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Poseł Zbigniew Ziejewski walczy o los
1,5 milionowej grupy zawodowej

3-letni Ksawery liczy na pomoc
mieszkańców z Warmii i Mazur - jego los
w Twoich rękach!

Szkolnictwo w dobie pandemii - wywiad
z Grażyną Kluge
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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.

Wybierajmy lokalne firmy i polskie produkty! - to najlepsza szczepionka dla polskich
przedsiębiorców
Od ponad roku słyszymy wielką propagandę rządu – rozdajemy tarcze i ratujemy miejsca pracy. Nie dajmy się zwieść tej narracji! Gdyby było tak wspaniale, a
przedsiębiorcy uważali by rzekome tarcze za skuteczne, to czy otwierali by oni swoje biznesy wiedząc, że nie otrzymają kolejnych tarcz? W większości wielu polskich
przedsiębiorców nie otrzymało tarczy branżowych ze względu na to, że otrzymywały je tylko wybrane firmy z danym kodem PKD. Kodów PKD jest ponad 600, pomoc
otrzymały firmy z zaledwie nielicznymi kodami PKD.
Zamiast tego rząd wprowadzał liczne kontrole, a od 2021 roku po ciężkim roku dla biznesu wprowadzono podwyżki pensji minimalnych, wzrost składek ZUS dla właścicieli
firm, podatek cukrowy, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, podatek od przekształcenia spółek w celu skorzystania z estońskiego CIT, opłatę mocową
(podwyżka rachunków za prąd) i wiele innych opłat.
Nie ma co się dziwić, że warunki dla małego biznesu są fatalne. Najnowsze dane mówią, że w IV kwartale 2020 roku było aż 5055 ogłoszeń upadłości konsumenckiej. Dla
porównania w IV kwartale 2019 było to zaledwie 2300 ogłoszeń o upadłość konsumencką. Według badania IBRIS aż 51% mikrofirm ocenia swoją sytuację jako negatywną.
Z kolei wg. Badania Barometru Rynku Pracy w 2021 przeprowadzonego przez firmę Personnel Service wynika, że 24% pracodawców planuje redukcję zatrudnienia, a 22%
jeszcze nie wie co zrobi.
Jako mieszkańcy regionu Warmii i Mazur musimy uświadomić sobie powagę sytuacji. Wybierajmy lokalne firmy i polskie produkty, bo dzięki temu ratujemy miejsca pracy
naszych najbliższych znajomych, przyjaciół i sąsiadów. Jak nigdy wcześniej lokalni przedsiębiorcy potrzebują Waszej pomocy – sprawdźcie reklamy lokalnych firm z
naszego najnowszego wydania gazety i kupcie ich produkty!
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Nauka stacjonarna w szkołach powróci 29 maja –
czy nie za późno?
Rok szkolny 2020/2021 był dla rodziców i ich dzieci jednym wielkim kłębkiem nerwów. Rząd wielokrotnie
wydawał sprzeczne komunikaty, lub informował o nowych terminach w ostatniej chwili. Czy można było
zarządzać polską oświatą lepiej w czasie pandemii? O tym rozmawiamy z Grażyną Klugę,
wiceprzewodniczącą sejmiku woj. warmińsko–mazurskiego, wcześniej wieloletni pedagog, dyrektor
w kuratorium oświaty, samorządowiec.
Pani Grażyno, zanim przejdziemy do spraw społecznych
i politycznych spróbujmy cofnąć
trochę się w czasie. Tęskni Pani
za szkolnymi czasami, kontaktem z uczniami i rodzicami,
rozwiązywaniu ich codziennych
problemów, którymi zajmowała
się Pani w swoim etapie życiowym związanym z edukacją?
Pracę w szkole rozpoczęłam od
razu po studiach, wróciłam do
szkoły, którą ukończyłam , czyli do
Liceum Ekonomicznego w Elblągu.
Wyobrażenia o pracy nauczyciela
zetknęły się z rzeczywistością. Ten
zawód był dla mnie od zawsze
jedyny, który chciałam wykonywać.
Praca z uczniami dawała mi
ogromną satysfakcję, mimo
problemów, które są zawsze
i wszędzie. Codzienne sprawy,
kontakty wzajemne z uczniami, ich
rodzicami, rozwiązywanie zawiłości edukacyjnych i życiowych
wypełniało moje życie nie tylko
zawodowe. Szkoły nie da się
traktować jedynie w kategorii pracy,
którą należy wykonać. Czas pracy
w szkole, ponad 18 lat, to
najpiękniejsze chwile mojej pracy
zawodowej. Uczeń był dla mnie
zawsze najważniejszy i tak to
postrzegam obecnie.
Czy zmiany w polskim systemie
edukacji w porównaniu do
tamtych czasów poszły w
dobrym kierunku. Jak ocenia
Pani pomysł likwidacji gimnazjów w ostatnich latach,
zaledwie kilka lat po wprowadzeniu reformy powołującej
gimnazja w Polsce.
Gdy powstawały gimnazja, byłam

pełna obaw , jak skupienie żywiołu
nastolatków w jednej grupie
pozwoli nauczycielom, pedagogom
zapanować nad emocjami młodych
ludzi. Dużo pracy włożono, by
uporządkować wszelkie problemy
wychowawcze, edukacyjne,
organizacyjne. Gimnazja zaczęły
przynosić oczekiwane efekty,
chociaż praca nauczycieli na tym
etapie edukacyjnym była szczególnie trudna i wymagająca.
Zaangażowano wiele środków
finansowych, by doposażyć
gimnazja, kadra pedagogiczna
wykonała tytaniczną pracę
zarówno w zakresie swojego
kształcenia jak też przepracowania
właściwych działań wychowawczych. Nie byłam zwolenniczką
likwidacji. Moim zdaniem można
było wprowdzić udoskonalenia w
zakresie podstaw programowych,
tak by nie zaczynać wciąż od
początku przy przedmiotach, które
były kontynuacją ze szkoły
podstawowej. Zrobiono inaczej,
gdy wreszcie gimnazja i jej
uczniowie zaczęli odnosić sukcesy,
postanowiono je zlikwidować. To
nie było dobre rozwiązanie.
Miniony rok szkolny był
wyjątkowy ze względu na
pandemię. Do powszechnego
obiegu weszły takie zwroty jak
na uc za nie hy br y dowe czy
nauczanie zdalne. Czy polski
rząd zdał egzamin z zarządzania
systemem edukacji? Gdzie
popełniono błędy?
Czas pandemii zaskoczył wszystkich, wiele działań robiono na
bieżąco, bowiem nie było
dotychczas podobnego zdarzenia i

