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W kilka dni możesz być bogatszy o
kilka tysięcy złotych! - Skontaktuj
się z ekspertami Luka Finance
Wielu z nas posiada kredyty gotówkowe w swoich bankach. Mało kto
wie, że istnieje wiele ciekawych rozwiązań, gdzie w ciągu paru dni
może na nasze konta wpłynąć nawet kilka tysięcy złotych dzięki
prostym ruchom.
Promocja
Kredyt konsolidacyjny
0% prowizji, 0 ubezpieczeń
Eksperci Luka Finance to doświadczone osoby na rynku bankowym.
Przez wiele ostatnich lat współpracują z większością Banków na
rynku, SKOK-ami czy Bankami
Spółdzielczymi. Wcześniej pracowali w dużych bankach na polskim
rynku finansowym.
Obecnie pomagają wielu swoim
klientom w odzyskiwaniu zwrotów
prowizji i ubezpieczeń ze spłacanych kredytów, które klienci spłacili
wcześniej gotówką lub poprzez
zaciągnięcie nowego kredytu
konsolidacyjnego na promocyjnych
i dogodnych warunkach.

Umożliwia to jedna z lepszych
ofert dostępnych na rynku, gdzie
za przeniesienie kredytu do
innego Banku nie płaci się ani
prowizji bankowej, ani nie trzeba
dobierać żadnego ubezpieczenia
do kredytu.
Jeśli więc posiadasz kredyty
gotówkowe, gdzie miałeś naliczoną prowizję lub ubezpieczenie warto skontaktować się
z ekspertami Luka Finance, którzy
podpowiedzą Ci czy masz szansę
na zwrot kosztów poniesionych
przy zaciąganych przez Ciebie
kredytach gotówkowych.
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Co zrobić by sprawdzić ile możesz odzyskać środków?
KROK 1 SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTAMI LUKA FINANCE
Zadzwoń pod jeden z numerów: kom. 534 868 366 lub 534 868 377

KROK 2 ANALIZUJEMY TWOJĄ SPRAWĘ
Nasi eksperci sprawdzą czy należy Ci się zwrot pieniędzy oraz ile środków za zwrot z
prowizji lub ubezpieczenia możesz wstępnie uzyskać

KROK 3 UMAWIAMY SIĘ NA SPOTKANIE
Po wstępnej analizie umawiamy się z Tobą na bezpłatne spotkanie w celu uzyskania
kredytu konsolidacyjnego na dogodnych warunkach lub tłumaczymy w jaki sposób
możesz odzyskać środki bez zaciągania kredytu konsolidacyjnego we współpracy z
Kancelariami Prawnymi z którymi współpracujemy.

KROK 4 OTRZYMUJESZ ZWROT ŚRODKÓW NA SWOJE KONTO
BANKOWE
Jeśli spełnisz wszystkie wymagane warunki to będziesz mógł liczyć na zwrot środków
na swoje konto bankowe. Czasem są to zwroty sięgające kilku tysięcy złotych lub
więcej. Wszystko zależy od indywidualnych warunków zawieranych wcześniej umów
bankowych oraz momentu w którym spłaciłeś swój kredyt przed czasem lub kiedy
przeniosłeś kredyt do innego banku.
* Prezentowana wysokość prowizji i ubezpieczenia w kredycie 0% prowizji, 0 ubezpieczeń może być zaoferowana przez Bank w zależności
od dostępności produktu, analizy zdolności kredytowej Klienta. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym ubezpieczeniu i wysokości
prowizji, dostępne są u ekspertów w oddziałach Luka Finance. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
określonej w art. 66 i następnych K. C. i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Słowo wstępu: Gazety papierowe ostatnim bastionem wolności słowa! Internet
cofa się do mrocznych czasów cenzury
Co łączy Prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Janusza Korwina–Mikke? Obydwoje w minionym roku
zostali zablokowani przez właściciela Facebooka Marka Zuckerberga. Ich konta już nie istnieją
w powyższym serwisie społecznościowym. Podobnie zaczynają zachowywać się też inne serwisy
internetowe wielkich korporacji jak YouTube, Twitter, Google, które mocno selekcjonują to co mamy
przeczytać. Internet miał być nowoczesny i postępowy, a cofa się do mrocznych czasów komunistycznych
reżimów. Wygląda więc na to, że gazety papierowe ponownie zyskują na wartości gdyż każdy wydawca
póki ma sprawnie działającą drukarnię prasy ma szansę publikować niezależne materiały, które nie
zostaną przez nikogo usunięte. Swoją drogą cywilizacja Zachodu popada w straszną hipokryzję. Twitter
usuwa konto byłego Prezydenta USA Donalda Trumpa, który jako jedyny Prezydent USA w ostatnich
dekadach nie wywołał żadnego nowego konfliktu wojennego poza granicami swojego kraju. Tymczasem
na Twitterze konto dalej posiada zbrodniczy prezydent Syrii Baszszar al-Asad. Nikogo na Zachodzie nie
martwią też interesy Niemiec z Rosją Władimira Putina przy kontynuacji prac nad Nord Stream 2 na dnie
Bałtyku, czy wspólne zdjęcia możnych tego świata z Prezydentem Rosji. Wielu wieszczyło koniec gazet
papierowych, tymczasem ponownie jak w czasach PRL, prasa drukowana staje się ostatnim bastionem
wolności słowa, gdzie można znaleźć wiedzę inną niż słynny Pan Google...
Bartosz Radomski, Redaktor Naczelny
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CRR- IP w Braniewie w marcu 2021 rozpocznie kolejną, już
3 edycję projektu „Parasol na start-indywidualny program
inkubacji”. Tym razem „parasol” Inkubatora Przedsiębiorczości pojawił się w barwach symbolizujących ciepło, przyjaźń,
szczęście. Są to elementy szczególnie istotne dla strategii
„raczkujących przedsiębiorstw” w rzeczywistości nowych
uwarunkowań gospodarki w świecie panującej pandemii.
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator
Przedsiębiorczości w 2021 roku zainkubuje 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 WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
Inkubator w Braniewie w marcu 2021 rozpocznie już trzecią
edycję projektu. Rekrutacja do projektu jest zakończona.
20 przedsiębiorstw weźmie udział w I Etapie Programu 3, który
rozpocznie się wraz z początkiem marca i będzie trwał rok. W roku
2022 kolejne 20 firm będzie miało szansę przystąpić do projektu,
będzie to etap II, 3 edycji, która ruszy w marcu 2022 roku.
W 2021 roku w ramach projektu: „Parasol na start-indywidualny
program inkubacji” przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju
z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają pomoc opartą
na pięciu głównych filarach:
- powierzchni open space,
- usług księgowych i prawnych,
- doradztwa indywidualnego,
- szkoleń,
- promocji i usług ICT.
Dwadzieścia młodych przedsiębiorstw z województwa warmińskomazurskiego nowy rok rozpocznie pod parasolem Inkubatora
Przedsiębiorczości w Braniewie. Ostatnie miesiące postawiły
wielkie wyzwania przed wszystkimi przedsiębiorcami. Bez
wcześniejszego przygotowania konieczne były zmiany profilowe
biznesów, tak, aby przetrwać najtrudniejszy czas.
2021 rok jest równie wymagający, nadal pozostaje wiele
niewiadomych, z którymi przedsiębiorcy muszą się uporać. Nie tylko
branże wykluczone przeżywają swoje ciężkie chwile. Młode
przedsiębiorstwa, o niskim stażu, bez wypracowanej pozycji na
rynku także są szczególnie narażone na niepowodzenie. Z pomocą
przyszło Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator
Przedsiębiorczości. Pod swoim parasolem, który w tej edycji jest
koloru różowego, tworzy wsparcie, zaplecze prowadzenia biznesu.
Można się odważyć, powiedzieć, że uczestnicy mają szansę
spojrzeć na obecną sytuację i warunki przez różowe okulary,
ponieważ wspierani są przez Inkubator. Wspólnie w ekosystemie
biznesu, jaki został stworzony przez braniewski Inkubator,
20 przedsiębiorstw postawi swoje pierwsze kroki oraz będzie
rozwijać biznes. Szczególnie istotne, są bazowe założenia projektu.
Odnosząc się do nazwy projektu, kluczowym pojęciem staje się:
"Indywidualny Program Inkubacji". Zakłada on indywidulanie
dostosowana pomoc, zależną od konkretnej sytuacji wewnętrznej
przedsiębiorstwa. To jest klucz i podstawa pomocy przewidzianej
przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.
Przedsiębiorcy w ciągu 2021 roku skorzystają z powierzchni open
space, porad prawnych, otrzymają wsparcie w prowadzeniu ksiąg
rachunkowych, wezmą udział w sesjach doradztwa indywidualnego
z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu,
sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług
szkoleniowych (program warsztatowo-szkoleniowy – 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.
Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju
Regionalnego - Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.
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
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Trwa walka o setki milionów euro dla Warmii
i Mazur z Unii Europejskiej
Kryzys związany z pandemią koronawirusa, poza sprawami zdrowia, postawił przyszłość gospodarki
na czołowym miejscu. Obok portfeli każdego z nas ważne jak w obecnej sytuacji kształtować się będzie
sytuacja finansowa lokalnych samorządów czy władz województwa. Co czeka woj. warmińsko-mazurskie?
Trwa walka o setki milionów
euro dla woj. warmińskomazurskiego. Po raz pierwszy od
1999 roku nie jest znany
algorytm podziału środków.
W lutym tematem numer jeden
w woj. warmińsko–mazurskim była
sprawa podziału środków z
funduszy europejskich na lata
2021–2027 pomiędzy poszczególne regiony w Polsce.
Rozpoczęto już konsultacje
w sprawie Umowy Partnerstwa,
która określa cele i sposób
inwestowania funduszy unijnych
z polityki spójności, na którą
w przyszłej perspektywie jest
przewidziane 72,2 mld euro oraz
środków z Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji
o wartości 3,8 mld euro. Łącznie to
około 76 mld euro.
60 proc. z tej puli zasili programy
krajowe, pozostała część zostanie
rozdysponowana w poszczególnych regionach (28,4 mld euro).
Według wstępnej propozycji
województwo warmińskomazurskie może liczyć na 1,228
mld euro.
W perspektywie unijnej na lata
2014-2020 otrzymaliśmy 1,72 mld
euro – tłumaczy Gustaw Marek
Brzezin, marszałek województwa.

