spichrzów w Elblągu,
budowę pływalni w Lidzbarku, kompleksową przebudowę
amfiteatru w Mrągowie, rozbudowę Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ełku i modernizację kotłowni
miejskiej na biomasę we Fromborku.
Bardzo dobre wiadomości dla samorządów z powiatu
elbląskiego
Na spotkaniu obecny był również starosta powiatu
elbląskiego Maciej Romanowski. Podczas konferencji
padły bowiem bardzo dobre wiadomości dla całego
powiatu. Kwota dofinansowania uzyskango przez Powiat
Elbląski to 10,98 mln złotych. Ogólna zaś kwota
dofinansowania dla samorządów terytorialnych z powiatu
elbląskiego to ponad 50 mln złotych.
Dzięki środkom pozyskanym bezpośrednio przez władze

powiatu elbląskiego zostanie zrealizowana budowa hali
sportowo- widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku. Ponadto czeka nas wiele
inwestycji w poszczególnych gminach powiatu elbląskiego,
m.in. modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie (0,75
mln zł.), termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła
gminnej infrastruktury socjalno- społeczno- kulturalnoedukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie (9,048 mln zł),
budowa gminnego centrum turystyczno sportowego
w Milejewie (1,91 mln zł), termomodernizacja gminnych
szkół i placówek oświatowych w miejscowości Suchacz,
Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie (2,7 mln zł.), przebudowa
i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (5 mln
zł).
Powiat elbląski wśród powiatów z naszego województwa
uzyskał jedne z najwyższych dofinansowań do inwestycji.
Z całą pewnością będziemy śledzić realizację tych
projektów w najbliższych latach.

Miejscowości z powiatu elbląskiego są jednym z największych beneficjentów
Programu Inwestycji Strategicznych. Ogólna kwota dofinansowania dla
samorządów z powiatu wyniesie 50,6 mln złotych
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W regionie powstał Pomnik Twórców
Niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski,
Wincenty Witos oraz inni zasłużeni ojczyźnie
11 listopada w 103 rocznicę odzyskania Niepodległości, w Elblągu, odsłonięto Pomnik Twórców
Niepodległości. Z całą pewnością będzie to ważny punkt turystyczny w regionie, przybliżający nam trudne
losy historyczne naszego kraju oraz pokazujący różnych bohaterów tamtych lat.
Odsłonięto Pomnik Twórców
polskiej niepodległości jak IgnaObecność Posła Ziejewskiego była
Niepodległości w Elblągu. To
cego Paderewskiego, Wincentego
jednak nieprzypadkowa. Wśród
było wspaniałe patriotyczne
Witosa, Ignacego Daszyńskiego,
bohaterów Twórców Niepodświęto
Romana Dmowskiego.
ległości znalazła się postać
Wincentego Witosa. Jest on
Inicjatorką powstania Pomnika
Ten pomnik ma być symbolem
uznawany za ojca ruchu ludowego
Marszałka Józefa Piłsudskiego jest
łączenia narodu, a nie jego
w Polsce, obecnie PSL. Wincenty
Maria Kosecka, przez wiele lat
dzielenia – mówił Prezydent
Witos był 3- krotnym Premierem
Radna i działacz społeczny,
Elbląga Witold Wróblewski.
Polski (1920-1921, 1923, 1926).
obecnie związana ze Związkiem
Co ciekawe losy Wincentego
Piłsudczyków RP.
Każdego z powyższych bohaterów
Witosa oraz marszałka Józefa
różniło wiele spraw, wszystkich
Piłsudskiego były zupełnie inne,
Miasto stawiając pomnik wykazuje
łączył jednak patriotyzm i miłość do
i doskonale oddają jak różne były
się troską o patriotyczne wychoojczyzny.
spojrzenia na Polskę i jak trudna
wanie młodzieży, pomnik będzie
była Polska droga do wolności.
Marszałek Józef Piłsudski walczył
z przeciwnikami politycznymi
w kraju, na jego liście był właśnie
Wincenty Witos. W 1930 roku
Wincenty Witos został aresztowany
przez władze sanacyjne (obóz
związany z marszałkiem Piłsudskim). Osadzono go w twierdzy
brzeskiej, oskarżony w procesie
brzeskim o przygotowywanie
zamachu stanu, został skazany na
1,5 roku więzienia. Zmuszony był
udać się na emigrację do
Czechosłowacji. Do kraju powrócił
31 marca 1939 po okupacji
Czechosłowacji przez wojska
niemieckie. Po agresji III Rzeszy na
Polskę Wincenty Witos był
Poseł PSL- Koalicja Polska Zbigniew Ziejewski był obecny
internowany przez Niemców,
podczas odsłonięcia Pomnika Twórców Niepodległości w Elblągu.
odrzucił propozycję utworzenia
Jego wizją w polityce jest łączyć, a nie dzielić.
rządu kolaboracyjnego. W 1945
został prezesem utworzonego
przez Stronnictwo Ludowe „Roch”
przyczynkiem do budowania tak
Historia Wincentego Witosa
legalnego Polskiego Stronnictwa
potrzebnej nam wszystkim zgody.
wraca do bieżącej dyskusjiLudowego (mikołajczykowskiego).
Twórców niepodległości dzieliło
Władysław Kosiniak-Kamysz
Po dziś dzień Wincenty Witos
wiele, łączyła jednak miłość do
chce zmyć hańbę sądu
jest uznawany za jednego
Ojczyzny. Chcemy by pomnik był
brzeskiego
z najbardziej wpływowych
miejscem spotkań młodych
polityków II Rzeczypospolitej,
i dorosłych elblążan – mówiła
Podczas uroczystości nie mogło
jednego z ojców niepodległej
Maria Kosecka.
zabraknąć również Posła PSLPolski.
Koalicja Polska Zbigniewa
Sprawa skazania jednego z
Początkowo inicjatorka pomnika
Ziejewskiego z naszego regionu.
polskich patriotów Wincentego
miała w zamyśle by w Elblągu
Poseł z naszego okręgu wpisuje się
Witosa w procesie brzeskim po dziś
powstał pomnik marszałka Józefa
w ideę przyświecającą pomnikowi
dzień budzi kontrowersje i sporo
Piłsudskiego. Pomysł został jednak
w Elblągu, czyli, aby łączyć, a nie
emocji. Wspomniał o tym
rozszerzony przez Prezydenta
dzielić. W swojej poselskiej pracy
Władysław Kosiniak- Kamysz, który
Elbląga w ten sposób, by poza
skupia się przede wszystkim na
4 grudnia został ponownie
marszałkiem Piłsudskim upamiętproblemach wyborców, a nie
Prezesem PSL
nić również innych bohaterów
swoich własnych interesach.

Nie spocznę, dopóki hańby wyroku
brzeskiego z imienia Wincentego
Witosa nie zmażę. Nie spocznę
w tej walce i wiem, że nie
spoczniemy z niej wspólnie - mówił
podczas swojego przemówienia
prezes PSL Władysław KosiniakKamysz.
6 grudnia na łamach mediów
społecznościowych Prezes PSL
poinformował, że trwa w Sądzie
Najwyższym gromadzenie akt
w kasacji złożonej przez RPO
w 2020r. w tej właśnie sprawie.
Patriotyczne pomniki historii jakie
powstają w Elblągu i wielu innych
miastach w regionie i Polsce są
niezwykle ważne w obecnych
czasach. To właśnie teraz jak nigdy
wcześniej po 1989 roku, kiedy de

facto, w pełni odzyskaliśmy
niepodległość, stajemy przed
kolejnym egzaminem obrony kraju.
W tym trudnym dla naszego kraju
momencie warto pamiętać
o zgodzie ponad podziałami
w temacie suwerenności kraju.
Musimy piętnować hańbiące
wypowiedzi padające w przestrzeni
publicznej jak chociażby ostatnie
słowa celebrytki i aktorki Barbary
Kurdej–Szatan. Miejmy nadzieję,
że takich wypowiedzi będzie
z każdym dniem coraz mniej, a do
głosu dojdą wszyscy Ci, niezależnie od poglądów, którzy stoją
murem za polskimi żołnierzami,
policjantami, pracownikami straży
granicznej czy żołnierzami wojsk
obrony terytorialnej, którzy jako
pierwsi dzisiaj stoją bronić
niepodległości Polski i Nas!

