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Wydarzenia Kulturalne - Olsztyn
Październik 2020
14.10.2020, godz 19.00
PECTUS Akustycznie
Filharmonia Warmińsko - Mazurska
im. Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Głowackiego 1
bilety dostępne na: KupBilecik.pl
15.10.2020, godz 19.30
Mirosław Niewiadomski Presley
& Sinatra - Koncert z muzyką na
żywo!
Filharmonia Warmińsko-Mazurska
im. Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Głowackiego 1
bilety dostępne na: KupBilecik.pl
17.10.2020, godz 12.00
Spacer z Muzeum Nowoczesności: wzdłuż murów, które
broniły Olsztyna
Zbiórka / Muzeum Nowoczesności,
ul. Knosały 3B
Zamiana - TEATR - godz. 17:00
Audytorium Maximum WSIiE TWP,
Aleja Wojska Polskiego 13
bilety dostępne na: KupBilecik.pl

Słowo wstępu / Z Regionu

18.10.2020, godz 16.00
- Najsłodszy Owoc - TEATR
Audytorium Maximum WSIiE TWP,
Aleja Wojska Polskiego 13
Prapremiera austriackiej sztuki
"Najsłodszy owoc" Stefana Vogla,
pełna zaskakujących zakrętów
akcji i przezabawnych perypetii.
Czworo przyjaciół z czasów
Podstawówki, "pożenionych" ze
sobą, wezmą się do działania "ku
uciesze" publiczności, niosąc jej
rozsądne wnioski. W rolach
głównych m.in. Edyta Herbuś!
bilety dostępne na: KupBilecik.pl
Sławek Uniatowski • THE BEST
OF II • Ciechowski • Wodecki •
Zaucha • Sinatra - koncert, godz
19.00
Filharmonia Warmińsko - Mazurska
im. Feliksa Nowowiejskiego,
ul. Głowackiego 1
bilety dostępne na: KupBilecik.pl
21.10.2020, godz 19.00
Royal National Ballet Of Georgia
Potskhishvili - Balet
Filharmonia Warmińsko - Mazurska
im. Feliksa Nowowiejskiego,

Październik

ul. Głowackiego 1
bilety dostępne na: KupBilecik.pl

Elbląg, Karowa 1
bilety dostępne na: eventim.pl

23.10.2020, godz 19.00
Justyna Steczkowska - 25 lat koncert Jubileuszowy!
Hala Urania, al. Piłsudskiego 44
bilety dostępne na: biletyna.pl

24.10.2020, godz 19.00
Tribute to... na Bis - koncert,
muzyka klasyczna
Hala Sportowa CSB Elbląg,
ul. Grunwaldzka 135
bilety dostępne na: KupBilecik.pl

Wydarzenia Kulturalne - Elbląg
Październik 2020
19.10.2020, godz 19.30
„CHAPTER ONE” - Stand Up
Mjazzga, ul.Kowalska 1-2c
bilety dostępne na: KupBilecik.pl
21.10.2020, godz 19.00
Rosyjski Klasyczny Balet
Moskwy - Jezioro Łabędzie
Rosyjski Klasyczny Balet to
odnoszący sukcesy moskiewski
zespół teatralny tańca klasycznego, w skład którego wchodzą
najlepsi przedstawiciele rosyjskich
szkół baletowych, zasłużeni
mistrzowie tańca. Dziś oni stanowią
podstawę kolektywu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Elblągu

Wydarzenia Bartoszyce
październik 2020
16.10.2020, godz. 15.00
Tr e n i n g z To m a s z e m
Frankowskim
Weźmie w nim udział
30 zawodników Legii-Bart i Victorii
(po 15 z każdego klubu).
Po wydarzeniu będzie można
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z królem strzelców ekstraklasy :)
Wydarzenie odbędzie się w hali
przy ul. Słowackiego
18.10.2020, godz. 12.00
VII Pływanie Morsów w Rzece
Łynie
Start - na wysokości mostu przy
ul. Bema, meta przy przystani ul. Jagiellończyka,

2020

Na koniec imprezy grill oraz koncert
grupy Black Roses!
Wydarzenia kulturalne pozostałe miejscowości
11.10.2020, godz 11.00
Zakończenie sezonu
motocyklowego 2020
Sklep X-moto, Iława, Karaś 44a
- XIII Półmaraton Ełcki
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Ełku, Piłsudskiego
29
Szczegóły i zapisy na wydarzenie:
mosir.elk.pl
17.10.2020, godz. 16.30
Sławek Uniatowski - Koncert
Centrum Kultury i Turystyki w
Mrągowie, ul. Warszawska 26
bilety dostępne na: KupBilecik.pl

Kanał Elbląski oblegany przez turystów mimo pandemii
koronawirusa! Rekordowy rok
Za nami kolejne wakacje, i chociaż były one inne niż wszystkie z powodu koronawirusa to jedną z największych atrakcji naszego regionu był Kanał Elbląski. Tak wynika ze wstępnych
statystyk. Co ciekawsze słynne pochylnie odwiedziło więcej turystów niż rok wcześniej!
Podczas rekordowego sezonu
2019 roku przez unikatowy system
pięciu pochylni przewinęło się
prawie 18,5 tysiąca jednostek.
Z informacji jakie PAP przekazał
Bogusława Pinkiewicza z
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku wynika, że
w obecnym roku ta liczba może
zostać pobita o około 500
jednostek. O ile przewozy
pasażerskie kształtowały się na tym
samym poziomie, to wzrost
odnotowano w wypadku jachtów,
motorówek oraz kajaków.
Koronawirus wpłynął na liczbę
i rodzaj pasażerów korzystających
z usług największego przewoźnika
na Kanale Elbląskim, czyli Żeglugi
Ostródzko-Elbląskiej. W ubiegłym

roku przewiozła ona 75 tysięcy
pasażerów. W tym roku w związku
z ograniczeniami epidemiologicznymi Żegluga rozpoczęła
rejsy z miesięcznym opóźnieniem,
czyli od czerwca. W czerwcu
obowiązywały jednak restrykcje
o możliwości poruszania się tylko
połowy pasażerów. Obowiązek ten
został zniesiony dopiero w lipcu.
Jak poinformowała PAP Anna
Kościukiewicz-Skorupa z Żeglugi
Ostródzko-Elbląskiej np. w lipcu
liczba turystów wyniosła 17 tysięcy
osób. Zmienił się za to rodzaj
klientów. Było więcej turystów
indywidualnych a mniej grup
zorganizowanych oraz turystów
zagranicznych.
Na wzrost zainteresowania

wpłynęła również decyzja Wód
Polskich o rezygnacji z opłat dla
korzystających z śluz i pochylni.
Patrząc na rosnące zainteresowanie oraz zmianę zainteresowań
turystów związanym z ograniczeniami związanymi z Covid-19,
które zapewne na stałe odbiją się
na rynku turystycznym można
spodziewać się wzrostu zainteresowania Kanałem Elbląskim. Nie bez
znaczenia może być tutaj również
turystyczny aspekt budowy
przekopu przez mierzeję czy
prawdopodobne wpisanie Kanału
Elbląskiego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
Źródło: stooq.pl

Odmrażamy się z przytupem!- Rusza Nowy portal BogatyRegion.pl
Od ponad roku wydajemy dla Was bezpłatną gazetę regionalną Bogaty Region. Wybuch pandemii i czas lockdownu wstrzymał na krótko nasze plany, które mieliśmy wdrożyć w pierwszej połowie
tego roku. Jednak jak się odmrażać to z przytupem! Czas po wybuchu pandemii został przez nas bardzo dobrze spożytkowany. Od dzisiejszego dnia, 12 października, poza wydaniem papierowym
Gazety Bogaty Region dostępny będzie również nowy portal internetowy www.bogatyregion.pl, który zawiera wiadomości z regionu Warmii i Mazur, Pomorza, Kociewia czy nawet Kaszub.
Dotychczasowe nasze portale BogatyElblag.pl, BogateBraniewo.pl, BogatyStarogard.pl, które prowadziliśmy od wielu lat, nie znikają, a wejdą one w skład nowego portalu BogatyRegion.pl.
Jesteśmy otwarci na wszystkie pozytywne osoby, które działają aktywnie społecznie. Dawajcie nam znać, dlaczego warto napisać właśnie o Waszej miejscowości lub o Was! My, jako Redakcja,
będziemy się starać by informacje były dla Was ciekawe, pełne wielu merytorycznych analiz i porównań, a także by nie zabrakło atrakcyjnych Konkursów z Nagrodami! W końcu każdy z Nas chce żyć
na Bogato!
No to klikamy... WWW.BOGATYREGION.PL, bądźcie z Nami każdego dnia!
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Konopie będą symbolem Warmii i Mazur? - rozmawiamy z Maciejem
Kowalskim, twórcą Kombinatu Konopnego koło Elbląga
Z dobrego wina słyną np. regiony Alzacji czy Bordeaux, południowa Polska to przepyszne oscypki, Szkocja to
legendarna whisky. Nasz region Warmii i Mazur wciąż szuka swojego symbolu, który jest ważny dla
mieszkańców i odwiedzających turystów. Co ciekawe nasz region ma potencjał i mógłby postawić na
promocję konopi. Czy tak się stanie rozmawiamy z Maciejem Kowalskim, twórcą wspaniałej inwestycji jaką
jest Kombinat Konopny z Gronowa Górnego, koło Elbląga.
Red. Jest Pan pierwszym
polskim prywatnym przedsiębiorcą, który otrzymał
zezwolenie na skup konopi
włóknistych. Jak zaczęła się
Pana przygoda z branżą
konopną, skąd taka pasja
i pomysł na codzienne życie?
M.K. Zainteresowanie konopiami
w pierwszej kolejności dotyczyło
aspektów prawnych – prawie 20 lat
temu zaangażowałem się w ruch na
rzecz legalizacji marihuany, której
posiadanie w roku 2001 stało się
przestępstwem. Od początku
działalności społecznej podkreślałem, że taki stan prawny –
oprócz bezpośrednich szkód, jakie
wyrządza – jest marnowaniem
ogromnej szansy gospodarczej.
Pokazują to przykłady stanów
w USA, Kanady czy innych
regionów świata, gdzie marihuana
stała się normalną gałęzią
przemysłu, odpowiedzialną za
tworzenie miejsc pracy i

