Nr 4 - Rok II - Wydanie Grudzień 2020 - Nakład 15 000 Egz. - e-mail: redakcja@bogatyregion.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Reklama

str.
7

Warmia Żuławy Mazury - Olsztyn Elbląg Braniewo Frombork Tolkmicko Iława Pasłęk Lidzbark Warmiński Bartoszyce Orneta Ostróda Górowo Iławeckie

Centrum Finansowe

Reklama

str.
9,10

str.
4

Kredyty, Nieruchomości, Inwestycje
str.
8,9
str.
11

KABARET! - kulisy udzielania prawie 40 milionów Od lewego do prawego - Aborcja,
Eutanazja
złotych grantów unijnych na Warmii i Mazurach
Reklama

str.
7

str.
6

str.
2

str.
3

O ochronie zdrowia i problemach
społecznych - wywiad z Posłanką Elżbietą
Gelert

Dołącz do wspaniałej akcji Paczuszka dla
Maluszka

Przyjaciel na zawsze… z wizytą w Domu
Dziecka w Elblągu
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Dołącz do wspaniałej akcji Paczuszka dla Maluszka
Fundacja Małych Stópek powstała 5 kwietnia 2012 r. w Szczecinie. To jednak data jedynie formalnego
zatwierdzenia działań organizacji, którą tworzą osoby od wielu lat zaangażowane na rzecz obrony wartości
ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Początkowo ich
głównym celem, była organizacja Marszu dla Życia oraz pomoc potrzebującym matkom. Obecnie działania
Fundacji mają znacznie szerszy zakres – obejmują całoroczną formację i edukację młodzieży, kształtowanie
opinii publicznej oraz pomoc matkom, które znalazły się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Działania te,
dotyczą nie tylko terenu Szczecina, ale i całej Polski na co dowodem jest prężna działalność Ambasadorów
Fundacji Małych Stópek w Starogardzie Gdańskim. To właśnie dzięki Ambasadorom z Starogardu
Gdańskiego Gazeta Bogaty Region dowiedziała się o wspaniałej akcji Paczuszka dla Maluszka. Jeśli czytacie
właśnie ten tekst, koniecznie dołączcie do świątecznego pomagania.
Fundacja swą nazwę zaczerpnęła
od istniejącego w przestrzeni
wirtualnej Bractwa Małych Stópek
(BMS), powołanego do życia przez
ks. Tomasza Kancelarczyka.
Bractwo nie jest strukturą formalną.
To inicjatywa, zrzeszająca w sposób
nieformalny (w internecie) kilkadziesiąt tysięcy obrońców życia
z całej Polski, a także spoza jej
granic. Jej celem jest dzielenie się
informacjami, dotyczącymi obrony
życia oraz aktywizowanie do
działań pro-life. Dzięki wsparciu
Darczyńców, FMS może nieść
konkretną pomoc poszczególnym
osobom.
Nazwa Bractwa, a później i Fundacji
Małych Stópek, została zaczerpnięta od międzynarodowego
symbolu obrońców życia na całym
świecie – przypinki stópek dziecka
w 11 tygodniu życia prenatalnego,
w jego naturalnych rozmiarach.
Misją Fundacji Małych Stópek jest
ochrona każdego nienarodzonego
dziecka, bez względu na warunki
i okoliczności w jakich się poczęło
oraz promocja odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Działamy na rzecz
ogółu społeczności, w służbie
rodzinie i człowiekowi. W
szczególności promujemy wartości,

które stanowią fundament instytucji
rodziny. Pomagamy rodzinom
i osobom, które są niepewne
i zagubione wobec swych zadań lub
zwątpiły i zatraciły świadomość
znaczenia i prawdy życia
małżeńskiego oraz rodzinnego.
Naszą misję realizujemy poprzez
edukację młodzieży, formację
duchową i intelektualną, jak również
poprzez specjalistyczną pomoc,
w tym także i materialną.
Powstaliśmy dzięki ludziom, którym
bliska jest idea obrony życia
ludzkiego, poszanowania jego
wartości oraz godności jego
przekazywania.
Rusza VII edycja "Paczuszka dla
Maluszka"- w minionym roku
w zbiórce wzięło udział ponad
24 000 darczyńców
Fundacja Małych Stópek przyczyniła się do uratowania wielu dzieci,
którym zapewnia wsparcie
materialne przez pierwszy rok
życia. Niebawem Święta Bożego
Narodzenia. Czy w grudniu
pozostawimy je bez świątecznego
prezentu? Paczuszka dla Maluszka
to akcja, podczas której zbieramy
i przygotowujemy z ofiarowanych

nam darów świąteczne prezenty dla
dzieci i potrzebujących rodzin .
Potrzebne są przede wszystkim
artykuły higieniczne: pieluszki
jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji
niemowląt, ale również artykuły dla
mam. Z przekazanych artykułów
przygotowujemy świąteczne
paczuszki, które na święta
przekazujemy dzieciom, którymi
opiekuje się Fundacja.
Przed nami VII edycja “Paczuszki
dla Maluszka”.
Mapka paczuszkowa dostępna jest
na stronie:
www.paczuszkadlamaluszka.pl
Zobacz gdzie można przynieść
paczuszkę i działaj razem z nami.
Wsparcie otrzymają domy dziecka,
domy samotnej matki i hospicja
w całej Polsce.
Jeśli chcesz zostać lokalnym
koordynatorem, to wciąż jest taka
możliwość!
Zadzwoń 513 847 890
(poniedziałek-piątek, godz.8:0016:00), ”Paczuszka dla Maluszka” –
dobrze jest pomagać!
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Przyjaciel na zawsze... Poseł Zbigniew Ziejewski z prezentami
dla podopiecznych z Domu Dziecka w Elblągu
Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas to magiczny
okres, kiedy na chwilę możemy odpocząć od codziennych obowiązków
i znaleźć więcej czasu by spędzić go z najbliższą rodziną. W tym roku
wielu z nas narzeka, że nie może spotkać się z całą rodziną z powodu
ograniczeń rządowych. Niestety dla wielu wychowanków z Domów
Dziecka w Polsce ten grudniowy czas od lat jest taki sam. Nie mają
szans spędzić tych świąt ze swoimi rodzicami z różnych powodów.
Ważne, że znajdują się osoby z zewnątrz, które swoją postawą dają im
choć na chwilę namiastkę rodzinnego domu, pamięci o nich i serdeczny
uśmiech.
Poseł Zbigniew Ziejewski –
Przyjaciel na zawsze dla dzieci
z Domu Dziecka w Elblągu
Wielu z nas widzi polityków
aktywnych jedynie w czasie kampanii
wyborczej, czy sporadycznie
podłączających się pod jakieś akcje
społeczne. Zupełnie inaczej
postępuje Poseł PSL Zbigniew
Ziejewski, który jeśli raz nawiąże
z kimś relacje, jest z nim już na
zawsze i wyciąga ciągle pomocną
dłoń.
Z całą pewnością jest tak w relacjach
z dziećmi z Domu Dziecka w Elblągu.
Już w zeszłym roku, zaraz po
zostaniu parlamentarzystą, Poseł

Zbigniew Ziejewski odwiedził dzieci
z elbląskiego Domu Dziecka.
Podczas tego spotkania objął
elbląski Dom Dziecka swoim
patronatem. Troska o dzieci z takich
ośrodków u Posła Zbigniewa
Ziejewskiego nie wzięła się nagle
i spontanicznie.
Kochane Dzieci, co ciekawe misję
pomocy Domom Dziecka realizuje
o wiele wcześniej niż zostałem
Posłem. Od ponad dwudziestu lat,
będąc jeszcze studentem w
Olsztynie na Akademii RolniczoTechnicznej, biegałem ze swoimi
koleżankami i kolegami odwiedzając Domy Dziecka i po dziś dzień
tak mi pozostało. Cieszę się, że

Poseł Zbigniew Ziejewski kolejny rok pamiętał o dzieciach z Domu
Dziecka w Elblągu w Mikołajki

dzisiaj jestem w Elblągu bo z tego
okręgu startowałem i na pewno nie
jest to moja ostatnia wizyta u Was.
Jeśli jakiejś pomocy byście
potrzebowali, Pani Dyrektor i
Kochane Dzieci, a Poseł będzie mógł
Wam pomóc to postaram się to
zrealizować. Przyjechałem do Was z
jeszcze jedną niespodzianką,
chciałem Wam pokazać Warszawę,
zabrać Was na wycieczkę, zabrać
Was do Sejmu, żebyście mogli
zobaczyć wszystkich Posłów,
żebyście mogli zobaczyć jak wygląda
debata Sejmowa, żebyście mogli
zjeść tam gdzie jedzą Posłowie, tak
żeby był to dla Was miły i przyjemny
dzień.- mówił podczas
zeszłorocznej wizyty Poseł PSL
Zbigniew Ziejewski
Nie były to puste słowa. Poseł
Zbigniew Ziejewski 28 stycznia tego
roku zabrał dzieci z Domu Dziecka
w Elblągu, uczniów Szkoły
Podstawowej nr 19 z Oddziałami
Dwujęzycznymi imienia Bohaterów
Westerplatte na obiecaną wycieczkę
do Sejmu. Tam opowiedział o swojej
pracy Posła, zapoznał nawet
z Posłami z innych ugrupowań.
Z dziećmi miał okazję porozmawiać
Tadeusz Cymański z PiS. Ponadto
dzieci zjadły uroczysty obiad i dostały
drobne upominki.
Pandemia koronawirusa utrudnia
kontakt z podopiecznymi z Domu
Dziecka ze względu na reżim

sanitarny. Jednak jeśli ktoś jest
przyjacielem prawdziwym i
szczerym, a do takich zalicza się
Poseł Zbigniew Ziejewski, nie takie
problemy można rozwiązać. W tym
roku nie udało się spotkać osobiście
z dziećmi ze względu na
ograniczenia sanitarne. Mimo to,
Poseł przyjechał w niedzielę
6 grudnia, w Mikołajki, do Domu
Dziecka w Elblągu i zostawił prezenty
mikołajkowe dla dzieci. Upominki
przekazały dzieciom wychowawcy
i Pani Dyrektor z Domu Dziecka.
Na pewno była to wzruszająca chwila
dla dzieciaków, że pomimo pandemii

i utrudnionych kontaktów ze światem
zewnętrznym ich przyjaciel z Sejmu,
Poseł Zbigniew Ziejewski, jest dalej
z nimi i dba o nich jak co roku.
W tym roku mieliśmy także w planach
zabranie dzieci z Domu Dziecka do
kina i teatru. Pandemia i ścisły reżim
sanitarny w instytucjach kultury
utrudnił realizację tych planów. Jeśli
jednak w 2021 roku pozwolą na to
warunki, z całą pewnością wspólnie
z dziećmi udamy się do kina
i teatru. Wierzę, że będzie dobrzepowiedział nam Poseł PSL
Zbigniew Ziejewski.