Bardzo niepokoi nas niższa kwota
dla Warmii i Mazur, i jako zarząd
województwa nie zgadzamy się
z tym podziałem. Będziemy
zabiegali o zwiększenie tej puli
pieniędzy, bo to znacznie przyspieszy rozwój naszego regionu.
Z przykrością muszę stwierdzić, że
pierwszy raz odkąd korzystamy ze
środków unijnych, tzn. od 1999
roku nie wiemy, w jaki sposób
pieniądze zostały podzielone
pomiędzy województwa? Pierwszy
raz nie jest prezentowany algorytm
podziału pieniędzy, nie przeprowadzono także dyskusji z
regionami. - zaznaczył marszałek
woj. warmińsko-mazurskiego
Gustaw Brzezin
Obecne konsultacje społeczne
mają dać możliwość odniesienia się
do tego dokumentu, a także
zaprezentowania regionalnych
wyzwań rozwojowych w tej
perspektywie czasowej. Pieniądze
dostępne w ramach polityki
spójności będą kierowane na
realizację inwestycji w innowacje,
przedsiębiorczość, cyfryzację,
infrastrukturę, ochronę środowiska,
energetykę, edukację czy sprawy
społeczne.
Poseł PSL-Koalicja Polska
Zbigniew Ziejewski wspiera
samorządowców i marszałka
w walce o środki dla regionu

Mniejsze środki z funduszy
europejskich dla Warmii i Mazur
zaniepokoiły nie tylko marszałka
województwa, ale też Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów. Mowa
przecież o kwocie niższej o 500
milionów euro. To przecież przy
obecnym kursie grubo ponad
2 miliardy złotych mniej na rozwój
naszych samorządów.
Sprawa była omawiana, m.in.
podczas lutowego spotkania
w Elblągu marszałka Gustawa
Brzezina z Posłem PSL – Koalicja
Polska Zbigniewem Ziejewskim
i Prezydentem Elbląga Witoldem
Wróblewskim.
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski opowiedział o potężnych
problemach jakie czekają samorządowców z Warmii i Mazur jeśli
nasze województwo będzie
nieuczciwie traktowane przez rząd.
Prezydent Elbląga zwrócił się do
obecnego na konferencji Posła
Zbigniewa Ziejewskiego o interwencję do rządu w tej sprawie.
Było widać, że Poseł jest dobrze
merytorycznie zorientowany w
problemie. Dla mieszkańców dał
światełko nadziei w tej sprawie.
Zrobię wszystko co w mojej mocy
by powalczyć o środki dla Warmii
i Mazur, by nasze województwo

Od prawej: Poseł PSL-Koalicja Polska Zbigniew Ziejewski, Prezydent Elbląga Witold Wróblewski,
Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin i dyrektor Biura Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Edward Pietrulewicz. Wspólnie jednoczą siły w walce o miliony euro dla
Warmii i Mazur

było traktowanie tak samo jak inne
regiony w kraju Musimy pamiętać,
że Premier Mateusz Morawiecki
zostawił sobie dość sporą rezerwę
f i n a n s o w ą w t z w. K r a j o w e j
Rezerwie Wykonania w wysokości
7 miliardów złotych. Dlatego tak
ważne jest to, żeby powalczyć
wspólnie o uzupełnienie brakujących środków dla woj.
warmińsko-mazurskiego przez
wszystkich Posłów z regionu. Mam
nadzieję, że zrozumieją to też
Posłowie ze Zjednoczonej Prawicy
z naszego regionu. Musimy
wszyscy jako 18 Posłów z okręgu
34 i 35, ponad podziałami, powalczyć o te środki u Premiera. Musi
być silna współpraca Wojewody,
Marszałka, Prezydentów miast,
a przede wszystkim Posłów tego
regionu. Mam nadzieję, że ostatnie
konferencje w Olsztynie i Elblągu

dadzą do myślenia Posłom z
regionu partii rządzącej. Jesteśmy
wybrani by wspierać działania na
rzecz rozwoju naszych lokalnych
społeczności - mówił Poseł PSL
Zbigniew Ziejewski.
Poseł Zbigniew Ziejewski w swojej
karierze zawodowej poznał ciężką
pracę samorządowca. Zanim został
Posłem był Radnym, Przewodniczącym Rady Powiatu oraz
starostą nowomiejskim.

Przedsiębiorcy muszą być godnie traktowani przez
Państwo – Poseł Zbigniew Ziejewski przedstawia
szczegóły „piątki” dla przedsiębiorców
Od wielu miesięcy trwają rozpaczliwe apele przedsiębiorców o lepsze założenia rządowej pomocy w tzw.
tarczach antykryzysowych. Wielu z nich mimo olbrzymiej straty spowodowanej ograniczeniem ich
działalności i gospodarki nie otrzymuje wsparcia od Państwa w skutek, np. złych kodów PKD. Poseł PSL –
Koalicja Polska Zbigniew Ziejewski podczas wizyty w Elblągu opowiedział o tym jak widzi pomoc
przedsiębiorcom.
Przedsiębiorcy muszą być
godnie traktowani przez Państwo
W polskim parlamencie od wielu
kadencji ze świecą szukać
parlamentarzysty, który w przeszłości miałby doświadczenie w
prowadzeniu działalności gospodarczej. Podobnie jest na całym
świecie, gdzie kariery robią raczej
zawodowi politycy, pracownicy
społecznie znanych zawodów jak
lekarz czy prawnik lub wieloletni
działacze społeczni.
Poseł obecnej kadencji Zbigniew
Ziejewski stanowi tu jednak
wyjątek. Zanim został Posłem
zbudował dobrze prosperujące
przedsiębiorstwo „ZIEMAR” w
powiecie nowomiejskim zatrudniające do dziś wielu mieszkańców
z regionu. To doświadczenie
powoduje, że jak mało, który polityk
doskonale rozumie potrzeby zmian
gospodarczych w Polsce, które
poprawią los przedsiębiorców
dotkniętych restrykcjami w czasach
pandemii.

Poseł Zbigniew Ziejewski podczas wizyty w Elblągu poruszył problemy
przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Poseł Zbigniew Ziejewski podczas
wizyty w Elblągu opisał szereg
postulatów jakie zamierza już
wkrótce poddać pod głosowanie
Koalicja Polska – PSL.
Moim zdaniem, każdy przedsiębiorca musi być godnie traktowany
przez Państwo. Mali lokalni
przedsiębiorcy dają miejsca pracy
milionom ludzi w Polsce, często są
to firmy rodzinne. Jeśli upadną, to
jest to dramat nie tylko przedsiębiorcy ale całej rodziny. Dlatego też
jako Koalicja Polska – PSL

chcielibyśmy już wkrótce poddać
pod głosowanie w Sejmie „piątkę”
dla przedsiębiorców. - tłumaczy
nam Poseł PSL- Koalicja Polska
Zbigniew Ziejewski

www.bogatyregion.pl
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ORYGINALNY I NOWOCZESNY
DOM WOLNOSTOJĄCY NA DUŻEJ
DZIAŁCE, IDEALNY DLA RODZINY
Opis Działki:
Budynek usytuowany jest na działce o powierzchni aż 1954 m2 w Gronowie
Górnym. Tak duża powierzchnia gwarantuje dużą prywatność właścicieli oraz
daje ogromne możliwości aranżacyjne terenu. Przestrzeń pozwoli
z powodzeniem na dodatkowe urozmaicenie w postaci strefy relaksu, basenu,
ogrodu czy nawet boiska do piłki nożnej. Od frontu budynku znajduje się wjazd
do garażu, duży wygodny dojazd, na którym bez trudu zmieści się kilka
samochodów. Dzięki już rozprowadzonemu potrójnemu drenażowi wokół
domu, teren po opadach nie będzie grząski a fundamenty będą chronione
przed zawilgoceniem.
Opis domu:
Dom o powierzchni użytkowej na parterze 128,25m2 + garaż
dwustanowiskowy (50m2) + antresole do każdego z pokoi (dodatkowych
około 60m2), wzniesiony został na podstawie projektu „ PARTEROWY 4” , który idealnie wpisuje się w potrzeby 4-5 osobowej rodziny. Dom wybudowany w stanie surowym zamkniętym „ +” w 2020
roku, z przyłączami i rozprowadzeniem już wszystkich mediów. Na całej powierzchni parteru, łącznie z garażem jest już rozprowadzone ogrzewanie podłogowe oraz są wylane posadzki. Na części
ścian położona jest już gładź. Całość domu przykrywa prostokątny dwuspadowy dach o kącie nachylenia 30 stopni, przykryty dachówka ceramiczną, kryjący niewielki strych, który stanowi
dodatkową przestrzeń do wykorzystania przez domowników. Kuchnia z narożnym oknem otwiera się na front domu. Obok kuchni mieści się spiżarnia. W salonie z antresolą z otwartą przestrzenią
aż do dachu mamy dwa, duże okna – z jadalni na ogród, oraz przesuwne drzwi tarasowe – na taras/ogród. Z holu przechodzimy korytarzem do części nocnej z sypialniami. Mieszczą się tutaj
sypialnie: rodziców z prywatną łazienką, antresolą oraz dwa pokoje dzieci również z antresolami. Wszystkie pokoje mają wyjścia bezpośrednie na taras/ogród. Dodatkowo zaprojektowano
łazienkę z miejscem pod prysznic i wannę oraz dodatkowe wc dla gości. W bryle domu znajduje się duży 2-stanowiskowy garaż z zamontowaną już automatyczną bramą. Kotłownia z gotowymi
przyłączami pod piec oraz rozprowadzona instalacja elektryczna w całym budynku.
Informacje finansowe: Cena ofertowa: 699.000zł.
Wstępną decyzję kredytową otrzymasz w ciągu jednego dnia. Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1% brutto.
Nota prawna: Opis oferty sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Zespół KINGDOM dokłada starań, aby
każda z ofert była rzetelnie sprawdzona i aktualna.

Jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Chcesz sprzedać swoją nieruchomość?
Zadzwoń do nas
kom. 665 850 098

www.kingdomelblag.pl

29 finał WOŚP wsparty hojnie przez mieszkańców
Warmii i Mazur
Mimo pandemii mieszkańcy miejscowości z woj. warmińsko- mazurskiego hojnie wspierali 29 finał WOŚP.
Na dzień wydruku gazety Bogaty Region wciąż wiele sztabów lokalnych czeka na oficjalne dane ze zbiórek
internetowych, jednak już obecne dane robią na wszystkich wrażenie.
Rekordowo w całym kraju, hojnie
29 finał WOŚP był poświęcony
Z powodu pandemii nie miał łatwej
także w naszym województwie!
oddziałom dziecięcej laryngologii,
historii. W skutek ograniczeń
Jak wypadł Olsztyn i inne miasta?
otolaryngologii i diagnostyki głowy.
zgromadzeń zabrakło w tym roku
koncertów czy wieczornego
światełka do nieba. Nie przeszkodziło to jednak w biciu kolejnych
rekordów. W skali kraju deklarowana kwota zbiórki to ponad 127
milionów złotych.
Również bardzo dobre wyniki padły
na Warmii i Mazurach, a w
niektórych miastach czy powiatach
ustanowiono nowe rekordy. W
stolicy województwa, Olsztynie,
zebrano 377,7 tysiąca złotych.
W tym roku w Olsztynie działały
d w a “ o t w a r t e ” s z t a b y. Te n
zorganizowany przez WarmińskoMazurski Odział Okręgowy PCK
zebrał niemal 56,1 tys. złotych.
Drugi, którego inicjatorem był
W tegoroczną akcję WOŚP z chęcią włączali się politycy. Zaproszenie do Sejmu i Senatu
wystawione przez Posła PSL- Koalicji Polskiej Zbigniewa Ziejewskiego zostało wylicytowane
Związek Stowarzyszeń Razem
za 1275 złotych
w Olsztynie zgromadził natomiast

ul. Szczygla 66, Elbląg
Sztab WOŚP Olsztyn 377 700 PLN
Sztab WOŚP Elbląg – 259 305,71 PLN
Sztab WOŚP Iława - 103 152,35 PLN
+ ok. 20 000 PLN z aukcji Allegro
powiat bartoszycki – ok. 92 000 PLN
Sztab WOŚP Ostróda – ok. 79 765,16 PLN
powiat braniewski – ok. 50. 921,62 PLN (rekord!)
Sztab Nowe Miasto Lubawskie - 41 834,19 PLN

ponad 269,6 tys. złotych. Swój
wewnętrzny sztab, tradycyjnie już,
zorganizował też Zespół Szkół
Budowlanych i tam też padła
rekordowa kwota – niemal 32 tys.
złotych!
W Olsztynie nie zabrakło licytacji
cennych fantów. Do zdobycia były
m.in. koszulka piłkarskiej repre-

zentacji Polski z autografem
Roberta Lewandowskiego czy piłka
z podpisami siatkarskich mistrzów
świata z 2018 roku.
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Warmia i Mazury liderami w akcesji środków unijnych
– 3 miejsce w kraju!
Bardzo dobre wiadomości dotarły do nas z konferencji marszałka województwa Gustawa Brzezina
zorganizowanej w lutym w formule online pod nazwą "Warmia i Mazury jednymi z liderów w akcesji środków
unijnych".
Jesteśmy na podium w skali
kraju! - nasz region zmienił się w
ostatnich latach
W mijającej powoli perspektywie
RPO WiM 2014 – 2020 na dofinansowanie dla naszego regionu jest
1,72 miliarda euro środków
z funduszy europejskich. Działania
marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego i jego
administracji sprawiły, że nie był to
czas stracony, a nasz region
wyrasta na lidera w skali kraju jeśli
idzie o akcesję pozyskiwania
środków unijnych.
Województwo warmińskomazurskie z 3. wynikiem plasuje
się w rankingu Regionalnych
Programów Operacyjnych - dane
do rankingu zostały opublikowane
na koniec 2020 roku przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej.
Obecnie jest to już ponad 90
procent kontraktacji i zbliżamy się
do zakończenia. To efekt bardzo

nieco ponad 1,2 mld euro. Nie
zgadzamy się z tym i jako zarząd
województwa będziemy zabiegać o
zwiększenie tej kwoty.- mówił
podczas konferencji marszałek
woj. warmińsko – mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
Modernizacja szlaków Wielkich
Jezior Mazurskich i wiele innych
inwestycji
W spotkaniu uczestniczył również
Piotr Jakubowski, burmistrz
Mikołajek i jednocześnie prezes
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020, które przeprowadza obecnie inwestycje warte
blisko 490 mln zł.
To potężne środki wydatkowane na
naszym terenie i jesteśmy
prawdopodobnie największym
beneficjentem w tej perspektywie.
Zaczynaliśmy od przygotowania
strategii, która zawiera wszystkie
inwestycje, które chcieliśmy
realizować. Niektóre inwestycje są

Dom Pod Cisem zmienił się nie do poznania. Wcześniej mieścił się tu
zakład produkcji mydła przy ul. Stawidłowej w Elblągu

dobrej współpracy ze sferą
samorządową, gospodarczą czy
edukacyjną. Naszym sposobem na
wychodzenie z kryzysu są duże
inwestycje, których nie brakuje w
całym regionie. Do nich można
zaliczyć modernizację Szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich,
remonty dróg wojewódzkich,
rozbudowę systemu ILS w Porcie
Lotniczym Olsztyn-Mazury czy
budowę nowej siedziby Polskiej

już zakończone, a niektóre są w
trakcie realizacji. Nie udałoby się
ich przeprowadzić bez udziału
samorządu województwa
warmińsko-mazurskiego. Nauczeni
doświadczeniem nie działaliśmy w
pojedynkę, ale wśród lokalnych
samorządów potrafiliśmy się
zjednoczyć i porozumieć. To
dlatego wspólnie osiągnęliśmy taki
sukces. Ponad 383 mln zł to
modernizacja szlaków Wielkich

7,4 miliarda złotych
Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu wsparliśmy:
3 401 przedsiębiorców
99 901 nauczycieli i uczniów
20 026 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
59 589 bezrobotnych
Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dofinansowaliśmy:
94 projekty badawczo – rozwojowe
3 072 e-usługi
214 zrewitalizowanych obiektów
1 598 jednostek wytwarzania energii i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Akademii Nauk. Ponadto myślimy
już o kolejnym okresie
programowania na lata 2021-2027,
bowiem przedstawiona jest już
propozycja umowy partnerstwa.
Bardzo niepokoi nas niższa kwota
dla Warmii i Mazur, która wynosi

Jezior Mazurskich, natomiast 81
mln zł to koszt 300-kilometrowego
szlaku rowerowego wokół
największych mazurskich
akwenów. Ponadto Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie
2020 realizuje projekty: Cyfrowe

Mazury (ponad 8 mln zł),
7 Cudów Mazur - promocja
gospodarcza obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich (11,6 mln zł) oraz
projekt związany z podniesieniem jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów z
tego obszaru (4,7 mln zł).- mówił
Piotr Jakubowski, Prezes
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora
Mazurskie
Z europejskich środków powstanie hit turystyczny w Europie –
Mazurska Pętla Rowerowa
Mazurska Pętla Rowerowa będzie
hitem turystycznym naszego
regionu. Początek pomysłu sięga
2014 roku, kiedy to powstał
dokument “Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020 – strategia”.
Przebieg projektowanego szlaku
rowerowego na Mazurach:
Węgorzewo – Ogonki – Pozezdrze
– Pierkunowo – Giżycko – Wilkasy
– Kanał Kula – Rydzewo –
Cierzpięty – Okartowo – Karwik –
Pisz – Wiartel – Krzyże – Ruciane
Nida – Iznota – Mikołajki – Stare
Sady – Jora Wielka – Notyst –
Ryn/Pętla Mrągowska: Jora Wielka
– Użranki – Kosewo – Mrągowo –
Młynowo – Ryn – Sterławki
Małe – Doba – Radzieje –
Przystao/Mamerki – Węgorzewo.