wspierającą budżet państwowy.
Na naszym polskim podwórku
starałem się ten przekaz forsować
na wszystkie możliwe sposoby –
przede wszystkim poprzez
działalność medialną oraz
okołopolityczną. Przez wiele lat
prowadziłem Gazetę Konopną
Spliff, w której często pisaliśmy
o przemysłowym wykorzystaniu
konopi, kandydowałem do Sejmu
i Parlamentu Europejskiego,
a także byłem autorem kilku
projektów ustaw. Ostatecznie
zdecydowałem się spróbować
jeszcze innej drogi – pokazać, że
na konopiach można zarabiać – i to
się udało i natchnęło wiele osób do
spróbowania swoich sił, tworząc
zalążki polskiego przemysłu
konopnego.
Dlaczego akurat tereny koło
Elbląga. Wielu elblążan narzeka
na to, że otrzymują mało
wsparcia i pomocy od lokalnych
instytucji na starcie w biznesie.
Pana doświadczenia są inne?
Nie narzekam. Na hasło „wsparcie
i pomoc instytucji” reaguję

alergicznie, bo wg. mnie jeśli
przedsiębiorca oczekuje pomocy
państwa, to minął się z powołaniem. Bardziej pragnąłbym „nie
przeszkadzania”, a z tym bywa
różnie, natomiast zdecydowanie
oceniam elbląszczyznę na plus
względem „wielkich miast”.
Szczególnie istotna na początku
naszej działalności była owocna
współpraca z Elbląskim Parkiem
Technologicznym, gdzie udało się
stworzyć funkcjonujące do dziś
laboratorium analizy produktów
z konopi.
Czym zajmuje się Kombinat
Konopny obecnie oraz jakie ma
plany na przyszłość? Czy
pracując w branży konopnej
lokalni mieszkańcy mogą myśleć
o godnej pensji?
Na ten moment Kombinat Konopny
jest czymś w rodzaju jednostki
naukowo-badawczej, która
pozwala mi testować rozmaite

kierunki uprawy i przetwórstwa
konopi. Dzięki dwóm sezonom
eksperymentów i kilku milionom
złotych, które już w to przedsięwzięcie włożyłem, udało się
zidentyfikować dwa kierunki
wykorzystania konopi, które
o b e c n i e k o m e r c j a l i z u j e m y.
W dużym skrócie jeden z nich
związany jest z zawartymi
w konopiach kannabinoidami
(obecnie mamy w ofercie m.in.
„zioła na dobry nastrój” w kapsułkach), zaś drugi – bardziej
innowacyjny – zakłada uruchomienie w ciągu 2 lat produkcji
wyrobów tekstylnych z polskich
konopi. Godna pensja? Bez tego
nie sposób liczyć na wsparcie
załogi, a to zaangażowanie
i kreatywność całej firmy determinuje jej powodzenie. Od lat
wychodzę z założenia, że uczciwym wynagrodzeniem za pełen
etat jest po prostu średnia krajowa,
czyli na dzień dzisiejszy około 5200
zł brutto. Jednocześnie jestem
przeciwnikiem stosowanych
w globalnych korporacjach ogromnych różnic w płacach pracowników
produkcji i tzw. „kadry zarzą-

dzającej”.
W najbliższym czasie Kombinat
Konopny będzie prowadził emisję
akcji w ramach platformy
finansowania społecznościowego,
czyli tzw. Crowdfundingu. Dzięki
temu każdy bez zbędnych
formalności będzie mógł zostać
naszym wspólnikiem!
Kiedyś konopie kojarzone były
głównie z popularnym jointem
i coffee shopami z Amsterdamu.
Obecnie, to jednak potężna
branża w przeróżnych dziedzinach gospodarki. Konopie
znajdują zastosowanie np.
w medycynie. Co jeszcze można
tworzyć z konopi. Jakie produkty
i trendy konopne są najbardziej
popularne w Polsce i na świecie?
Największą popularność obecnie
mają zdecydowanie produkty
z CBD, oferowane zazwyczaj jako
suplementy diety. Moja filozofia jest
jednak nieco inna – staram się
wybiegać myślami w przyszłość,
którą zdecydowanie są m.in.
właśnie produkty z włókna
konopnego, nawet jeśli dziś są
praktycznie nieosiągalne.
Liderami jeśli idzie o branżę
konopną są obecnie USA
i Kanada. Wielu ekonomistów
uważa jednak, że to Polska może
stać się wiodącym producentem
konopi w Europie. Najnowsze
dane mówią, że w 2019 roku
polscy rolnicy zwiększyli obszar
zasiewów o 80% w konopie, do
aż 3 tys. hektarów. Czy konopie
mogą stać się symbolem Warmii
i Mazur, która przecież posiada
wielkie pokłady ziemi rolnej. Jest
Pan pionierem w dziedzinie
konopi na Warmii i Mazurach czy
kiedyś w przeszłości ktoś
podejmował się już zasiewu
konopi na naszych terenach?

Maciej Kowalski - dla niego konopie to nie tylko biznes,
ale pasja życiowa od wielu lat

ekonomiczne mówią, że budżet
Polski mógłby rocznie na
legalizacji marihuany zarabiać
ok. 10 miliardów złotych. Czy
taka inicjatywa i polityczna
decyzja w Polsce jest realna?
Czy marzy się Panu Warmia i
Mazury z polami konopi
podziwianych przez turystów,
coffee shopami w Elblągu
i Olsztynie oraz np. nowoczesnym muzeum lub innymi
inicjatywami lokalnymi, które
tłumaczyły by mieszkańcom
i turystom, że konopie mają
sporo pozytywnych właściwości i bogatą historię wartą
opowiedzenia....
To na pewno wizja dość odległa, ale
całkowicie realna. Powiem więcej –
nieunikniona. Z perspektywy
prawie 20-letniego zaangażowania
widzę, jak wiele się w tej materii
zmieniło. Obecny stan rzeczy był
dla wielu osób niewyobrażalny

jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.
„Konopie w Polsce?” – z niedowierzaniem pukali się w czoło
prawie wszyscy, którym przed laty
opowiadałem, że kiedyś powstaną
u nas konopne miejsca pracy.
Tymczasem dzięki mojej konopnej
działalności bezpośrednio zatrudniłem już ponad 100 osób
(a pośrednio, wliczając w to
podwykonawców, dystrybutorów
itd. pewnie ponad tysiąc),
odprowadziłem kilka milionów
złotych podatków – a to wszystko
dopiero początek! Tak samo będzie
ze wspomnianą marihuaną, która
po legalizacji (czy to będzie za rok,
pięć czy dwadzieścia) otworzy
kolejne możliwości dla przedsiębiorców, a produkty z marihuany z
Elbląga mogą spokojnie stać się
polskim hitem eksportu ...
Dziękujemy za rozmowę życzymy jeszcze lepszej zielonej
przyszłości...

Warmia i Mazury to dość szerokie
pojęcie, region jest zróżnicowany
pod wieloma względami. Na pewno
można jednak mówić o bogatej
historii konopi na terenach powiatu
elbląskiego – kilkadziesiąt lat temu
nawet kilka % areałów obsianych
było właśnie tymi pięknymi
roślinami, a pośród lokalnych
rolników wiele osób pamięta
zielone krajobrazy z dzieciństwa.
Polska w ogóle jest w unikalnej
pozycji jeśli chodzi o uprawę konopi
– swego czasu byliśmy w trójce
największych producentów na
świecie. Nie widzę powodów,
byśmy nie mieli wrócić na podium.
Od wielu lat działa Pan również
w stowarzyszeniu Wolne
Konopie, chcącego legalizacji
marihuany w Polsce. Analizy