trudno wyobrazić sobie od razu
doskonałe rozwiązania. Niestety
uważam, że w edukacji zbyt dużo
i zbyt długo eksperymentowano.
Zamykano, otwierano, nie bardzo
wiadomo kiedy i dlaczego. O ile
ubiegły rok można w miarę
usprawiedliwić, szukano różnych
rozwiązań, testowano kolejne
warianty, o tyle działania w
bieżącym roku szkolnym są
całkowicie niezrozumiałe. Wiele
spraw można było przewidzieć,
zaplanować i wprowadzać zgodnie
z przemyślanym, wcześniej
podanym, harmonogramem. Ten
chaos na pewno nie służył
właściwej atmosferze wokół pracy
nauczycieli i zaangażowaniu
uczniów.
Wielu psychologów mówi, że
dzieci i młodzież nie odnajdują
się w czasach lockdownu, gdy
więzi z rówieśnikami zostały
ograniczone. Jak ocenia Pani
otwarcie szkół w formie
stacjonarnej dopiero 29 maja,
czyli na kilka tygodni przed
wakacjami.
Trudno powiedzieć jednoznacznie,
czy termin 29 maja jest zawczesny
czy za późny? Owszem, brak
kontaktów rówieśniczych
wprowadził ogromne straty
emocjonalne, często trudne do
nadrobienia. Powrót uczniów do
szkoły w systemie stacjonarnym
nie musi być jednak dramatem,
o którym mówi młodzież, jeśli
nauczyciele, pełni zrozumienia
sytuacji, postawią na odnowienie
bezpośrednich relacji rówieśniczych, społecznych,
a nie na
masowe sprawdziany.

Czasy pandemii to olbrzymie
koszty, także dla edukacji. Jak
ocenia Pani obecny sposób
finansowania polskiej edukacji.
C zy sa m or ządy otr zy m ują
odpowiednią ilość środków od
ministerstwa by móc sprostać
obecnym wyzwaniom?
W oświacie zawsze było tak, że
większe były potrzeby finansowe
niż możliwości ich zaspokajania.
Jednak obecny poziom niedofinansowania oświaty przekroczył
wszystkie dotychczasowe.
Samorządy zawsze dodatkowo
finansowały oświatę, ale były to
głównie zajęcia dodatkowe,
infrastruktura, czy nowoczesne
wyposażenie. Obecnie subwencja
nie wystarcza nawet na pełne
zabezpieczenie płacowe nauczycieli. Szkoła nie może być
traktowana jak przedsiębiorstwo,
jako Państwo nie możemy
oszczędzać na edukacji przyszłych
pokoleń.
4 maja ruszają w Polsce matury.
Czego życzy Pani tegorocznym
maturzystom? Czy pamięta Pani
czasy swojej matury, jakie
przedmioty Pani wybrała?
Na maturze zdawałam język polski,
matematykę, historię i WOS.

Szanowni Mieszkańcy regionu,
dzięki zaufaniu jakie otrzymałam przed dwoma laty od Państwa, pracuję w Sejmie RP jako posłanka. Angażuję się przede wszystkim w
prace Komisji Zdrowia, której obszar działania jest mi dobrze znany, gdyż mandat poselski dzielę z codzienną pracą w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
Kiedy rozpoczynała się obecna kadencja parlamentarna, nikt z nas nie przypuszczał jakie wyzwania pojawią się w naszej rzeczywistości.
Pandemia Covid-19 wpłynęła na nasze życie rodzinne, zawodowe, społeczne, kulturalne. W wielu dziedzinach ograniczyła nam nasze
plany, możliwości, codzienne funkcjonowanie.
W pracy sejmowej, od kilku miesięcy zabiegam m.in. o usprawnienie systemu szczepień, aby jak najszybciej każdy z nas, kto tylko chce,
mógł się zaszczepić, do czego osobiście zachęcam i z czego sama skorzystałam. Także szpital, w którym pracuję, od momentu pojawienia
się szczepionek jest w gotowości i realizuje świadczenia, chociaż ich ilość ogranicza mała liczba szczepionek, jakie do nas trafiają.
Oczywiście dzisiaj to nie jedyne problemy, z jakimi borykamy się w naszym regionie. Wielokrotnie zgłaszałam w Sejmie swój sprzeciw
przeciwko nierównemu traktowaniu i pomijaniu naszego regionu w rządowych dotacjach przeznaczonych na rozwój regionów. Moje
interpelacje poselskie oraz wystąpienia sejmowe dotyczą bieżących sytuacji, a także spraw, jakie poznaję, o których dowiaduję się także
za Państwa pośrednictwem. Dlatego zachęcam Państwa do kontaktu. Swój poselski mandat traktuję jako służbę dla społeczności, która
mnie wybrała. Niezależnie od odległości zapraszam do kontaktu, byśmy mogli wspólnie rozwiązywać wiele lokalnych spraw. Z racji
trwającej pandemii koronawirusa zachęcam do pierwszego kontaktu poprzez pocztę elektroniczną: elblagwsejmie@gmail.com lub
telefonicznego: 662 895 640

Biuro na Sejm Posła RP Elżbieta Gelert
ul. Związku Jaszczurczego 12 lok. D
82-300 Elbląg
e-mail: elblagwsejmie@gmail.com

Maturzystom życzę przysłowiowego połamania piór, a tak
bardziej poważnie życzę
pomyślnych wyborów, trafnych
decyzji i spokoju. Matura otwiera
kolejne drzwi, przez które trzeba
przejść, by poszerzyć swoje
horyzonty, dając sobie szansę do
realizacji marzeń i sięgania po
niemożliwe.
Dziękujemy za rozmowę.