www.bogatyregion.pl
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„Węgierski” wyrok frankowy
2 września 2021 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w węgierskiej sprawie C-921/19. Miał on stanowić zwrot w sprawach
frankowych na korzyść banków. Nic takiego się nie stało. Dlaczego? Czemu
polskie orzecznictwo całkowicie pomija istnienie tego orzeczenia, skoro
sektor bankowy pokładał w nim tak duże nadzieje?
Przypomnijmy, co właściwie TSUE stwierdził wrześniowym wyrokiem. Trybunał
rozważał, czy wprowadzone ustawowo na Węgrzech w 2014 r. przewalutowanie
kredytów frankowych po kursie ustalonym przez państwo jest zgodne z zasadami
ochrony konsumenta wprowadzonymi dyrektywą unijną 93/13. Zgodnie
z orzeczeniem sąd krajowy musi badać, czy ustawa automatycznie
przewalutowująca zobowiązania na rodzimą walutę chroni konsumenta tak samo, jak
w sytuacji, gdyby nielegalnych zapisów w umowie nigdy nie było. Już na pierwszy rzut
oka widzimy, że chodzi tu o zgoła inną sytuację – w Polsce nigdy ustawowego
rozwiązania nie wprowadzono.
W wyroku nie odwołano się do możliwości uzupełnienia umowy o przepisy już
w systemie prawnym istniejące, jak np. polski art. 358 § 2 k.c. Przepis ten dotyczy
zupełnie innej kwestii, mianowicie zobowiązań wyrażonych w walucie
obcej, a nie przewalutowania kredytów indeksowanych i denominowanych, które nie
są zobowiązaniami wyrażonymi w walucie polskiej, a jedynie waloryzowanymi do
obcej waluty. Ich wypłata i spłata następowała w złotówce – to podstawowa różnica.
Kwestia możliwości uzupełnienia umowy kredytowej o kurs średni NBP właśnie na
postawie tego przepisu została już ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy
oraz TSUE. Rozstrzygnięta oczywiście pozytywnie dla kredytobiorców, czego
efektem jest obecna korzystna dla klientów linia orzecznicza.
Najprościej unaocznia całkowitą nieprzydatność węgierskiego wyroku do polskich
realiów, jego ignorowanie ze strony orzecznictwa. Gdyby wyrok węgierski był
rewolucyjny, od dwóch miesięcy zapadałyby już wyroki oddalające roszczenia
kredytobiorców frankowych, a takich brak.
Musimy również pamiętać, że linia orzecznicza w sprawach frankowych coraz
częściej dotyka sedna problemu, czyli sprzeczności całej umowy z zasadami
współżycia społecznego, o czym świadczą październikowe wyroki SO w Warszawie i
SO w Bydgoszczy. Zgodnie z dobrymi obyczajami bank powinien dołożyć wszelkich
starań do tego, aby unaocznić klientowi realne ryzyko walutowe przez niego
ponoszone. Bank uznał ryzyko kursowe na tyle poważne, by się od niego
zabezpieczyć, natomiast klienta pozostawił bez ochrony. To wszystko mimo oficjalnej
wiedzy na temat historii podobnych produktów na innych rynkach i mimo oficjalnych
ostrzeżeń nadzoru bankowego. Takie orzeczenia dotykają sedna problemu i opierają
się nawet najśmielszym interpretacjom „węgierskiego” wyroku frankowego.

Magdalena PLEDZIEWICZ:
Radca prawny. Zajmuje się sprawami związanymi z rynkiem
finansowym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
praw konsumenta w sporach z instytucjami finansowymi –
w tym sprawami kredytobiorców frankowych.W latach
2019-2020 ekspert zewnętrzny w biurze Rzecznika
Finansowego. Właścicielka Pledziewicz Kancelarii.

Reklama

Dom Pogodnego Seniora REMI zachwyca komfortem życia na starość
– trwa nabór na wolne miejsca
Problem starości dla osób aktywnych nie musi być bólem głowy. Wszystko za sprawą Domu Pogodnego Seniora REMI
w Bogaczewie k. Elbląga, który od czasu otwarcia zachwyca komfortowymi warunkami swoich mieszkańców. Seniorzy znajdują tam wiele
możliwości do odpoczynku i otrzymują profesjonalną całodobową opiekę.
Trwa nabór na wolne miejsca - atrakcyjne położenie
Społeczeństwo polskie się starzeje. Wielu z nas, którzy zetkneli się z tym problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie,
że największą bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi miejscami dla naszych najbliższych. Poza wolnymi miejscami
chcemy jednocześnie by było to też miejsce z komfortowymi warunkami dla naszych najbliższych. Takim Domem Seniora, który spełnia powyższe
warunki z całą pewnością jest Dom Pogodnego Seniora REMI w Bogaczewie k. Elbląga.
Atrakcyjne położenie
Niewątpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt położony jest koło trasy szybkiego ruchu S7 co umożliwia komfortowy dojazd dla odwiedzających zarówno
z Elbląga, Trójmiasta jak i innych miejscowości z woj. warmińsko-mazurskiego czy pomorskiego. Mimo bliskości S7 sam ośrodek położony jest w cichej
niewielkiej miejscowości Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umożliwia bezstresowe i komfortowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Cały obiekt
mieszkalny nie posiada barier architektonicznych. Na zewnątrz znajduje się ogród z alejkami do spacerów, ławeczkami i stolikami
Profesjonalna kadra, szereg aktywności i atrakcji dla pensjonariuszy.
W Domu Pogodnego Seniora REMI dostępne są pokoje 1 i 2-osobowe. W każdym z nich znajduje się łazienka, z pełnym węzłem sanitarnym i elementy
ułatwiające korzystanie z łazienek (pochwyty i siedzonka pod prysznicami). Dodatkowo zamontowana jest instalacja TV oraz instalacja przywoławcza.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w gastronomi, zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych diet. W ciągu dnia
seniorzy mają nieograniczony dostęp do różnych przekąsek, owoców i napoi.
Dom Pogodnego Seniora REMI stawia też na szereg atrakcji. Oto niektóre z nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ławeczkami i stolikami - wieczorki integracyjne
- zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycznego oraz zajęcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- możliwość uprawiania własnego ogródka - sala telewizyjna
- dostęp do aktualnej prasy oraz wiele innych
Wiemy jak ważna dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla naszych pensjonariuszy zadbaliśmy również o tą sprawę.
W naszym obiekcie znajduje się Kaplica gdzie odbywa się posługa duszpasterska w niedzielę oraz święta.
Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836/55 230 40 21/ 601 466 663
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg
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Coraz bliżej święta... Trwa Magia Bożego Narodzenia na Warmii i Mazurach
Jarmarki Bożonarodzeniowe, świąteczne iluminacje, koncerty kolęd i wiele innych wydarzeń trwa w regionie Warmii i Mazur. Przemierzając miejscowości z naszego regionu w
ostatnich dniach można było zdecydowanie poczuć magię Bożego Narodzenia. Co już się wydarzyło, a co jeszcze przed nami?
Jarmarki Świąteczne i atrakcje przygotowane przez samorządy przyciągają tłumy!
W wielu miejscowościach w naszym regionie odbyły się już świąteczne Jarmarki. 5 grudnia taki
świąteczny Jarmark odbył się w Braniewie. Podczas tego dnia dzieci mogły wypiec pierniki,
napisać list do św. Mikołaja oraz podziwiać świąteczne iluminacje. W Braniewie tego dnia
obecne były kamery TVP z programu "Pytanie na Śniadanie". Miasto bierze bowiem udział w
konkursie "Świeć się z Energą". Ważne abyśmy w tym adwentowym czasie nie tylko rozświetlili
swoje domy, choinki czy miasto, ale rozświetlijmy swoją duchową część życia, dobrego
spojrzenia na drugiego człowieka – powiedział podczas spotkania Burmistrz Braniewa
Tomasz Sielicki
11-12 grudnia miały z kolei miejsce Świąteczne Spotkania Elblążan. Poza tradycyjnym
świątecznym jarmarkiem, było sporo wydarzeń muzycznych jak koncert Reni Jusis, Mariki czy
Pauli.