50 lat temu okolice Elbląga były jednym z najważniejszych
ośrodków przetwórstwa konopi na świecie!
źródło mapki: "EKONOMICZNE PROBLEMY PRODUKCJI
LNU I KONOPI", Antoni Nowak, PWRiL 1968
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Skorzystaj z jesiennej promocji w Poradni Nasza Dieta. Zniżka -20%
na indywidualnie ułożony jadłospis dla Ciebie !
Wielu z nas ma złe doświadczenia lub swoje przekonania, że rozpoczęcie diety to porzucenie wszystkich dotychczasowych posiłków, które lubiliśmy, zastąpienie ich małymi porcjami
opartymi na samych warzywach i do tego to nieustające uczucie głodu. Coraz więcej osób w Polsce przekonuje się jednak, że współpraca z wyspecjalizowanym dietetykiem to sama
przyjemność i poznawanie zupełnie nowych i doskonałych smaków. Czy czas po wakacjach to dobry moment by rozpocząć przygodę z dietetykiem? Rozmawiamy z dietetyk
Aleksandrą Pędzich z Poradni Nasza Dieta.
Z jakimi problemami pojawiają
Jak wygląda wizyta w poradni
W ofercie Poradni Nasza Dieta
lub wesele. Często budzimy się za
Nasza Dieta- Twój sukces!
się pacjenci w Pani gabinecie?
dietetycznej Nasza Dieta?
pojawia się również Poradnia
późno i aby szybko osiągnąć
Online - na czym polega
zamierzony cel, stosujemy głoNasza Dieta to nie tylko sposób na
Najczęściej są to osoby z nadwagą
W czasie pierwszego spotkania
współpraca z dietetykiem drogą
dówki lub diety mocno restrykcyjne,
utratę zbędnych kilogramów, to
lub otyłością, które chcą zmienić
przeprowadzam z klientem wywiad
online?
na które naszła chwilowa moda
działanie kompleksowe wpłycoś w swoim życiu i zadbać o swój
zdrowotno-żywieniowy. Dzięki
w internecie. Wahania masy ciała
wające na poprawę jakości życia.
wygląd, jak i zdrowie. Otyłość
wynikom badań krwi oraz analizie
Dieta Online to idealne rozwiązanie
mogą niekorzystnie wpływać na
Korzystając z pomocy dietetyka
wynika u nich zazwyczaj z
składu ciała mogę ocenić stan
dla osób zapracowanych, nie
nasz organizm, odbijając się nie
nauczysz się zdrowo odżywiać co
nieprawidłowych nawyków żywiezdrowia i odżywienia organizmu.
mających czasu na dojazdy bądź
tylko na naszym wyglądzie, ale
pozwoli Ci utrzymać prawidłową
niowych lub też jest to efekt pakietu
W czasie spotkania rozmawiamy
też gdy poradni dietetycznej nie ma
ogólnym zdrowiu i samopoczuciu,
masę ciała przez resztę życia.
chorób lub zaburzeń hormonalnych
również o codziennym sposobie
w ich miejscu zamieszkania, a ktoś
rozregulowując pracę naszego
(np. nieprawidłowa praca tarczycy).
odżywiania co pozwala nam ustalić
chciał by skorzystać z pomocy
metabolizmu. Z kolei okres
Smutno Ci, że pożegnaliśmy już
Bardzo często są to też osoby,
przyczynę otyłości, złych wyników
dietetyka. Na podstawie ankiety
jesienno-zimowy u wielu osób
lato? Mamy dla Ciebie coś na
którym w przeszłości udało się
badań lub gorszego samozdrowotno-żywieniowej przygotuję
sprzyja przybywaniu dodatkowych
poprawę humoru!
osiągnąć sukces, gubiąc sporo
poczucia. Wspólnie zastanawiamy
indywidualny plan żywieniowy.
kilogramów, na skutek mniejszego
Skorzystaj z jesiennej promocji
kilogramów w krótkim czasie,
się jak wyeliminować pewne
Efekty diety sprawdzane są na
ruchu i większego podjadania.
w Poradni Nasza Dieta, – 20% na
jednak masa ciała wróciła z czasem
sprawy w przyszłości oraz
bieżąco w trakcie rozmów w
Dlatego warto zmienić nasze
indywidualnie ułożony dla Ciebie
z efektem jo-jo. Zdrowe i rozsądne
wyznaczamy cel jaki klient chce lub
dowolnej formie wybranej przez
podejście do słowa „Dieta” jako
jadłospis!
tempo chudnięcia to 0,5-1 kg na
powinien osiągnąć.Plan żywieklienta, tak aby kolejne jadłospisy
chwilowe restrykcje do osiągnięcia
Zachęcam do kontaktu drogą
tydzień- mówi dietetyk Aleksandra
niowy przygotowany przeze mnie
były jak najbardziej dopasowane do
krótkotrwałego efektu. Dzięki
mailową, telefoniczną czy przez
Pędzich. Zbyt szybki spadek masy
dostosowany jest indywidualnie do
potrzeb.
zdrowemu odżywianiu na co dzień
facebooka! Oferta obowiązuje do
ciała wpływa często na utratę wody
stanu zdrowia oraz oparty jest na
z uwzględnieniem odpowiedniej
końca października. Dotyczy
i masy mięśniowej w organizmie,
produktach lubianych przez klienta
Czy czas po wakacjach to dobry
kaloryczności nie dopuścimy do
także współpracy online!
a nie pożądanego tłuszczu.
i łatwo dostępnych wraz z listą
moment by rozpocząć przygodę
gwałtownych wahań naszej masy
Dlatego wszelkie głodówki czy diety
zakupów. W trakcie współpracy
z dietetykiem?
ciała. Każdy moment jest dobry na
restrykcyjne są niedoborowe,
spotykamy się regularnie na
rozpoczęcie swojej przygody z
wpływają na rozregulowanie pracy
spotkaniach kontrolnych, w czasie
Często chcąc zrzucić zbędne
odchudzaniem!
metabolizmu i pogorszenie stanu
których omawiamy przebieg diety i
kilogramy, naszym wyznacznikiem
zdrowia i samopoczucia.
jej efekty. Oferuję wsparcie i pomoc
jest początek wiosny, czy też
przez cały okres współpracy.
zbliżające się wakacje, sylwester

a
SKORZYSTAJ Z JESIENNEJ PROMOCJI!
-20% NA MIESIĘCZY JADŁOSPIS!
BMI

Aleksandra Pędzich
dietetyk

+48 662
662 972
972682
682
+48
Poradnia dietetyczna "Nasza dieta"
Olsztyn: ul. Dąbrowszczaków 39 pok. 303 (III pietro)
Elbląg: ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej)
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Poseł rajdowiec! WRAK RACE staje się
wiodącą motoryzacyjną imprezą w regionie.
Za rok musisz tam być...
W minione wakacje w miejscowości Bełk, koło Lidzbarka, już po raz drugi odbyła się bardzo ciekawa impreza
niecodziennych wyścigów motoryzacyjnych, która staje się wiodącym wydarzeniem motoryzacyjnym
w naszym regionie. Mowa oczywiście o WRAK RACE!
WRAK RACE! - niecodzienne
wyścigi, szczytny cel.

i otrzymały nowe życie od
zawodników WRAK RACE.

WRAK RACE tego roku miało już
swoją drugą edycję. Imprezie
przyświecał szczytny cel jakim była
zbiórka środków dla chorej
dziewczynki Marty Kaczorowskiej.
Zawodnicy podczas WRAK RACE
rywalizują w wyścigach traktorów,
w kategoriach dwu i czteronapędowych. Dodatkowo odbywają się również pojedynki na
pozór wysłużonych aut, które
zostały poddane liftingowi

Poseł Zbigniew Ziejewski
rajdowcem i sponsorem!
W tej niecodziennej rywalizacji
wziął udział Poseł PSL Zbigniew
Ziejewski. Poseł zaprzeczył
powszechnej opinii, że polityk musi
być nudny i pod krawatem.
Z Panem Zbigniewem Ziejewskim
nic z tych rzeczy. Poseł ludowców
wziął udział w rywalizacji wyścigów
traktorów, a także w wyścigu
wraków jako pilot w parze

z kierowcą Arkadiuszem
Czechrowskim. Wspólnie
wywalczyli drugie miejsce. Był
również sponsorem nagród dla
u c z e s t n i k ó w. U f u n d o w a ł o n
puchary i bony dla wygranych
w wysokości 1000, 600, 400
złotych. Wielkie słowa uznania dla
organizatorów. To, że w takim
miejscu robicie taką imprezę, w tak
szczytnym celu, budzi wielkie
uznanie wśród mieszkańców. Mam
nadzieję, że rywalizacja będzie
zdrowa i fair play, tak byśmy
wszyscy po zawodach zdrowi

Poseł Zbigniew Ziejewski podczas rajdu Wrak Race

wrócili do swoich domów i byśmy za
rok znów ponownie stanęli do
rywalizacji. - zapowiedział Poseł
PSL, którego prawdopodobnie
ujrzymy w rywalizacji rajdowej
już za rok.

Impreza WRAK RACE w Bełku,
koło Lidzbarka (powiat działdowski)
z całą pewnością warta jest
odwiedzenia w przyszłym roku. Ryk
silników warty jest usłyszenia.
red

Za nami sezon uroczystości dożynkowych. Poseł
Zbigniew Ziejewski (PSL): Musimy kultywować
tą tradycję. Doceniać trud ciężkiej pracy rolników!

Dożynki - skąd taka tradycja?
Tradycja obchodzenia dożynek
pochodzi jeszcze sprzed czasów
chrześcijańskich. Zwyczaj ten był
też praktykowany przez Słowian
i plemiona bałtyckie, którzy
pierwotnie wiązali go z kultem
natury, roślin i drzew, a następnie
z rolnictwem. Wraz z rozwojem
gospodarki folwarczno-dworskiej
w XVI wieku obrzędy te zagościły
w dworach majątków ziemskich.
Urządzano je dla żniwiarzy
(służby folwarcznej i pracowników
najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane
plony. W czasach PRL, nie zniknęły,
a wręcz przeciwnie. Miały one wielki
wydźwięk propagandowy, organizowane były przez reprezentanów
władz administracyjnych. Obecnie

dożynki są połączeniem dwóch
s t a r o p o l s k i c h z w y c z a j ó w,
okrężnego oraz dożynek, które w
przeszłości były osobnymi, blisko
sąsiadującymi świętami. Okrężne,
oznaczało biesiadę rolniczą w
jesieni po sprzątnieciu wszystkich
zbiorów, czyli po "okrężeniu pól".
Tradycyjnie dożynki obchodzone są
w jedną z niedziel w pobliżu
równonocy jesiennej, która wypada
23 września, jednak często
obchodzone są one na zakończenie
wakacji, w sierpniu. Popularnym
zwyczajem stały się pielgrzymki
rolników do miejsc kultu, np.do
sanktuarium na Jasnej Górze w
Częstochowie. Najbardziej znane
są coroczne dożynki Prezydenckie,
które co roku były organizowane w
Spale. W tym roku ze względu na