Marszałek woj. warmińsko- mazurskiego ma powody do radości.
Jesteśmy na 3 miejscu w kraju w akcesji środków unijnych

specjalistycznej bazy naukowobadawczej i badawczowdrożeniowej, centrum specjalizującego się w branży rolnospożywczej, która będzie mieściła
się w okolicach Olsztyńskiego
P a r k u N a u k o w o - Te c h n o l o gicznego. Z kolei w Popielnie
inwestycje są związane z kompleksową modernizacją budynków
użyteczności publicznej, przebudową zespołów bram i ogrodzeń,
ukierunkowaniem ruchu turystycznego w celu ochrony zagrożonych
gatunków i siedlisk oraz odnową
szlaku turystycznego prowadzącego z lasu doświadczalnego dla
Stacji Badawczej.- przyznaje
Mariusz Piskuła, dyrektor
placówki
W skali regionu środki pochodzące
z regionalnych programów operacyjnych widać na każdym kroku.
Z funduszy unijnych korzystają
wszyscy, nie są to tylko wyżej
wymienione wielkie projekty.
O swoich doświadczeniach w

rozwoju za pomocą środków unijnych mówili podczas konferencji,
m.in. Przedstawiciele żłobka Tuli
Luli z Olsztyna, uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych w Gołdapi,
Quercus Sp. z. o.o z Pasymia,
Sękacza Mazurskiego z Giżycka,
Dworka Dębówko z Bartoszyc,
Domu Pod Cisem z Elbląga,
Centrum Sztuki Galerii EL
z Elbląga, Tramwajów Elbląskich
czy Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii z Oka LENS z Olsztyna.
Miejmy nadzieję, że również
kolejne perspektywy unijne
przyniosą wiele cennych inwestycji
rozwojowych dla regionu i
mieszkańców.

W minionym roku Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
zgodził się na dofinansowanie
środkami unikatowego projektu
Mazurskiej Pętli Rowerowej. Ponad
47 milionów złotych trafi do
wspomnianego wyżej Stowarzyszenia WJM2020, które wraz
z blisko 30 partnerami, w tym
gminami i powiatami stworzą 300
kilometrową, malowniczą trasę
rowerową wokół Wielkich Jezior
Mazurskich. Szacowana wartość
inwestycji to ponad 60 mln zł.
Na trasie pętli powstanie 10 wież
widokowych, z których będzie
można podziwiać mazurskie
krajobrazy oraz 18 miejsc
o b s ł u g i r o w e r z y s t ó w, w i a t y
wypoczynkowo-rekreacyjne wraz z
serwisem oraz sanitariaty czy
stojaki na rowery. Jestem przekonany, że będzie to turystyczny hit w
naszym kraju i Europie. –
informował na swoim Fanpage
Poseł Koalicji Obywatelskiej,
Paweł Papke.
Nowa baza naukowa dla Instytutu Rozrodu i Badań Żywności
PAN w Olsztynie
Z unijnego dofinansowania skorzysta również Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, jednostka prowadząca
badania w dziedzinach nauk
rolniczych, biologicznych oraz
weterynaryjnych.
Celem przedsięwzięcia jest
stworzenie ponadregionalnej

Mazurska Pętla Rowerowa może być turystycznym hitem w skali Europy

www.bogatyregion.pl
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Centralizacja szpitali. Rząd może przejąć szpitale powiatowe
i regionalne – wymiana kadr czy poprawa jakości dla pacjenta?
Najbliższe miesiące to niezwykle ważne chwile w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rząd w najbliższych miesiącach podejmie kluczowe decyzje odnośnie centralizacji
szpitali. Czy skutecznym lekiem na rozwiązanie problemów ochrony zdrowia w Polsce jest zmiana właścicielska poszczególnych szpitali, czy problem jest o wiele głębszy?
Skarb Państwa przejmie
szpitale powiatowe, miejskie
i wojewódzkie?
Polski rząd na czele z ministrem
zdrowia Adamem Niedzielskim
pracują nad koncepcją centralizacji szpitali. Zdaniem ministra
zdrowia pandemia pokazała,
że rozproszone zarządzanie,
rozproszenie zasobów i właścicieli
powodują bałagan organizacyjny.
W praktyce oznaczać to może
przejęcie własności nad szpitalami, np. powiatowymi, miejskimi
czy wojewódzkimi przez Skarb
Państwa.
Rząd argumentuje pomysł centralizacji szpitali tym, że będą one
lepiej zarządzane i mniej
zadłużone. Statystyki pokazują
jednak jasno, że nie ma jasnej
reguły, że to szpitale zarządzane
przez Skarb Państwa są zdecydowanie lepiej zarządzane niż np.
szpitale powiatowe. Dla przykładu
szpitale zarządzane przez Skarb
Państwa stanowią 8% wszystkich
szpitali w Polsce, jednak stanowią
już one o długu wszystkich szpitali
w Polsce w wysokości aż 13%!
Z kolei szpitale powiatowe,
najliczniejsza grupa, stanowią
44% wszystkich szpitali w Polsce,
generują zaledwie 23% zadłużenia wszystkich szpitali.
Kalendarium planowanych
zmian oraz 3 zakładane
warianty. Czy nowy właściciel
przejmie też długi szpitali?
Termin przygotowania założeń
restrukturyzacji szpitali został
wyznaczony do 28 lutego tego

roku, natomiast projekt ustawy –
do 31 maja br.
Na podstawie zarządzenia
ministra zdrowia z 23 grudnia
2020 r. powołano 15-osobowy
zespół, który ma przygotować
założenia oraz projekt ustawy
„dotyczącej restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących
działalność leczniczą w rodzaju
świadczenia szpitalne”. W skład
zespołu weszli przedstawiciele
resortu, NFZ, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu.
Ministerstwo Zdrowia rozważa
trzy warianty do przeprowadzenia
centralizacji szpitali.Pierwszy
zakłada 100-procentową centralizację wszystkich szpitali
w Polsce. Prawdopodobnie podlegałyby one Ministerstwu Zdrowia,
ale w grę wchodzą też inne
warianty: przejście szpitali pod
nadzór wojewodów, Narodowego
Funduszu Zdrowia lub nowej
Agencji Rozwoju Szpitali, której
celem ma być m.in. „wspieranie procesów restrukturyzacji
szpitali”. Drugi wariant zakłada
nadzorowanie szpitali przez
ministra zdrowia oraz przez
marszałków województw. Do tych
ostatnich trafiłyby dotychczasowe
szpitale powiatowe.
Ostatni scenariusz zakłada
„zmianę struktury właścicielskiej
wyłącznie w powiązaniu z
restrukturyzacją długu szpitala”.
Podsumowując wyraźnie widzimy,
że jeśli doszłoby do zmian
właścicielskich w szpitalach
powiatowych czy regionalnych to

Powołana przez resort zdrowia komisja ds. centralizacji szpitali
ma się zająć restrukturyzacją placówek i ich zobowiązań
obejmując swym zakresem:
• przekształcenia właścicielskie;
• konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz
zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
szpitale;
• zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych
oraz nadzorczych;
• utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór
nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za
jego rozwój;
• utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego
będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie
zdrowia;
• utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą
wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia
• uwzględnienie specyfik instytutów badawczych nadzorowanych
przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem
tworzącym jest uczelnia medyczna.

znając życie dojdzie też z całą
pewnością do zmian na stanowiskach zarządzających. Czy
jednak wraz z wymianą kadr
zostanie nam przedstawiony
pomysł na lepszą jakość usług
me d yczn ych d l a p o l ski e g o
pacjenta? Ważnym pytaniem jest
również sprawa zadłużeń szpitali.
Czy nowy właściciel w postaci
Skarbu Państwa przejmie też
obecne długi szpitali regionalnych
czy też pozostawi zadłużenia
do spłaty np. powiatom czy
samorządom...
Będziemy się tej sprawie przyglądać w najbliższych miesiącach.

ZOBOWIĄZANIA SZPITALI PUBLICZNYCH
W POLSCE - stan na 30.09.2020r.
ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

14,8 mld zł

2 mld zł

*źródło: Serwis GazetaPrawna.pl

Komentarz do sprawy Elżbiety
Gelert - Poseł RP, Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblągu:
Aktualnie kształtuje się zamysł,
koncepcja na czym ma polegać
centralizacja szpitali. Znane jest
zarządzenie, w którym podane są
trzy daty. Rozgraniczyłabym
w tych planach i ocenach kwestię
idei, która być może jest słuszna,
od jakości wykonania, do której
można mieć wątpliwości
analizując chociażby skład
powołanej komisji ds. centralizacji szpitali.
Pierwsza data w rozporządzeniu
związanym z centralizacją to
koniec lutego, kiedy opracowany
ma być kierunek realizacji,
założenia restrukturyzacji. Druga
data to koniec maja, o którym
mówi się w kontekście projektów
konkretnych ustaw związanych
z reformą szpitalnictwa.
Stawiam jednak pytanie:
dlaczego tylko szpitalnictwo?
Jeśli reorganizacja ma dotyczyć
tylko szpitalnictwa, to jest to
zaledwie fragment ochrony
zdrowia. Szpitale są częścią
całego systemu, który po latach
funkcjonowania i zmian należałoby zreformować. Zmiana