Braniewski Jarmark Mikołajkowy

Niecodzienny pomysł w Olsztynie... czyli tramwaj świąteczny!
Sporą atrakcję zarówno dla mieszkańców Olsztyna, jak i turystów przygotował Miejski Ośrodek
Kultury w Olsztynie we współpracy z MPK Olsztyn, którzy wystroili jeden z olsztyńskich
tramwajów w świąteczne dekoracje. Tramwaj robi olbrzymie wrażenie na mieszkańcach, którzy
chętnie wypatrują świątecznego tramwaju na przystankach. Ponadto przed nami 18-19 grudnia
przedwigilijna świąteczna zabawa z MOK na olsztyńskiej starówce podczas której zagrają, m.in.
Ania Dąbrowska, Czerwony Tulipan i inni.
W naszym regionie odbędzie się jeszcze sporo ciekawych wydarzeń, których nie możesz
przegapić. O tym co czeka na Was w okolicy świąt, oraz w sylwestrową noc i na początku 2022
roku dowiecie się z naszego PRZEWODNIKA JESIENNO-ZIMOWEGO BOGATY REGION
dostępnego pod linkiem: www.bogatyregion.pl/przewodnikturystyczny.pdf i widocznym u góry
strony głównej naszego serwisu.

Świąteczne Spotkania Elblążan

Świąteczny tramwaj w Olsztynie foto: MOK Olsztyn

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Przewodnik Turystyczny Bogaty
Region- Edycja Jesień/Zima 2021
Latem nasz Przewodnik Turystyczny Bogaty Region cieszył się dużą popularnością. Dostępny był
w wersji papierowej w wielu miejscowościach turystycznych, a także w wersji online na naszym
portalu www.bogatyregion.pl .Czas na drugą edycję naszego Przewodnika Turystycznego Bogaty
Region, tym razem w jesienno-zimowej odsłonie. Wierzymy, że Bogaty Region Warmii i Mazur,
Zalewu Wiślanego, Pomorza i Kociewia ma do zaoferowania wiele ciekawych miejsc i atrakcji i
warto odkrywać go razem z nami nie zważając na pogodę czy porę roku. To okazja do poznania
miejsc mniej lub bardziej znanych w naszej bliskiej okolicy, a także przyjaznych mieszkańców i
lokalnych przedsiębiorców, którzy śmiało mogą być wizytówką naszego regionu.
Przewodnik Turystyczny Bogaty Region dostępny w wersji online
Przewodnik Turystyczny Bogaty Region Jesień/Zima 2021 dostępny jest dla naszych czytelników na
stronie głównej naszego portalu pod adresem www.bogatyregion.pl/przewodnikturystyczny.pdf Stale
uzupełniamy go o aktualne informacje, najnowsze wydarzenia i atrakcje organizowane przez instytucje
kulturalne, samorządy, lokalne firmy i przedsiębiorców z branży hotelarskiej czy gastronomicznej a także
polecane miejsca warte do zwiedzenia na weekendowy wyjazd lub dłuższy urlop. Gdzie pojechać? Co
zwiedzić? Co polecamy? Co na weekend we dwoje? A co dla rodziców z dwójką maluchów? Co
ciekawego dzieje się na Warmii i Mazurach? A może nad morze?
Co ciekawego znajdziesz w Przewodniku Turystyczym Bogaty Region
W naszym Przewodniku Turystycznym znajdziecie m.in. opisy regionu i uroczych miejscowości Warmii i
Mazur, Zalewu Wiślanego, Pomorza i Kociewia- co warto zwiedzić wraz z ciekawym opisem atrakcji
turystycznych i ich historii m.in. Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Lidzbark Warmiński czyli
rezydencja biskupia, Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Wieża widokowa na Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu
z przepięknym widokiem na okolicę, Amfiteatr Miejski na wodzie w Braniewie, Zespół Katedralny we
Fromborku, Kościół ryglowy w Stegnie, Stare Miasto Gdańsk, Park Miejski w Starogardzie Gdańskim,
Bazylika Katedralna w Pelplinie, czy Kamienne Kręgi w Odrach. Nowoczesne hotele i spa, restauracje
wraz ciekawą ofertą promocyjną np. Bistro Ślimaka – Hotelik 51 w Pasłęku czyli gastronomiczna perła
regionu. Wydarzenia, które nie mogą Cię ominąć w sezonie jesienno-zimowym- koncerty takie jak
Koncert kolęd i pastorałek "Gwiazdo świeć, kolędo leć" w Olsztynie (21.12.2021r), Muzyka zespołu
QUEEN Symfonicznie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie (6.03.2022r), kabarety, stand
upy m.in. „Hrabina Pączek” w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej organizowanym w Lidzbarskim Domu
Kultury (18.12.2021r), spektakle teatralne np. Opowieść Wigilijna Świąteczny spektakl Teatru Piasku ,
Jarmarki Bożonarodzeniowe w takich miastach jak Gdańsk, Gdynia, Starogard Gdański, Braniewo,
Elbląg, Olsztyn. Lokalne targi gastronomiczne czy rękodzieła, imprezy okolicznościowe np. Święta po
królewsku czyli Boże Narodzenie na legendarnych zamkach które oferuje m.in. Hotel Krasicki w
Lidzbarku Warmiński, Hotel Zamek Ryn nad jeziorem Ryńskim i Ołów, czy Hotel Rycerski **** na Zamku
Gniew. Ponadto bale Sylwestrowe np. w Hotelu REN **** w Starogardzie Gdańskim i imprezy
karnawałowe, wyjazdy zimowe i ferie dla dzieci i wiele więcej.