Okres sierpnia i września to czas rolników, czas radosnego świętowania z zebranych plonów podczas
dożynek. Warto coraz bardziej myśleć, by nie był to tylko czas radości mieszkańców wsi, ale by to niezwykle
ważne święto w przyszłości stało się świętem wszystkich Polaków, także tych z miasta. Jesteśmy to bowiem
winni rolnikom, którzy tak ciężko pracują dla nas każdego dnia...
pandemię koronawirusa Prezydent
pogratulować, za to, że kultywujecie
chciałbym życzyć dzisiaj miłej
Andrzej Duda przeniósł je do
tą piękną tradycję. Ogromne
zabawy, bo to jest podsumowanie
Warszawy.
gratulacje dla wójta gminy Kurzętnik
Waszej ciężkiej pracy, całoWojciecha Dereszewskiego, który
rocznego trudu, bo ten bochen
Koronawirus wstrzymał dożynki
jako jeden z niewielu na ponad 100
chleba, który wójt Wojciech
w warmińsko-mazurskim?
gmin w naszym województwie miał
Dereszewski będzie dzielił jest
Pozytywnym wyjątkiem gmina
odwagę w tych trudnych czasach
oznaką Waszej ciężkiej pracy.Kurzętnik w powiecie
zorganizować dożynki. Chwała dla
mówił ze sceny podczas dożynek
nowomiejskim.
tego wójta, że kultywuje tą tradycję
Poseł Zbigniew Ziejewski, PSL.
Obecny rok i pandemia koronaoraz, że tak dobrze współpracuje
Słowa Posła Zbigniewa Ziejewirusa mocno zahamowała organiz rolnikami. Jest to naprawdę wójt
wskiego są niezwykle ważne. Dla
zowanie uroczystości dożynek
godny polecenia. Wielu wydaje się,
nas, mieszkańców dużych i
w naszym regionie. Pozytywnym
że to nic trudnego zorganizować
średnich miast, powinna być to
wyjątkiem była gmina Kurzętnik,
która jako jedna z nielicznych
zorganizowała dożynki w naszym
WESOŁE HASŁA TOWARZYSZĄCE DOŻYNKOM:
regionie. Uroczystości odbyły się
we wsi Otręba (gmina Kurzętnik,
Zamiast w domu rosół grzać, na dożynki trzeba gnać!
pow. nowomiejski) gdzie 30 sierpnia
miały miejsce dożynki gminnoDziś dożynki u nas mamy, więc Was wszystkich zapraszamy,
parafialne. W dniu dożynek na nowo
byśmy wspólnie dziękowali za to cośmy z pól zebrali.
uświadamiamy sobie, że cała
natura jest darem Boga. Dożynki to
Proszę Państwa, oto miód, słodki, zdrowy istny cud! Na
świadomość, że chleb jest dla nas
rozstępy i na chrypę, nawet na jesienną chrypę.
wszystkich i trzeba z szacunkiem
się z nim obchodzić, tak by starczyło
go dla wszystkich. W Kościele
dożynki, jednak Panie z Koła
refleksja by na poważnie rozważyć
wspominaliśmy ostatnio św.
Gospodyń Wiejskich, które
to żeby dożynki stały się ogólnoAugustyna, to on powiedział kiedyś,
przygotowały te piękne wieńce,
krajowym świętem wszystkich
jeśli Bóg na pierwszym miejscu,
tylko one, wiedzą jak trudno je
Polaków, nie tylko mieszkańców
to wszystko na swoim miejscu –
przyrządzić, to praca wymagająca
wsi. Warto byśmy w przyszłym roku
powiedział Proboszcz do
miesięcy przygotowań. Dziś całe
w sierpniu lub wrześniu wybrali się
zgromadzonych uczestników
szczęście mocno wspieramy Koła
na dożynki organizowane w naszym
dożynek.
Gospodyń Wiejskich, są środki na
regionie i podziękowali rolnikom za
wsparcie dziedzictwa ich mam
trud codziennej pracy i poświęcenie
Poseł Zbigniew Ziejewski (PSL):
i
babć.
[...]
W
nowej
perspektywie
jakie
dla nas czynią. Kto wie, może
Musimy kultywować tą tradycję.
2021-2027 sporo jest mowy
kiedyś będzie to dzień wolny od
Doceniać trud ciężkiej pracy
o rolnictwie ekologicznym, może
pracy, a wszyscy Polacy staną się
rolników
właśnie tu, na słabszych ziemiach,
na ten dzień wielką rodziną,
Olbrzymi szacunek do codziennej
będzie królować ekologia, bo Unia
świętującą wspólnie dożynki.
pracy rolników ma Poseł PSL
Europejska bardzo mocno stawia
Podczas dożynek wręczono
Zbigniew Ziejewski. Wielu elblążan
właśnie na ten sektor. Jestem
nagrody zasłużonym dla rolnictwa w
po dziś dzień pamięta Posła
Posłem zasiadającym w Komisji
regionie i na ziemi kurzętnickiej.
z kampanii wyborczej, gdzie
Rolnictwa, i obiecuje Wam, że będę
Najładniejszy wieniec wykonały
jednego dnia rozdał swoim
zabiegał o Wasze sprawy i będę
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z
wyborcom z Elbląga aż 3000
Was wspierać. [...] Wszystkim
Szafarni.
darmowych bochenków chleba.
rolnikom ziemi kurzętnickiej,
Red
Poseł był obecny na uroczyp
o
w
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t
u
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,
stościach dożynek we wsi Otręba.
wszystkim rolnikom Warmii i Mazur
Chciałem Wam wszystkim

www.bogatyregion.pl
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Francuski weekend w Pasłęku?
Miasto wielu tajemnic i atrakcji....
Za nami wakacje, wielu z nas chce jednak kontynuować podróże w miejsca znane i nieznane. Okres
powakacyjny sprzyja krótkim, kilkudniowym wypadom, które pomogą nam zobaczyć miejsca mniej popularne
w sezonie szczytu urlopowego. Takim miejscem z całą pewnością jest Pasłęk, który skrywa masę tajemnic
i atrakcji...
Czy tu kryje się bursztynowa
komnata?
Pasłęk to miasto założone w 1297
roku. Obecnie leży w woj.
warmińsko-mazurskim, wcześniej
przed reformą administracyjną
należał do woj. elbląskiego.
Z Pasłękiem związana jest legenda
o bursztynowej komnacie, którą od
lat żyją mieszkańcy Polski,
a archeolodzy twierdzą, że to
właśnie tu może kryć się
legendarna komnata. Archeolodzy
w skutek podjętych badań
zainteresowani są łącznikiem
pomiędzy Zamkiem Krzyżackim
a Kościołem św. Bartłomieja.
Dodatkowo historię o bursztynowej
komnacie podgrzewają relacje
świadków z jesieni 1944 roku,
którzy widzieli jak pod osłoną nocy
na zamkowy dziedziniec wjeżdżały
ciężarówki wypełnione skrzyniami
a wyjeżdżały stąd puste. Z miastem

był związany Erich Koch, gauleiter
Prus Wschodnich, skazany przez
władze PRL na karę śmierci. Miał
on koło Pasłęka swoją posiadłość.
Wyroku nigdy na nim jednak nie
wykonano. Dlaczego? Podobno
władze polskie żyły przekonaniem,
że Koch posiadał tajemną wiedzę
na temat ukrycia Bursztynowej
Komnaty i innych skarbów. Jeśli
chcemy pobawić się w poszukiwaczy skarbów warto zapoznać
się na poważnie tą legendą. Kto
wie, może to my odkryjemy
bogactwo tego terenu....
A bogactwa atrakcji w Pasłęku nie
brakuje....
Francuski romantyczny
weekend w Pasłęku dostępny
od zaraz....
Pasłęk w sezonie wiosenno-letnim
to wspaniała okazja do spędzenia

dłuższego pobytu. Na pewno warto
zwiedzić Zamek Krzyżacki, Kościół
św. Bartłomieja, klimatyczną
średniowieczną starówkę, urocze
małe jezioro Pasłęckie, Park
Ekologiczny. W Pasłęku odbywa
się również bardzo interesujący
Jarmark św. Bartłomieja.
Miłośnicy sportu i rywalizacji muszą
odwiedzić popularne na całą polskę
pole golfowe Sand Valley. Jesli
nigdy nie próbowałeś gry w golfa, to
w przepięknej scenerii możesz
doświadczyć tu pierwszych lekcji,
jakich udzielą profesjonalni gracze
golfowi. Do tego Restauracja Finka,
domki z basenem. Wszystko to jest
idealną atrakcją dla chętnych gry
w golfa i dużej paczki znajomych.
Co jednak poza sezonem letnim
i wiosennym? Co z tą wspomnianą
wcześniej Francją? Pasłęk za
sprawą Grzegorza Skalmowskiego, założyciela firmy SNAILS
GARDEN, stał się centrum
kulinarnym kojarzonym z potrawami ze ślimaka. Pan Grzegorz,
znany bardziej lokalnie jako
Pan Ślimak, zajął się misją
przywracania pamięci Polakom
i lokalnym mieszkańcom skąd
właściwie wywodzą się ślimaki?
A może to Polska, a nie Francja,
była pierwszym odkrywcą zalet
i plusów potraw ze ślimaków?
Mało kto wie, że pierwsza Polska
Książka Kucharska z 1628 r.
zawierała więcej przepisów ze
ślimaków niż potraw z wieprzowiny.
Potrawy ze ślimaków często
królowały na stołach arystokracji
(często w wersji francuskiej)
i charakteryzowały się jak to miało
zwyczaj w kuchni staropolskiej
nadmiarem pikantnych przypraw.
Grzegorz Skalmowski wspólnie
z wieloma wybitnymi kucharzami

Grzegorz Skalmowski od lat zaszczepia w Polakach miłość do
ślimaków, stąd często mówi się na niego Pan Ślimak

z Polski wydał książkę "Ślimaka
kulinarna podróż – czyli o tym co
zapomniane a przypomnienia
warte", gdzie znajdziemy mnóstwo
przepisów z zastosowaniem mięsa
ze ślimaka. Ze śluzu ze ślimaka
wytwarzane są również kosmetyki,
które dostępne są w Pasłęku.
Dania ze ślimaka skomponowane przez samego Grzegorza
Skalmowskiego są dostępne
w Pasłęku w Hoteliku 51, tutaj
jest także całoroczne słynne już
na całą Polskę "Bistro Ślimaka".
Nocując w tym miejscu możecie
spędzić, po dniu zwiedzania,
wspaniały wieczór rodem z Francji.
Nie trzeba lecieć do żadnego
Paryża! W Hoteliku 51 w Pasłęku
spędzisz niezapomniany wieczór
podczas którego skosztujesz