systemu wymaga jednak
pogłębionej dyskusji, jeśli ma
być dokonana
prawidłowo.
Oczywiście dotyczy to między
innymi finansów i potrzeby
zwiększenia dofinansowania.
Aktualny sposób finansowania
ochrony zdrowia, za pomocą
składek jakie każdy z nasz
przekazuje na Narodowy Fundusz
Zdrowia, uważam za dobry. Te
pieniądze są pewne, przeznaczone tylko na ochronę zdrowia.
To dużo lepszy model, niż ten
sprzed ponad dwóch dekad, gdy
środki na służbę zdrowia
pochodziły z budżetu, z którego
każdy resort starał się jak
najwięcej zdobyć na swoje cele.
Istotą jest aktualnie zastanowienie się jaki model finansowania należałoby przyjąć,
ponieważ środki ze składek są
niewystarczające na zapewnienie
porządnej ochrony zdrowia. Czy
oprócz składki, na którą składamy
się my wszyscy, należałoby
jeszcze przekazać środki z
budżetu państwa, a jeśli tak, to
pojawia się kwestia ustalenia
zasad. Podnoszenie składki
zdrowotnej to niższe wynagrodzenia dla pracowników. Może
warto więc pomyśleć o finansowaniu części zadań przez
Ministerstwo Zdrowia, w modelu
jakim od dawna finansowane jest
ratownictwo medyczne, czyli ze
środków niepochodzących
z naszych składek.
Uważam, że dobre zreformowanie podstawowej opieki
zdrowotnej, diagnostyki, opieki
ambulatoryjnej i rehabilitacji
pozwoliłoby na oszczędności
w szpitalnictwie, ponieważ jest
ono najdroższym obszarem
w ochronie zdrowia.
Rozwiązaniem mogłyby być

centra diagnostyczne.
Zmiany wymaga system opieki
chorego, który trafia do szpitala
i otrzymuje pomoc, jaką
powinien dostać na zewnątrz.
I nie jest to wina tego pacjenta.
On taką usługę powinien
otrzymać poza szpitalem.
Przykładowy pacjent idzie
obecnie do swojej przychodni po
skierowania i rozpoczyna się
proces diagnostyki. To jest
uciążliwe dla chorego z miasta,
ale często widzę też osoby
z regionu, z małych miejscowości, które kilkakrotnie
przyjeżdżają, aby zostać w pełni
zdiagnozowanym. Jest potrzeba
kompleksowej opieki takiego
chorego, ale to nie powinien być
szpital. Potrzebne są centra
d i a g n o s t y c z n e . N i e s t e t y,
aktualnie SOR pełni często taką
funkcję, a z założenia stworzony
jest do innego działania. I to nie
jest wina tych pacjentów, którzy
i tak czekając na wyniki badań
są zniecierpliwieni.
Za takim rozwiązaniem przemawia czynnik lepszej obsługi
chorego oraz czynnik ekonomiczny. Szpitalnictwo jest
bardzo drogie, najdroższe
ze wszystkich wspomnianych
wcześniej form ochrony zdrowia. Dlatego szersze zmiany
zapewniłyby możliwość
oszczędności i poprawy jakości
ochrony zdrowia.
Ty m c z a s e m , p a t r z ą c n a
dzisiejsze funkcjonowanie,
zobowiązano nas do szczepienia nauczycieli. Do
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego zgłosiło się ponad
600 nauczycieli, w kolejce
czekają już mundurowi, a szpital
nie jest przecież miejscem do
szczepienia populacji.
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Akcje Społeczne

Nowoczesna edukacja dla dzieci spod Lidzbarka
Warmińskiego – wesprzyj Fundację Lepsza Szkoła!
Od wielu lat słyszymy, że w małych miejscowościach likwiduje się szkoły, a dzieci muszą docierać wiele
kilometrów codziennie do większych okolicznych miejscowości. Naprzeciw tym problemom wychodzi
Fundacja Lepsza Szkoła, która planuje
obecnie wybudować salę gimnastyczną oraz budynek
przedszkolno-szkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach k. Lidzbarka Warmińskiego.
Dzieci z małych miejscowości
przez samorząd oraz ze środków,
w tym życiu. - mówi Cezary
powinny mieć również dobre
które uda się samodzielnie
Styczewski, autor projektu.
warunki do rozwoju...
pozyskać. Olbrzymim plusem
Pomóż w budowie sali gimnatakiego rodzaju finansowania
stycznej i nowego budynku
Fundacja Lepsza Szkoła została
przedszkolno–szkolnego
szkoły jest to, że w zamian za
powołana do życia w styczniu 2019
bardzo dobre warunki do nauki
Niedawno wprowadzona w Polsce
doprowadzić do problemów lokalozakupionej obok szkoły działce.
roku. Jej założycielami są Państwo
i rozwoju dla swoich dzieci rodzice
reforma edukacji spowodowała
wych w obecnie funkcjonującym
Teraz potrzeba już tylko ludzi dobrej
Alicja i Cezary Styczewscy.
nie muszą płacić żadnego
spore problemy w nowocześnie
obiekcie. Dlatego też by uniknąć
woli.... może jesteś to właśnie Ty?
Prowadzą oni niepubliczne szkoły
czesnego.
funkcjonującej Szkole Podstawowej
takiej sytuacji postanowiono
podstawowe na terenach wiejskich
Nasze marzenia idą w kierunku
w Krekolach. Otóż dotychczas
sporządzić odpowiedni projekt
w Krekolach (powiat lidzbarski) i
stworzenia szkoły, która przy
szkoła działała w trybie 6-klasowym.
nowej sali gimnastycznej i budynku
Krawczykach (powiat bartoszycki).
pięknej bazie edukacyjnej, będzie
Po reformie musi działać w trybie
przedszkolno – szkolnego na
Od początku założyli oni, że szkoły
też realizowała cele rozwoju
8-klasowym. W przyszłości może to
będą utrzymywać ze środków
osobowości dziecka, tak żeby
finansowych pochodzących z
dzieci te po wejściu w życie dorosłe
Fundacja liczy na wsparcie darczyńców w realizacji jej celów statutowych. Prowadzi ona szeroko
dotacji państwowej przekazywanej
były samodzielne i radziły sobie
pojęte działania w obszarze edukacji, jednak jej głównym celem jest budowa Sali gimnastycznej
i budynku szkolno – przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach. Jest to
inwestycja strategiczna dla całej gminy i pobliskich wiosek.

Numer konta:
Bank Millennium SA
SWIFT/BIC:BIGBPLPW
PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982
Tytuł przelewu „Darowizna na cele statutowe”

Wizualizacja projektu nowej sali gimnastycznej i budynku
przedszkolno-szkolnego

Zobacz wideo o szkole na stronie:
www.fundacjalepszaszkola.pl

Przekażmy 1% podatku dla Laury z Braniewa
Laura Gawryś, od urodzenia walczy ze stwierdzoną wadą wrodzoną – Sekwencją Pierre Robin. Mimo wielu
trudności od urodzenia, wpisała się w codzienne życie Braniewa, miejsca gdzie żyje na co dzień. Od wielu lat
na jej okazję organizowane są akcje społeczne, które integrują mieszkańców we wspólnocie dobra. Hitem jest
popularna licytacja fantów na tzw. internetowym Bazarku dla Laurusi. Dziś Laura liczy na wsparcie nie tylko
mieszkańców Braniewa, ale też pozostałych z woj. warmińsko–mazurskiego. Poznajcie Laurę i przekażcie jej
swój 1% podatku, na lepsze życie.
Czym jest choroba Laury Gawryś?
Laursia urodziła się w 35 tygodniu
ciąży. Po porodzie stwierdzono
wady wrodzone – Sekwencja Pierre
Robin (rozszczep podniebienia,
cofnięta żuchwa dolna), niedomykalność mitralna (ASD II), stopy
końsko–szpotawe obustronnie.
W czwartym miesiącu życia
stwierdzono również przykurcze
w kolankach, a w jedenastym
miesiącu niedoczynność tarczycy.
Od urodzenia życie Laury i jej
rodziców obraca się wokół różnych
rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i wizyt u różnych specjalistów.
Laura wymaga przez cały czas

intensywnej rehabilitacji ruchowej, jest
pod opieką poradni kardiologicznej,
neurologicznej, okulistycznej,
endokrynologicznej, ortopedycznej,
logopedycznej, audiologicznej i
poradni chirurgii szczękowo–
twarzowej. W między czasie Laura
przeszła już operację serduszka
ASDII, rozszczepu podniebienia,
fundoplikację laproskopową,
Gastrostomię Alimentaris, nacięcie
tkanek miękkich w kończynach
dolnych.
Niestety, wizyty lekarskie, różne
lekarstwa i rehabilitacja są bardzo
kosztowne, a to przekracza możliwości finansowe rodziców Laury,

dlatego Laura wraz z rodzicami
proszą o wsparcie i przekazywanie
1% podatku.
Wierzymy, że dzięki Waszej pomocy,
Drodzy Darczyńcy, Laurusia będzie
mogła przyjść do Was i podziękować
za okazaną pomoc. Mimo wielu
przeciwieństw od życia Laura to
niezwykle pogodne dziecko, które
daje dużo radości nie tylko swoim
bliskim, ale także każdemu kogo
spotyka na swojej drodze życia.