Grażyna Kluge


Urodzona w Braniewie
Wieloletni pedagog, w
latach 90-tych związana z
kuratorium oświaty w Elblągu

1999-2010 dyrektor miejskiej
delegatury Kuratorium
Oświaty w Olsztynie
Po 2010 roku wiceprezydent
Elbląga, wicewojewoda woj.
warmińsko–mazurskiego, a
obecnie wiceprzewodnicząca
sejmiku woj. warmińskomazurskiego
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I wtedy przyszedł maj… Rusza sezon na
grillowanie! - czy może być zdrowo,
a przy tym smacznie?
Majówka otwiera oficjalnie sezon grillowy, który trwa do ostatniego
słonecznego i ciepłego dnia wakacji. Spotkania z przyjaciółmi
i rodziną przy grillu czy ognisku to okazja do wspólnego spędzenia
czasu, a także do przygotowania smakowitych grillowych dań. Poznaj
zasady zdrowego i smacznego grillowania!
1. Na początek - jaki rodzaj mięsa
najlepiej wybrać?
Staraj się wybierać mięso chude
m.in. piersi z indyka czy skrzydełka
z kurczaka. Jest zdecydowanie
mniej tłuste od mięsa wołowego czy
wieprzowego. Wymaga także
krótszej obróbki termicznej, dzięki
czemu ma mniejszą styczność
z grillowanymi oparami. Kiełbasę
wybieraj o wysokiej zawartości
mięsa i dobrej jakości. Co więcej
sprawdzi się na grillu? Ryby takie
jak dorsz, pstrąg czy łosoś. Ich
mięso jest delikatne, bogate w
białko i cenne kwasy omega 3 i 6.
Zrezygnuj z grillowania mięs
wędzonych i peklowanych, które
same w sobie zawierają więcej
niezdrowych zwi ązków. Unikaj
także kupna gotowego, już
przyprawionego mięsa. Trudno
będzie nam ocenić jego jakość pod
względem użytych do przyprawienia składników.
2. Własne marynaty. Zbawienne
działanie ziół
Najlepszym rozwiązaniem będzie
zrobienie domowej marynaty
z oliwy z oliwek czy oleju, maślanki
lub jogurtu czy kwaśnego octu
winnego lub soku z cytryny. Dobrej
jakości tłuszcze zapobiegną
wysychaniu potrawy, sok z cytryny
zmiękczy mięso, a jogurt naturalny

sprawi, że mięso będzie wyjątkowo
soczyste. Staraj się ograniczać sól,
którą możesz zastąpić innymi
przyprawami i ziołami. Unikaj także
gotowych mieszanek przypraw,
w których mogą być konserwanty
m.in. glutaminian sodu lub
sprawdzaj dokładnie ich skład.
Zioła takie jak majeranek,
tymianek, zioła prowansalskie,
rozmaryn, kurkuma, papryka czy
curry nie tylko wzbogacą smak
naszych dań, ale także ułatwią ich
trawienie.
3. Postaw obowiązkowo na
warzywa
W grillowym menu nie może
zabraknąć także warzyw! Zarówno
tych pieczonych na ruszcie,
marynowanych jak i świeżych. Są
lekkostrawne, a także bogate w
błonnik i witaminy. Jakie warzywa
nadają się na grilla? Praktycznie
wszystkie! Cukinia, papryka,
bakłażan, marchew, ziemniaki,
szparagi. Pokrojone w talarki lub
słupki wystarczy ułożyć na tacce,
skropić oliwą i posypać ulubionymi
przyprawami i ziołami lub można je
także nadziać na patyki do
szaszłyków. Kolorowe sałatki i
surówki pozwolą nam ograniczyć
także ilość spożytego mięsa czy
pieczywa czyli dodatkowych porcji
kalorii.

4. Własne sosy i dipy
Tłuste sosy na bazie majonezu lub
gotowe, kupne sosy o niezdrowym
składzie to kolejna bomba
kaloryczna. Stwórz samemu proste
i zdrowe sosy do dań z grilla - na
bazie jogurtu naturalnego,
musztardy czy oliwy z oliwek. Np.
sos tzatziki na bazie jogurtu
z dodatkiem startego ogórka
i rzodkiewki. Pomidorowy dip
przygotowany ze świeżych
pomidorów i ziół skutecznie zastąpi
sklepowy ketchup.
5. Grill elektryczny zamiast
tradycyjnego
Złą metodą grillowania jest
opiekanie mięsa bezpośrednio w
płomieniu ognia niż nad żarem.
Wówczas ilość szkodliwych
związków wzrasta wraz z ilością
tłuszczu skapującego z przygotowanej żywności do ognia. Co więcej
część z nich osadza się na niej.

Dlatego coraz więcej osób wybiera
grill elektryczny zamiast tradycyjnego grilla węglowego. Uchodzi on
za najzdrowszy typ grilla, gdyż
w czasie użytkowania nie są
wytwarzane związki rakotwórcze
Jest także doskonałym rozwiązaniem, gdy pogoda nie sprzyja
rozpalaniu grilla, a tak naprawdę
o każdej porze roku.
6. Unikaj napoi gazowanych!
Z alkoholi najlepiej wybrać wino
Ogranicz spożycie słodkich
napojów gazowanych, soków, które
dostarczają pustych kalorii.
W połączeniu z alkoholem posiłek
staje się ciężkostrawny co może
powodować zgagę, wzdęcia czy
zaparcia. I choć do tego punktu
może być dostosować się
najtrudniej - jeśli pijesz alkohol,
wybierz najlepiej czerwone wino
wytrawne lub półwytrawne ze
względu na wysoką zawartość

polifenoli dzięki czemu mogą
zneutralizować szkodliwe
substancje powstające w trakcie
grillowania.
W Naszej Diecie wcale nie musisz
rezygnować z grilla! Trzymaj się
zasad zdrowego grillowania, by
cieszyć się ich smakiem, a także by
ograniczyć wpływ szkodliwych
produktów i związków na nasz
organizm. Jeśli chcesz skorzystać
z pomocy dietetyka by nauczyć się
zdrowo odżywiać- zapraszam do
kontaktu! Smacznego i udanego
grillowania życzy Aleksandra
Pedzich- dietetyk z Poradni Nasza
Dieta.