ślimaków po burgundzku z muszli
i ślimaki nadziewane, które były
podstawą diety mieszkańców Prus
Wschodnich oraz poznasz
absolutny hit, który urzekł turystów
podczas tego sezonu letniego czyli
ślimaki na słodko. Do tego
obowiązkowo białe wino, dobra
muzyka i będzie to niezapomniany
wieczór. A skoro mówimy już
o wieczorowej porze, warto dodać,
że mięso ze ślimaka uznawane jest
za jeden z najlepszych
afrodyzjaków...
Udanych wspomnień z Pasłęka! Na
pewno zostaną na długo w pamięci.
Red

Grupa Meblowa Szynaka otworzyła fabrykę mebli tapicerowanych
Classic Sofa. W przyszłości ma tu pracować nawet 500 osób!
W naszym regionie coraz częściej powstają wielkie zakłady produkcyjne. Króluje branża meblarska,
co potwierdza otwarty 21 września kompleks biurowo- produkcyjno- magazynowy Classic Sofa w Lidzbarku
Grupy Meblowej Szynaka.
Przedsiębiorstwo z naszego
regionu będzie produkowało
meble tapicerowane najwyższej
jakości na światowym rynku!
Nowo otwarty kompleks Classic
Sofa jest pierwszym zakładem
w Grupie Meblowej Szynaka
specjalizującym się w produkcji
mebli tabicerowanych. Inwestycja
w nowy park maszynowy została
zrealizowana aż za 19 milionów
złotych. Łączna powierzchnia całej
inwestycji ma wynieść 20 tys. m2.
Fabryka położona jest w Lidzbarku,
na terenie Warmińsko-Mazurskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W nowo wybudowanej firmie
zatrudnienie znalazło 200 osób.
Jest to jednak dopiero pierwszy
etap budowy fabryki Classic Sofa,
docelowo pracę w niej znaleźć ma
aż 500 osób. Mimo, że Warmia
i Mazury charakteryzują się
wysokim bezrobociem, to wszędzie
tam gdzie są zakłady Szynaka
Meble bezrobocie sięga zaledwie
3-4%. Chcemy by również w
Lidzbarku te bezrobocie znacznie
spadło procentowo - można
dowiedzieć się od Jana Szynaki,
właściciela Grupy Meblowej

Szynaka.
Budowa nowego zakładu w
Lidzbarku pokazuje, że pomimo
trudnej koniunktury gospodarczej
Grupa Meblowa Szynaka prężnie
rozwija swoje skrzydła. Jestem pod
wrażeniem nowej inwestycji,
w której używa się najnowszej
technologii do produkcji mebli
tapicerowanych - komentuje
otwarcie nowego zakładu
w regionie obecny na otwarciu
Poseł PSL Zbigniew Ziejewski.
Red.

Od lewej: Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek
Brzezin, Poseł PSL Zbigniew Ziejewski, Wojewoda Warmińsko
Mazurski Artur Chojecki podziwiają nową technologię w nowo
otwartym zakładzie Grupy Meblowej Szynaka
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Czy szczepionka na koronawirusa powinna być
obowiązkowa? – od lewego do prawego
W naszym comiesięcznym cyklu „od lewego do prawego” tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym politykom
z różnej strony sceny politycznej na ten sam temat. Tym razem spytamy o to jakie podejście do pandemii
koronawirusa mają nasi rozmówcy.
Od kilku miesięcy świat żyje tylko tematem pandemii koronawirusa. Wkrótce na rynku ma pojawić się szczepionka na
koronawirusa. Pandemia zmieniła również świat gospodarki globalnej i krajowej, czy słusznie wprowadzono tak
drakońskie przepisy? Oto nasze pytania:
1) Czy jeśli zostanie wynaleziona szczepionka na koronawirusa to czy szczepienia powinny być obowiązkowe
oraz czy rząd Polski powinien finansować taką szczepionkę dla swoich obywateli?
2) Czy wprowadzenie w Polsce lockdownu dla gospodarki na wiosnę podczas 1 fali koronawirusa było
słuszne? Czy na przyszłość lepiej by o wszelkich restrykcjach związanych z pandemią koronawirusa
decydował rząd czy np. poszczególne samorządy lokalne lub wojewódzkie w zależności od bieżącej sytuacji?
Seniorzy powinni mieć finansowaną
szczepionkę przez Państwo

Nie możemy zepchnąć się do kategorii podludzi niezdolnych do podjęcia
samodzielnej decyzji. Szczepionka nie powinna być obowiązkowa!

Jeśli chodzi o kwestię czy szczepienia na
koronawirusa powinny być w Polsce
obowiązkowe oraz czy rząd Polski powinien
finansować taką szczepionkę dla swoich
obywateli to należy zgodzić się z dr. Andrzejem
Dudą Prezydentem Rzeczypospolitej, który
podczas telewizyjnej debaty w czasie kampanii
wyborczej przed wyborami prezydenckimi
stwierdził, że kiedy już szczepionka zostanie
wynaleziona, powinna najpierw zostać
wnikliwie u nas przebadana. Następnie, jeżeli zostanie dopuszczona,
powinna być dostępna powszechnie, przede wszystkim dla seniorów i dla
tej grupy społecznej winna być dostępna nieodpłatnie. Złym rozwiązaniem
byłoby wprowadzanie przymusu szczepienia wszystkich obywateli. Kto
będzie chciał skorzystać z tej szczepionki, ten będzie mógł to zrobić.
Powinno to być dobrowolne, tak, jak przy grypie.

Szczepionka obowiązkowa to zmuszenie pod groźbą kary finansowej lub więzienia
tych, którzy nie życzą sobie wstrzykiwania im danej substancji do tkanek ciała. Jest to
potraktowanie ludzi jak zwierząt, o których szczepieniu decyduje przecież właściciel.
Innymi słowy Państwo(czytaj urzędnicy) stawia się w roli właściciela obywateli
a właściwie już co najmniej podludzi niezdolnych do podjęcia samodzielnej decyzjirozeznania co dla nich jest dobre, a co złe. Takie postępowanie totalitarnych
urzędników zaprzeczyłoby określeniu człowieka jako "istoty bożej mającej rozum i
wolną wolę". Dzisiejsze zniewolenie rozumu człowieka przez media (głównie TV)
osiągnęło niebywałe w historii rozmiary, o czym świadczą namordniki zwane
"maseczkami" noszone bez sprzeciwu przez otumaniony naród. Każdy więc kto
opowiada się za szczepieniem przymusowym wykazuje się mentalnością niewolnika
lub zamordysty, któremu w zaprowadzeniu zbrodniczego terroru przeszkadza tylko to,
że nie ma władzy absolutnej. Z kolei "nasz rząd" nie powinien finansować żadnej
szczepionki ponieważ nie posiada własnych pieniędzy i zawsze posługuje się kwotami zrabowanymi podatnikom.
Nawet gdyby rządowi PiS-owskiemu nie udało się wprowadzić przymusu to i tak w przypadku "darmowych"
szczepień płacący podatki musieliby się zrzucić na tych, którzy ich nie płacą.

Rząd czy samorządy? Odpowiedź jest jednoznaczna. Wystarczy
spojrzeć na działania Platformy Obywatelskiej w Warszawie przy
oczyszczalni ścieków Czajka!

Myślę, że władze lokalne również mogłyby się okazać strachliwymi miernotami...

Epidemia związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę określaną jako COVID-19 (Coronavirus Desease 2019), która
rozpoczęła się w Chinach w ostatnich miesiącach 2019 r. i już w ciągu
pierwszych kilkunastu tygodni doprowadziła do śmierci ponad 100 tys.
ludzi na całym świecie poddała ona bolesnej weryfikacji nie tylko
rzeczywistą jakość systemów opieki zdrowotnej poszczególnych państw,
ale również sprawność ich rządów i przyjmowane przez nie priorytety.
O sprawności i skuteczności reakcji polskiego rządu w sferze gospodarki
świadczy fakt, że polski minister finansów Tadeusz Kościński został
wybrany przez "GlobalMarkets" najlepszym ministrem finansów roku 2020
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Każdego roku przyznawane są
nagrody dla najlepszych ministrów finansów oraz gubernatorów Banku
Światowego. Nagrody te wręczane są przy okazji corocznych spotkań
Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.
„GlobalMarkets” to periodyk publikowany cyfrowo w związku z dorocznym
spotkaniem MFW i BŚ. W piśmie do ministra Kosińskiego podkreślono, że
pandemia koronawirusa dotknęła Polskę, jednak dzięki dywersyfikacji
i szybkiemu wdrożeniu przez ministerstwo finansów solidnych
i agresywnych środków stymulujących gospodarkę, Polska wydaje się być
jedną z najmniej dotkniętych kryzysem gospodarek w Unii Europejskiej.
Zdaniem „GlobalMarkets” tarcza finansowa była powszechnie chwalona
jako szybka i skuteczna odpowiedź na kryzys, zwłaszcza w uzupełnieniu
do pakietu wsparcia gospodarczego w postaci tarczy antykryzysowej.
Rozpatrując kwestię, czy na przyszłość lepiej by o wszelkich restrykcjach
związanych z pandemią koronawirusa decydował rząd czy np.
poszczególne samorządy lokalne lub wojewódzkie w zależności od
bieżącej sytuacji, to biorąc pod uwagę nieudolność samorządu Warszawy
rządzonego przez Platformę Obywatelską w sprawie awarii oczyszczalni
ścieków Czajka, to odpowiedź wydaje się być jednoznaczna. Warto
jedynie przypomnieć, że we wrześniu 2007 roku, za prezydentury Hanny
Gronkiewicz-Walz, warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji ogłosiło wyniki przetargu na budowę oczyszczalni ścieków
Czajka. Wybrano ofertę Warbudu kosztującą 564 mln euro. Zwycięska
oferta przekraczała o 244 mln euro szacunkowy koszt budowy, który
wynikał z analiz przeprowadzonych przez niezależnych ekspertów na
zlecenie MPWiK. Był to także projekt najdroższej oczyszczalni ścieków na
świecie.
Dr Marcin Kazimierczuk, Radny Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego (Prawo i Sprawiedliwość)