Dzieci z Domu Dziecka w Elblągu, elbląskiej Szkoły Podstawowej SP19
podczas wycieczki do Sejmu z Posłem PSL
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KABARET! - kulisy udzielania prawie 40 milionów złotych grantów
unijnych na Warmii i Mazurach
Pandemia koronawirusa poza zdrowiem Polaków najbardziej uderzyła w gospodarkę. Przedsiębiorcy notują olbrzymie spadki przychodów i dochodów, z trudem wiążą koniec
z końcem. Z każdym dniem wypatrują w stronę mądrze pisanych programów pomocowych. Tymczasem nabór na granty unijne organizowany przez Warmińsko- Mazurską Agencję
Rozwoju Regionalnego wielu przedsiębiorców nazywa kabaretem i brakiem powagi.
Kabaret - przedsiębiorcy
zszokowani zasadami udzielania
grantów unijnych
Tarcze udzielane przez rząd na
początku roku wielu przedsiębiorców uważało za dobry instrument w kryzysie. Przedsiębiorcy
z Warmii i Mazur uważali, że
podobnie będzie z grantem unijnym
jakim przeprowadza WarmińskoMazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie,
w ramach projektu grantowego
dotyczącego finansowania kapitału
obrotowego firm dotkniętych
skutkami COVID-19.
Niestety zamiast szybkiej
i skutecznej pomocy dla firm
faktycznie dotkniętych kryzysem
mamy jedną wielką komedię
pomyłek, jaka nie powinna nigdy
się wydarzyć.
Odwołany pierwszy nabór –
składanie wniosków trwało kilka
minut, niedziałająca strona
internetowa...
14 września marszałek woj.
Warmińsko- mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin podpisał umowę
z Markiem Karólewskim, prezesem
Warmińsko- Mazurskiej Agencji
rozwoju Regionalnego. Agencja
została wybrana do przeprowadzenia jako grantodawca.
Chodziło o środki w kwocie blisko
40 milionów złotych (ok. 9 milionów
euro), środki pochodzą z
Regionalnego Programu
Operacyjnego woj. WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
Pierwszy nabór odbył się 30
września poprzez Generator
Wniosków dostępny na stronie
www.wmarr.olsztyn.pl. Generator
wniosków miał być dostępny na
stronie od 8 rano, aż do osiągnięcia
wartości 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie.
Decydowała więc zasada, kto
pierwszy spełnia kryteria i zgłosi się
przez generator, ten otrzyma grant.
Problem w tym, że tuż po 8 rano
pojawiła się informacja o
zakończeniu naboru. Wielu
przedsiębiorców miało pretensje,
że strona WMARR nie działała już
od 7 rano.
Po licznych kontrowersjach
pierwszy nabór został więc

anulowany.
Zmiana zasad naboru i kolejne
kontrowersje. O grant mogły się
starać firmy nie zatrudniające
pracowników!
22 października WMARR
poinformowała, że trwają prace nad
zasadami udzielania naboru.
W nowych zasadach nie miały
decydować szybkość nadesłania
wniosków, tylko jasne kryteria
udzielenia naboru o grant unijny.
Zmieniono też kryteria wyłaniania
firm, które otrzymają grant
w porównaniu do 1 naboru.
W nowych kryteriach wyboru
wniosków o udzielenie grantu
występują jedynie dwa kryteria
punktowe - spadek obrotów
grantobiorcy oraz czas
prowadzenia działalności
gospodarczej - poinformowała nas
Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego.
Pierwsze wyniki wyłonienia firm,
które otrzymać mogą granty unijne
są zaskakujące. W dużej mierze
znalazły się tam firmy, które nie
zatrudniają ani 1 pracownika. Wielu
wyłonionych na wstępnej liście
przedsiębiorców, to np. taksówkarze, którzy na przetrwanie
najbliższych 3 miesięcy mogą
otrzymać ponad 23 000 bezzwrotnego grantu. Przedsiębiorcy, którzy
zatrudniają pracowników wiadomo,
że nie mogą wykazać się 100%
spadkami obrotu, gdyż przy wielu
pracownikach przychody w ich
firmach muszą się pojawiać. Mają
one jednak przy spadkach w
wysokości 60-70% obrotów rok do
roku nieporównywalnie większe
koszty niż wiele firm, gdzie
występuje jedynie właściciel bez
pracowników. Czy tak Unia
Europejska, WMARR , zarząd
województwa chce dbać o
utrzymanie stanowisk pracy
rozdając granty unijne właścicielom
firm? Czy jeśli upadną firmy
zatrudniające mieszkańców Warmii
i Mazur to zwalniani pracownicy
znajdą miejsca pracy w firmach,
gdzie od lat właściciel nie zatrudnił
ani 1 pracownika na jakikolwiek
etat?
Ponadto nie ustalono jakiegokolwiek poziomu minimalnego

Suma punktów: SPADEK OBROTÓW + PUNKTY ZA STAŻ
DZIAŁALNOŚCI
PUNKTY ZA STAŻ DZIAŁALNOŚCI:
Za każdy rok prowadzenia działalności: 100 punktów.
PUNKTY ZA SPADEK OBROTÓW – min. spadek obrotów
od 30%

Spadek obrotu o 30,000% = 0 punktów

obrotu rocznego dla firm starających się o grant unijny za rok
2020 i 2019.
W grancie unijnym poziom
zatrudnienia decydował tylko o
większej wysokości przyznanego
grantu w zależności od liczby
etatów. By jednak mieć szansę na
grant trzeba było mieć najpierw jak

największą liczbę punktów. Na
wstępnej liście firm, które
odpowiadają za 110% wysokości
alokacji środków prowadzą firmy,
które uzyskały ok. 94–100%
spadku przychodów. Firmy ze
spadkami poniżej 90% spadku
obrotów praktycznie nie liczyły się
w walce o grant.
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Prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz członkiem Rady
Nadzorczej WarmińskoMazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego. Kto tworzył
kryteria naboru? Kiedy poznamy
zwycięzców...
Wnioskodawcy oraz wnioski o grant
muszą spełniać kryteria wyboru
wniosków o udzielenie grantu
w ramach projektu grantowego
dotyczącego finansowania kapitału
obrotowego firm dotkniętych
skutkami COVID-19 obowiązujące
dla Poddziałania 1.3.5,
zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący RPO WiM 2014-2020,
wskazane odpowiednio
w Załączniku nr 1 do Regulaminu
naboru. Kryteria te zostały przyjęte
przez Komitet Monitorujący
Regionalny Program Operacyjny
Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
oraz przez ZarządWojewództw

a w ramach dokumentu:
Szczegółowy opis osi priorytetowej
I Inteligentna Gospodarka Warmii i
Mazur RPO WiM 2014-2020 w dniu
26.10.2020. Zgodnie z
Regulaminem naboru wniosków o
grant WMARR S.A. jest
zobligowana stosować takie same
zasady oceny w stosunku do
wszystkich wnioskodawców. W
kryteriach wyboru wniosków o
udzielenie grantu występują
jedynie dwa kryteria punktowe spadek obrotów grantobiorcy oraz
czas prowadzenia działalności
gospodarczej. - odpowiedziała
nam przy okazji wysłanych przez
naszą Redakcję pytań WMARR
S.A. W Olsztynie.

wyglądają blado w porównaniu
z programem Tarczy Finansowej
jaka została zaoferowana
przedsiębiorcom, także z Warmii i
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Mazur, na wiosnę tego roku.
Przedsiębiorcy, którzy najlepiej
poznali różnice pomiędzy grantami
unijnymi a rządową tarczą

finansową chyba słusznie granty
unijne nazywają słowem:
KABARET!

Ciekawostką dla naszych czytelników może być fakt, że w Radzie
Nadzorczej WMARR S.A.
W Olsztynie zasiada Prezydent
Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Podsumowując, unijne granty

Fatalna sytuacja rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim. Alarm dla Elbląga!
Coraz gorzej wygląda rynek pracy w woj. warmińsko-mazurskim.
Rośnie stopa bezrobocia w regionie, coraz mniej ofert zatrudnienia
pojawia się od pracodawców, rosną grupowe zwolnienia, zwłaszcza
w Elblągu.
Pandemia obnaża zaniedbania
6,5% (powiat ostródzki) do 43,7%
rynku pracy od lat... Fatalna
(powiat giżycki). Nasz region
sytuacja rynku pracy w Elblągu
zajmuje 6 miejsce w skali kraju pod
względem spadku liczby ofert w
Nasze województwo od lat
odniesieniu do tego samego okresu
przodowało w Polsce w staty2019. - informuje nas Dyrektor
stykach bezrobocia. Pandemia
mgr inż. Zdzisław Szczepkowski
tylko uwidoczniła, że środki z Unii
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Europejskiej na budowę nowych
w Olsztynie
ulic, alejek, parków, placów zabaw,
elewacji budynków nie budują
Rośnie ilość planowanych zwolnień
dobrobytu na stałe w naszym
grupowych. Do końca października
regionie. Mało było poważnego
2020 zamiar ich przeprowadzenia
wsparcia dla lokalnego rynku pracy,
do powiatowych urzędów pracy
zamówień na dużą skalę od lokalzgłosiły 22 zakłady pracy. Utratą
nych przedsiębiorców, częstych
pracy zagrożonych jest w sumie
rozmów i słuchania i realizacji ich
1547 osób. Do końca października
p o m y s ł ó w. P a n d e m i a t y l k o
w wyniku tych zapowiedzi pracę
potwierdza wcześniejsze analizy
straciło już 597 osób. Najwięcej
przedsiębiorców dotyczące wieloinformacji o grożących zwolnieletnich zaniedbań na rynku pracy
niach grupowych otrzymał
w naszym regionie.
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.
Dane z Wojewódkiego Urzędu
Możliwość taką zapowiedziało
Pracy w Olstynie jakie otrzyma7 pracodawców, a planowane
liśmy budzą przerażenie.
zwolnienia dotyczyć może 267
Maleje liczba nowych miejsc pracy.
osób. Do tej pory zwolnionych
Od początku tego roku, do
zostało już 118 osób.
października 2020, urzędy pracy
realizujące swoje zadania na
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
terenie województwa miały do
uzupełnił nam tą informacje. Oto
wykorzystania 36 612 ofert pracy i
w jakich zakładach pracownicy
wolnych miejsc pracy, o 22,6%
utracili miejsca pracy:
(czyli o 10 698 ofert) mniej niż w tym
Klaveness Footwear Sp. Z o.o.
samym czasie przed rokiem.
Elbląg, ul. Żuławska 14A –
Spadek ten jest widoczny
produkcja obuwia zwolnienie
w większości powiatów, wyjątkiem
40 osób
powiat nidzicki i iławski, gdzie liczba
Gino Rossi S.A. Elbląg ul.
ofert wzrosła (odpowiednio 44,8% i
Warszawska 54/62 – zwolnieniami
0,5%). W pozostałych powiatach
objęto 59 pracowników, pracę
liczba dostępnych ofert pracy
utracili głównie kaletnicy i szwacze
zmniejszyła się w granicach od
Hotel Wiwaldi Junior Sp. z o.o.-

pracę straciło 19 osób
Kadyny Folwark Hotel&SPA
Marian Kaczmarek – pracę
utraciło 17 osób
W lutym 2020 roku w warmińskomazurskim stopa bezrobocia
wynosiła 9,7%. We wrześniu było to
9,9%. W wrześniu 2019 roku stopa
bezrobocia wynosiła tylko 8,6%.