W Olsztynie powstaną śmieciomaty – za ich
korzystanie otrzymasz rabaty w sklepach Społem!
W Olsztynie powstanie projekt, który w krajach zachodnich jest standardem od dawna. Mowa o
śmieciomatach, w zamian za korzystanie z których mieszkańcy zyskują finansowo. Z całą pewnością
zachęci to wielu olsztynian do segregacji śmieci.
Śmieciomaty mają powstać przy
sklepie Społem "Kalina" (ul.
Kołobrzeska) oraz Społem "Malwa"
(al. Piłsudskiego). Mieszkańcy
będą mogli do wspomnianych
śmieciomatów wrzucać butelki PET
i aluminiowe puszki.

Pomysł powstania śmieciomatów
powstał i zwyciężył w Olsztyńskim
Budżecie Obywatelskim.
Ratusz zorganizował przetarg na
wykonanie pomysłu i dwie oferty z
trzech złożonych spełniały kryteria.
Miesięczny koszt dzierżawy

Nowe śmieciomaty w Olsztynie będą zlokalizowane przy sklepie Społem "Kalina" przy
ul. Kołobrzeskiej oraz Społem "Malwa" przy Al. Piłsudskiego

śmieciomatów waha się od 17,1
tys. do 24,6 tys. złotych poinformowała Marta
Bartoszewicz z olsztyńskiego
ratusza.
Ratusz liczy na to, że ustawienie
śmieciomatów zaktywizuje
mieszkańców do działań
przyjaznych dla środowiska, zmieni
zachowania i przyzwyczai
mieszkańców do lepszej segregacji
śmieci.
Dodatkowo projekt spowoduje
zmniejszenie liczby plastikowych
butelek tak bardzo pochłaniających
przestrzeń w pojemnikach i
kontenerach na śmieci - zauważyła
rzecznik ratusza.
Segregujesz, zyskujesz! - za
korzystanie ze śmieciomatów
otrzymasz rabaty w sieci
sklepów "Społem"
Ratusz słusznie zakłada, że
postawienie śmieciomatów może

zachęcić olsztynian do segregacji
śmieci. Okazuje się bowiem, że w
zamian za korzystanie ze śmieciomatów będzie można otrzymać
punkty, które umożliwią otrzymanie
bonusów w sieci sklepów "Społem".
Punkty będzie można zbierać za
pomocą specjalnej aplikacji
mobilnej.
Śmieciomaty mają być zlokalizowane obok sklepu Społem
"Kalina" (ul. Kołobrzeska) oraz
Społem "Malwa" (al. Piłsudskiego).
Pomysł śmieciomatów to krok w
dobrym kierunku. Oby za

przykładem Olsztyna, poszły inne
miasta w woj. warmińsko–
mazurskim.Poza granicami Polski
wszelkiego rodzaju podobne
automaty dają również
mieszkańcom wymierne korzyści
finansowe. Powoduje to, że
mieszkańcy segregując śmieci po
prostu na nich zarabiają, dzięki
czemu chętniej zmieniają swoje
nawyki w sprawie segregacji
śmieci.

www.bogatyregion.pl
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Szczepionki nie mogą zalegać w magazynach,
powinny trafić do punktów szczepień
przygotowanych przez samorządy!
Pod koniec kwietnia w mediach ogólnopolskich przebiła się informacja, że w magazynach w Polsce znajduje
się ponad 2 miliony szczepionek. To wszystko dzieje się w czasach, gdy zakażalność w Polsce jest bardzo
duża, a na COVID-19 umiera coraz więcej osób. Czy rząd wreszcie przyspieszy proces dystrybucji
szczepionek po różnych regionach Polski? O to na kwietniowej konferencji apelowali Posłanka Elżbieta
Gelert oraz Senator Jerzy Wcisła.
19 kwietnia, odbyła się konferencja
dlaczego tak się dzieje. Sprawę tą
się w czasach, gdy codziennie
prasowa Posłanki Elżbiety Gelert
słusznie poruszyli parlamenw telewizji słyszymy o tym by
oraz senatora Jerzego Wcisły.
tarzyści elbląscy z Koalicji
zapisywać się na szczepienia oraz
Tematem głównym konferencji
Obywatelskiej.
w czasach gdy słyszymy, że kolejne
było podsumowanie przebiegu
Szczepionki nie mogą zalegać
wielkie dostawy fruną do naszego
szczepień w Polsce.
w magazynach – musimy energiczkraju. Dlaczego tak się dzieje?
W naszym regionie jako pierwszy
niej przystąpić do Narodowego
Najlepszym przykładem jest
punkt masowych szczepień
Programu Szczepień. Służby
chociażby miasto Elbląg. Władze
uruchomiono w Ostródzie, przy
medyczne i samorządy są do tego
miasta wspólnie ze Szpitalem
Zespole Szkół Zawodowych, gdzie
przygotowane – mówiła Posłanka
Miejskim przygotowały profesjoma być szczepionych codziennie
Elżbieta Gelert.
nalny punkt szczepień na hali
do 700 osób.
Proszę Państwa mamy maj,
Sportowo Widowiskowej przy ul.
W woj. warmińsko–mazurskim
wkrótce wakacje, a póki co sytuacja
Grunwaldzkiej, ale nie można go
zaszczepiono dotąd 1 dawką ok.
szczepień przebiega bardzo
otworzyć bo wciąż nie mamy
22% mieszkańców, drugą dawką
powoli, a my wszyscy jesteśmy
odpowiedniej ilości szczepionek w
zaszczepionych jest ok. 6%
zmuszeni żyć z szeregiem
naszym mieście, aby otwierać
mieszkańców czyli 80,5 tys.
restrykcji. To skutek przede
masowy punkt szczepień. Zatem w
mieszkańców województwa.
wszystkim tego, że duża część
naszym mieście możemy szczepić
Nie jest to imponująca liczba co
polskiego społeczeństwa nie jest
zaledwie kilkaset mieszkańców
każe zadawać szereg pytań
wyszczepiona. Wszystko to dzieje
dziennie, a nie tysiące, na które

Posłanka Elżbieta Gelert, pod koniec kwietnia, podczas
konferencji zaapelowała do rządu o przyspieszenie dystrybucji
szczepionek do samorządów, m.in. na Warmię i Mazury

jesteśmy przygotowani.
Od początku byłam zwolenniczką
uruchomienia szczepień pracowniczych w dużych zakładach pracy,
lub zrzeszonych grup zawodowych. Jako szpital zgłosiliśmy
samorządowi gotowość realizacji
takiego działania w zakładach
pracy. Kilka tygodni temu program
szczepienia chętnych w zakładach
pracy został poruszony w mediach.
Otrzymujemy zapytania w tej
sprawie, i jedyne co możemy
powiedzieć na ten moment, że
program działa jedynie w telewizji.