Wprowadzenie tzw. lockdown'u w gospodarce, a więc rządowy zakaz pracy, nie tylko był niesłuszny, ale wręcz
bandycki. Pozbawienie możliwości uzyskiwania dochodów z pracy uderzyło głównie w handel, zarówno ten drobny
jak i tzw. wielkopowierzchniowy. Polska gospodarka cofnęła się w rozwoju o kilka lat, powiększył się i tak już
bilionowy dług wewnętrzny, zakazano podróżowania, ludzi zamknięto w domach. Zabroniono wychodzić, a jeśli to
było konieczne, to tylko w słynnych namordnikach. Dodatkowo nasyłanie policji czy wywlekanie z publicznych
środków komunikacji. Jednym słowem, terror, przypominający wojenną okupację lub bliższy nam czasowo
komunistyczny stan wojenny. Jednak jest jedna rzecz odróżniająca obecny stan od uprzednio wymienionych: BRAK
OPORU! Naród w większości poddał się biernie ograniczeniom swobód nawet wtedy, gdy były to restrykcje
absurdalne typu "zakaz wchodzenia do lasu". Obawiam się, że ewentualne scedowanie decyzji o ewentualnych
restrykcjach na samorząd niewiele by zmieniło - w warunkach postępowej demokracji również władze lokalne
mogłyby się okazać strachliwymi miernotami o małym rozumku dające się nabierać na medialne kłamstwo stulecia o
straszliwym smoku typu "pandemonium świrusowe" zabijające wzrokiem i oddechem. Psychoza, obłęd i histeria.
Proszę wyłączyć telewizor - pandemia zniknie w tym samym dniu.
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke
Szczepienia na koronawirusa powinny być obowiązkowe i finansowane
przez rząd!
Szczepienia powinny być obowiązkowe i dostępne dla każdego, a – żeby takie
rzeczywiście były – rząd powinien szczepionkę sfinansować i odpowiednio ją
rozdystrybuować. Powinniśmy zaszczepić mieszkańców i mieszkanki Polski,
by osiągnąć odporność zbiorową i ochronić dzięki niej również tych, którzy
szczepieni być nie mogą. Karygodna jest obecna sytuacja – gdy zalecane jest
zaszczepienie się na grypę, a Ministerstwo Zdrowia zamówiło zaledwie
2 miliony szczepionek. Wystarczy ich tylko dla 5% Polek i Polaków, a cena
szczepienia dla osób, które nie są objęte choćby częściową refundacją, jest
zdecydowanie zbyt wysoka.
O zwiększeniu restrykcji na poziomie lokalnym powinny decydować samorządy lokalne
Lockdown był dobrą decyzją – należało od razu, jak najszybciej ograniczyć rozprzestrzenianie słabo poznanego
jeszcze wirusa. Państwo polskie zawiodło jednak na innym polu – na wsparciu podczas niego pracowników i osób
tracących pracę. Tak zwane „tarcze antykryzysowe” w rzeczywistości były tarczami antypracowniczymi – pozwalały
pracodawcom zwolnić pracownika przez e-maila, ucinać wypłaty, a zatrudnieni na umowach śmieciowych
pracownicy nie mogli sami składać wniosków do ZUS. Poprawiło się to dopiero po interwencji parlamentarzystów
Lewicy. Na szczęście rząd doszedł już do wniosku, że powinno być kilka progów restrykcji na poziomie powiatów.
O ich ewentualnych zaostrzeniach powinny decydować samorządy lokalne.
Emilia Bartkowska-Młynek, członkini partii Lewica RAZEM
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Nie jest żadną tajemnicą, że szczepionki to miliardowe zyski
bez żadnej odpowiedzialności
Unia Europejska i jej państwa członkowskie od wielu lat twardą
ręką wprowadzają powszechnie
ustrój Demokratycznej
Dyktatury – my niedawno pożegnaliśmy z hukiem system
dyktatury proletariatu. Mowa o Art. 41 ust. 1 Konstytucji
gwarantujący jednostce nietykalność osobistą, definiowaną w
doktrynie jako zagwarantowaną możliwość utrzymywania przez
jednostkę swej tożsamości i integralności tak fizycznej, jak
i psychicznej oraz zakaz jakiejkolwiek, bezpośredniej
i pośredniej ingerencji z zewnątrz, naruszającej tę integralność.
W ochronie zdrowia znajduje ona swoją realizację w prawie do
wyrażania zgody (lub sprzeciwu) na leczenie, co leży
u fundamentalnych podstaw bezpieczeństwa pacjenta. Pacjent
w ten sposób świadomie akceptuje dopuszczalne ryzyka towarzyszące różnorodnym interwencjom
medycznym. I niech tak pozostanie. Jak pokazuje życie Państwo przymusza rodziców do szczepienia
noworodków już w pierwszej dobie po urodzeniu, ale odpowiedzialności za niepożądane odczyny
poszczepienne Państwo już nie bierze na siebie. Rodzice w każdej takiej tragedii są pozostawieni sami
sobie. Odbijają się od ściany zmowy milczenia a w konfrontacji z koncernami farmaceutycznymi nie mają
żadnych szans. Nie jest żadna tajemnicą, że szczepionki to miliardowe zyski bez żadnej
odpowiedzialności pod ochronnym parasolem państwa i korporacji medycznych. Każdy powinien
decydować o sobie sam i płacić sam za siebie.
Przy gospodarce nie powinien majstrować ani rząd, ani samorząd, bo skończy to się katastrofą
Gdyby nie okres prezydenckiej kampanii wyborczej i powszechnie rozpętanej histerii dobrych wujków
kandydujących w tych wyborach deficyt budżetu państwa zamknąłby się na poziomie 20 mld złotych,
a tak mamy niestety dziurę w budżecie rządu w wysokości 100 miliardów złotych. Gdyby rząd zrealizował
wszystkie pomysły opozycji rozdawnictwa pieniędzy to dziura w budżecie byłaby rzędu 200 miliardów. Kto
na tym skorzystał ? W wielu przypadkach wszelkiej maści cwaniaczki, którzy kreatywną księgowością
wykazywali spadek dochodów powyżej 15% i pełnymi garściami czerpali z publicznych pieniędzy. Kto za
to zapłaci? Zapłacimy my wszyscy uczciwie pracujący obywatele w podatkach, nowych daninach
nakładanych na nas ochoczo przez rząd i galopujących podwyżkach cen. Taki jest efekt troski polityków
o swoich wyborców. Niech Państwo chroni przed wirusem szpitale, sale operacyjne, oddziały intensywnej
terapii – bo tam jest istotne zagrożenie. Jak pokazują dane statystyczne liczba zgonóww analogicznym
okresie roku poprzedniego nie odbiega od normy. Dzisiaj nie wiemy czy część zgonów to nie jest efekt nie
udzielenia pomocy na czas z powodu pandemii. Aby otrzymać pomoc trzeba czekać całymi dniami, dla
wielu chorych oznacza to wyrok śmierci. Sam znam taki przypadek – człowiek zmarł na ostrą
niewydolność nerek i zapalenie płuc, podejrzenie było na koronawirus. Na pomoc czekał dwa dni - jak
przyjechało pogotowie nie był w stanie oddychać samodzielnie. Nikt nie ponosi za to odpowiedzialności?
Służba zdrowia zamknięta na cztery spusty – umówione terminy pacjentom ciężko chorym popłynęły. Ale
prywatne gabinety działają bez obaw o wirusa i przyjmują pacjentów, tyle, że stawki za wizytę wzrosły
o 50%. Publiczna służba zdrowia chroni sama siebie ale o dziwo pracownicy tejże służby zdrowia bez
obawy o zakażenie robią zakupy w Biedronkach, Lidlach i galeriach, jeżdżą na wesela i leża jak śledzie na
zatłoczonych plażach bez obaw i maseczek. Na zdrowy rozum wszystko stoi na głowie, za sprawą
polityków i „opiekuńczego państwa”. Niech zatem nikt nie majstruje przy gospodarce – ani rząd, ani
samorząd – bo skończy się katastrofą. Na razie to idzie wg. powiedzenia – co głupiemu po rozumie gdy
korzystać zeń nie umie.
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Lewica od lat opowiada się za utrzymaniem
i rozszerzeniem obowiązku szczepień.
Szczepionka musi być jednak bezpieczna!

To rozwiązanie się sprawdziło, bo dzięki
szczepieniom wyeliminowaliśmy wiele chorób,
które kiedyś zbierały śmiertelne żniwo w Polsce i na
świecie. Dzięki szczepieniom już dzisiaj jesteśmy
bardziej bezpieczni. Okazuje się, że w krajach,
gdzie obowiązkowo - jak w Polsce - szczepiono
przeciwko gruźlicy, mniej ludzi choruje na COVID19. Szczepienia chronią nie tylko osoby
zaszczepione, ale nas wszystkich. Dlatego
możemy, za pomocą przepisów prawa, wymagać, by każdy się im poddawał. Jeśli szczepionka na
koronawirusa nie będzie obowiązkowa, z pandemią będziemy zmagać się jeszcze przez kilka lat.
Oczywiście, mówię tutaj o szczepionce, której skuteczność i brak negatywnych konsekwencji dla
osób zaszczepionych zostanie potwierdzona przez naukowców. Dlatego - choć trzymam kciuki za
lekarzy i biologów z całego świata, którzy pracują nad szczepionką - to mam pewien dystans do
doniesień o tym, że już powstała. To musi być bezpieczny i sprawdzony produkt. Szczepionka na
koronawirusa powinna być finansowana ze środków publicznych. Chciałbym, by każdy mógł
darmowo zaszczepić się przeciwko wirusowi. To będzie duży wydatek dla budżetu państwa, ale
szybko zwróci się w podatkach i opłatach, gdy gospodarka przyspieszy po zniesieniu ograniczeń
związanych z pandemią.
Pandemia nie dotyczy wybranych powiatów tylko całego kraju. Dlatego to rząd powinien
mieć tutaj decydujące zdanie przy wspólpracy z samorządami
Oceny łatwo formułuje się po fakcie. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o wszystkie doświadczenia, które
zebraliśmy przez ostatnie pół roku. Wskazują one, że lockdown nie był dobrym pomysłem.
Zamrożenie gospodarki i zamknięcie ludzi w domach nie wypłaszczyło mitycznej krzywej ani nie
skończyło pandemii, a zabrało wiele miejsc pracy. Zmarnowano też wielki potencjał społecznej
mobilizacji: w czasie, gdy zakażeń było kilkadziesiąt dziennie, Polacy masowo gotowi byli siedzieć
tygodniami w domu, gdy natomiast jest ich ponad tysiąc - nikomu to już nie przychodzi do głowy
i coraz mniej stosujemy się do reżimu sanitarnego. Nie jest to niestety dobra wiadomość. W marcu
powinniśmy zdecydować się na masowe stosowanie środków ochrony indywidualnej: maseczek,
rękawiczek, płynów do dezynfekcji, na dystans społeczny. Efekt byłby chyba taki sam jak dzisiaj, ale
nie byłoby takich szkód dla gospodarki. Rząd nie zadbał jednak, by wszystkie te środki były w
Agencji Rezerw Materiałowych, która powinna przecież gromadzić je na czarną godzinę. Na pewno
jednak o wprowadzaniu restrykcji powinna decydować Rada Ministrów, premier, Minister Zdrowia.
Pandemia nie dotyczy jednego czy dwóch powiatów albo województwa, tylko całego kraju. Rząd
oczywiście musi współpracować z samorządami, ale strategia walki z wirusem powinna być
wspólna dla całego kraju. Rząd ją ustala i rząd musi ponosić za nią odpowiedzialność.
Poseł Marcin Kulasek, Lewica, Sekretarz Generalny SLD