Dla porównania w Polsce stopa
bezrobocia wynosiła we wrześniu
2020 6,1%, i jest o 0,6% wyższa niż
rok wcześniej.
Przyszłość dla firm z woj.
warmińsko-mazurskiego nie jest
kolorowa. Tym bardziej jeśli
widzimy jak rozdawane są granty

unijne w naszym województwie.
Jeśli w przyszłym roku koniunktura
na rynku krajowym i światowym się
nie poprawi, nowe programy
pomocowe dla firm nie będą
mądrze pisane przez urzędników,
to niestety, możemy spodziewać
się mocnego pogorszenia sytuacji
na rynku pracy.
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Wywiad

2020

O ochronie zdrowia i problemach społecznych - wywiad z Posłanką Elżbietą Gelert
Za nami bardzo ciężki rok w ochronie zdrowia. Pandemia koronawirusa wprowadziła masę uciążliwych przepisów dla pacjentów, zarządzających szpitalami w Polsce. Specjalnie dla
Was, rozmawiamy z Panią Poseł Elżbietą Gelert, która na codzień jest również Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Jak jej oczami widziany jest rok 2020?
OCHRONA ZDROWIA
Miniony rok stał pod znakiem
pandemii koronawirusa. Branża
medyczna odczuwa to oczywiście najbardziej. Pani jest osobą
z podwójnej linii frontu - na co
dzień zarządza Pani Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
w Elblągu oraz pracuje w Sejmie.
Jak podsumuje Pani wyzwania
ostatnich miesięcy w funkcjonowaniu ochrony zdrowia?
Wyzwania wytyczyła pandemia
i początkowo był to czas wzmożonych działań wymagających
zaangażowania całego personelu.
Wzrosły też nakłady finansowe
związane z bieżącym funkcjonowaniem szpitala, chociażby
z zakupem maseczek, ubrań
ochronnych, ochroną pacjenta
i personelu. W początkowej fazie
pandemii wydawaliśmy na te
zakupy ogromne kwoty. Na
szczęście otrzymaliśmy wówczas
pomoc ze strony naszego właściciela czyli marszałka województwa,
od wojewody i z ministerstwa
zdrowia. To pozwoliło nam
przygotować się na pracę w
obecnej sytuacji, określoną
prawnie i zapewniającą poprawne
funkcjonowanie.
Pracownicy,
którzy pracują w ochronie zdrowia
mają zapewnioną pracę. To nie są
przedsiębiorcy, którzy z powodu
pandemii mają pozamykane
miejsca pracy i tracą znaczne
dochody. W ochronie zdrowia
pracownicy zatrudnieni na umowę
czy na kontrakt mają pewną pracę,
a co za tym idzie pewną zapłatę.
Natomiast jeśli chodzi o pracę w
nowych warunkach, m.in. w
kombinezonach, w kontakcie
z osobami chorymi, pracownicy
szpitala bardziej niż w innych
grupach zawodowych narażeni są
na zarażenie i to powoduje większy
stres.
Pandemia wstrzymała inwestycje i plany w wielu dziedzinach
życia. Jak to wygląda w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Co udało się
zrealizować, mimo pandemii, w
2020 roku oraz jakie plany
inwestycyjne są na rok kolejny?
W zarządzanym przeze mnie
szpitalu pandemia nie miała
większego wpływu na zahamowanie inwestycji. Wszystkie
zaplanowane inwestycje muszą
być realizowane. Największą z nich
był trakt porodowy, którego projekt
realizowany był od ponad dwóch
lat, a w tym roku zakończyliśmy
prace budowlane i wyposażenie.
Aktualnie funkcjonuje już w nowej
przestrzeni i bardzo zależało nam
na poprawie warunków pobytu dla
mieszkanek Elbląga i okolic. Nowy
trakt porodowy, mimo trwającej
pandemii, pozwolił na opracowanie
i wdrożenie procedury porodów
rodzinnych, jakie odbywają się
w naszym szpitalu. Są one na
bieżąco dostosowywane do

możliwości i sytuacji. Ta inwestycja
kosztowała 15 mln. Udało
się pozyskać środki z Unii
Europejskiej, wkład własny zabezpieczył marszałek województwa.
Plan inwestycyjny jest wykonywany
na bieżąco. Zakupiliśmy niezbędny
sprzęt na chirurgię onkologiczną,
na gastroenterologię, a ostatnio
kupiliśmy 5 łóżek z materacami dla
pacjentów ważących powyżej
200kg. W kompleksie, gdzie
znajduje się ponad 20 oddziałów
lista potrzeb jest bardzo duża,
realizujemy ją w sposób ciągły.
Wyzwaniem są także nowe
technologie i nowoczesny sprzęt
medyczny oraz oczekiwania
pacjentów, którzy chcą przebywać
w lepszych warunkach, a to
wymaga dostosowania infrastruktury szpitala. Niestety, mamy także
obawy, skąd weźmiemy pieniądze
na zabezpieczenie tych potrzeb.
A poza tym, dla mnie ważna jest
także kwestia wynagrodzeń
pracowników, to zrozumiałe, że
każdy chciałby dobrze zarabiać.
Ostatnie pytanie związane z
ochroną zdrowia: co wg. Pani
obnażyła pandemia w polskiej
ochronie zdrowia i co Pani
zdaniem wymaga przede
wszystkim naprawy, kiedy już
uda nam się zapanować i
znacznie zminimalizować ilość
zarażeń oraz zgonów związanym
z Covid-19?
Pandemia nadal trwa, więc to nie
jest jeszcze czas na pełną,
obiektywną ocenę. Wiele rzeczy
było wcześniej wiadome.
Oczywiście nieprzygotowanie
ochrony zdrowia na epidemie,
pandemie, na choroby zakaźne,
które były i są. Już wcześniej
mówiło się o bakterii new delhi
wymagającej pełnego odizolowania pacjentów, a także o
zakażeniach wewnątrzszpitalnych.
Wiele szpitali nadal nie spełnia
określonych wymogów, ale przede
wszystkim ze względu na brak
finansów na infrastrukturę. Dlatego
tak trudno jest mi pogodzić się z
decyzjami o przekazywaniu
milionów na tworzenie szpitali
polowych, „narodowych”, pochłaniających ogromne nakłady
finansowe, a nie dofinansowanie
obecnie istniejącej infrastruktury
ochrony zdrowia.
STRAJK KOBIET
Końcówka roku to bez wątpienia
wydarzenia związane ze
strajkiem kobiet. Zaskoczeniem
jest duży udział w protestach
młodzieży. Czy Pani zdaniem
nowe pokolenie dojrzewa by
aktywnie zacząć uczestniczyć w
życiu publicznym, zmieniać bieg
życia codziennego? Jak ocenia
Pani reakcję władz?
Każde pokolenie walczy o siebie.
Jestem więc przekonana, że młodzi
ludzie będą uczestniczyć w życiu
publicznym i będą chcieli je

zmieniać dla siebie. Dobrze, jeżeli
w tym pokoleniu będą osoby wierne
swoim wartościom. Na pewno jest
to inne spojrzenie, ponieważ młodzi
są bezkompromisowi. Oni chcą
zmieniać świat przede wszystkim
dla siebie, przy okazji może trochę
i dla starszych. Dlatego istotne jest,
aby osiągali główne cele, jakie
zakładają. Mają dużo postulatów,
które należałoby rozważyć.
Z pewnością starsze pokolenie
powinno pamiętać, że młodzież nie
czeka na moralizatorów, a bardziej
oczekuje dialogu. Ich postawa
pokazuje, że nie chcą żyć w kraju,
w którym ogranicza się im prawa,
i w którym będzie im się mówiło:
skoro ktoś czegoś nie chce, to jest
niedobry. Może takie ostre
rozprawianie się z pokojowo
manifestującymi kobietami przez
policję, a więc pośrednio i przez
władzę, to tuszowanie spraw
niewygodnych dla rządu.
REGION i PARLAMENT
Pani poselska działalność nie
ogranicza się tylko do Elbląga.
Proszę powiedzieć jakie potrzeby i wyzwania dostrzega Pani
w regionie? Co jest szczególnie
ważne dla mieszkańców?
Zawsze uważałam, że nasz region
z racji położenia, rozłożenia
przemysłu, a jednocześnie walorów
przyrodniczych, które są wielkim
atutem naszych okolic, ma
ogromny potencjał w aspekcie
medycznym. Obecnie wyznaczone
są powiaty, gdzie mogą powstawać
uzdrowiska. W pierwszej mojej
kadencji parlamentarnej, zabiegałam o uzyskanie prawa do
tworzenia uzdrowisk we Fromborku
i tak się stało. To jest stosunkowo
mała miejscowość, a to nie ułatwia
takiej realizacji. O wiele bardziej
realizacja uzdrowiska posunięta

jest w Lidzbarku Warmińskim,
gdzie cała społeczność, samorząd i
parlamentarzyści od lat wspólnie
działają dla dobra mieszkańców
swojego miasta, powiatów i okolic.
Potencjał naszego regionu to także
Kraina Kanału Elbląskiego,
wspaniałe tereny, na których mam
nadzieję w najbliższych latach –
zgodnie ze strategią województwa
– zmieni się dużo w kontekście
rozwoju turystyki. Bardzo pozytywnie oceniam działania podjęte
w ostatnim okresie na terenie gminy
Rychliki, gdzie zmienia się
infrastruktura drogowa, która jest
istotna dla rozwoju tych terenów.
Jednocześnie dostrzegam właśnie
tam brak obiektów, które gotowe
byłyby na przyjęcie turystów. Brak
miejsc noclegowych, gastronomicznych. To jest potencjał dla
lepszego życia mieszkańców
naszego regionu. Także wyjątkowość Wysoczyzny Elbląskiej,
doskonałej do aktywnej turystyki,
wydaje mi się dopiero odkrywana.
Z tej perspektywy uważam, że
przekop Mierzei Wiślanej, którą od
samego początku popieram czyli
od kilkunastu już lat, jest wielką
szansą przede wszystkim dla
mieszkańców terenów od Braniewa
do Nadbrzeża i dalej do Elbląga. To
jest przede wszystkim inwestycja
rozwijająca turystykę naszego
regionu.
W Sejmie jest Pani doświadczoną parlamentarzystką. Jak
ocenia Pani obecną kadencję?
Wydaje mi się, że Sejm zatracił
swoją powagę, a także wielu ludzi
straciło do niego szacunek.
W ostatnich pięciu latach, a
szczególnie w tej kadencji, ustawy
nie są należycie przygotowane.
Zdarza się, że jedna ustawa nie
zacznie jeszcze obowiązywać,
a już jest tworzona druga, która ma