Olsztyn

Jesteś zainteresowany reklamą w naszej gazecie lub portalu i chciałbyś
dołączyć do Przewodnika Turystycznego Bogaty Region z ciekawą
ofertą na sezon jesienno-zimowy? REKLAMA U NAS JUŻ OD 100zł!
Oferta skierowana do: Samorządów, Instytucji Kulturalnych, firm
regionalnych, hoteli i spa, restauracji, agroturystyki.
Co możesz zareklamować w przewodniku turystycznym: Ofertę
świąteczną na rok 2021/2022- Pakiety Bożonarodzeniowe,
Sylwestrowe, ferie, obozy zimowe, vouchery prezentowe, aktualne
promocje i oferty sezonowe na okres jesień- zima i wiele więcej.
Napisz do nas: reklama@bogatyregion.pl Zadzwoń: tel: 733 200 915
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Czy Polska straci swoją suwerenność?
Niemcy chcą federalizacji Europy – od
lewego do prawego
W naszym cyklu „od lewego do prawego” tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym politykom z różnej strony sceny
politycznej na ten sam temat. Tym razem spytamy o pomysł nowego rządu Niemiec jakim jest federalizacja Europy
oraz o sytuację na granicy polsko-białoruskiej.
Sytuacja na wschodniej granicy Polski oraz pomysły nowego rządu Niemiec każą się zastanowić nad pytaniem
"Czy Polska straci swoją suwerenność?". Nowy rząd Niemiec proponuje bowiem w swoich planach utworzenie Unii
Europejskiej na wzór Stanów Zjednoczonych czyli w skrócie federalizację Europy. Czy powinniśmy dołączyć do takiego
projektu?
1. Nowy rząd Niemiec SPD, Zielonych i FDP chce by Unia Europejska stała się federalnym państwem europejskim. Nowa koalicja marzy o unijnej wspólnej konstytucji, europejskiej
ordynacji wyborczej z ponadnarodowymi listami, zniesieniu wymogu jednomyślności w zakresie spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Czy Polska powinna być za takim
modelem funkcjonowania Unii Europejskiej? Czy nie zagraża to naszej suwerenności?
2. W związku z kryzysem na granicy polsko–białoruskiej, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej czy Unia Europejska powinna współfinansować koszty jakie ponosi Polska
z ochroną granic? Mowa tu, m.in. o budowie murów, zasieków, pracy polskich służb czy organizowaniu lotów powrotnych migrantów? Jak oceniają Państwo obecny kryzys
migracyjny i działania rządu oraz UE?
Suwerenność Polski nie ma ceny- ponad 6 milionów osób
oddało życie za Wolną i Niepodległą Polskę i nie możemy
o tym zapominać
Dla Polski nie ma najmniejszego znaczenia jaka koalicja
tworzy rząd w Niemczech. Albowiem od roku 962 kiedy
powstało Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego,
ta nacja oczadzona została ideą hegemoni nad wszystkimi
narodami Europy do tego stopnia, że gotowi są dopuścić się
ludobójstwa, aby ten cel osiągnąć. Historia tę tezę potwierdza,
że na całej przestrzeni dziejów do czasów nam
współczesnych, cierpienia większości narodów europejskich
wynikały z niemieckiego genu dominacji i ludobójstwa. Nie ma
tu miejsca by zrobić dłuższy rys historyczny, ale w każdej
polskiej rodzinie, ten ból nie rozliczonego cierpienia istnieje. Dzisiaj Niemcy prowadzą
konsekwentnie taką samą politykę jak za czasów Ottona, Bismarcka, Hitlera czy Merkel i taka
będzie prowadzona przez nowego kanclerza, niezależnie od tego kim on będzie. Zmieniają się tylko
narzędzia: za Hitlera były to Tygrysy, Messerschmitty i gaz Cyklon B – teraz bronią Niemców jest
euro i gaz, tyle, że nie Cyklon B, ale rosyjski gaz ziemny. Zgodnie z powiedzeniem, że historia lubi się
powtarzać, teraz jest ćwiczony wariant Bismarcka, który sprzymierzył się z Francją by pokonać
Austrię w 1866, a cztery lata później, po prowokacji z depeszą emską doprowadził do wojny
z Francją, która 1870 podpisała kapitulację. Dzisiaj, aby prezydencja niemiecka mogła rozpocząć
proces federalizacji Europy i doprowadzić go do końca, czyli utworzyć współczesne Święte
Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, trzeba pokonać dwóch największych oponentów –
Polskę i Węgry. Niemcy będą to robić z pomocą Francji, Włoch i Hiszpanii, a więc krajów, których
dług publiczny przekracza znacząco 100% PKB. Gdyby im się to udało – głęboko wierzę, że nie –
zwasalizują Hiszpanię, Włochy i Francję, wdrażając im procedurę nadmiernego zadłużenia.
Głęboko wierzę, że Europa się obudzi i powstrzyma tą niemiecką obsesję i Europa Narodów ocaleje.
Dzisiaj trwa procedura zagłodzenia finansowego Polski i Węgier zgodnie z zapowiedzią niemieckiej
eurodeputowanej. Berlin łamie prawne zapisy traktatowe i tylnymi drzwiami wprowadza własną
definicję praworządności, której skrajnym wypaczeniem są relacje między rządem w Berlinie,
a niemieckim Trybunałem Konstytucji w Karlsruhe.Polska powinna przerwać ten chocholi taniec
i wycofać z Komisji Europejskiej wniosek o środki dla Krajowego Planu Odbudowy oraz wycofać
polskie gwarancje dla Europejskiego Funduszu Odbudowy. Wtedy albo Europa się obudzi, albo
Berlin pieniądze przynależne Polsce rozda swoim wasalom. Suwerenność Polski nie ma ceny –
ponad 6 milionów osób oddało życie za Wolną Niepodległą Polskę i nie możemy o tym zapomnieć.
W mojej ocenie kryzys na granicy polsko- białoruskiej przyspieszy działalność rurociągu
Nord Stream 2
Ten kryzys w mojej ocenie został wyreżyserowany w Moskwie z udziałem Berlina w trójkącie
kanclerz Merkal, prezydent Putin i były kanclerz Schroeder (obecnie szef rady dyrektorów
Gazpromu) i ma doprowadzić do szybkiej akredytacji rurociągu Nord Stream 2. W efekcie
końcowym mają powstać dwa duże kurki gzowe – jeden w Moskwie, a drugi w Berlinie. Moskiewski
kurek będzie narzędziem do presji na Ukrainę i wschodnie kraje UE. Berliński kurek będzie służył
Niemcom do zniewolenia energetycznego Europy. Niemcy dość specyficznie rozumieją europejską
solidarność energetyczną – deklarują ją formalnie na forum europejskim, a pod stołem wpływają na
amerykański kongres by nie nakładał sankcji wobec Rosji. Rząd polski podjął się budowy muru na
granicy z Białorusią bo wynika to wprost z konstytucji – każdy polski rząd jest zobowiązany do
skutecznej obrony polskiej granicy. Zróbmy to za własne pieniądze i nie liczmy na pomoc KE, która
w tej sytuacji trudnej dla nas, ma usta pełne frazesów, ale rzeczywiste decyzje podejmowane przez
KE są Polsce wrogie. Ostatnio KE zaproponowała środki tymczasowe w tym przedłużenie okresu
przyjmowania wniosków o azyl, mimo, że Polska wnosiła o coś zupełnie odwrotnego - czyli
o zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl na czas kryzysu na wschodniej granicy. Jeśli by
przyjąć, że KE sfinansowała by w części koszty budowy muru, to zaraz za tymi pieniądzmi pojawią
się na polskiej granicy całe armie organizacji pozarządowych finansowanych przez niemieckie
fundacje, w skrajnym przypadku niemieckie wojsko na granicy wzdłuż Bugu. Już tak kiedyś było –
w 1939, być może o to właśnie Niemcom chodzi by spotkać się sentymentalnie z dawnym i obecnymi
sojusznikami. Bezpieczniej dla Polski jest zbudować infrastrukturę graniczną samodzielnie.
Przyszłościowo musimy myśleć o podobnej infrastrukturze na granicy biegnącej wzdłuż Odry i Nysy,
albowiem nieodległy jest czas, że nasza zachodnia granica będzie granicą z Kalifatem Niemieckim.