Mamy informacje, że być może
ruszy dopiero w połowie maja.
Jeśli rząd faktycznie ma miliony
szczepionek w magazynach do
dyspozycji, to apeluję, żeby po
prostu zaczął je dystrybuować do
różnych miast w Polsce.. – mówiła
Posłanka Elżbieta Gelert,
dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala w Elblągu.

Statystyki pokazują więc, że 79%
wszystkich wykroczeń kończyło się
tutaj wystawieniem mandatu
karnego lub skierowaniem sprawy
do sądu.

odsetek ten też jest na bardzo
niskim poziomie i wynosi 26%.
Policjanci od początku pandemii
biorą aktywny udział w działaniach
mających na celu ją zwalczyć.
Każdego dnia w trakcie pełnionych
służb interweniują w sprawie
naruszeń przepisów sanitarnych,
przypominają mieszkańcom
regionu o obowiązujących przepisach i wyciągają stosowne
konsekwencje wobec osób, które
w rażąco lekceważący sposób
traktują obowiązujące prawo.Od
początku obowiązywania przepisów i zaleceń sanitarnych
dotyczących zwalczania pandemii,
policjanci na Warmii i Mazurach
odnotowali 31105 wykroczeń
związanych z niezasłanianiem ust
i nosa w określony sposób (od
połowy kwietnia 2020 roku do
początku kwietnia 2021). W trakcie
podejmowanych interwencji w tej
sprawie zastosowali 16904
pouczenia, wystawili 11293
mandaty karne oraz skierowali
2908 wniosków o ukaranie do
sądów. - powiedział nam mł. asp.
Tomasz Markowski, Rzecznik
Prasowy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Na Warmii i Mazurach ponad 11 tysięcy mandatów
karnych za brak maseczki. Policjanci z powiatu
braniewskiego surowo egzekwowali prawo
Od początku pandemii jednym z najgorętszych tematów był obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej
usta i nos. Postanowiliśmy sprawdzić w jakich regionach trudno było liczyć na pobłażliwość policji w tej
sprawie. Jeśli podróżujecie po Warmii i Mazurach, uważajcie w powiecie braniewskim i lidzbarskim, tam
występował duży odsetek mandatów karnych w stosunku do całości wykroczeń w tej sprawie.
Nosić czy nie nosić maseczkę? spór prawny
Obiegowa opinia wśród wielu ludzi
twierdzi, że obowiązek noszenia
maseczki jest niezgodny z prawem.
Mało kto z nas wie jednak, że
dotyczy to czasów sprzed 2 grudnia
2020 roku, kiedy to w życie weszły
przepisy nowelizujące ustawę
o przeciwdziałaniu sytuacjom
kryzysowym związanym z
wystąpieniem COVID-19, którą
Posłowie uchwalili 28 października
2020 r.
Przez kilka miesięcy, a dokładnie
od marca do grudnia 2020
mogliśmy skutecznie kwestionować wprowadzony przez rząd
obowiązek zasłaniania nosa i ust.
Potwierdzały to kolejne wyroki
sądów administracyjnych, które
wskazywały, że rozporządzenie

idzie dalej niż pozwala mu na to
ustawa. W efekcie przepis był
sprzeczny z prawem.
Obecnie jednak poza oczywiście
niektórymi wyjątkami miejsc czy
problemów zdrowotnych mamy
obowiązek zasłaniania maseczką
ust i nosa.

Warmińskiego
Postanowiliśmy sprawdzić jak
poszczególne Komendy Powiatowe Policji z regionu Warmii
i Mazur podchodziły od początku
pandemii do sprawy wystawiania
mandatów, pouczeń czy też
kierowania spraw do sądu.

W praktyce oznacza to, że
nieprzyjęcie mandatu w wysokości
500 zł za brak maseczki lub jej
niepoprawne noszenie nie będzie
oznaczało uchylenia kary przez sąd
twierdzą eksperci z biura
Rzecznika Praw Obywatelskich.

W większości miast i powiatów
policjanci nie byli zbyt surowi dla
mieszkańców. W większości
przypadków wykroczenia braku
maseczki kończyły się jedynie na
pouczeniu. Wyjątkami jest tutaj
powiat braniewski i powiat
lidzbarski.

Policjanci z woj. warmińsko–
mazurskiego łagodni dla
mieszkańców. Surowo egzekwują przepisy policjanci
z Braniewa oraz Lidzbarka

Rekordowe wyniki notuje powiat
braniewski, gdzie na 897 wykroczeń wystawiono 562 mandaty
karne. Z kolei 153 sprawy
skończyły się wnioskiem do sądu.