poprawić wcześniejszą. Projekty
ustaw przedstawiane są z dnia na
dzień i często posłowie, którzy je
przedstawiają sami mało o nich
wiedzą. Biuro legislacyjne zgłasza
nieprawidłowości, a one nie są
brane pod uwagę. I to dotyczy
każdej dziedziny. Sam styl pracy,
częste obrady nocne także nie
wpływają pozytywnie na jakość
prac. Zdecydowanie spadła także
jakość odpowiedzi na interpelacje,
są one ogólnikowe, zbywające.
Chciałabym ponownie móc
pracować nad ustawami, które
byłyby rzetelnie przygotowywane,
omawiane, konsultowane.
Czego Pani życzyć na nowy rok?
Jakie ma Pani cele i marzenia na
najbliższą przyszłość?
Wszystkim i sobie życzę oczywiście
zdrowia. Realizacji chociażby
jednego założonego celu.
Władza nam się raczej nie zmieni,
więc chciałabym, aby zmieniło się
chociaż myślenie o zwykłych
ludziach, żeby nie powstawały
k o l e j n e p o d z i a ł y, a l u d z i e
pracujący
byli szanowani
i dostrzegani, bo na ich barkach
spoczywa wielka odpowiedzialność. W szpitalu też mamy
w i e l e p l a n ó w, k t ó r e m a m
nadzieję, konsekwentnie będziemy
realizować. A prywatnie bardzo
chciałabym patrzeć na rozwój
moich wnuczek. Wczasy mogę
spędzić na działce (uśmiech).
Bardzo dziękuję za rozmowę.

www.bogatyregion.pl
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10 praktycznych wskazówek dietetycznych na czas świąt!
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 2-4 godziny co
pomoże Ci uniknąć objadania się.
2. Świętuj i pozwól sobie na
ulubione pierogi, paszteciki czy
kawałek sernika, jednak staraj się
pilnować ich porcji. Dzięki temu
będziesz mógł także spróbować
różnych wigilijnych potraw.
3. Gdy czujesz się, 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. Postaraj się jedzenie
nakładać na talerz tylko raz.
4. 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.
5. Pamiętaj o prawidłowym
nawodnieniu- pij dużo wody co
wpłynie na Twój mniejszy apetyt
oraz herbatek ziołowych wspomagających trawienie.
6. Ogranicz spożycie słodkich
napojów gazowanych, soków, które
dostarczają pustych kalorii. Jeśli
pijesz alkohol, wybierz najlepiej
czerwone wino wytrawne lub
półwytrawne.
7. Ostatni posiłek zjedz najlepiej 34 godziny przed snem, aby nadmiar
spożytych kalorii nie zamienił się
w tkankę tłuszczową.
8. Nie zapominaj o ruchu. Wybierz

Spraw sobie lub swoim bliskim, wyjątkowy prezent na święta! Podaruj zdrowie, dobre samopoczucie i pewność
siebie! Wykup voucher na pierwsze spotkanie z dietetykiem do Poradni Nasza Dieta wraz ze szczegółową analizą
masy i składu ciała! Możliwość spotkania i odbioru vouchera w poradni w Olsztynie lub Elblągu lub drogą
mailową. Dokup dowolny jadłospis a otrzymasz dodatkowo zniżkę! Jadłospis na tydzień czasu zniżka -10zł,
jadłospis na 2 tygodnie -20zł, dieta miesięczna -30zł! Jeśli nie masz możliwości skorzystać z usług stacjonarnie,
zapraszam Cię do poradni dietetycznej online.
Oferta ważna do 22.12.2020r.! Zapraszam do kontaktu po więcej szczegółowych informacji!
Wesołych i Smacznych Świąt życzy Aleksandra Pędzich z Poradni Nasza Dieta!

się np. na świąteczny spacer z
rodziną. Wpłynie to na Wasze
lepsze samopoczucie i spalicie
trochę świątecznych kalorii.
9. Ciesz się chwilami z najbliższymi. Skupiając się na rozmowach
i świętowaniu nie będziesz, aż tak
myślał o tym co znajduje się na
stole.
10. 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!

Aleksandra Pędzich – Dietetyk
Poradnia dietetyczna „Nasza Dieta”
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39 pok. 303
Elbląg ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej)
kontakt@nasza-dieta.pl
+48 662 972 682
Więcej informacji znajdziesz na:
www.nasza-dieta.pl
facebook.com/naszadieta/
instagram.com/naszadieta/

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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Czy aborcja na życzenie powinna być legalna?
Co z eutanazją? - 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 spraw światopoglądowych na kluczowe
sprawy aborcji i eutanazji mają nasi rozmówcy.
Od kilku tygodni tematem numer jeden w Polsce są Strajki Kobiet, gdzie na transparentach pojawia się postulat aborcji na życzenie.
Ten trudny temat rozgrzał zainteresowanie opini publicznej. Tymczasem w Europie i na świecie, rozmawia się już nie tylko o aborcji na
życzenie, ale również o eutanazji na życzenie. Dokąd zmierzają rozmowy światopoglądowe? Oto nasze pytania:
1) Jak ocenia Pan/ Pani sprawę Strajków Kobiet i hasła "Moje Ciało, Moja Sprawa". Czy aborcja na życzenie powinna być
wprowadzona w Polsce bez żadnych ograniczeń?
2) Prezydent elekt USA Joe Biden jako jednego ze swoich doradców chciał powołać Ezekiela Emanuela. Proponowany doradca jest
gorącym zwolennikiem eutanazji, twierdzi, że człowiek powinien żyć maksymalnie do 75 roku życia. Czy popiera Pan/Pani
wprowadzenie eutanazji na życzenie? Czy nie obawia się Pan/Pani, że w przyszłości na protestach mogą pojawić się hasła "Mój
Dziadek, Moja Sprawa"?
Każda Kobieta powinna mieć prawo do legalnej
aborcji do 12-go tygodnia ciąży. Popieram
i uczestniczę w Strajkach Kobiet
W pełni popieram Strajki i sama w nich
uczestniczę, niestety głównie by interweniować
i protestować w sprawie brutalności policji.
Uważam, że każda kobieta powinna mieć prawo do
legalnej aborcji do 12-go tygodnia ciąży.
Oczywiście mogłabym wyjaśniać i uzasadniać
moje stanowisko. Sprawa wymaga wielu
komentarzy i mam wiele argumentów, niestety
formuła tej wypowiedzi na to nie pozwala. Chętnie
wypowiem się na ten temat w dłuższej formie.

Dziecko w łonie matki to nie część ciała kobiety, tylko odrębna ludzka istota. Jeśli ktoś
sądzi inaczej, niech uprzejmie spyta się kobiety w ciąży czy w brzuchu nosi krokodyla,
małpę czy inny "zlepek komórek"?
Dziecko w łonie matki nie jest częścią ciała kobiety lecz odrębną ludzką istotą mającą takie
same prawo do życia jak jego przyszła rodzicielka. Jeżeli jednak ktoś ma wątpliwości, to
proszę spytać się uprzejmie jakiejkolwiek kobiety w ciąży czy "nosi w brzuchu" krokodyla ,
małpę czy inny "zlepek komórek"? Jeśli nie dostanie w twarz, to uzyska oczywistą odpowiedź:
moje dziecko. Każda zaś sugestia, tzw. aborcji, czyli zamordowania swego dziecka, u każdej
normalnej kobiety wyzwala falę oburzenia. Te panie więc, które domagają się mordowania
swoich dzieci nie zachowują się normalnie co można złożyć na karb chwilowego zaćmienia
umysłu lub też trwałej niemożności kierowania swoim postępowaniem. Ciekawostką jest, że
skrajne lewactwo domaga się mordowania małych dzieci ( oczywiście "na życzenie") do 12
tygodnia ciąży. Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego akurat do 12-tego, a nie do 11-tego lub 13tego tygodnia? Zadaję to pytanie od lat i żaden potencjalny lewicowy morderca jeszcze mi nie
odpowiedział. Za to z mojej strony zapewniam: udowodnię w prosty sposób że mamy do
czynienia z nowym wspaniałym życiem pokazując malutkie dziecko w macicy podczas
obrazowania USG. Zapraszam na pokaz.

Jestem zwolenniczką stanowienia o sobie. Wg. mnie Papież Jan Paweł
odmówił przyjmowania leków mając świadomość, że doprowadzi to do
jego szybszej śmierci
Prezydent Joe Biden, jeśli nic nie ulegnie zmianie powoła Ezekiela Emanuela
na jednego ze swoich doradców. Znajdzie on się w zespole do spraw COVID.
Słowa Emanuela są niekiedy mylnie interpretowane i dość często,
szczególnie przez środowiska katolickie, umiejętnie przeinaczane. Nie jest
on zwolennikiem czynnej eutanazji, a zaprzestania uporczywego leczenia
w wieku podeszłym, na zdecydowaną prośbę pacjenta. Tak uczynił papież
Jan Paweł II. Odmówił przyjmowania leków mając świadomość, że
doprowadzi to do jego szybszej śmierci.
Zatem "Mój dziadek, moja sprawa" , to daleko idąca nadinterpretacja. Tak,
jestem zwolenniczką stanowienia o sobie. Nikt nie powinien siłą nakazywać
cierpieć i uporczywie trzymać przy życiu kogoś, kto błaga, by już odejść.

Niech Ezekiel Emanuel, zwolennik eutanazji na życzenie, zacznie ją pilotażowo od siebie!
Wybór przez obywateli USA lewicowego prezydenta to nieszczęście przede wszystkim dla nich samych. Za plecami będzie
miał swoją skomunizowaną zastępczynię, która w przypadku niedomagań swego szefa zajmie jego miejsce co może
doprowadzić Stany Zjednoczone AP do ostrego skrętu w lewo, zarówno w sferze społeczno – obyczajowej, jak i gospodarczej.
O ile gospodarczo kraj może się jeszcze obronić przed stagnacją czy zapaścią ekonomiczną z uwagi na fantastyczną tradycję
wolnościowych rozwiązań własnościowych, o tyle sprawy obyczajowo -prawne szybko zabrną w lewacki morderczy zaułek.
Mordowanie małych dzieci w łonach matek jest niestety w USA dozwolone (obostrzenia w tym względzie zależą od prawa
stanowego), natomiast eutanazja może być uzupełnieniem tych zabójczych ciągot ludzi o spaczonych umysłach. Takim
istotom w rodzaju Ezekiela Emanuela zaproponowałbym rozpoczęcie eutanazji od siebie - ziemia (matka Gaja jak mówią
z kolei skrajni "ekolodzy") na pewno przyjęłaby jego ofiarę z wdzięcznością.