Laura Gawryś to dzielna i uśmiechnięta dziewczynka

Jeśli chcesz dokonać wpłaty w innej części roku poniżej znajdziesz
odpowiednie dane:
Odbiorca:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
Alior Bank S.A., nr rachunku:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem:
19243 Gawryś Laura darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Strona www: https://dzieciom.pl/podopieczni/19243

Przekaż 1% podatku na podopiecznego:
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy
1%” podaj:
19243 Gawryś Laura
Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo
prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów odmienionych
przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie,
rehabilitacja, itp.
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola
„Wyrażam zgodę”.
Ojciec Laury, Jacek Gawryś, jest znany w naszym piłkarskim regionie. W swojej karierze
reprezentował kluby takie jak: Zatoka Braniewo, Olimpia Elbląg czy Polonia Pasłęk.

www.bogatyregion.pl

Zdrowie / Reklama

facebook.com/bogatyregion/
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Nowy Rok to okazja na realizację nowych planów! Jak podtrzymać zapał by swoje postanowienia wcielić
w życie i osiągnąć cel? Dawka MOTYWACJI od dietetyk Aleksandry Pędzich z Poradni Nasza Dieta.
1. Wyznacz sobie realny cel,
który zachęci Cię do pracy. Zrób
plan działania – Gdy rozpiszesz
sobie na co i kiedy możesz sobie
pozwolić- nie wyda Ci się to takie
trudne. Możesz skorzystać z
pomocy dietetyka, który indywidualnie dopasuje dietę do Twoich
potrzeb, możliwości czasowych,
upodobań smakowych i sytuacji
zdrowotnej. Zdecydowanie łatwiej
będzie Ci ją przestrzegać i
osiągnąć swój cel.
2. Zainwestuj w swoją metamorfozę – może to być mata do
ćwiczeń w domu, blender do
przygotowywania zdrowych koktajli
lub praktyczne pojemniki, w których
zabierzesz posiłki do pracy. Twoje
chęci wzrosną jeszcze bardziej do
przygotowywania ciekawych
posiłków, poznawania nowych
smaków lub wsparcia swoich
efektów diety większą aktywnością
fizyczną.
3.Znajdź towarzystwo - czyli
Twojego wspólnika w wysiłku np.
przyjaciółka, z którą będziesz
razem biegać lub chodzić na długie
spacery, a nieprzyjemny obowiązek
zamieni się w miłą formę spędzania
czasu. Może to być też zaanga-

żowany kibic np. mąż, siostra,
dietetyk od których otrzymasz
dawkę wsparcia. Pomogą Ci
przetrwać dni, w których nie
będziesz miał chęci szukając
wymówek. Obserwuj otoczenieRozejrzyj się wokół i czerp siłę od
osób, które próbują tak jak Ty!
4. Pozbądź się złych nawyków
które mogą hamować Twoje
postępy i co za tym idzie…Twoją
motywacje! Jeśli np. sięgasz po
niezdrowe przekąski po ciężkim
dniu w pracy lub słodycze zajadając
stres pomyśl co mogłabyś zrobić
innego. Może pójście na spacer
zamiast intensywnego treningu, na
który nie masz siły ani nastroju lub
koktajl bananowo-kakaowy, który
zaspokoi apetyt na słodkie zamiast
tabliczki czekolady.

kolejne wyzwania!
Reszta roku to już przyjemny
nawyk, który wypracujesz sobie
dzięki dyscyplinie. Tego Ci życzę!
Przy współpracy z dietetykiem
przebieg diety i efekty sprawdzasz
i omawiasz swoje trudności
i osiągnięcia w trakcie regularnych
spotkań kontrolnych. Napisz,
zadzwoń i umów się na spotkanie!
Jeśli nie masz możliwości skorzy-

stać z poradni dietetycznej
stacjonarnie, umów się na
współpracę drogą online! To
idealne rozwiązanie jeśli: jesteś
osobą zapracowaną, jednak
chciałbyś podjąć współpracę
z dietetykiem, nie masz czasu na
dojazdy do poradni, bądź też nie
ma jej w Twoim miejscu zamieszkania, preferujesz kontakt mailowy,
telefoniczny czy przez facebooka.
Zapewniam Cię, że jakość usługi

5.Rozwijaj siłę woli - Wybierz
jedną małą rzecz, którą robisz
codziennie np. jeździsz wszędzie
samochodem, kupujesz niezdrowe
przekąski w przerwie w pracy. Jeśli
uda Ci się przez tydzień czasu
chodzić pieszo do pracy lub
przygotowywać pożywne kanapki,
koktajle, sałatki na drugie śniadanie
wzrośnie Twoja pewność siebie.
Możesz zacząć stawiać sobie

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 zetknęli 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