Z kolei powiecie w lidzbarskim
również więcej było mandatów niż
pouczeń. Tutaj na 482 wykroczenia, 251 spraw skończyło się
mandatem karnym. 51 spraw
skończyło się wnioskiem do sądu.
Pouczeń było tylko 180. Aż 62%
wszystkich wykroczeń kończyło się
więc w Lidzbarku Warmińskim
mandatami lub skierowaniem
sprawy do sądu.
Pozytywnym przykładem dla
obywatela jest Ostróda i
Bartoszyce oraz miasto Olsztyn. W
powiecie ostródzkim wykroczeń
odnotowano 3795. Policjanci
pouczyli mieszkańców powiatu
ostródzkiego 3231 razy. Tylko 15%
spraw skończyło się mandatem
karnym lub skierowaniem sprawy
do sądu. Z kolei w powiecie
bartoszyckim odsetek mandatów i
spraw skierowanych do sądu
stanowił 27% wszystkich
wykroczeń. W mieście Olsztyn
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Pandemia przyspiesza upadek polskiego rolnictwa. Poseł
Zbigniew Ziejewski walczy o los 1,5 milionowej grupy zawodowej!
Mieszkając w mieście, czasem zupełnie zapominamy, o losie polskiej wsi i rolników. W ogólnopolskiej dyskusji
o lockdownie w telewizji i radio sporo mówiło się o trudnym losie restauratorów, hotelarzy, fryzjerek,
kosmetyczek. Tymczasem czarne chmury zbierają się również nad polskim rolnictwem. Jeśli nie obronimy
polskiego rolnictwa to w perspektywie najbliższych lat, pokoleń, czeka nas wzrost cen produktów rolnych,
który dotknie przede wszystkim mieszkańców miast robiących codzienne zakupy. Poseł Zbigniew Ziejewski,
Koalicja Polska – PSL, zauważa problem i aktywnie broni polskich rolników podczas pobytu w Sejmie.

W roku 2021 polscy rolnicy muszą
zmagać się z wieloma chorobami
zakaźnymi wśród zwierząt.
Początkowo wirus afrykańskiego
pomoru świń dziesiątkował stada
trzody chlewnej. Aktualnie w
dramatycznej sytuacji znajdują się
producenci drobiu, którzy walczą z
epidemią grypy ptaków. Podczas
ostatniego posiedzenia sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

poseł Zbigniew Ziejewski poruszył
temat ognisk ptasiej grypy w
powiatach żuromińskim, mławskim,
nowomiejskim, iławskim oraz
ostródzkim. Najbardziej dramatyczna sytuacja występuje w
powiatach żuromińskim oraz
mławskim. W regionie brakuje rąk
do pracy przy utylizacji drobiu oraz
brakuje dwutlenku węgla, którym
usypia się zakażone ptaki. Wąskim

gardłem są zakłady utylizacyjne,
które ze względu na tak duży
wybuch epidemii nie posiadają
mocy przerobowych, by na bieżąco
przerabiać tak dużą liczbę
upadłych ptaków. Zagazowane
i zakażone ptactwo pozostaje na
obiektach gospodarczych, zwiększając tym samym transmisję
wirusa na sąsiadujące fermy.

Poseł Zbigniew Ziejewski doskonale rozumie obecne problemy
rolnictwa w Polsce

Poseł Zbigniew Ziejewski o trudnej sytuacji polskich rolników:
- Polscy rolnicy w ciągu ostatniego roku przeżyli prawdziwą Gehennę. Wprowadzenie lockdownu w kwietniu 2020 roku
oraz IV kwartale 2020 roku, spowodowało zamknięcie rynku HoReCa (hoteli, restauracji, domów weselnych), zakazanie
organizowania wszelkich eventów (szkolenia, konferencje) sprawiło, że znacznie spadł popyt na spożycie mięsa. To
spowodowało, iż produkcja chociażby drobiu i trzody chlewnej była nieopłacalna. Dodatkowo rozprzestrzenianie się
wirusa ASF wśród trzody oraz wirusa ptasiej grypy wśród drobiu pogorszyły i tak tragiczną sytuację gospodarstw rolnych.
Polski rząd musi w końcu wyciągnąć pomocną dłoń do rolników. Mam nadzieję, że dzięki środkom z Krajowego Planu
Odbudowy rolnicy otrzymają realną pomoc i adekwatne odszkodowania, wyliczone przez komisje szacujące straty.
Odbieram wiele telefonów od rolników, którzy proszą, aby podjąć interwencje, by te środki zostały wypłacone jak
najszybciej. Sejm musi dokonać nowelizacji ustawy budżetowej, gdyż fundusze przewidziane na pokrycie strat
spowodowanych przez choroby zakaźne już w tej chwili nie wystarczą na wypłatę odszkodowań. Grypa ptaków powoduje
wielomiliardowe straty w branży i przybiera na sile. Dla przemysłu drobiarskiego, który połowę produkcji wysyłał na
eksport, oznacza to nieopłacalność działalności i w konsekwencji upadek wielu ferm. Branża apeluje do rządu o wsparcie
w eksporcie do krajów trzecich. Polscy drobiarze produkują 3 miliony ton drobiu rocznie. Tworzą się potężne zatory
płatnicze między gospodarzami a wylęgarniami drobiu, mieszalniami pasz oraz bankami. Ludzie martwią się, czy będą
mieli za co zapłacić raty kredytów. Jako Koalicja Polska pierwsi wezwaliśmy premiera Mateusza Morawieckiego do
rozmów nad podziałem środków z KPO. Polska z funduszy unijnych otrzyma około 58 miliardów euro. To potężne środki.
Naszym warunkiem poparcia Krajowego Planu Odbudowy jest, by co najmniej 10% z tej kwoty zostało rozdysponowane
do polskich rolników oraz by 40% funduszy było do dyspozycji samorządów wojewódzkich.
Przed Polską stoi trudne zadanie, by dostosować polskie rolnictwo do tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to zbiór
inicjatyw politycznych i legislacyjnych, którego celem jest przede wszystkim osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów
cieplarnianych do 2050 roku oraz szereg innych, pośrednich celów, zmierzających do zmniejszania zużywania zasobów
naturalnych planety. Komisja Europejska podejmie działania, aby w krajach członkowskich do roku 2030 zmniejszyć
stosowanie pestycydów chemicznych o 50%. Kolejnym zadaniem jest ograniczenie do 2030 roku stosowania nawozów o
co najmniej 20%. Jest to nie lada wyzwanie dla rolnictwa, nie tylko polskiego czy europejskiego, ale również globalnego.
Z roku na roku populacja ludności na świecie zwiększa się, a warto pamiętać, że głównym celem rolnictwa jest
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego narodu.