Posłanka Monika Falej, Lewica, Wiosna Roberta Biedronia

Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke

Czy prawo wyboru Kobiety jest wartością
większą niż prawo do życia jej Dziecka?
Protestować można , ale ten protest od
samego początku został zmanipulowany
politycznie. Pokazał niesamowity wulgaryzm,
demolkę i profanację świątyń. Odnosząc się
do hasła „Moje Ciało , Moja Sprawa”, trzeba
sobie zadać jedno ważne pytanie – Czy prawo
wyboru kobiety jest wartością większą niż
prawo do życia jej dziecka? Uważam, że nie!
Każdy ma prawo do życia od momentu
poczęcia.
Oceniając obiektywnie, nie odnosząc się do
konkretnych przypadków. Jeśli prawo na coś zezwala i Ty to popierasz,
aprobujesz legalność zabijania eugenicznego, to ponosisz
współodpowiedzialność za te czyny. Jestem osobą wierzącą więc nie
popieram w jakikolwiek sposób działań związanych z aborcją eugeniczną . To
prawda, że są to sprawy kobiet, ale sporo z nich zrobiłoby sobie z tego środek
antykoncepcyjny, a to jest już poważne zagrożenie moralne. Dlatego jako
katolik nie popieram wprowadzenia w Polsce aborcji na życzenie.

Nieliczna grupa kobiet z zabijania dzieci chce uczynić legalną metodę
antykoncepcji
Pomijając systemy filozoficzne, religie etyczne odwołajmy się do nauki, która jest zero
jedynkowa i nie ma tu miejsca na stany pośrednie. Współczesne nauki przyrodnicze
i medyczne w żaden sposób nie kwestionują faktu, że początek każdego nowego
i niepowtarzalnego życia rozpoczyna się w momencie połączenia się dwóch komórek
rozrodczych: gamety żeńskiej i męskiej. W akcie zapłodnienia łączą się one w jedną
komórkę rozrodczą, nazywaną zygotą. W momencie utworzenia zygoty nowy
organizm zostaje wyposażony w podstawowy zapis informacji genetycznych
zbudowanych z odcinków DNA. Geny te mają wpływ praktycznie na wszystkie cechy
nowego organizmu: wzrost, rysy twarzy, kolor oczu i włosów oraz wiele innych cech.
W tym momencie powstaje życie, które jest konstytucyjnie prawem chronione jako
życie osoby ludzkiej, która przez dziewięć miesięcy korzysta z łona matki. W samym
haśle „Moje Ciało, Moja Sprawa” nie ma nic złego . Każdy może ze swoim ciałem
zrobić co chce – może się wytatuować, może przekłuć ucho, nos, może prowadzić
zdrowy lub niezdrowy tryb życia – nic nikomu do tego. Pejoratywne znaczenie temu hasłu nadała nieliczna grupa kobiet, które
z zabijania dzieci chcą uczynić legalną metodę antykoncepcji. Sposób demonstrowania jest delikatnie mówiąc obrzydliwy
i komentowanie tego jest niepotrzebnym dowartościowaniem osób, które łamią wszystkie elementarne zasady relacji
międzyludzkich.

Osoba kochana i kochająca nigdy nie pomyśli o eutanazji
Uważam, że Ci którzy są za eutanazją nie kochają swoich schorowanych
rodziców, dziadków, dzieci. Osoba kochana i kochająca nigdy nie pomyśli
o eutanazji. Nauka katolicka naucza, że każde cierpienie ma sens, ale w to
uwierzy tylko osoba, która kocha drugiego człowieka.
Oczywiście, że takie hasła jak "Mój Dziadek, Moja Sprawa" mogą się pojawić
w przyszłości, ale My musimy się temu stanowczo przeciwstawić i nie
pozwolić, żeby mniejszość narzucała swoje poglądy czy ideologię
większości. Polska to Kraj katolicki i mam nadzieje, że taki będzie zawsze!
Sebastian Kucharczyk, Radny Starogard Gdański (PiS)

Eutanazja to cywilizacja śmierci, na którą ja nie wyrażam zgody. Stwarza ona otchłań bezkresna z nieograniczonymi
możliwościami do nadużyć, m.in. handlem organami
Trzeba być dobrej myśli i głęboko wierzyć, że opatrzność czuwa nad prezydentem elektem. Gdyby do tej nominacji doszło to
prezydent elekt Joe Biden, byłby pierwszą ofiarą tego gorącego zwolennika eutanazji, ponieważ jest już grubo po
maksymalnym czasie. Tak na marginesie, Emmanuel z hebrajskiego tłumaczy się jako – Bóg jest z nami. Z kolei Ezekiel to
jeden z proroków większych Starego Testamentu, przez część chrześcijan uważany za świętego, jeden z proroków islamu, to
imię z hebrajskiego tłumaczy się jako Bóg umacnia. Żadna z tych religii nie dopuszcza eutanazji – skąd zatem doradca
obdarowany przez rodziców boskimi imionami, ma tak makabryczne pomysły z piekła rodem. Od jakiegoś czasu karmi się nas
konsumpcyjnym, bezstresowym modelem życia, wolność bez granic, rodzice usuwający wszystkie problemy przed swoimi
latoroślami, świat coraz bardziej wirtualny, oparty na iluzji. Dzisiaj dzieci nie zabiera się już na pogrzeby, po co im te smutne
przeżycia ze składaniem trumny do grobu. Jednym słowem życie w pełnym znieczuleniu i kiedy przychodzi trudny czas,
jesteśmy załamani, bezsilni, a ponieważ coraz bardziej zrywamy więzi z bliskimi, nie ma kto nas pocieszyć, przytulić, wspomóc
dobrym słowem. Śmierć jest naturalnym etapem naszego życia i przyjdzie do każdego z nas. Nie ma zatem żadnego ważnego
powodu aby ją przyśpieszać regulacjami prawnym, gdyż jest otchłań bezkresna z nieograniczonymi możliwościami do
nadużyć, z handlem organami włącznie. To cywilizacja śmierci, na którą ja nie wyrażam zgody. Hasło „Mój Dziadek, Moja
Sprawa” trzeba by jeszcze uzupełnić o sekwencję – „Moje Mieszkanie Po Dziadku”
Stefan Rembelski, Kukiz'15

www.bogatyregion.pl
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Nie każda chce kiedykolwiek mieć dziecko, nie każda chce mieć kolejne dziecko. Kobiety nie są
chodzącymi inkubatorami
W Polsce powinna być dostępna legalna i bezpieczna aborcja – prawie co 3 Polka miała w swoim życiu
ten zabieg medyczny! Zakaz – bo tym faktycznie jest wyrok pseudo-Trybunału Konstytucyjnego – nie
usuwa przerywania ciąży z kraju, tylko przenosi go do podziemia i poza granicę. Przez to na aborcję stać
tylko kobiety w dobrej sytuacji materialnej lub te, które posiadają wiedzę, jak zakaz aborcji obejść.
Wiedzą o tym, gdzie zadzwonić, by wyjechać na Słowację lub do kogo się odezwać, by dostać tabletki
powodujące poronienie (jeśli potrzebujesz aborcji, pomoc oferuje Aborcja bez Granic +48 22 29 22 597).
Ciąża i urodzenie dziecka – chorego czy zdrowego – powinno być decyzją należącą tylko do kobiety
i o tym właśnie mówi hasło „Moje ciało – moje sprawa”. Moje, nie rządzącej partii politycznej, nie obcych
ludzi, którzy są na tyle bezczelni, by decydować za nas, by uznawać, że oni wiedzą lepiej, kiedy mamy
rodzić i jak przeżywać nasze życia. Nie każda kobieta chce zajmować się przez resztę swoje życia
chorym dzieckiem w kraju, w którym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami praktycznie nie istnieje – jeśli rządzący faktycznie są „za
życiem”, powinni przede wszystkim zadbać o żyjące osoby, nie płody. Powinni stworzyć dobrze funkcjonujący system rehabilitacji i domów
pomocy społecznej, opiekę wytchnieniową dla opiekunek i dać renty, za które można godnie żyć, a nie wegetować. Rządzący powinni znacząco
dofinansować psychiatrię dziecięcą. Od kilku lat obserwujemy wzrost prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, ponieważ państwo nie jest
w stanie zapewnić im należytej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Nie każda chce kiedykolwiek mieć dziecko, nie każda chce mieć
kolejne dziecko – na więcej może nie pozwalać sytuacja materialna lub życiowa. Żadna antykoncepcja nie daje 100% ochrony przed zajściem
w ciążę, a do tego w polskich szkołach brak wartościowej, zgodnej z wiedzą naukową edukacji seksualnej, podczas której uczennice i uczniowie
dowiadywali się, jak dobrać metodę antykoncepcji. Problemem jest też utrudniony dostęp do EllaOne, czyli „tabletki dzień po”, dzięki której nie
dochodzi do zapłodnienia – wielu lekarzy i farmaceutów odmawia wypisania recepty i sprzedaży przez klauzulę sumienia. Podsumowując: Polki
powinny mieć dostęp do bezpiecznego i legalnej zabiegu przerywania ciąży, bo nie jesteśmy chodzącymi inkubatorami. I Ty też kochasz osobę,
która miała aborcję.
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Wspieram Strajk Kobiet,
biorę udział w marszach
organizowanych przez
ten ruch społeczny
Wspieram Strajk Kobiet i
brałem udział w marszach
organizowanych przez
t e n r u c h s p o ł e c z n y.
Nie zgadzam się z tym
aby PiS ingerował w
dotychczas obowiązujący
kompromis aborcyjny
Polsce. To są sprawy tak
indywidualne i tak osobiste, że nikt nie ma prawa
decydować za kogoś i narzucać mu swojej woli. A PiS
narzuca nam swoją wolę już chyba w każdej dziedzinie.
Uważam, że zamiast straszyć i zakazywać, należy
zapewnić w Polsce rodzicom dzieci niepełnosprawnych
realną pomoc i opiekę. Tak, aby nie martwili się
o pieniądze na leczenie i rehabilitację, o codzienne
wsparcie oraz o moment, w którym ich zabraknie,
a dziecko pozostałoby bez opieki. Taka opieka powinna
być zapewniona i żaden z rodziców dzieci
niepełnosprawnych nie powinien być zmuszony o nią
walczyć.

Dziadek nie jest częścią nikogo innego, jest osobnym bytem, w przeciwieństwie do płodu
Uważam, że każdy powinien sam decydować o swojej śmierci – śmierci godnej, w otoczeniu, w którym chce umrzeć, z poszanowaniem prawa
decydowania o samym sobie. W przypadku osób ciężko chorych – czy fizycznie, czy psychicznie – uporczywe utrzymywanie człowieka przy
życiu może powodować jego jeszcze większe, niż wynikające tylko z samej choroby, cierpienie. Osoby, które boją się samotnej śmierci, starości
bez żadnej pomocy po śmierci najbliższej im osoby, mogłyby umrzeć spokojnie razem z nią. Osoby, które nie chcą dłużej żyć, powinny móc
umrzeć godnie zamiast wieszać się w piwnicach lub skakać z budynków. Powinniśmy im to prawnie umożliwić, więc: tak, jestem za dostępem do
eutanazji. Hasło „mój dziadek – moja sprawa” jest nonsensowne – dziadek nie jest częścią nikogo innego, jest osobnym bytem
w przeciwieństwie do płodu.