Europa Ojczyzn dbająca o integralność swoich
zewnętrznych granic
Państwo demokratyczne ma zasadnicze znaczenie dla
zapewnienia realizacji fundamentalnych praw jednostki
i narodowej zbiorowości. Demokracja jest skutecznie
praktykowana tylko w państwie narodowym. Własne państwo dla
Polaków ma jednak jeszcze jedno znaczenie – przez 123 lata nie
istniało suwerenne państwo polskie. Nie mogliśmy decydować
o własnym losie. To powód, dla którego uznajemy państwo
polskie za wartość najwyższej wagi, a wszelkie podważanie jego
suwerenności, za niemożliwe do przyjęcia i zgubne dla narodu
oraz zagrażające polskości w wymiarze teraźniejszym
i historycznym.
Państwo niezależnie od sposobu swego powstania jest współcześnie wyrazicielem i obrońcą
narodowych interesów. Nasze Państwo, nasza wolność, ład demokratyczny
i solidarnościowy nie może być traktowany w oderwaniu, wyabstrahowany
z międzynarodowych relacji, w których dominuje, przynajmniej w Europie, globalizacja
i społeczeństwo otwarte. Jednakże odrzucić należy niezdolność Państwa Polskiego do
podejmowania działań koniecznych dla obrony interesów wspólnoty, dobra obywateli,
wreszcie dla obrony samego siebie. Państwo Polskie musi mieć realną możliwość
zwalczania patologii i nie można pozwolić, aby jego organy były wykorzystywane przez
zewnętrzne ośrodki dyspozycyjne działające dla własnej korzyści. Nie można też
akceptować sytuacji, w której państwo jest niezdolne do mobilizacji sił i środków dla realizacji
wielkich przedsięwzięć społecznych i gospodarczych potrzebnych dla dobra wspólnego.
Własne suwerenne państwo narodowe jest wartością kluczową, gdyż bez niego nie mogą
być realizowane inne wartości, które uznaje się za podstawowe.
Bogactwem Europy i jej cywilizacji jest różnorodność Europejczyków, ich zróżnicowanie
narodowe, w tym różne kultury polityczne. Jedyną drogą, która może zapewnić siłę i rozwój
Europie jest podtrzymywanie tej różnorodności jako trwałej cechy przestrzeni kulturowej.
Unifikacja czy radykalne zubożenie tej różnorodności, zastępowanie europejskiego
dziedzictwa kulturowego sztucznie wykreowaną nową kulturą transnarodową oznacza
osłabienie naszego kontynentu. Doceniając znaczenie i osiągnięcia Unii Europejskiej
uważam, że wymaga ona zmian. Unia Europejska jest dla nas przede wszystkim związkiem
państw. Opowiadam się za „Europą ojczyzn”. Chcę poszanowania traktatów i respektowania
zasady pomocniczości. Należy odrzucić polityczną poprawność, czyli ograniczenia wolności
słowa i opinii coraz boleśniej uderzające w wielu Europejczyków, narzucane dziś już nie tylko
poprzez przemoc kulturową, ale także drogą działań administracyjnych i represji karnych.
Należy przeciwstawić się niekontrolowanej erozji suwerenności europejskich ojczyzn. Z tych
właśnie względów zdecydowanie należy odrzucić pomysły nowego rządu Niemiec SPD,
Zielonych i FDP aby Unia Europejska stała się federalnym państwem europejskim. Nowa
koalicja powinna wyzbyć się marzeń o unijnej wspólnej konstytucji, europejskiej ordynacji
wyborczej z ponadnarodowymi listami, zniesieniu wymogu jednomyślności w zakresie spraw
bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.
Europa Ojczyzn dbająca o integralność swoich zewnętrznych granic powinna
współfinansować koszty jakie ponosi Polska. Budowa bariery, zasieków zabezpieczających
naszą granicę przed niekontrolowaną presją nielegalnych imigrantów oraz praca polskich
służb czy organizowanie lotów powrotnych migrantów, powinno być wsparte finansowo
przez Unię Europejską. W tym miejscu chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności, szacunku
i uznania Funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji, Żołnierzom Wojska Polskiego oraz
wszystkim służbom mundurowym, którzy z takim oddaniem są zaangażowani w obronę
granicy naszego państwa. Pełnicie Państwo swoją misję z najwyższym profesjonalizmem,
nie szczędząc sił, z narażeniem zdrowia i życia. Jesteśmy dumni ze służby i poświęcenia
wszystkich formacji, które troszczą się o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Wyznacznikiem
bezpieczeństwa każdego państwa i narodu jest ochrona własnego terytorium. Próba
wymuszenia na Polsce przyjęcia potężnych grup uchodźców to szybka droga
do destabilizacji naszego kraju. Na to nie możemy pozwolić i wobec tego nowego wyzwania
winniśmy skupić się wszyscy w poczuciu dobrze rozumianego patriotyzmu. W tych ciężkich
chwilach nie ma innej racji jak tylko polska racja stanu i wspólne działania wszystkich
Polaków wobec bezprecedensowego zagrożenia Państwa i Narodu.

Stefan Rembelski, Kukiz’15

Dr Marcin Kazimierczuk, Radny PiS Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Suwerenność słabego państwa w słabej Europie będzie
bardzo mało znaczyła. Dziś najważniejsze decyzje zapadają
na linii USA- Chiny
Dążenie do ściślejszej unii państw europejskich nie jest
pomysłem nowym. W 2004 roku opracowano projekt wspólnej
konstytucji. Unia Europejska miałaby uzyskać osobowość
prawną, prowadzić wspólną politykę zagraniczną i przejąć cześć
innych kompetencji państw członkowskich. Proces utknął
na etapie referendów krajowych, które musiały odbyć się we
wszystkich 27 krajach. Po negatywnych wynikach w Holandii
i Francji zamrożono prace. Jestem przekonany, że wcześniej
czy później temat wróci. Wyzwania, przed którymi stoi świat
wymagają decyzji globalnych. Klimat i środowisko naturalne,
wyścig technologiczny i naukowy, demografia, energetyka, rolnictwo, przemysł i transport,
bezpieczeństwo i ochrona granic, prawa obywatelskie i społeczne – te rozwiązania wymagają
globalnych uregulowań i rozwiązań - także systemowych. Jeżeli chcemy mieć wpływ na te decyzje
musimy je proponować jako silny, europejski podmiot polityczny. Ten cel przyświecał także tworzeniu
Unii Europejskiej, ale w ogniu separatyzmów nie ma szans realizacji. W efekcie Europa wyraźnie traci
dominującą pozycję w świecie. Dziś najważniejsze decyzje i procesy dzieją się na linii USA (320 mln
mieszkańców) – Chiny (1,4 mld mieszkańców). UE łącznie liczy ponad 0,5 mld mieszkańców, ale
największe państwo tylko 80 mln. Rozproszenie zaczyna być główną słabością Europy. Stąd pomysł
na „Unię dwóch prędkości”.
Oczywiście budowanie federacji wymaga uzgodnienia zakresu suwerenności narodowej. Ale nie
oszukujmy się: suwerenność słabego państwa w słabej Europie będzie bardzo mało znaczyła.
Handel z Jedwabnego Szlaku przebiega przez Białoruś... Obecny kryzys na wschodniej
granicy może to zmienić
W Unii Europejskiej od dawna mówi się o konieczności stworzenia zasad ochrony granic
zewnętrznych Europy. W tym celu w 2004 roku powołano Europejską Agencję Straży Granicznej
i Przybrzeżnej FRONTEX. Nie mam wątpliwości, że to zadanie powinno być realizowane przez całą
Unię. Wymaga to jednak także zgody państw „granicznych” UE do powierzenia części obowiązków
ochrony granic instytucjom unijnym. Kryzys na granicy polko-białoruskiej pokazuje, że to nie jest takie
oczywiste. Polska np. nie wystąpiła z prośbą o udział Frontexu w ochronie tej granicy, ani o wspólną
politykę wobec Białorusi, która wyraźnie zaogniła sytuację na tej granicy. Przypomnę, że jestem
senatorem z pogranicza polsko-rosyjskiego, któremu zagraża powtórzenie scenariusza
białoruskiego z dużo poważniejszymi konsekwencjami, o czym ostrzegam od wielu miesięcy.
Zadania chronienia granicy zewnętrznej nie można jednak ograniczać do takich zadań, jak budowa
zasieków, murów czy pokrycia kosztów zatrzymywania migrantów. Np. przez Białoruś prowadzi tzw.
Jedwabny Szlak, na którym ten kraj zarabia ogromne pieniądze. Zatrzymanie tegoż handlu zmusi
Chiny do budowy połączeń przez Litwę lub Ukrainą i połączone z innymi ograniczeniami skutecznie
rozłoży gospodarkę białoruską w krótkim czasie. Polityczne rozwiązania są znacznie skuteczniejsze
niż mury i zasieki – chociaż fizycznej ochrony też nie można zaniedbać.

9

Ostatecznym celem Unii jest likwidacja państw
narodowych – głosił to już w 1941 włoski komunista Altiero
Spinelli, uznawany za ojca Unii Europejskiej
Niemcy dobrze wiedzą co byłoby dla nich korzystne. Polska
suwerenność jest dla nich przeszkodą, a jej uszczuplanie jest
dla Polski śmiertelnym zagrożeniem. Wszystkie dotychczas
rządzące okrągłostołowe „elity” polityczne godziły się na
rezygnację z całych połaci tej suwerenności,
a na końcu „zostawią nam piosenkę i chorągiewkę” (Grzegorz
Braun).
Konfederacja Korony Polskiej oczekuje zupełnie przeciwnego kierunku zmian. Należy
opracować i upublicznić rachunek zysków i strat wynikających z przynależności do UE
oraz opracować realny plan wyjścia. Tylko wtedy będziemy w stanie rzeczywiście
współpracować, realizując porozumienia korzystne dla obu stron.
A naiwnym, którzy wciąż wierzą, że dalsza integracja jest drogą do materialnego dobrobytu
na poziomie Niemiec zwracam uwagę, że od wielu lat przeciętne wynagrodzenie
w Niemczech jest czterokrotnie wyższe niż w Polsce, a różnica się pogłębia. I nie będzie
inaczej, skoro ostatecznym celem Unii jest likwidacja państw narodowych, co ogłosił już
w 1941 r. w „Manifeście z Ventotene” włoski komunista Altiero Spinelli, któremu szefowie
UE corocznie składają hołd.
Jeśli Polskę stać na skandaliczną dziurę budżetową w wysokości 84 miliarda
złotych, to powinno nas być również stać na zabezpieczenie wschodniej granicy
Jeśli Polskę stać na skandaliczną dziurę budżetową 84 mld złotych w 2020 r., to powinno
nas być również stać na zabezpieczenie wschodniej granicy, nawet jeśli konieczne
okazałoby się zbudowanie muru za 1,6 mld zł. Nie byłoby to konieczne, gdyby polscy
przywódcy nie uczynili sobie z prezydenta Białorusi wroga.
Każdą oferowaną pomoc międzynarodową w omawianym zakresie należy przyjmować,
pod warunkiem, że rzeczywiście jest ona potrzebna i nie będzie wpływać na polską
suwerenność w jakikolwiek sposób.
Obecny kryzys migracyjny jest działaniem zaplanowanym, wymierzonym przeciwko
Polsce i jako taki powinien być powstrzymany. Pod tym względem pozytywnie należy
ocenić postawę polskiego rządu, który nie dopuszcza do nielegalnego napływu
imigrantów.
W imieniu Korony Elbląg wyrażam uznanie dla wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy,
którzy pełnią służbę w obronie polskich granic.
Jan Krysiak, Konfederacja Korony Polskiej