Poseł Zbigniew Ziejewski o Europejskim Zielonym
Ładzie:
- Wszyscy mówimy o Austrii, w której 25% gospodarstw to
gospodarstwa ekologiczne. Chciałbym zaznaczyć, że w tej
ekologicznej Austrii stosuje się 3.5 kilograma substancji
czynnej na hektar. W nieekologicznej Polsce, gdzie jest tylko
3% gospodarstw ekologicznych, stosuje się 2.5 kilograma
substancji czynnej. Od razu chcę zaznaczyć, że nie jestem
przeciwnikiem gospodarstw ekologicznych, ale apeluję do
Ministerstwa Rolnictwa w imieniu rolników towarowych, by
na postulaty Europejskiego Zielonego Ładu patrzeć z dwóch
płaszczyzn – gospodarstw ekologicznych i gospodarstw
towarowych. Dziś na świecie w ciągu sekundy rodzi się 5
osób i w ciągu tej samej sekundy umierają 2 osoby. Dziś na
świecie mamy 7.8 miliarda ludzi, w 2024 roku będziemy
musieli wyżywić 8 miliardów osób, a w 2050 roku będzie to
już ponad 10 miliardów. Najważniejszym celem rolnictwa jest
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego narodu. Ja
sobie nie wyobrażam, że Polska, stosując obecnie
minimalną ilość pestycydów, tj. 2.5 kg substancji czynnej na
hektar, zeszłaby zgodnie z zaleceniami Europejskiego
Zielonego Ładu do 1.25 kilograma na hektar. Proszę
zauważyć, że w Holandii zużywa się aż 8 kilogramów
substancji czynnej na hektar. Tam 8 kilogramów, u nas 2.5
kilograma. Tutaj nie ma czego porównywać. Powinniśmy
określić średni pułap ilości stosowania środków

Poseł Zbigniew Ziejewski zainterweniował w sprawie
ważnych obiektów kolejowych w regionie – remontu kładki
nad torami w Morągu oraz powstania dwóch skrzyżowań
bezkolizyjnych w powiecie iławskim.
Sprawa nieczynnej kładki nad
torami kolejowymi w Morągu
ciągnie się już od roku. W kwietniu
2020 roku od konstrukcji kładki
odpadł element metalowy (kątownik metalowy ok. 1m długości),
który upadł na czynny peron,
z którego korzystają podróżni.
Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo
w tym czasie peron był pusty. Po
tym incydencie, mając na uwadze
realne zagrożenie bezpieczeństwa
i utraty zdrowia użytkowników
obiektu, decyzją Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie konstrukcja
została zamknięta, a z użycia
wyłączone zostały dwa perony,
znajdujące się bezpośrednio pod
nią.
Niestety obiekt od roku nie został
wyremontowany. Problemem jest
znalezienie podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie kładką
i jej konserwacją. Spór pomiędzy
Gminą Morąg a PKP S.A. został
r o z s t r z y g n i ę t y p r z e z Wo j e wódzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, który nakazał spółce
PKP S.A. zabezpieczenie i
wyremontowanie obiektu. Spółka
odwołała się od tej decyzji do
Głównego Inspektora Budowlanego w Warszawie.
Kładka w Morągu jest bardzo
ważnym szlakiem pieszym dla
mieszkańców miasta. To dzięki niej
morążanie bez problemu mogą
dostać się na Zatorze. Zamknięcie
obiektu mocno utrudnia życie
mieszkańcom Morąga. Wystąpiłem
z interwencją poselską do
Głównego Inspektora Budowlanego, by spór ten został jak
najszybciej rozstrzygnięty, a
podmiot odpowiedzialny za kładkę
jak najszybciej wyremontował
obiekt. Mam nadzieję, że do końca
roku obiekt zostanie oddany do
użytku, a mieszkańcy mojego
rodzinnego miasta bez problemu
będą mogli przemieszczać się na
Zatorze – skomentował sprawę
poseł na Sejm RP, Zbigniew
Ziejewski.
Ważną inwestycją kolejową

w regionie jest też budowa dwóch
wiaduktów kolejowych w powiecie
iławskim. W ramach programu
Kolej+ Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
złożył wniosek o budowę bezkolizyjnego skrzyżowania drogowokolejowego drogi krajowej nr 16
z linią kolejową nr E-65 WarszawaGdynia pomiędzy Iławą i
miejscowością Stradomno. O taki
sam obiekt, tylko przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i
Wyszyńskiego w Iławie, wnioskowała Gmina Miejska Iława. Oba
projekty zostały odrzucone już
w I etapie weryfikacji, jednak w tym
temacie broni nie składa poseł
Zbigniew Ziejewski. Najpierw
Koalicja Polska – PSL, UED,
Konserwatyści złożyła dwie
poprawki do ustawy budżetowej, by
w budżecie państwa zagospodarować środki na budowę dwóch
wiaduktów. Poprawka została
odrzucona głosami posłów
Zjednoczonej Prawicy. Teraz poseł
Zbigniew Ziejewski interweniuje

Kładka nad torami w Morągu pozostaje zamknięta od roku. Poseł Zbigniew
Ziejewski interweniuje by zmienić uciążliwą dla mieszkańców sytuację

w tej sprawie u Ministra
Infrastruktury.
Przez zachodnią część naszego
województwa przebiega ważna
linia kolejowa, łącząca Warszawę
z Trójmiastem. Tą trasą codziennie
przemierza kilkadziesiąt pociągów
i za każdym takim przejazdem
rogatki kolejowe opuszczane są na
drodze wojewódzkiej w Iławie oraz
na drodze krajowej numer 16. To
spore utrudnienie dla kierowców,