Nie jestem zwolennikiem eutanazji na życzenie
Nie znam pana Ezekiela Emanuela i jego poglądów, więc
trudno mi je oceniać. Nigdy nie byłem i nie jestem
zwolennikiem eutanazji na życzenie.

Emilia Bartkowska-Młynek, Partia RAZEM, Lewica

Poseł Jacek Protas, Koalicja Obywatelska

Banki w dobie pandemii. Gdy jedni się boją, inni łapią okazję i zarabiają!
Każdy z nas jest w nowej sytuacji, coraz uważniej zaczynamy obserwować zmiany zachodzące w Polsce i na świecie, gospodarce oraz na rynku bankowym. Gdy jedni się boją, inni
łapią okazję i zarabiają. Wspólnie z ekspertami finansowymi z firmy Luka Finance przybliżymy Wam jakie zmiany zaszły w 2020 roku, co nas czeka, i gdzie szukać okazji i nadziei
w obecnym czasie.
Banki organizacyjnie szybko
dostosowały się do nowej
sytuacji.
Z początku, oddziały, placówki
bankowe i sieci ekspertów
finansowych musiały odnaleźć się
w nowym reżimie sanitarnym. Nie
było jasnych wytycznych dla rynku
finansowego, dlatego wiele
pierwszych decyzji było podejmowanych na bieżąco, i często
ulegały zmianie. Klienci byli
zaskakiwani krótszymi godzinami
pracy oddziału, starano się unikać
kontaktu bezpośredniego proponując klientom korzystanie
z aplikacji mobilnych czy innych
form komunikacji jeśli było to
możliwe. Codziennością stało się
noszenie maseczek przez klientów
i pracowników, dla bezpieczeństwa
przygotowano stanowiska pracy
z przesłonami oddzielającymi
klienta od pracownika, płyny
dezynfekujące na wejściu.
Wprowadzanie tego surowego
reżimu sanitarnego w środowisku
bankowym spowodowało, że
klienci i personel obsługujący nie
czują dyskomfortu wzajemnych
relacji.
Czy Banki wyciągnęły pomocną
dłoń w tym trudnym czasie?
Komu pomogły?
Wprowadzane lockdowny znacznie
obniżyły wynagrodzenia wielu
Polaków, wielu utraciło swoje
miejsca pracy a wiele firm
mocno odczuło spowolnienie
gospodarcze. W tym czasie Banki
nie pozostały bierne. W skutek
pewnych rekomendacji rządu na
sektor bankowy wprowadzono
wiele działań wspomagających
kredytobiorców. Podjęto działania
takie jak: obniżka oprocentowania,

zawieszenie spłaty rat kredytów,
leasingów firmowych, restrukturyzację zadłużeń firmowych dla
przedsiębiorstw znajdujących się w
trudnej sytuacji. Skorzystało z tego
wiele milionów Polaków. Sporym
ułatwieniem i bezpiecznym
rozwiązaniem było zwiększenie
przez Banki limitu płatności
bezgotówkowych do 100 złotych
bez podawania PIN w terminalu
płatniczym.
Banki mocno wspomogły również
Skarb Państwa obejmując tzw.
koronoobligacje, dzięki którym rząd
w ramach Tarczy Finansowej mógł
udzielać wsparcia polskim
firmom w czasie spowolnienia
gospodarczego.
Obecny rok to lokaty z bardzo
niskim oprocentowaniem. Czy
w 2020 roku dało się zarobić
i jakie są perspektywy na kolejne
lata?
To prawda, nie jest to okres na
trzymanie lokat w bankach. Od
początku lutego 2020 roku ubyło z
lokat aż 62 miliardy złotych. Polacy
przekierowali te środki w dużej
mierze na zakup nieruchomości,
głównie na wynajem. Inwestycje
w nieruchomości to dalej bardzo
dobry kierunek ulokowania swoich
Luka Finance Centrum Finansowe
Adresy placówek:
ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej)
82-300 Elbląg
ul. Dąbrowszczaków 39/pok.30
310-542 Olsztyn
Tel. 600 89 48 27 ; 534 868 366 ;
534 868 377; 731 417 281
biuro@luka-finance.pl
www.luka-finance.pl

środków. Ci co lubią większe ryzyko
mogli sporo zarobić inwestując na
giełdzie. Indeks WIG20 odbił aż
o 50% od dołka w marcu. Na
niektórych spółkach można było
zarobić w tym roku grubo ponad
100% zysku. W marcu aż 30 tysięcy
Polaków założyło nowe konta
maklerskie. Coraz bardziej
popularna staje się gra na wzrosty
lub spadki walut czy surowców.
Takie instrumenty dają np. polscy
brokerzy TMS lub XTB.
Co nam dają obniżki stóp
procentowych, które powodują
obniżki oprocentowania kredytów. Czy to duże oszczędności
dla spłacających kredyty hipoteczne?
Czasy niskich stóp procentowych,
nie sprzyjają osobom trzymającym
oszczędności na lokatach. Dla tych,
którzy posiadają kredyt hipoteczny
lub chcą go zaciągnąć są to złote
okresy życia z kredytem.
Oprocentowanie każdego z
kredytów hipotecznych w Polsce
składa się z WIBOR-u plus marży
banku. Marża banku jest stała,
a zmianie ulega tylko stawka
WIBOR. Poniższy przykład pokaże
nam różnicę jaką ratę klient mógł
zapłacić w 2008 roku, a jaką ratę
może płacić klient w 2020 roku, przy
tej samej kwocie kredytu
hipotecznego, okresie spłaty,
i podobnych warunków kredytowych. Różnica jest kolosalna!
Kredyty w pandemii wciąż
dostępne. Jak aktualnie wygląda
sytuacja wkładu własnego przy
kredycie hipotecznym?
Początek pandemii skutkował
dużym ograniczeniem dostępu
do kredytu bankowego dla

przedsiębiorców.
Klienci indywidualni po dziś dzień
są traktowani o wiele lepiej. Tu
banki są dalej otwarte na klienta,
zmieniły się nieco warunki
uzyskania takich kredytów.
Duże zmiany zaszły w segmencie
kredytów hipotecznych. Tu Banki
wprowadziły zmiany dotyczące
wkładu własnego. Niektóre Banki
jak np. PKO BP i PEKAO SA
podwyższyły wymóg posiadania
wyższego wkładu własnego. PKO

ryzyko, że wymagalny wkład
własny na poziomie 10% może
zniknąć z ofert bankowych. Warto
więc zobaczyć co to dla nas może
oznaczać?
Reasumując proces ubiegania
się o kredyt hipoteczny jest
skomplikowanym procesem,
i wymaga zgłębienia zarówno
tematu jak i znajomości aktualnej
sytuacji na rynku. Pamiętajmy, że to
zobowiązanie na długie lata,
dlatego przed podjęciem jednej

Oszczędność na racie
* Powyższe obliczenia mają charakter wyłącznie orientacyjny.

BP zwiększył ten wymóg
z 10% do 20%. PEKAO SA z kolei
podniosło wkład własny aktualnie
do 15%. Są jednak Banki, które nie

z najważniejszej decyzji życiowej
warto skorzystać z pomocy
doświadczonych ekspertów
kredytowych, którzy na bieżąco

20%

Wkład własny procentowo
Wkład własny kwotowo
* Powyższe obliczenia mają charakter wyłącznie orientacyjny.

zmieniły swojej polityki kredytowej,
pozostawiając wkład własny na
poziomie 10% pod pewnymi ściśle
określonymi warunkami. Tak
postąpiły, m.in. mBank, Bank
Millennium oraz Santander dla
klienta wewnętrznego. Wysokie
wymogi co do wkładu własnego
mogą na dłuższy czas wpisać się
w rynek bankowy. Istnieje więc

śledzą wszelkie nowości, zmiany
zachodzące na rynku bankowym i
rynku nieruchomości. Warto
pamiętać, że spotkania z ekspertami są bezpłatne.
Materiał powstał we współpracy
z Ekspertami Finansowymi Luka
Finance
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Gwarancja bezpieczeństwa, profesjonalizm i skuteczność! Dlaczego
warto współpracować z zawodowym pośrednikiem? Biuro
nieruchomości KINGDOM – nowa jakość sprzedaży nieruchomości.

Karol Sartanowicz, właściciel KINGDOM,
dewiza biura to "Najlepiej Sprzedajemy
Nieruchomości

Zacznijmy od przedstawienia
Pana firmy – jaka jest jej historia
i kim jesteście?
Przede wszystkim jesteśmy ludźmi,
którzy tworzą markę z pasją!
“KINGDOM” to rodzinne i nastawione na potrzeby klienta biuro
nieruchomości, zajmujące się
nowoczesnym pośrednictwem
w obrocie nieruchomościami.
Dzięki naszemu bardzo
indywidualnemu podejściu do
człowieka, każdy nasz klient
przejdzie proces kupna, wynajmu
lub sprzedaży nieruchomości
sprawnie a przede wszystkim
bezpiecznie. Jesteśmy dyspozycyjni, osobiście opiekujemy się
powierzonymi nieruchomościami,
ustalamy wspólnie z właścicielem
strategię działania i jesteśmy
z klientem na każdym etapie
transakcji. Z naszego doświadczenia wiemy, że nasz jeden
pośrednik może opiekować się
maksymalnie dziesięcioma
nieruchomościami jednocześnie.
Tylko wtedy działa on skutecznie
i na najwyższym poziomie

*oferta ograniczona czasowo

zaangażowania. Dzięki takiemu
uczciwemu i profesjonalnemu
podejściu, najdłuższa sprzedaż
nieruchomości z naszej oferty
trwała kwartał a zazwyczaj
zamykamy transakcję w trakcie 1
Reklama