Jerzy Wcisła, Senator Koalicji Obywatelskiej
RAZEM w wyborach do europarlamentu
też proponowało stworzenie wspólnej
unijnej konstytucji
Suwerenności nie zagraża Unia Europejska
ani w kształcie obecnym, ani w kształcie
federalnym. Szczególnie dziś potrzebujemy
Unii, która będzie silna, Unii, która pomoże
państwom takim jak Polska czy Węgry
w utrzymaniu zagrożonej demokracji. Razem
też szło do wyborów do Parlamentu Europejskiego z postulatem wspólnej
unijnej konstytucji – z dzisiejszej perspektywy, gdy pseudoTrybunał
Konstytucyjny orzeka niezgodność europejskich przepisów z polską
Konstytucją, uważam ten postulat za szczególnie trafny. Jednocześnie
należy podnieść rangę Parlamentu Europejskiego – jedynej instytucji,
której członkowie są wybierani powszechnie, a która ma małą władzę.
Europarlamentarzyści w tym momencie nie mogą nawet zgłaszać
projektów ustaw, a większość władzy sprawuje powoływana z mianowania
Komisja Europejska. W naszym programie do Europarlamentu były też
wspólne, europejskie media – w Polsce mogłyby być one przeciwwagą dla
TVP. Suwerenności Polski zagrażają korporacje – dzięki Unii moglibyśmy
się przed nimi bronić.
Unia Europejska powinna współfinansować tworzenie ośrodków dla
uchodźców, a nie budowanie murów czy zasieków
Rząd nie radzi sobie z kryzysem humanitarnym, który dzieje się na polskobiałoruskiej granicy. To, że na naszej granicy giną ludzie, jest
niedopuszczalne i będzie ciążyć na sumieniach władzy. Zamiast ukrywać
wydarzenia, tworząc stan wyjątkowy i nie wpuszczając na te tereny
dziennikarzy, powinniśmy jasno i klarownie pokazywać, jak Łukaszenka
pogrywa ludźmi, w tym dziećmi. To nie jest wina tych ludzi – oni uciekają
przed zagrożeniem, tak jak i Polacy uciekali chociażby do Iranu w trakcie
II wojny światowej. Wstyd, że zamiast tworzyć ośrodki dla uchodźców,
służby zawracają ich do lasów – między lufy polskich i białoruskich
żołnierzy. Jest późna jesień – ile zamarzniętych ciał znajdziemy w lasach,
gdy stan wyjątkowy się skończy? W tworzeniu ośrodków dla uchodźców
powinna nam pomóc Unia Europejska – w żadnym wypadku nie
w budowaniu murów czy zasieków.
Emilia Bartkowska-Młynek, partia Lewica Razem

Podchodzę z życzliwością do pogłębienia integracji z Unią Europejską
Cel o którym Pan mówi jest celem długoterminowym zapisanym w niemieckiej umowie
koalicyjnej. Wizja ta jest przedstawiona w sposób ogólnikowy. Osobiście opowiadam się za
pogłębieniem integracji europejskiej. Unia Europejska jest gwarantem polskiego dobrobytu
i polskiego bezpieczeństwa. Jak szybko i jak daleko powinny zachodzić te zmiany
pozostaje sprawą otwartą.
W niemieckiej umowie koalicyjnej czytamy o potrzebie zwołania konferencji, która opracuje
plan reform Unii Europejskiej. Czytamy również, że zaproponuje ona zmiany w traktatach
europejskich. Co istotne dla Polski zmiany te nie będą mogły zostać wprowadzone bez
zgody polskiego rządu i polskiego parlamentu.
Każda zmiana traktatów będzie musiała zostać ratyfikowana większością 2/3 głosów
w polskim parlamencie. Polskiej suwerenności i państwowości nic więc nie zagraża.
Ton, który narzucił PiS, mówiąc o „IV Rzeszy” jest nieakceptowalny. Mam wrażenie, że PiS
mówieniem o „IV Rzeszy” stara się nieudolnie przykryć czwartą falę pandemii, z którą sobie w ogóle obecnie nie radzi.
Propozycje rozwoju Unii Europejskiej, pogłębienia integracji, podchodzę z życzliwością. Polska na obecności w Unii do
tej pory tylko zyskiwała. Każdego dnia przekonują się o tym polscy rolnicy korzystający z nowoczesnych maszyn
i sprzedający żywność na europejskim rynku, kierowcy jeżdżący po drogach wybudowanych ze środków Unii
Europejskiej, czy pasażerowie pociągów i tramwajów, do których dołożyła się Unia.
Unia Europejska powinna współfinansować readmisję osób, którym nie przyznano na terenie Unii
Europejskiej ochrony międzynarodowej
Pozostając przy niemieckiej umowie koalicyjnej, to zawiera ona jasne żądanie zwolnienia wszystkich więźniów
politycznych przez reżim Łukaszenki i zapowiada wsparcie dla białoruskiej opozycji. Nowy niemiecki rząd to zła
wiadomość dla białoruskiego reżimu i jego wielkiego patrona.
Granica między Białorusią a Polską powinna być granicą między rządami przemocy a rządami prawa. Między pogardą
dla ludzkiego życia, a prawami człowieka. Organizacje humanitarne powinny mieć prawo nieść pomoc, tym którzy
przez granicę przeszli. A media powinny mieć prawo informować obywateli o tym, co dzieje się na granicy.
Polska musi dbać o wschodnią granicę UE. Tutaj polski rząd, opozycja i Komisja Europejska mówią jednym głosem.
Gdy jednak ktoś tę granicę przekroczy to należy postępować wobec niego zgodnie z prawem międzynarodowym.
Należy umożliwić złożenie wniosku o ochronę międzynarodową, ale przede wszystkim, postępować zgodnie z prawem
ludzkim, dać człowiekowi wodę, jedzenie, koc, suche ubranie. Zaopiekować się, a nie wysyłać do białoruskiej puszczy.
Po rozpatrzeniu wniosku o ochronę międzynarodową, osoby którym takowa nie przysługuje, należy odsyłać
samolotami do domów. Unia z pewnością powinna współfinansować readmisję osób, którym nie przyznano na terenie
Unii Europejskiej ochrony międzynarodowej.
dr inż. Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica
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Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?- Za nami
VI edycja Europejskiego Kongresu Samorządów
W Mikołajkach, w Hotelu Gołębiewski, odbyła się wielka wymiana myśli i doświadczeń
wśród zgromadzonych gości podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów.
Nie brakowało znanych twarzy i osobistości, które na codzień mają wpływ na
funkcjonowanie miejscowości z naszego regionu.