Stefan Rembelski, Kukiz'15
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłyby dobrowolne szczepienia. Warto pamiętać o odważnej postawie Premier Ewy Kopacz w sprawie szczepionek
przeciw wirusowi AH1N1
Społeczeństwo XXI wieku to społeczeństwo charakteryzujące się łatwym dostępem do informacji. Niestety, duża część z nich to nie tyle fake news’y, ale informacje,
które mają niewiele wspólnego z prawdą. Wobec czego kluczem jest, abyśmy czerpali naszą wiedzę od autorytetów, wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach.
Jeśli badania naukowe potwierdzą bezpieczeństwo szczepionek, jak najbardziej pochylić się należy nad możliwością skorzystania z nich. Jednak pośpiech w ich
opracowywaniu jest wyjątkowo złym doradcą. Pamiętać należy, iż COVID-19 nie jest chorobą o wysokim stopniu śmiertelności,poza osobami będącymi w grupach
ryzyka, wobec czego zastanowić się należy nad scenariuszem,w którym istnieje dobrowolność szczepień. Przypomnę w tym miejscu decyzję Pani Premier Ewy
Kopacz, która jako minister zdrowia, mimo presji nie zakupiła szczepionek przeciw wirusowi AH1N1, co okazało się słuszną decyzją.
Obostrzenia na poziomie samorządów działają. Mogliśmy uniknąć idiotycznych przepisów w postaci zakazu wstępu do lasu w całym kraju!
Raczej postawić należy pytanie, czy polską gospodarkę stać było na zamknięcie? Odpowiedź jest negatywna. W przyszłym roku poziom zadłużenia państwa
przekroczy 1,5 biliona złotych. Jest to kwota niewyobrażalna. Wzrost naszego długu w ciągu 2 lat wyniesie 480 mld zł!Przypomnę, że gospodarka nie mogła normalnie
pracować, jednak Premier Morawiecki w kampanii wyborczej ochoczo wszystkich zapraszał na wybory mówiąc, iż epidemia już nie istnieje!
Dziś widzimy, że obostrzenia na poziomie samorządów działają. Daje to szanse na funkcjonowanie gospodarcze państwa. Wobec czego uważam, że wszelkie
ograniczenia można było przeprowadzić o wiele bardzie skutecznie i z mniejszym ciosem dla gospodarki, unikając przy tym idiotyzmów rządu PiS w postaci zakazu
wstępu do lasu!
Piotr Cieśliński, Koalicja Obywatelska
Reklama
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Ludowcy poruszają problemy osób starszych! - za nami VI sesja Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów
Młodzież siedzi w internecie, wielu naszych czytelników gazety Bogaty Region to osoby starsze. Z całą
pewnością ucieszy Was wiadomość o tym, że 1 października w Senacie odbyła się VI Sesja Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów. O seniorów z naszego województwa i ich problemy zabiega Poseł PSL z naszego
regionu, Zbigniew Ziejewski, który chciałby aby rozmowy były kontynuowane w przyszłości także w Sejmie.
Prezes PSL Władysław KosiniakKamysz: "Musimy zrobić
wszystko, by polityka senioralna
miała odpowiednie miejsce

w polskiej polityce społecznej"
1 października był świętem
Seniorów w polskim parlamencie.
Nad sprawami osób starszych

Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes PSL wraz z Posłem
PSL z naszego regionu Zbigniewem Ziejewskim i Bożeną
Żelazowską Posłanką PSL z okręgu warszawskiego

pochyliło się szerokie grono
Posłów, Senatorów, Samorząd o w c ó w. O b e c n i b y l i m . i n .
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki,
wicemarszałek Sejmu Małgorzata
Kidawa-Błońska, Prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski,
Grzegorz Błażewicz - zastępca
Rzecznika Praw Pacjenta, Prezes
PSL Władysław Kosiniak–Kamysz,
nasz region reprezentował Poseł
Zbigniew Ziejewski.
Obywatelski Parlament Seniorów
dotknął aspektów medycznych,
społecznych i ekonomicznych.
Podczas spotkania wspólnie
stwierdziliśmy, że los seniorów
pogorszył się w skutek pandemii
koronawirusa. Poruszyliśmy temat,
m.in. poprawy procesów leczenia
dla seniorów w czasie pandemii,
polepszenia świadczeń rentowoemerytalnych, dalszego funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w dobie pandemii. Seniorzy

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia
podczas Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

to grupa aż 9 milionów obywateli.
Członkom stowarzyszenia
obecnym na sali składam
serdeczne życzenia i mam
nadzieję, że ich trudna praca
zaowocuje poprawą życia osób
starszych. Wszystkim seniorom
w Polsce życzę bardzo dużo
zdrowia. - mówi nam Poseł PSL
Zbigniew Ziejewski

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. Bezpieczeństwo w czasach pandemii COVID-19
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

Prezes PSL Władysław KosiniakKamysz uważa, że seniorzy
powinni móc wpływać na kształt
polityki senioralnej. Potrzebny jest
dział administracji rządowej
dedykowany osobom starszym.
Red.

www.bogatyregion.pl
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Koronawirus w liczbach w warmińsko-mazurskim. Czy zwiększyła się liczba zgonów
w porównaniu do lat ubiegłych?
Pierwszy przypadek pacjenta z koronawirusem pojawił się w Polsce 4 marca. Najbardziej ucierpiał region Śląska, ale dość trudna sytuacja panowała również w łódzkim, mazowieckim,
wielkopolskim czy zachodniopomorskim. Obecnie sytuacja pogarsza się w woj. pomorskim. Patrząc na statystyki nasze województwo póki co przechodzi pandemię bardzo łagodnie,
ale musimy pozostać czujni i zachowywać wszelkie środki ostrożności.
Czy znacząco wzrosła liczba
żadnej z miejscowości naszego
wywołany lokalną paniką i
0.11% ludności. Na jedną osobę u
zgonów w miejscowościach z
województwa drastycznie nie
problemy służby zdrowia mogły
której stwierdzono zakażenie
naszego województwa w tym
wzrosły w porównaniu do lat
przyczynić się do większej liczby
wirusem SARS-CoV-2 przypada
roku? Ciekawa analiza w
ubiegłych. Ciekawa analiza wyłania
zgonów w tym roku.
870 mieszkańców u których ten
powiecie iławskim
się jednak z powiatu iławskiego.
Koronawirus w warmińsko–
koronawirus nie został rozpoznany.
Tam w miesiącach marzec- maj
mazurskim w liczbach
Jeden zakażony wirusem
Rok 2020 przejdzie z pewnością do
wystąpiło dość sporo ognisk
Na koniec września wykonano w
mieszkaniec przypada średnio na
historii. Globalna pandemia
koronawirusa. Statystyki z Iławy i
naszym województwie 81 113
15 kilometrów kawdratowych
koronawirusa COVID-19 dotarła
Lubawy pokazują, że w tych
testów na obecność koronawirusa.
powierzchni województwa
także do Polski i naszego
miejscowościach nastąpił wzrost
Wykryto 1643 zakażenia. 914
warmińsko-mazurskiego.
województwa. My sprawdziliśmy,
zgonów w porównaniu z
osób wyzdrowiało, 16 osób
jak koronawirus wpłynął na liczbę
poprzednimi latami. Nie były to
zmarło z powodu COVID-19.
zgonów w naszym województwie.
zgony bezpośrednio związane z
W województwie warmińskoPóki co do lipca tego roku zgony w
COVID-19, ale być może stres
mazurskim zakażonych zostało
Miejscowość

styczeń

marzec

luty

czerwiec

maj

kwiecień

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Olsztyn

224

209

223

206

202

178

254

216

211

244

193

203

Elbląg

232

231

212

182

232

198

183

201

175

218

253

Bartoszyce

26

24

24

30

28

27

23

28

25

27

Iława

48

50

67

60

50

59

46

48

66

45

Lubawa

48

50

67

60

50

59

46

48

60

Nowe Miasto Lubawskie

11

11

15

14

5

12

16

11

7

lipiec

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

158

158

180

132

124

143

145

165

118

153

21

19

22

17

20

15

27

17

12

17

21

52

66

43

58

63

67

39

53

48

52

57

45

52

66

7

8

8

10

10

9

10

15

7

10

10

7

Ostróda

38

31

34

36

24

24

37

29

34

38

20

29

38

51

23

35

33

27

43

60

33

Braniewo

25

30

17

18

14

11

33

23

20

15

18

16

26

15

15

18

22

20

20

20

18

Górowo Iławeckie

2

6

6

3

4

6

9

4

3

4

6

4
11

12

17

18

13

22

17

13

21

Lidzbark Warmiński

Koronawirus pustoszy finanse budżetów miejskich!