Dzisiejszy rynek obrotu nieruchomościami jest bardzo wymagający. Sprzedaż, wynajem bądź kupno mieszkania czy domu na pierwszy rzut oka
wydają się być prostym zadaniem. Jednak w rzeczywistości zarówno na sprzedających jak i kupujących czai się mnóstwo pułapek. Dlatego warto
polegać na wiedzy i doświadczeniu dobrego pośrednika, takich spotkamy w Biurze Nieruchomości KINGDOM zlokalizowanym na osiedlu Nad
Jarem w Elblągu, przy ul. Szczygla 66. O wszystkich tych zagadnieniach, rozmawiamy z Karolem Sartanowicz, właścicielem Biura Nieruchomości
KINGDOM.
Oczywiście. Kolejną nowością
miesiąca.
cennik, który pozbawiony jest
zabezpieczeniem interesów
w naszej ofercie, która wyróżnia
Czym się wyróżnia biuro
zbędnych i trudnych przeliczeń.
właściciela jest zawarcie umowy
nas na tle konkurencji, jest usługa
KINGDOM NIERUCHOMOŚCI na
Klient może porównać naszą ofertę
najmu okazjonalnego, gdzie
„SPRZEDAJ SAM”. Czasem
tle konkurencji i na czym polega
z wysokością kwot prowizji
najemca musi złożyć oświadzdarza się, że właściciel
Wasza nowoczesność?
procentowych innych biur i
czenie u notariusza dobrowolnie
To dobre pytanie – poza profesjoprzekonać się sam, jak dużo
nalnymi zdjęciami, wirtualnym
pieniędzy może dzięki współpracy
Chcesz sprzedać swoją nieruchomość?
spacerem i doradztwem kredyz nami zaoszczędzić, bo jesteśmy
towym, chcemy zaoferować
po prostu bezkonkurencyjni i
Zadzwoń do nas
właścicielom nieruchomości coś,
bardzo skuteczni w sprzedaży
czego jeszcze nie było na rynku,
nieruchomości.
kom. 665 850 098
mianowicie nowoczesne pośredBrzmi bardzo ciekawie i
www.kingdomelblag.pl
nictwo w sprzedaży i wynajmie
zachęcająco. Rzeczywiście,
ul. Szczygla 66, Elbląg
mieszkań, domów czy gruntów.
pierwszy raz słyszę o tak
Przede wszystkim, uważam, że
atrakcyjnej i jasnej ofercie, dla
Osiedle Nad Jarem
pośrednictwo w nieruchomościach
osób myślących o sprzedaży
polega na świadczeniu usługi
swojej nieruchomości za pośred
najwyższej jakości a nie na ilości
nictwem biura nieruchomości.
wskazując adres eksmisji. Jednak
nieruchomości , nie chce korzystać
mieszkań czy domów w ofercie.
A jak aktualnie wygląda rynek
i ta umowa nie daje niestety 100%
z usługi pośrednika, jednak nie
Patrząc na konkurencyjne, duże,
wynajmu mieszkań, bo w
gwarancji właścicielowi. Mieszkań
posiada wystarczającej wiedzy
sieciowe biura nieruchomości,
ostatnim czasie taka forma
na wynajem przybywa a razem
i czasu, żeby dobrze przygotować
które są nastawione zdecydowanie
inwestycji stała się dość
z nimi niestety przybywa
nieruchomość do sprzedaży –
na hurtową ilość pozyskanych
popularna?
nieuczciwych najemców. Dlatego,
wtedy z pomocą przychodzi
nieruchomości, gdzie większość
Wynajem mieszkań zdecydowanie
żeby zabezpieczyć interesy
KINGDOM NIERUCHOMOŚCI.
z nich oferuje nie do końca jasne
jest dobrą inwestycją i jednonaszych klientów przed potenTo my dostarczamy narzędzia,
dla klienta zasady współpracy,
cześnie źródłem dochodów.
cjalnie nieuczciwym najemcą,
które pomogą w sprzedaniu, bądź
polegające przede wszystkim na
Jednak pewnie każdy słyszał
w naszej ofercie wprowadziliśmy
wynajęciu nieruchomości –
tajemniczych wysokich prowizjach
o przypadkach, gdy najemca
usługę „NAJEM Z GWARANCJĄ”.
a właściciel sam przeprowadza
rzędu 2,46%, 3,69% czy nawet 5%
przestaje płacić czynsz i co gorsza
Polega ona, na tym, że po
proces sprzedaży, umawiając się
od sprzedaży, my wprowadzamy
nie chce się wyprowadzić
dokładnej weryfikacji znajdujemy
na prezentację swojej nieruchousługę pośrednictwa „TYLKO 1%”.
z naszego mieszkania. Wtedy
najemcę a w umowie najmu
mości, negocjując cenę i finalizując
Czyli pośrednictwo w sprzedaży po
pojawia się bardzo poważny
okazjonalnego to my gwarantujemy
transakcję.
możliwie najniższych kosztach
problem. Najemca jest chroniony
adres, pod jaki w przypadku
Koszt takiej usługi jest również stały
i czytelnych zasadach dla
zapisami ustawy o ochronie praw
kryzysowej sytuacji, podda się
i czytelny, to 1490 zł. To zdecysprzedających. Ważne, że nie
lokatora, co oznacza, że właściciel
egzekucji lokator. Dzięki czemu
dowanie niedużo w porównaniu np.
ograniczamy przy tym zakresu
nie może na własną rękę usunąć
zabezpieczamy interes właściciela
z 2% prowizji przy sprzedaży
naszych usług. Jako pierwsi
najemcy ze swojej własności.
w najlepszy z możliwych sposobów.
nieruchomości w innych biurach.
w Elblągu chcemy pośredniczyć
Nawet jeśli sąd wyda wyrok
Koszt usługi, która obecnie
Przykładowo te niby tylko 2%, przy
w sprzedaży nieruchomości na
eksmisyjny to i tak trzeba poczekać,
najlepiej chroni prawo własności
wartości nieruchomości 250.000zł,
bardzo dostępnym cenowo
aż gmina wskaże lokal zastępczy,
i pozwala legalnie i szybko
to aż 5000zł i zazwyczaj biura
przeprowadzić eksmisję lokatora,
doliczają jeszcze 23% podatku
który nie chce opuścić lokalu, jest
VAT! U nas w cenie usługi
u nas także jasny i czytelny. Jest to
„SPRZEDAJ
SAM” właściciel
*
jednorazowa opłata 1990zł,
otrzymuje: gotowy wzór umowy
nie uzależniona od wielkości
sprzedaży lub najmu, informację na
nieruchomości, jej wartości czy
temat możliwych cen do
wysokości czynszu najmu. Jest to
osiągnięcia, przygotowanie
obecnie najlepsza i w sumie jedyna
nieruchomości do sprzedaży oraz
możliwość ochrony swojej
profesjonalną sesję fotograficzną,
własności.
przygotowujemy także atrakcyjną
Faktycznie, nie jest to wygórotreść ogłoszenia i publikujemy
wana cena w porównaniu
je na największych portalach
do wartości nieruchomości,
sprzedażowych. Przy usłudze
czyli naszego majątku, który
„SPRZEDAJ SAM” nasz klient
udostępniamy tak naprawdę
otrzyma wolność od prowizji i
obcej osobie, często bez
dodatkowych opłat, dzięki czemu
poziomie dla sprzedających swoją
co może trwać nawet 10 lat! Przez
odpowiedniego zabezpie
zaoszczędzi sporą kwotę anganieruchomość.
10 lat nasza własność może być
-czenia. Czy KINGDOM
żując swój czas.
Wynagrodzenie wartościowe
zajmowana a właściciel wręcz musi
NIERUCHOMOŚCI coś jeszcze
Dziękuję za rozmowę, już wiem,
naszego pośrednika jasno i
utrzymywać w niej niechcianego
innowacyjnego ma w swojej
że sam skorzystam niebawem
czytelnie pokazuje nasz bardzo
lokatora opłacając nadal czynsz i
ofercie?
z Waszych usług…
k o n k u r e n c y j n y, p r z y k ł a d o w y
m e d i a ! N a j l e p s z y m