Jak odbudować lokalną gospodarkę
po pandemii?
Pandemia zmieniła wszystko co dotychczas
uważaliśmy za stałe i niezmienne. Zmienił
się świat, zmieniła się Europa, ale zmieniło
się też otoczenie w lokalnych społecznościach. O tym jak odbudować lokalną
gospodarkę po pandemii debatowano
podczas VI Europejskiego Kongresu
Samorządów w Mikołajkach na Mazurach
w dniach 6-7 grudnia.
Naszym zdaniem to nowy, przyciągający
uwagę sposób na pokazanie regionu jako
miejsca atrakcyjnego do inwestowania,
pracy, nauki i wypoczynku. Impreza jest
szeroko promowana, przyciąga wyjątkowych
gości cieszących się autorytetem, więc
informacja o Warmii i Mazurach dotrze nie
tylko do uczestników, ale i innych osób
zainteresowanych tematyką samorządów,
biznesu, turystyki - mówił o Kongresie
Gustaw Marek Brzezin, marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego.
Kongres przyciągnął najważniejsze postacie
krajowych i zagranicznych samorządów,
władz centralnych oraz biznesu. Hasłem

przewodnim kongresu było: "Europa po
p a n d e mi i : Ja k o d b u d o w a ć l o ka l n ą
gospodarkę?".
Dwudniowy Kongres podzielony był
w poszczególne bloki tematyczne
o zróżnicowanej problematyce. Było to aż
100 wydarzeń, m.in. z działów Biznes
i Zarządzanie, Innowacje, Społeczeństwo,
Współpraca Międzyregionalna, Zrównoważony Rozwój.
Wiele paneli było niezwykle ciekawych i z
całą pewnością da przybyłym gościom sporo
wiedzy na różnorodne tematy. Wśród
tematów paneli znalazły się bowiem tak
ciekawe zagadnienia jak, np. "Wodór - realna
szansa czy drogie marzenie?", "Made in
Poland - jak zaistnieć na zagranicznych
rynkach?", "Miejskie kopalnie złota, czyli co
można odzyskać ze śmieci", "Specjalne
Strefy Ekonomiczne - jak ułatwić
bezpośrednie inwestycje zagraniczne",
"Mechanizmy finansowania systemu
ochrony zdrowia" i wiele innych.
Na Europejskim Kongresie Samorządów
obecna była Posłanka Koalicji
Obywatelskiej, wieloletni dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Elblągu Pani Elżbieta Gelert.

Nasz region podczas Kongresu reprezentowali, m.in. Senator Koalicji
Obywatelskiej Jerzy Wcisła, wiceprzewodnicząca sejmiku woj. warmińskomazurskiego Grażyna Kluge oraz wiceprezydent Elbląga Michał Missan

mazurskiego byliśmy niejako gospodarzami
tego wydarzenia. Brało w nim udział kilkuset
przedstawicieli polskich samorządów oraz
samorządowców z innych krajów
europejskich. Usłyszałam wiele
pozytywnych opinii dotyczących tego
dwudniowego spotkania, a także podziwu

nad bogactwem przyrodniczym naszego
regionu oraz poprawą infrastruktury
drogowej, którą wielu dostrzegło.podsumowuje obecna na dwudniowym
Kongresie posłanka Elżbieta Gelert

Uczestniczyłam w wielu rozmowach i
spotkaniach podczas kongresu. Byłam także
zaproszona do dyskusji w panelu na temat
współpracy miedzy szpitalami – mówiła
posłanka Elżbieta Gelert.
Wartość tego wydarzenia to przede
wszystkim możliwość wymiany aktualnych
doświadczeń bardzo szerokiego grona
ekspertów, którzy w swojej codziennej pracy
mierzą się z aktualnymi wyzwaniami
i odpowiadają za rozwój samorządów
w różnych obszarach. Pytania jakie pojawiły
się podczas panelu oraz dalszy ciąg rozmów
po części oficjalnej, pokazał dużą znajomość
tematu wśród zebranych, a wymiana
poglądów w takim gronie zawsze jest
konstruktywna i inspirująca. Jako
mieszkańcy województwa warmińsko-

Posłanka Elżbieta Gelert podczas panelu dyskusyjnego na
temat współpracy pomiędzy szpitalami

Płatny Staż - Pracownik Biurowy
Firma Luka Vision działająca w kilku branżach w ramach swojej działalności, m.in. medialno- reklamowej, finansowej i innych przyjmie do swojego stale rozwijającego się zespołu
Pracownika Biurowego w oddziale w Elblągu na płatny 6 lub 12 miesięczny staż. Po zakończeniu stażu oferujemy umowę o pracę + wynagrodzenie prowizyjne.
Kluczowe zadania:

Poszukujemy osób:

Oferujemy:

pomoc w prowadzeniu bieżącej obsługi biura
wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji
nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami
współpraca z obecnymi klientami
prezentowanie oferty firmy i sprzedaż produktów podczas
spotkań z klientem i drogą telefoniczną

chętnych do nauki i dalszego rozwoju
z łatwością nawiązywania kontaktów i budowaniu relacji
umiejących pracować w zespole
odpowiedzialnych i zaangażowanych
mile widziane prawo jazdy kat. B

pół roczny lub roczny płatny staż
po zakończeniu stażu i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji
umowa o pracę + dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne

współpraca z obecnymi klientami

Osoby zainteresowane podjęciem stażu proszone są o dostarczenie CV na adres e-mail: rekrutacja@lukavision.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranym osobami, a niewykorzystane aplikacje zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji jest Luka Vision, z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Łowicka 15 NIP: 5780133037.
Na przesyłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

www.bogatyregion.pl
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Poznaj praktyczne wskazówki dietetyczne na czas świąt od dietetyk
Aleksandry Pędzich z Poradni Nasza Dieta!
Z niepokojem myślisz o świętach, godzinach spędzonych przy wigilijnym stole, a potem
ich „widzialnych” konsekwencjach? Nie jesteś sam. Dla wielu osób kilkudniowe
ucztowanie przy świątecznym stole to często później sporo kłopotów z przejedzeniem,
gorsze samopoczucie i negatywne konsekwencje dla naszej sylwetki. Co zrobić
by bez wyrzutów sumienia, z uśmiechem i zadowoleniem przywitać Nowy Rok?
1. W wirze świątecznych przygotowań,
zakupów i gotowania w kuchni nie
zapominaj o głównych posiłkach w ciągu
dnia. Często świadomie nie jemy nic przed
wigilijną kolacją i jest to niestety duży
błąd. Zasiadając głodnym do
świątecznego stołu z pewnością zjesz
dużo więcej. Spożywaj mniejsze posiłki co
3-4 godziny co pomoże Ci uniknąć
objadania się na wieczór.
2. Świętuj i pozwól sobie na ulubione
pierogi, paszteciki czy kawałek sernika,
jednak staraj się pilnować ich porcji. Gdy
czujesz, że jesteś już najedzony, nie
dokładaj kolejnej porcji na talerz. Pozwól
swojemu żołądkowi strawić to co właśnie
zjadłeś. Częste dokładki mogą wpłynąć
na to, że nie będziesz kontrolować ilości
spożywanych posiłków.
3. Wprowadź zdrowe zamienniki, mniej
kaloryczne, a nadal tak samo dobre
w smaku. Sos do sałatek przygotuj na
bazie jogurtu z niewielkim dodatkiem
majonezu. Wybieraj pieczywo
pełnoziarniste zamiast białego. Przygotuj
warzywne sałatki jako dodatek do
wigilijnych potraw, aby dostarczyć
odpowiedniej porcji warzyw. Smażenie
zastąp pieczeniem, jeśli przepis na to
pozwoli. A dodatkowy kawałek ciasta

zamień np. na sałatkę owocową
z dodatkiem orzechów.
4. Pamiętaj o prawidłowym nawodnieniu pij dużo wody co wpłynie na Twój mniejszy
apetyt oraz herbatek ziołowych wspomagających trawienie. Ogranicz spożycie
słodkich napojów gazowanych, soków,
które dostarczają pustych kalorii.
5. Nie zapominaj o ruchu. Wybierz się np.
na świąteczny spacer z rodziną. Wpłynie
to na Wasze lepsze samopoczucie i
spalicie trochę świątecznych kalorii.
6. Nie odchudzaj się w okresie świąt.
Ograniczanie się w spożyciu ulubionych
świątecznych potraw z pewnością wpłynie
na Twój gorszy nastrój. W końcu to tylko
3 dni, a najważniejsze jest to w jaki
sposób odżywiamy się i dbamy o Naszą
Dietę na codzień! Nowy Rok to okazja na
realizację nowych planów, a jeśli nie udało
się osiągnąć swojego celu za pierwszym
podejściem- nie poddawaj się łatwo!
Cokolwiek chcesz osiągnąć w 2022 rokużyczę Ci wytrwałości!
Wesołych i Smacznych Świąt życzy
Aleksandra Pędzich z Poradni Nasza
Dieta!