będzie taka sama, jak w przypadku
spotkania osobistego! Nowy Rok to
okazja na realizację nowych
planów, a jeśli nie udało się
osiągnąć swojego celu za pierwszym podejściem- nie poddawaj się
łatwo! Cokolwiek chcesz osiągnąć
w 2021 roku- życzę Ci wytrwałości!
A jeśli potrzebujesz w tym pomocy
dietetyka - napisz, zadzwoń
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Wolność mediów, polska gospodarka - czy są
zagrożone? – 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 jak widzą najbliższą przyszłość w Polsce i na
świecie.
Tym razem spróbujemy wspólnie z lokalnymi politykami powróżyć z tzw. “szklanej kuli” czyli porozmawiać o tym jak obecne
zmiany mogą wpłynąć na przyszłość świata oraz jak może wyjśc na tym Polska? Czy wolność mediów jest zagrożona, co
zmieni się w gospodarce?
1. Pandemia koronawirusa spowodowała szereg zmian gospodarczych. Czy Polska stoi przed nową szansą
zwiększenia swojej roli gospodarczej na świecie czy też czekają nas chude lata? Jak oceniają Państwo działania
gospodarcze rządu w obecnej sytuacji? Co należy zmienić?
2. Wolność mediów? - czy cenzura stanie się wszechobecna? Jak oceniają Państwo ostatnie działania cenzury
amerykańskich mediów wobec Prezydenta Donalda Trumpa. Czy w Polsce wolność mediów jest też zagrożona, np.
w kontekście przejęcia spółki Polska Press przez państwową spółkę PKN Orlen?
Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie broni
wolności słowa i wolności mediów w Internecie
Wobec współczesnych zagrożeń dla wolności,
objawiających się przede wszystkim w presji
ekonomicznej, ale także przemocy ideologicznej
i politycznej, wielkim wyzwaniem naszych czasów
staje się obrona oraz poszerzanie sfer wolności
człowieka i wspólnot społecznych. Wolność jest
bowiem podstawowym warunkiem rozwoju
i zaspokajania potrzeb jednostek i wspólnot.
Podstawowym
warunkiem
dla
realnego
korzystania z wolności przez ludzi jest uwolnienie
się od ograniczeń ekonomicznych i środowiskowych. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość, mając możliwość sprawowania
władzy w Polsce, w pierwszym rzędzie zadbało w ostatnich latach o poprawę
warunków bytowych społeczeństwa, aby bariery ekonomiczne, bieda i niski
poziom życia nie ograniczały wolności jednostek. Temu celowi służył wielki
program transferów społecznych, możliwy do zrealizowania dzięki
uszczelnieniu budżetu i rozwojowi gospodarczemu. Zrealizowane programy
społeczne przyniosły milionom
polskich rodzin prawdziwą zmianę
cywilizacyjną i kulturową.
Epidemia związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę określaną jako COVID-19. poddała bolesnej weryfikacji nie tylko
rzeczywistą jakość systemów opieki zdrowotnej poszczególnych państw, ale
również sprawność ich rządów. 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. 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.
Wracając do tematu wolności mediów podkreślić należy fakt, że w ostatnich
latach rząd Prawa i Sprawiedliwości znowelizował prawo prasowe,
zwiększając zakres wolności dziennikarskiej. Zlikwidowano w prawie
prasowym relikty ery PRL. Zliberalizowano przepisy dotyczące autoryzacji.
Niekorzystnych wywiadów nie można już blokować lub zmieniać w taki
sposób, aby wypaczać ich sens. Dziennikarz nie jest już ścigany za
opublikowanie wywiadu bez zgody rozmówcy, jeżeli publikacja odzwierciedla
rzeczywistą rozmowę. Ograniczono prawo ingerencji wydawcy w materiały
dziennikarskie oraz zlikwidowano przepis pozwalający zwolnić dziennikarza
z pracy za pisanie prawdy, która nie była zgodna z linią redakcyjną. Prawo
i Sprawiedliwość konsekwentnie broni wolności słowa i wolności mediów w
Internecie. Mimo świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny
rozwój mediów elektronicznych, opowiadamy się zasadniczo przeciwko
ograniczaniu wolności w tych mediach. Stoją one często na straży wartości
demokratycznych i zapewniają swobodę twórczą każdemu użytkownikowi. Na
arenie Unii Europejskiej długo blokowaliśmy wejście w życie dyrektywy o
prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, popularnie nazywanej
ACTA 2. Wspierało nas 11 państw UE. Ostatecznie zaskarżyliśmy dyrektywę
do TSUE. Społeczeństwo obywatelskie jest wspólną przestrzenią, która
służy praktykowaniu cnót obywatelskich, takich jak odpowiedzialność za naród
i wspólnoty lokalne, solidarność oraz zaangażowanie w budowę oddolnych
instytucji obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość wspiera wolnościowe i
chrześcijańskie ideały obywateli i społeczności lokalnych oraz dąży do
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Dr Marcin Kazimierczuk, PiS, Radny Sejmiku woj.
mazurskiego
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Niech rząd przestanie przeszkadzać przedsiębiorcom. Wtedy polskie
PKB poszybuje w górę!
Niebawem będzie rok jak wykryto pierwsze zakażenie koronawirusem
w Polsce i wprowadzono pierwsze miękkie obostrzenia. Mamy więc
wiedzę z rocznej obserwacji tego zjawiska w Polsce i na świecie. Po
pierwsze – gigantyczne miliardy dolarów zarobią firmy farmaceutyczne na
szczepionkach, których odległe oddziaływanie na populację ludzką nie jest
znane, a producentów szczepionek zwolniono z odpowiedzialności za
działanie niepożądane. Co więcej lobbyści miękko tworzą klimat
społeczny pod wieloletni plan corocznych szczepień – perspektywy tego
biznesu wymarzone. Po drugie - w Polsce, Francji, USA i innych krajach
szykanuje się lekarzy, którzy leczą chorych lekami dopuszczonymi do
obrotu, ale nie mającymi rekomendacji do leczenia covid-19. Groźby idą
bardzo daleko do pozbawienia prawa wykonywania zawodu włącznie.
Przykładem w Polsce jest doktor Bodnar z Przemyśla, a we Francji protest
30 tys. lekarzy i pielęgniarek. Po trzecie – dającym do myślenia są doświadczenia ze stanów Kalifornia i Floryda,
które wielkością i liczbą mieszkańców są zbliżone do Polski. W Kalifornii wprowadzono głęboki lockdown, a na
Florydzie nie. Wynik – statystycznie zakażenia i zgony w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców na tym samym
poziomie. Wnioski nasuwają się same. I jeszcze jedna uwaga w niezamożnej Afryce ludzie nie umierają na covid
-19 w setkach tysięcy czy milionach. Ne ma takich informacji w mediach, które swoją wrażliwością zawsze
otaczają ten kontynent i jak tylko pojawiło się jakieś ognisko malarii, eboli czy innej zarazy, to już na dugi dzień
wiedział o tym świat cały. O masowych zgonach na covid nie słychać, a standardy ochrony zdrowia są tam
przecież bardzo niskie.
Wracając do perspektyw naszej gospodarki – oczywiście państwo ma prawo zamknąć wszystko i zabronić
obywatelom aktywności, pod warunkiem, że za to zapłaci. Tylko, że to oznacza katastrofę gospodarczą Polski.
Jeżeli partie opozycyjne nie będą uprawiały podłej polityki na epidemii, a rządzący pójdą po rozum do głowy i
pozwolą obywatelom dokonywać własnych wyborów to gospodarka ruszy z impetem. Najważniejsze, nie
przeszkadzać, zwłaszcza teraz, gdy kapitał szuka bezpiecznych miejsc do inwestowania. Gdyby skrócono okres
amortyzacji inwestycji, to fabryka Tesli powstała by w Polsce, a nie z drugiej strony Odry. Niech rząd zajmuje się
tym co ma konstytucyjnie przypisane - sferę wolności gospodarczej niech pozostawi obywatelom, firmom małym
i dużym, a wtedy dwucyfrowy wzrost PKB w niedługim czasie stanie się faktem. Pierwsza i najważniejsza zasada
– nie przeszkadzać.
Jest szereg ambitnych mediów pełnych wolności słowa. Od nas zależy czy umiemy je dostrzec, a nie
płynąć głównym nurtem
Wolność mediów – teoretycznie jest zagwarantowana w konstytucji. W praktyce istnieje tylko enigmatyczna
wolność słowa, a wolność mediów jest wolnością umysłu właścicieli i wydawców. Formalnie cenzura mediów nie
istnieje – w praktyce cenzorami są właściciele i wydawcy. Rynek mediów, to rynek wielkich interesów, wpływów,
hipokryzji, fałszu i manipulacji. Im jest bardziej globalny tym jest bardziej bezwzględny. Dzisiaj przykład
prezydenta Donalda Trumpa pokazuje, że to antyglobaliści mieli racje. Globalizacja w każdej sferze prowadzi do
dyktatu i zamordyzmu. Jeżeli dzisiaj Mark Zuckerberg, bez żadnego mandatu demokratycznego, może
bezkarnie wyłączyć głos urzędującemu prezydentowi największego imperium świata, to co znaczy szary
obywatel czy jakiekolwiek inne państwo. W tym kontekście uznanie budzi pragmatyzm Rosjan – nieważne czy
ich lubimy czy nie – budują własny system transferu pieniędzy, własną nawigację i wiele innych rozwiązań
cyfrowych. Dlaczego? – bo postawili sobie pytanie, co się stanie gdy ktoś nam te systemy wyłączy lub zabroni
korzystania z nich? Nie poszli tokiem myślenia niektórych w Polsce – po co nam nowe lotnisko skoro jest
w Berlinie. Myślenie w kategoriach państwa i narodu nie jest nacjonalizmem lecz umiłowaniem wolności
i niepodległości. Wielkość mediów i narodowość mediów jest bardzo ważna dla każdego państwa. Najlepiej to
pokazuje przykład naszych sąsiadów zza Odry. Czy w Niemczech są wolne media? Tak, są wolne na tyle, na ile
im bundes kanzler pozwoli. To działa na prostej zasadzie – po to ma kowal szczypce by się nie oparzył. To czego
nie może powiedzieć oficjalnie kanclerz Niemiec, bo byłby dyplomatyczny skandal, to może napisać Die Welt,
Die Zeit i każdy inny zeitung. Dzisiaj niemieckie media nie przez ogródek, ale wprost razem z mediami naszych
starszych braci w wierze, piszą na nowo historię drugiej wojny światowej. Tylko patrzeć jak za niedługi czas
odbędzie się drugi proces Norymberski, w którym to Polskę się oskarży o wybuch II wojny światowej i zbrodnie
wojenne z ludobójstwem włącznie. Wiele wskazuje na to, że stanie się tak z udziałem polskojęzycznych mediów,
opisujących dramat niemieckich żołnierzy wermachtu spędzających wigilię w Polsce, z dala od swoich rodzin, po
ciężkim dniu mordowania i palenia zamojskich wsi.
Czy w Polsce wolność mediów jest zagrożona? Wolność mediów w Polsce jest koślawa. Z jednej strony są media
publiczne, które w sferze propagandy prześcignęły już media z czasów tow. Edwarda Gierka, a z drugiej
kosmopolityczne, po części antypolskie media „polskojęzyczne”. Reszta jest słaba finansowo, zasięgiem,
słyszalnością czy oglądalnością mimo posiadania wielkich walorów merytorycznych, etycznych i warsztatu
dziennikarskiego. Na pewno istnieje w Polsce wolność słowa - i to już od nas zależy, czy w tym zgiełku medialnym
potrafimy wolne słowo odnaleźć, czy też z lenistwa, bez ambicji, popłyniemy głównym nurtem i nie ma znaczenia
którym. Jeden i drugi szkodzi Polsce.
Stefan Rembelski, Kukiz'15
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Czekają nas chude lata ... zasiłek dla bezrobotnych powinien stanowić 50% ostatniej
pensji, minimum 1400 złotych!
Czekają nas chude lata przez zaniedbania rządu Zjednoczonej Prawicy. To oni tworzyli
Tarcze Antykryzysowe, które są obudowane wieloma warunkami, to oni ich nie wypłacają. Ilu
restauratorów stoi na granicy bankructwa? Ilu innych przedsiębiorców? I najważniejsze - ilu
pracowników zostało zwolnionych? Ilu z nich łapie się na nikły zasiłek dla bezrobotnych?
Należy wspomóc ich finansowo - to jest czas, w którym państwo nie może zawieść. A co robi
Polska? Odwraca głowę i udaje, że jest świetnie. Nie jest świetnie, gdy bezrobocie rośnie,
ludzie zostają bez środków do życia. Należy zwiększyć zasiłek dla bezrobotnych do
wysokości 50% ostatniej pensji z zastrzeżeniem, że nie może to być mniej niż 1400 zł
i wypłacać godne pieniądze przedsiębiorcom, by mieli z czego płacić pracownikom, jeśli ich
branża została zamknięta przez lockdown - z zastrzeżeniem, że te pieniądze trafią do
kieszeni pracowników, a nie na nowy samochód prezesa.
Nie widzę problemu w tym, że przerywano programy z udziałem Prezydenta Donalda Trumpa
Wolność mediów w Polsce jest zagrożona, a przejęcie Polski Press przez Orlen jest wprost zamachem na wolność
najmniejszych, lokalnych mediów. To media, które zajmują się sprawami mieszkańców, a także polityką samorządową - a kto ma
większość w samorządach miejskich? Możemy mieć tylko nadzieję, że ten wpływ nie będzie tak ogromny jak na TVP. Jeśli chodzi
o „cenzurę” mediów wobec Donalda Trumpa - nie widzę nic złego w tym, że dziennikarze wytykają kłamstwa lub przerywają
program z udziałem polityka, który kłamie. W Polsce dziennikarze nie mają takiej odwagi - może kiedyś? Kłamstwo to kłamstwo,
obojętnie, kto je wypowiada. Dziennikarz powinien je sprostować. Inna sprawa, że ze względu na uśmieciówkowienie rynku i
pogoń za kolejnym materiałem dziennikarze w Polsce nie mają czasu i możliwości, by wszystkie wypowiedzi weryfikować.
Jakość mediów zależy też od stosunku pracy dziennikarzy.
Emilia Bartkowska-Młynek, partia Lewica Razem
Na kark młodych ludzi rząd przerzuci gigantyczne zobowiązania Skarbu Państwa, które
są zaciągane obecnie
Kwestie gospodarcze należy zawsze rozpatrywać w dużo szerszej perspektywie niż tylko
i wyłącznie w aspekcie krajowym. Musimy sobie powiedzieć to wprost - sytuacja gospodarcza
pogorszyła się w skali globalnej, a nakładane obostrzenia, niestety tak jak w przypadku Polski,
z pominięciem Konstytucji doprowadziły do szeregu bankructw i ludzkich tragedii.
Pomoc jaką zaoferowało Państwo rządzone przez partię Prawo i Sprawiedliwość to dla większości
przedsiębiorstw kropla w morzu potrzeb kapitałowych. Wszyscy chcielibyśmy, aby Polska była
jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie. Zwróćmy jednak uwagę na finansowanie tzw. tarcz
antykryzysowych, które już tylko z nazwy są tarczą. Oparte jest ono na dwóch fundamentach:
maksymalnym zadłużaniu Skarbu Państwa, przy jednoczesnym wyprowadzaniu zobowiązań do
obszarów pozabilansowych tj. np. w przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego. Po drugie Premier Morawiecki ochoczo
nakłada kolejne podatki, dobijając i tak już kulawą gospodarkę. Podążając taką drogą niestety do potęgi światowej nie dojdziemy,
co więcej, to na kark młodych ludzi przerzucimy gigantyczne zobowiązania Skarbu Państwa. Ostatecznie niestety zawsze straci
podatnik. Tak jak np. Pan Gołębiewski i inni hotelarze, którym PiS chce przejmować upadające biznesy! I to jest ogromne
zagrożenie, a „rozwiązania” wręcz skandaliczne!
Czy Bogaty Region byłby niezależny, gdyby miał nad sobą Prezesa Daniela Obajtka w roli cenzora?
Wolne media występują wówczas, gdy są niezależne. Nie ma możliwości, aby media, których właścicielem stał się PKN Orlen
były wolne od cenzury. PiS podąża scenariuszem węgierskim, zaś Prezes Orlenu - Daniel Obajtek ma ten scenariusz
finansować.
Osobiście jestem przeciwnikiem bezwzględnego odcinania konkretnej osoby od mediów społecznościowych, zwłaszcza jeżeli
nie propaguje ona treści faszystowskich czy też komunistycznych. Mówiąc o przypadku Donalda Trumpa przypomnieć należy,
iż aktywnym użytkownikiem Twittera jest zbrodniczy prezydent Syrii Baszszar al- Asad.
Na ostatnie pytanie Pana Redaktora odpowiem również pytaniem. Czy Bogaty Region byłby niezależny, gdyby miał nad sobą
Daniela Obajtka w roli cenzora?
Piotr Cieśliński, Koalicja Obywatelska
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Trzeba natychmiast zmienić RZĄD, by
Polska rozwinęła się gospodarczo!
Istotnie, wystąpiło wiele zmian rujnujących
gospodarkę, jednak NIE spowodowanych
"pandemią" lecz ściśle związanych
z przestępczymi działaniami rządu M.
Morawieckiego. Restrykcje zamykające
wiele branż i zabraniające przedsiębiorcom sprzedawać, kupować,
świadczyć usługi i zarabiać na życie są nie
tylko absurdalne, ale również niezgodne
z prawem konstytucyjnym. Liczne już
wygrane sądowe procesy z organami
represji (Sanepid , Policja) świadczą
o bezprawiu PiS-owskiego rządu i dają
nadzieję na ostateczne opamiętanie się
kliki spod znaku Morawieckiego i
Niedzielskiego. Podobne postępowanie rządów w niektórych krajach
ościennych nie tylko nie usprawiedliwia tego co wyprawia się w naszej
Ojczyźnie, ale w przypadku zniesienia wszystkich ograniczeń, obostrzeń i
restrykcji daje szansę Polsce na zdominowanie gospodarcze tej części
Europy. To, że zamknięcie gospodarki nie ogranicza występowania
"pandemii" wiemy, wszak trwa to już kilka miesięcy i nadal wg. Pinokia
Morawieckiego oraz ministra Niedzielskiego tkwimy w kleszczach zarazy.
Każdy jednak kto sądzi inaczej powinien udać się do jednego
z 3 europejskich krajów: Szwajcarii, Szwecji lub Białorusi (tak,tak), gdzie nie
wprowadzono ani razu tzw. Lockdown'u, a mimo to licznych trupów na
ulicach i w szpitalach nie sposób się dopatrzeć. Co należy zmienić? RZĄD,
rząd należy natychmiast zmienić! I wtrącić do więzienia na długie lata.
Przejęcie (wykupienie) mediów przez PKN Orlen rozpowszechni
przekaz chrakterystyczny dla telewizji J. Kurskiego czyli toporna
propaganda sukcesu
Media amerykańskie są niestety w większości opanowane przez osoby
o mentalności lewicowej czy wręcz komunistycznej, stąd taka nienawiść do
prezydenta Trumpa, który wielokrotnie, acz nie zawsze, opowiadał się za
wartościami cenionymi na prawicy takimi jak wolność gospodarcza czy
zachowawczość (konserwatyzm) w sferze obyczajowej. Cenzurowanie
treści prawicowych jest powszechne w mediach Zachodnich i za ich
pośrednictwem dociera również do Polski co przejawia się niemal
codziennie w postaci tzw. banów na Facebook'u czy Twitter'ze. Receptą na
to powinno być ostre egzekwowanie wobec w/w mediów polskiego prawa
zapewniającego wolność wypowiadania się bez względu na poglądy
polityczne, ale do tego potrzebny jest rząd z prawdziwego zdarzenia, a nie
zniewolony strachem przed każdym amerykańskim namiestnikiem typu
pani ambasador (byłej) Mosbacher.
Wracając na nasze podwórko sądzę, iż przejęcie (wykupienie za pieniądze
podatnika) miejscowej prasy przez PKN Orlen doprowadzi do
upowszechnienia przekazu charakterystycznego dla telewizji J. Kurskiego:
topornej propagandy sukcesu i socjalizmu podlanego sosem narodowym.
Jak to się skończy wiemy z historii: w sytuacji zapaści gospodarczej
zarówno Gomółka jak i Gierek skończyli na śmietniku historii. A wybory już
za 2 lata - czy naród się ocknie? Zobaczymy
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke

Ile zarabiają mieszkańcy Warmii i Mazur?
W Olsztynie na bogato. Gdzie jeszcze?
Główny Urząd Statystyczny podsumował dochody w poszczególnych miejscowościach w Polsce. Dane te
pokazują, które miejscowości notują pozytywny rozwój gospodarczy, a dla których pali się czerwone
światło ostrzegawcze. Jak na tle kraju wypadły miejscowości z warmińsko-mazurskiego?
Wysokie miejsce Olsztyna w
skali kraju
Główny Urząd Statystyczny zebrał
dane z naszych rozliczeń podatkowych jakie otrzymał z Ministerstwa
Finansów za rok podatkowy 2018.
W badaniu wykorzystano medianę
płac, co jest o wiele dokładniejszą
metodą niż wyliczenia średniej
zarobków (co GUS podaje co
miesiąc).
Analiza dotyczy przychodów podatników oraz dochodów wybranej
grupy podatników, tzn. osób
zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę (osoby otrzymujące
należności ze stosunku: pracy,
służbowego, spółdzielczego i z
pracy nakładczej, a także zasiłki
pieniężne z ubezpieczenia
społecznego wypłacone przez
zakład pracy) – informuje Główny

Urząd Statystyczny
Biorąc pod uwagę miasta wojewódzkie numerem 1 w Polsce są
mieszkańcy Warszawy. Tam
dochody za 2018 rok wynoszą
ponad 55000 złotych. Na drugim
miejscu z miast wojewódzkich jest
Wrocław- 46,4 tys. złotych, trzeci –
Kraków 45,5 tys. złotych. Gdańsk
zajmuje czwartą pozycję z 44,2 tys.
złotych wyprzedzając Poznań 42,6
tys. złotych. Wysoko, bo na 6 tym
miejscu wśród miast wojewódzkich,
jest Olsztyn z medianą dochodu
41,1 tys. złotych.
Złe perspektywy w Elblągu,
dobre miejsce Braniewa i
Lubawy
Co ciekawe drugie co do wielkości
miasto w województwie czyli Elbląg
przegrywa nie tylko z Olsztynem,

ale także np. z Braniewem czy
Lubawą. Dla Elbląga i władz miasta
to kolejne czerwone światło
ostrzegawcze, że coś dzieje się nie
tak. W poprzednim wydaniu Gazety
Bogaty Region informowaliśmy, że
struktura bezrobocia w Elblągu w
czasie pandemii i zwolnienia
grupowe w ostatnim czasie nie
napawają optymizmem. Poniższe
dane prezentowane przez GUS
dotyczą 2018 roku, dane za rok
podatkowy 2019 i 2020 mogą być
jeszcze gorsze dla Elbląga, który w
warmińsko-mazurskim notuje
coraz słabszą pozycję pod
względem gospodarczym. Pora na
zdecydowane kroki do wdrożenia
przez zarządzających Elblągiem,
jeśli liczą na lepszą przyszłość dla
swoich mieszkańców.

Mediana dochodów rocznych
w warmińsko-mazurskim – dane
z GUS za 2018 rok
Olsztyn 41 158, 51 PLN
Braniewo 38 067,50 PLN
Lubawa 37 326,67 PLN
Elbląg 35 487,42 PLN
Dobre Miasto 35 091,79 PLN
Olsztynek 35 072,11 PLN
Pasłęk 34 385,63 PLN
Iława 34 289, 64 PLN
Ostróda 34 186, 61 PLN
Ełk 33 866,54 PLN

Bartoszyce 33 859,79 PLN
Lidzbark Warmiński 33 702,50 PLN
Tolkmicko 33 677,28 PLN
Frombork 33 430,42 PLN
Górowo Iławeckie 33 117,75 PLN
Morąg 32 825,89 PLN
Nowe Miasto Lubawskie
30308,93 PLN
Orneta 28 331,28 PLN
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- strzyżenie
- trymowanie
- usługi i pielęgnacja
- karmy i akcesoria
dla psa i kota