Wykaz telefonów i adresów
kontaktowych, czynnych całą dobę
w sprawie koronawirusa SARSCoV-2:

Wirus jaki przywędrował do Polski z zagranicy, poza konsekwencjami dla naszego zdrowia, ma również bardzo negatywny wpływ na finanse
budżetów miejskich. Nie ominęło to również woj. warmińsko- mazurskiego oraz pomorskiego.
Bardzo duży spadek wpływów
z podatków.
Polski rząd na początku roku
wprowadził drakońskie procedury
dla polskiej gospodarki. Dodatkowo
lokalne samorządy wprowadziły
również zwolnienia z licznych
lokalnych podatków lub odsunęły
ich płacenie w czasie.
Ucierpiały na tym miejskie budżety.
Stolica woj. warmińskomazurskiego, Olsztyn, zanotował
w miesiącach styczeń-kwiecień
2020 mniejsze wpływy z podatku
PIT o 13,5 miliona złotych
w porównaniu do 2019 roku.
W samym kwietniu tego roku
wpływy były niższe o 12,1 miliona
złotych rok do roku. Z kolei w Gdyni
w samym kwietniu wpływy
z podatków były niższe o 24 miliona
złotych rok do roku - informuje nas
Agata Grzegorczyk, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta Gdyni
W Lidzbarku Warmińskim wpływy
z podatków w styczniu tego roku
były wyższe niż rok wcześniej
o ponad 62 000 złotych. Niestety,

w lutym było to już ponad 11 tysięcy
mniej rok do roku, w marcu ponad
71 tysięcy mniej, a w kwietniu
ponad 143 tysięcy złotych mniej.
Tylko w okresie luty- kwiecień 2020
wpłynęło z tytułu podatków do kasy
miejskiej Lidzbarka Warmińskiego
225 tysięcy złotych mniej niż było to
w roku 2019 - dowiadujemy się od
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego.
Podobnie było również w innych
miastach, w Ostródzie i Elblągu
wpływy z podatków były niższe
o ok. 36,5% porównując kwiecień
2020 do kwiecień 2019. W Ornecie
spadek wyniósł 32%.
Braniewo z kolei na udziałach w
podatkach w miesiącach styczeńkwiecień 2020 straciło blisko
1,1 miliona złotych rok do roku! informuje nas braniewski Urząd
Miejski.
Nie tylko koronawirus winny
słabej sytuacji w miejskich
budżetach - tłumaczy wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak

Bardzo ciekawe dane napłynęły
z Elbląga. Okazuje się, że niskie
wpływy i stany miejskich kas to wina
nie tylko koronawirusa, ale także
zmian jakie w ostatnim czasie
wprowadził polski rząd. Elbląskie
władze prognozują ubytek aż 30
milionów złotych w 2020 roku
w skutek niezabezpieczenia przez
rząd w pełni subwencji oświatowej
dla wprowadzanych podwyżek dla
nauczycieli, ubytek aż 20,5 miliona
złotych związany z wprowadzeniem zmian w ustawie
o podatku dochodowym od osób
fizycznych, utrata 11 milionów
złotych celem dostosowania się do
wprowadzanych podwyżek pensji
minimalnych, ubytek 5 miliona
złotych na skutek obniżenia stawki
podatku z 15% do 9% dla małych
przedsiębiorców oraz wiele innych
pozycji w budżecie, które będą
gorsze niż w latach ubiegłychtłumaczy nam wiceprezydent
Elbląga Janusz Nowak.
Czekają nas trudne czasy. Rząd
zaciągnął olbrzymi deficyt by
uruchomić tarczę antykryzysową
i finansową dla firm, sporo

Lista szpitali zakaźnych w województwie warmińsko-mazurskim
Elbląg, Szpital miejski św. Jana Pawła, ul. Żeromskiego 22
Giżycko, "Szpital Giżycki" Sp. Z o.o., ul. Warszawska 41
Ostróda, Szpital w Ostródzie S.A, ul. Jagiełły 1
Olsztyn, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18A
Pisz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Sienkiewicza 2

miliardów złotych musi przeznaczyć na walkę z pandemią. To
wszystko będzie trzeba spłacić.
Oczywistym jest, że w przyszłych
latach hojność rządu dla
samorządów może być mniejsza.
Dlatego warto byśmy w
najbliższych latach zrozumieli
lokalnych Prezydentów czy
B u r m i s t r z ó w, j e ś l i p e w n e
inwestycje lub plany będą musieli
nieco przesunąć w czasie.
Chcesz wiedzieć więcej na temat
miejskich finansów w swoim
mieście?
Wejdź na www.bogatyregion.pl –
t a m wi ę c e j a na l iz i li c z b
znajdziesz w zakładkach
regionalnych i dziale Finanse.
Red

WSSE w Olsztynie ul. Żołnierska 16;
538 286085, 603 131 845, 538 286
084, 538 286 090, 737 819 396
PSSE Bartoszyce ul. Bohaterów
W-wy 12;
883 366 906, 600 918 236
PSSE Braniewo ul. Królewiecka 26;
604 218 685, 502 250 764, 509 805
750
PSSE Elbląg ul. Królewiecka 195;
666 191 783
PSSE Iława ul. Sienkiewicza 10;
661 121 311
PSSE Lidzbark Warmiński ul Orła
Białego 6;
602 243 880
PSSE Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3
606 932 190, 666 368 939
PSSE Olsztyn ul. Żołnierska 16;
Od poniedziałku do piątku 7:30-15:05:
89 527 09 22, 89 52484 08
Po godzinie 15 oraz weekendy i
święta: 607 753 872, 693 365 322
PSSE Ostróda ul. Kościuszki 2;
Od poniedziałku do piątku 7.30 do
15.00: 89 646 08 70, 89 646 08 77, 89
646 08 81,
Po godzinie 15:00 oraz weekendy i
święta:601 895 096
GSSE Elbląg, ul. Bema 17;
601 159 979
9.ul. Kościuszki 2;14-100 Ostróda:
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20 nowo powstałych przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego pod „parasolem”
Inkubatora Przedsiębiorczości. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II”
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator
Przedsiębiorczości w 2020 roku zainkubowało kolejnych
20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie
przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna
Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.
Obecna sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie zaskoczyła
wszystkich przedsiębiorców. Szczególnie narażone zostały
przedsiębiorstwa z branż wykluczonych z działalności, ale także te
najmłodsze o nieugruntowanej pozycji na rynku. Dzisiaj już wiemy,
że wszystkie młode przedsiębiorstwa, które zainkubowane zostały
przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach
podziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej
I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 przetrwały ten trudny czas.
Od początku bieżącego roku przedsiębiorstwa z województwa
warmińsko mazurskiego, które zakwalifikowały się do projektu
korzystają z powierzchni biurowych lub open space, korzystają
z usług prawnych (porady prawne), księgowych (prowadzenie ksiąg
rachunkowych w okresie trwania projektu), doradztwa
indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania strategicznego,
p r o m o c j i / m a r k e t i n g u , s p r z e d a ż y, i n n o w a c y j n o ś c i
w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowoszkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia
przedsiębiorcy, networking, usług promocji i ICT (przygotowanie
identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów
promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały
promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy),
wdrożenia programów CRM, promocji w internecie oraz mediach
lokalnych, usprawnienia technologii firmy w zakresie rozwiązań
informatycznych, przygotowania filmu promocyjnego
przedsiębiorstwa.
Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie przygotował dla młodych
firm dużo rozwiązań oraz możliwości. W obecnej sytuacji na świecie
naszym zdaniem najważniejszym elementem było indywidualne
dostosowanie potrzeb danego przedsiębiorstwa do typów pomocy,
które może otrzymać w ramach projektu. Od początku realizacji
projektu „Parasol na start” założeniem twórców było indywidualne
podejście i skierowanie wsparcia dokładnie w te obszary, które
w danym przedsiębiorstwie tego wymagają. Obecna sytuacja
jedynie uwypukla potrzebę indywidualnego wsparcia „raczkujących”.
Przed uczestnikami programu oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości
jeszcze 3 miesiące wspólnej pracy. Jest to czas niezwykle ważny, a
także trudny. Do pracy w nowych warunkach wdrażają się firmy, ale
także Centrum Rozwoju Regionalnego – Inkubator
Przedsiębiorczości w Braniewie. Wspólnie łatwiej jest reagować
i wdrażać niezbędne rozwiązania.
Projekt: „Parasol na start - indywidualny program inkubacji – ETAP II”
opiera się na pięciu głównych filarach, które reprezentują rodzaj
wsparcia przewidzianego dla "raczkujących firm".
Przedsiębiorcy w ciągu roku 2020 otrzymują pomoc w zakresie:
- powierzchni biurowej,
- usług księgowych i prawnych,
- doradztwa indywidualnego,
- szkoleń,
- promocji i usług ICT.
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Nowo powstałe przedsiębiorstwa z województwa warmińskomazurskiego do końca tego roku będą uczestniczyć w projekcie.
W październiku tego roku planowany jest nabór 20 przedsiębiorstw
do kolejnego III etapu projektu, który realizowany będzie w 2021 roku
Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju Regionalnego - Inkubator Przedsiębiorczości w
Braniewie. Jest to kluczowe, ponieważ poza wszystkimi wymienionymi benefitami, przeznaczonymi dla
przedsiębiorców, które zostały przewidziane w projekcie, firmy są elementem ekosystemu biznesu, jaki
tworzy Inkubator.
To właśnie w tym miejscu zbiegają się drogi młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy stają przed
wyzwaniem, jakim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wysoko wyspecjalizowanego zaplecza
merytoryczno–technicznego, które stanowi główną barierę do pokonania na etapie decyzyjnym tychże
ludzi.