VOUCHER PREZENTOWY POD CHOINKĘ!
Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Czas najwyższy pomyśleć o
prezentach. Podaruj swoim bliskim, wyjątkowy prezent! Zdrowie,
dobre samopoczucie i pewność siebie! Wykup voucher na pierwsze
spotkanie z dietetykiem do Poradni Nasza Dieta! Przy zakupie
jadłospisu (DO WYBORU: 7 dni, 14 dni lub dieta miesięczna) otrzymasz
zniżkę -50 zł na dowolny pakiet.
Jeśli ktoś z Twoich bliskich myślał już dawno o konsultacji dietetycznej
z pewnością ucieszy się z takiego prezentu i wykorzysta okazję, by
zacząć Nowy Rok z energią do działania przy wsparciu dietetyka!
Oferta ważna do 23.12.2022r. Możliwość odbioru osobistego vouchera
w Poradni w Olsztynie lub Elblągu (lub wysłania go drogą mailową)!
Cennik dostępny na stronie www.nasza-dieta.pl w zakładce „Dieta w 3
krokach”. Zapraszam do kontaktu!
Reklama
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Pan Ślimak śle życzenia ŚwiątecznoNoworoczne i nie tylko… Rabat 10% specjalnie
dla naszych czytelników
Pewnie mało kto z Państwa pamięta, no tak, przecież to było prawie 127 lat temu, ale kiedyś w naszym województwie
jadano ślimaki, mało tego, nawet je hodowano. Pasji odtworzenia tamtych czasów poświecił się właśnie Grzegorz
Skalmowski spod Pasłęka, urodzony w Elblągu w którym to szlifował przez 10 lat rys gastronomiczny. Jednak
niespokojna dusza i chęć zrobienia czegoś, co tak naprawdę jeszcze nikt nie zrobił w Polsce, przyczyniła się do tego,
że mamy i przypominamy, że jesteśmy takim małym Paryżem na Warmii i Mazurach. Okazało się, że ślimaki były
kiedyś daniem postnym na stole Jana III Sobieskiego, a Biskupi Warmińscy nawet je hodowli w tym celu. Mało tego,
Pan Ślimak znalazł dowody, że gospodynie wiejskie w dawnych Prusach Wschodnich, obecnie Warmia i Mazury,
stworzyły przepis na Ślimaki Nadziewane, który za sprawą Grzegorza Skalmowskiego, znalazł się na liście
Produktów Tradycyjnych naszego regionu.
Aktualnie jednak, Pan Ślimak, zajmuje się nadzorowaniem hodowli ślimaków ukierunkowanych na bezpieczne
pozyskanie ekologicznego i czystego 100% filtratu ze śluzu ślimaków, metodą, którą sam opracował przez 20 lat
doświadczeń. Stworzył własną linię kosmetyków Snails Garden Prestige ze śluzem ślimaków, krem na noc, krem na
dzień i serum z 84% zawartością tego cennego składnika.

Specjalnie dla czytelników
Bogaty Region – 10%
RABATU na zakupy w sklepie
on line: www.kremslimaka.pl
Specjalny kod rabatowy
podajesz przy zamówieniu na
stronie. Rabat naliczy się do
podanej ceny zakupu.

KOD: kremslimaka

Rośnie rola skutecznych i doświadczonych ekspertów finansowych –
Podsumowanie finansowe 2021 roku
Z całą pewnością mijający 2021 rok przejdzie do historii dla wielu z nas pod względem finansów. Sprawy
ekonomiczne były bowiem jednymi z najważniejszych tematów w tym roku obok trwającej pandemii.
Inflacja, stopy procentowe, WIBOR, boom mieszkaniowy były hasłami, które zaczęły interesować miliony
Polaków. Co było największym problemem, gdzie szukać nadziei i dobrych porad na dalszy rok?

CHF/PLN (Frank szwajcarski)
04.01.2021 4,20 PLN
10.12.2021 4,42 PLN
Zmiana: złotówka straciła 5,2%

Rośnie rola skutecznych i doświadczonych ekspertów finansowych
W mijającym roku sporo silnych nerwów musieli mieć wszyscy Ci co starali się o kredyt hipoteczny. Pandemia
spowodowała, że po roku niepewności w 2020 roku, ceny mieszkań wystrzeliły w skutek zwiększonego popytu
w 2021 roku. Banki były zasypane lawiną wniosków o kredyt mieszkaniowy. Wiele z Banków analizowało wnioski
o kredyt nawet po kilka miesięcy co było nie spotykane w poprzednich latach. Dla kredytobiorców oznaczało
to olbrzymie nerwy czy wyrobią się w terminie wyznaczonym przez umowę przedwstępną i nie stracą wpłaconego
zadatku. Do tego w połowie roku Banki musiały dostosować się do nowej rekomendacji ze strony KNF
co spowodowało nową politykę Banków w udzielaniu kredytów.

EUR/PLN (Euro)
04.01.2021 4,54 PLN
10.12.2021 4,61 PLN
Zmiana: złotówka straciła 1,5%

Indeksy Światowe:
10.12.2020 - 10.12.2021
S&P 500 (USA) + 28,46%
CAC40 (Francja) + 25,98%
DAX (Niemcy) +17,51%
RTS (Rosja) + 14,78%
WIG20 (Polska) + 11,02%
UK100 (Wlk. Brytania) + 10,49%

USD/PLN (Dolar Amerykański)
04.01.2021 3,69 PLN
WIBOR 3M 04.01.2021 0,21%
10.12.2021 4,08 PLN
WIBOR 3M 09.12.2021 2,27%
Wszystkie te sytuacje spowodowały, że coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z skutecznych Zmiana: złotówka straciła 10,5%
i doświadczonych ekspertów finansowych. Podczas bezpłatnych spotkań nasi eksperci z wiedzą o ofertach
wszystkich Banków analizują najkorzystniejsze rozwiązania, badamy zdolność kredytową, sytuację prawną
Turcja na ustach całego świata:
nieruchomości, pomagamy skompletować wszelkie dokumenty, rozmawiamy z sprzedającymi, i co najważniejsze
przeprowadzamy wstępną analizę szans uzyskania kredytu dla naszych klientów. Ten rok był dla naszej firmy
Indeks XU100 (Turcja) 10.12.2021- 10.12.2021 + 50,40% wzrostu
wyjątkowy, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, 100% naszych klientów, którym dawaliśmy
pozytywną rekomendację uzyskania kredytu po wstępnej analizie uzyskało potem kredyt w Bankach. - mówi
Lira turecka 10.12.2021 - 10.12.2021
nam dyrektor firmy Luka Finance Bartosz Radomski.
lira straciła do dolara 75% swojej wartości
Końcówka roku została zdominowana z kolei przez zmieniające się stopy procentowe. RPP zaczęła je podnosić
bardzo dynamicznie, co spowodowało, że wielu osobom mającym kredyt raty skoczyły mocno w górę. Wszyscy Ci,
którzy czują, że raty stają się dla nich zbyt duże powinni skorzystać z wiedzy ekspertów finansowych, którzy
podpowiedzą, czy warto wybrać kredyt ze stałą stopą procentową lub może pomyśleć o przeniesieniu kredytu do
innego Banku obniżając marżę kredytu lub wydłużając okres spłaty - dodaje Bartosz Radomski z Luka Finance
A co działo się z innymi wskaźnikami na rynkach finansowych? Waluty, indeksy? Zobaczcie.

lira straciła do złotówki 36%. 5 lat temu za 1 lirę płaciliśmy 1,2 PLN, teraz zaledwie
29 groszy.
*Wzrost indeksu giełdowego w skutek inflacji i przy zapaści waluty nie oznacza
bogactwa kraju.