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Mijający rok był trudny dla wszystkich, ale
z optymizmem patrzymy w przyszłość. Braniewo
ma potencjał, o który wspólnie zadbamy.
Rok 2020 dobiega końca. Jest to czas podsumowań i refleksji. Najwięcej pytań i niepewności pojawia się
w temacie pandemii, która niewątpliwie wpłynęła na realizację naszych zamierzeń. Mimo przeciwności,
wiele z nich realizujemy i z optymizmem spoglądamy w przyszłość, precyzując plany związane z dalszym
rozwojem Braniewa – mówi Burmistrz Tomasz Sielicki.
Mijający rok dla wszystkich stał
nie ponosi dodatkowych kosztów
pod znakiem pandemii i walki
Pana ambicją jest odbudowa
związanych z dezynfekcją.
z koronawirusem. Czy pandemia
Starego Miasta. Od lat brakuje
zmieniła wiele w funkcjonowaniu,
w Braniewie serca miasta
W czasie kampanii wyborczej
planach miasta i działaniach
tętniącego życiem. Na jakim
mocno zabiegał Pan o dołączenie
samego Urzędu?
etapie są prace, jak długo ten
do sieci miast Cittaslow. To się
projekt może potrwać?
Sytuacja panująca na całym
udało. Jakie korzyści płyną z tej
świecie, znacząco odbija się
Odbudowa Starego Miasta to
współpracy i co Braniewo może
na życiu każdego z nas.
ogromne przedsięwzięcie wymazyskać w najbliższych latach?
Funkcjonowanie miast, jednostek
gające wiele pracy, czasu, środków
Idea Cittaslow to mocny bodziec dla
samorządowych i realizacja
finansowych, a najważniejsze Braniewa prowadzący w kierunku
założonych planów z pewnością
ekspertów w tej dziedzinie. Stale
zrównoważonego rozwoju i
uległa zmianie. W Braniewie nie
poszerzamy naszą wiedzę w
spokojnego życia. Dzięki niej
odbywają się wcześniej zaplatemacie i skupiamy się na dokładnej
niewielkie miasta zostają
nowane imprezy, a wiele wydarzeń
analizie zamierzonych celów.
docenione, przyjmują wspólne cele
organizowanych jest w zmienionej
Spotykam się z osobami, które mają
dla polepszenia jakości życia
formule, oczywiście z zachowaniem
nieocenioną wiedzę w dziedzinie
mieszkańców i przybliżania kultury
reżimu sanitarnego. Mimo tego
historii, architektury oraz
dobrego życia. Przystąpienie do
staramy się jak najmniej odbiegać
problematyki badań i ochrony
stowarzyszenia było słuszną
od naszych założeń. Urząd Miasta
zabytkowych ośrodków miejskich.
decyzją. Mamy wiele planów
Braniewa również funkcjonuje
Do ich grona zalicza się Pan prof.
i pomysłów związanych z
inaczej. W trosce o zdrowie i życie
Jan Salm z Instytutu Architektury
działalnością prospołeczną
pracowników oraz mieszkańców
i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
i prośrodowiskową. Chcemy zadbać
odwiedzających urząd, wproz którym niedawno miałem
również o zachowanie niepowadziliśmy rotacyjny system pracy.
przyjemność się spotkać i omówić
wtarzalnego charakteru Braniewa,
Pracujemy wymiennie, tworząc
nasze plany. Do rozpoczęcia
stąd zamierzenia związane m.in. z
w ten sposób dwie stałe grupy, które
konkretnych prac nad odbudową
odbudową Starego Miasta.
nie mają ze sobą kontaktu.
Starego Miasta niezbędne są
Przystąpienie do Cittaslow wiąże się
Minimalizuje to rozprzestrzenianie
fundusze. Chciałbym, aby
z dodatkową możliwością
się COVID-19 oraz jest gwarancją
planowane prace zostały wsparte
pozyskania środków zewnętrznych
ciągłości pracy urzędu. Mimo
finansowo środkami zewnętrznymi i
na rewitalizację miast. W nowej
zmian organizacyjnych obsługa
na tym nasze działania będą się
perspektywie 2021-2027
mieszkańców przebiega sprawnie,
teraz skupiały. Mam nadzieję, że w
z pewnością skorzystamy z wielu
a sprawy załatwiane są w sposób
przyszłości Braniewo będzie mogło
programów, które pozwolą nam
kompleksowy. W tym miejscu
się cieszyć i chwalić piękną
zrealizować inwestycje, na które
bardzo dziękuję mieszkańcom za
starówką.
mieszkańcy czekają od lat.
cierpliwość i zrozumienie, a moim
współpracownikom za wykazywaną
W mijającym roku wielkim
Wiemy, że powstaje strategia
odpowiedzialność i poświęcenie.
osiągnięciem sportowym była
rozwoju Braniewo 2030. Jak
wygrana polskiej tenisistki Igi
mieszkańcy mogą się włączyć
Jak pandemia koronawirusa
Świątek. Prawdopodobnie w
w jej tworzenie ze swoimi
wpłynęła na finanse miasta? Czy
najbliższej dekadzie może
pomysłami?
duży jest ubytek wpływów
powstać efekt „Świątkomani”
Zgadza się, przystąpiliśmy do
z podatków, jak duże koszty
a Polacy pokochają grę w tenisa.
opracowania strategii rozwoju
miasto ponosi, np. w związku
W Braniewie prężnie działa
miasta na najbliższe 10 lat. Obecnie
z dezynfekcją miasta?
Akademia Tenisa, odbywa się tu
precyzujemy kierunki rozwoju
Panująca pandemia to ciężki czas
wiele turniejów. Może warto
Braniewa, które związane będą
dla gospodarki krajowej, a także dla
postawić na promocję Braniewa
m.in. z ekologią i czystym
wszystkich szczebli samorządu.
poprzez grę w tenisa? Zbudować
powietrzem oraz troską o zieleń.
Dokładamy wszelkich starań, aby
nauczanie od najmłodszych lat,
Skupiamy się również na aspekcie
koronawirus nie pozostawił
profilowe klasy tenisowe, tzw.
dotyczącym komunikacji i
znaczącego śladu w budżecie
wielką Akademię na północy
transportu, w tym budowie ścieżek
naszego miasta. Niestety nie da się
Polski tak by w następnym
rowerowych oraz modernizacji
wszystkiego przewidzieć. Mamy
pokoleniu to właśnie z Braniewa
infrastruktury drogowej.Ustalenia
liczne prośby mieszkańców
pochodził talent wygrywający
strategii będą miały
wpływ na
o wsparcie w tych trudnych czasach.
French Open czy Australian
działania podejmowane w celu
Przedsiębiorcy w początkowym
Open?
zaspokojenia potrzeb lokalnych
okresie pandemii zgłaszali się do
wspólnot, przedsiębiorstw, a w
urzędu z prośbą o zwolnienie lub
Wygrana polskiej tenisistki w tak
efekcie przyniosą korzyść i poprawią
rozłożenie na raty opłat lokalnych
jakość życia mieszkańców. W
i podatków. W związku
z tym
październiku udało nam się
zmniejszenie dochodów jest
zorganizować spotkanie z
odczuwalne, ale nie na tyle duże,
mieszkańcami, podczas którego
aby miasto nie mogło płynnie
w punktach konsultacyjnych mogli
funkcjonować. Staramy się
wyrazić swoje opinie i określić
zapewnić ochronę naszym
potrzeby rozwojowe Braniewa.
mieszkańcom na najwyższym
W trosce o bezpieczeństwo
poziomie, dlatego systematycznie
uczestników, ankiety były dostępne
organizujemy dezynfekcję
również w formie elektronicznej.
publicznej przestrzeni, chociażby
Prace nad strategią wciąż trwają,
przystanki autobusowe czy place
choć pandemia pokrzyżowała nam
zabaw. Niezawodnym wsparciem
plany związane z częstszymi
podczas działań covidowych jest
spotkaniami z mieszkańcami. Mimo
Ochotnicza Straż Pożarna w
wszystko, wierzę, że wspólnie
Braniewie i Zakład Gospodarki
stworzymy ten strategiczny
Komunalnej, dzięki którym miasto
dokument.

Burmistrz Tomasz Sielicki każdego dnia walczy
o przyszłość i rozwój Braniewa

prestiżowym turnieju na poziomie
światowym to ogromny sukces dla
naszego kraju. Iga Świątek pokazała
dużą klasę i z pewnością jest
autorytetem dla wielu młodych osób,
które szukają swojej drogi życiowej.
Tak się składa, że w Braniewie
funkcjonuje dobre zaplecze do gry
w tenisa. Nowoczesne hale dają
wiele możliwości do uprawiania tak
popularnego w ostatnim czasie
sportu. Prawdą jest, że coraz więcej
mieszkańców interesuje się
tenisem, a młodzież mamy pod tym
względem bardzo uzdolnioną.
Jako samorząd, korzystamy z
dobrodziejstw funkcjonującej
w Braniewie Akademii Tenisa,
poprzez organizację zajęć
lekcyjnych dla szkół. Mamy również
wielu pasjonatów nie tylko tenisa
ziemnego, ale również badmintona
i tenisa stołowego. W ramach
współpracy Miejskiego Ośrodka
S p o r t u z A k a d e m i ą Te n i s a ,
mieszkańcy mogą nieodpłatnie
korzystać z hali tenisowej. Stawiamy
na aktywny i zdrowy tryb życia,
dlatego wspieramy sport i wszystkie
sportowe przedsięwzięcia organizowane w mieście. Wiele
sportowych talentów wychowało się
na naszej ziemi i odnosi sukcesy
w różnych dziedzinach sportu, tym
samym godnie reprezentując
Braniewo.
W tym roku z powodu pandemii
koronawirusa odwołano Dni
Braniewa. Raczej będzie trzeba
też zrezygnować z miejskiego
sylwestra. Czy po ustaniu
pandemii może Pan obiecać, że
Braniewo odbije sobie z nawiązką
ten rok przerwy i możemy liczyć
na znane gwiazdy w braniewskim
amfiteatrze?

Ten rok okazał się zupełnie innym
niż oczekiwaliśmy i planowaliśmy.
Dni Braniewa to jedna z kilku imprez
masowych jakie zostały odwołane
z powodu koronawirusa. Planowaliśmy w tym roku huczne
i radosne obchody święta naszego
miasta. Główną gwiazdą imprezy
miał być znany i powszechnie
lubiany Zenek Martyniuk. Z racji
wprowadzonych obostrzeń, zmuszeni jesteśmy zrezygnować
również z Sylwestra Miejskiego,
który w ostatnich latach zyskał duże
uznanie wśród mieszkańców.
Wszyscy liczymy na to, że pandemia
wreszcie wyhamuje i powoli wrócimy
do normalnego funkcjonowania.
Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to przyszłoroczne
uroczystości i imprezy miejskie
będziemy realizowali zgodnie
z planem. Z pewnością będą pełne
atrakcji i niespodzianek. Tego sobie i
wszystkim życzę.
Jakie oczekiwania i plany ma Pan
Burmistrz na 2021 rok?
Ważnym elementem mojej pracy są
spotkania z Mieszkańcami
Braniewa. Ubiegły rok obfitował
w niezliczoną ilość imprez
sportowych i kulturalnych, dzięki
czemu mieliśmy okazję do częstych
rozmów. Ten rok zaskoczył nas
pandemią, w związku z czym nasze
kontakty osobiste są znacznie
utrudnione, nad czym bardzo
ubolewam. W związku z tym, mam
głęboką nadzieję, że nadchodzący
rok, będzie powrotem do
normalności i stabilizacji. Mocno
wierzę, że spotkamy się w dobrej
kondycji i zdrowiu.
Dziękujemy za rozmowę
i życzymy dużo zdrowia Panu
i współpracownikom.
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CRR - IP w Braniewie w 2020 roku udzielił wsparcia 20 przedsiębiorstwom
z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Parasol na
start - indywidualny program
inkubacji – ETAP II”
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator
Przedsiębiorczości w 2020 roku zainkubowało 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.
Inkubator w Braniewie w styczniu 2019 rozpoczął drugą edycję
projektu, w którym wzięło udział po 20 firm w 2019r i 2020r. Program
zakończy się wraz z końcem roku. Obecnie Centrum Rozwoju
Regionalnego w Braniewie - Inkubator Przedsiębiorczości pracuje
nad kolejną, już 3 edycją wsparcia przewidzianego, dla młodych,
raczkujących przedsiębiorców. Nabór uzupełniający do 3 edycji
zakończy się 9 grudnia.
W latach 2019-2020 w ramach projektu: „Parasol na startindywidualny program inkubacji – ETAP II” 40 przedsiębiorstw we
wczesnej fazie rozwoju z województwa warmińsko-mazurskiego
otrzymało pomoc opartą na pięciu głównych filarach:
- powierzchni biurowej,
- usług księgowych i prawnych,
- doradztwa indywidualnego,
- szkoleń
- promocji i usług ICT.
Ten rok przyniósł dla gospodarki światowej nieoczekiwane zmiany.
Rzeczywistość prowadzenia biznesu w warunkach pandemii
okazała się szczególnie „groźna” dla branż wykluczonych, a także
dla młodych przedsiębiorstw, które dopiero tworzą i rozwijają swoją
pozycję na rynku. Odnosząc się do nazwy projektu, kluczowym
pojęciem staje się: "Indywidualny Program Inkubacji".
Przedsiębiorstwa w tym szczególnym okresie otrzymały wsparcie
dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ideą projektu, było
stworzenie warunków dla rozwoju młodych przedsiębiorców
w najtrudniejszym dla nich okresie, jakim są początki
funkcjonowania. W obecnej sytuacji zbiegło się to z dynamicznymi
zmianami w gospodarce, nie tylko naszego kraju. Rok 2020
przyniósł wyzwania, także dla realizatorów projektu. Wszystkie
przewidziane formy wsparcia zostały pomyślnie wdrożone,
a wszystkie przedsiębiorstwa, które wzięły udział w projekcie
przetrwały ten szczególnie trudny czas.
Warto nadmienić, że indywidualne podejście do każdej firmy
pozwala na udzielenie rzeczywistego wsparcia, zróżnicowanego
w zależności od sytuacji wewnętrznej i otoczenia w jakim
funkcjonuje to przedsiębiorstwo. To jest klucz i podstawa pomocy
przewidzianej przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.
Przedsiębiorcy w latach 2019-2020 korzystają z powierzchni
biurowej oraz open space, porad prawnych, otrzymują wsparcie
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, biorą udział w sesjach
doradztwa indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania
strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności
w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowoszkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia
przedsiębiorcy, 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.
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 staną się częścią 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. Przedsiębiorstwa wspólnie mogą rozwijać się pod
„parasolem” Inkubatora Przedsiębiorczości.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Botaniczna 11 14-500 Braniewo
biuro@inkubatorbraniewo.pl
www.inkubatorbraniewo.pl
(55) 2307597