ponieważ tworzy to ogromne korki
w mieście i tym samym paraliżuje
ruch. To bardzo potrzebna inwestycja dla naszego regionu. Mam
nadzieję, że uda mi się przekonać
Ministra Infrastruktury, pana
Andrzeja Adamczyka, do budowy
dwóch wiaduktów kolejowych,
które udrożnią ruch samochodowy
– powiedział poseł Zbigniew
Ziejewski.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Upadek polskiego rolnictwa to groźba
wysokich cen w sklepach!
Zeszłoroczne strajki rolników nie były przypadkowe. Globalizacja, brak dobrych
regulacji i ochrony prawnej polskich rolników przed wielkimi koncernami, bankami
oraz światowymi zmianami powoduje, że niestety polskie rolnictwo znalazło się
w krytycznym punkcie. Jako społeczeństwo musimy sobie zdać sprawę, że jeśli
obecny stan rzeczy się utrzyma to w przyszłości grozi nam jako Polakom ryzyko
wielkich podwyżek cen produktów rolnych.
Upadek polskiego rolnictwa to groźba wysokich cen w sklepach!
Jako konsumenci coraz większą ilość zakupów dokonujemy w hipermarketach i dyskontach,
nie zaś w małych lokalnych warzywniakach czy na targowisku. Globalizacja i spora
ingerencja rynków zewnętrznych w polskie rolnictwo powoduje, że sytuacja rolników jest
coraz trudniejsza.
Pandemia tylko przyspieszyła ten proces i uwidoczniła trwające od lat wyniszczające
mechanizmy nierównej konkurencji.
Polska słynęła z produkcji rolnej przez setki lat. Niestety coraz więcej znaków pokazuje, że ta
dziedzina wpływająca znacząco na produkt PKB może już wkrótce wpaść w poważne
kłopoty. Polska w dużej mierze straciła już przemysł stoczniowy, motoryzacyjny. Wkrótce
wskutek zmian energetycznych degradacji może ulec również górnictwo. Jeśli stracimy
jeszcze najważniejszą gałąź jaką jest rolnictwo, to niestety gospodarcza przyszłość Polski
nie rysuje się w dobrych barwach. Jeśli polski kapitał zniknie z rolnictwa w naszym kraju, ceny
produktów spożywczych dyktować bedą wielkie sieci handlowe i koncerny.
Dobrze, że znajdują się Posłowie jak Poseł Zbigniew Ziejewski z Koalicja Polska - PSL, którzy
nie chcą do tego dopuścić. Mają oni rację. Nie bez przyczyny, Bill Gates, jeden z
najbogatszych ludzi na świecie, skupuje ziemię rolną w USA. Wielu ekspertów i analityków
gospodarczych już dziś szacuje, że już za kilkanaście lat na świecie panować będzie
niedobór produktów rolnych, rolnictwo będzie wtedy złotem XXI wieku. Trzeba o nie dbać, a
nie dobijać gospodarczo i uzależnić się od zagranicznych uwarunkowań.
Kto miał kłopoty w pandemii. Czy wiesz, że?
- rolnik siejący ziemniaki miał problem w pandemii. Wszystko przez zamknięte
restauracje, bary i mniejsze spożycie np. frytek
- w branży mięsa wołowego zdestabilizowany został rynek szlachetnych elementów
takich jak polędwica, antrykot i rostbef. Polska jest wiodącym eksporterem tych
towarów w Europie.
- spadła sprzedaż czerwonej kapusty w 2020 r., mniejszy eksport
- w Polsce panuje ptasia grypa, co powoduje spory ubytek stad reprodukcyjnych.
Już niedługo na rynku może być 30% mniej drobiu, co spowoduje wzrost cen!

Mechanizmy, które doprowadzają do upadku polskie rolnictwo
- monopolizacja rolnictwa, rynku produkcji produktów rolnych oraz dystrybucji produktów
rolnych- znikają małe gospodarstwa rolne, wskutek coraz niższych cen skupu, zostają duże
podmioty
- zamknięta branża hotelowa i gastronomiczna w pandemii, utrata rynku HoReCa, brak zbytu
- zarwane łańcuchy dostaw zagranicę, polskie rolnictwo było czołowym eksporterem. Towar
zostaje w kraju powodując nadpodaż i spadki cen skupu. Taka sytuacja dotyczyła w dużej
mierze mleka, drobiu, wołowiny
- podrożały zboża i rzepak, wskutek potrzeby gromadzenia zapasu w czasie pandemii
- coraz większa rola pośredników pomiędzy rolnikiem a sklepem, często surowiec rolny
bezpośrednio od rolnika stanowi tylko 15% ostatecznej ceny!
- wiele akcji społecznych pokazało, że większe sklepy nie zawsze prawidłowo oznaczają kraj
pochodzenia produktów rolnych.
- gwałtowny wzrost cen paliw i środków do produkcji rolnej
- rolnicy mają wysokie zadłużenie w bankach, w przypadku wzrostu stóp procentowych, raty
mogą być za wysokie do spłaty dla rolników
- osłabiająca się złotówka, droższe zakupy sprzętów do rolnictwa
- upadek polskich firm produkujących sprzęt do rolnictwa, m.in. kłopoty legendarnego
URSUSA, uzależnienie od zagranicy
- Unia Europejska chce wprowadzić podatek od mięsa, by walczyć z klimatem!
- lansowanie mody na produkty bezmięsne to cios w wiele branż polskiego rolnictwa

Reklama

Na sprzedaż wspaniały dom wolnostojący wybudowany na dużej
działce. Super lokalizacja
LOKALIZACJA: Doskonała lokalizacja dla osób ceniących ciszę i dobre połączenie z miastem. Dom zlokalizowany jest
w centralnej części miejscowości Nowa Wieś. Bardzo bliska odległość od trasy S7, przy węźle Pasłęk południe, daje szybkie
połączenie z Elblągiem (15min) oraz Pasłękiem (4min) a zarazem gwarantuje spokój i uroki życia blisko miasta.
BUDYNEK: Dom wolnostojący, wybudowany w 2019 roku, na podstawie projektu „DOM IDEALNY” z poddaszem użytkowym.
Budynek o powierzchni użytkowej 161,3m2 w tym: parter 108,3m2 z garażem w bryle budynku, poddasze 53m2. Usytuowany jest
na działce o wielkości 1634m2.
Parter domu jest nowocześnie zaaranżowany, z otwartą kuchnią w zabudowie, która łączy się ze słonecznym salonem, z którego
drzwi tarasowe prowadzą na ogród. Na tym poziomie mieści się również łazienka z wc oraz dwa pokoje. Poddasze to otwarta
przestrzeń do zagospodarowania, pozostaje do aranżacji nowych właścicieli. Na parterze zastosowane jest ogrzewanie
podłogowe. Woda doprowadzona jest z gminnej sieci wodociągowej. Dom ogrzewany jest piecem z podajnikiem na ekogroszek
i wyposażony jest w zbiornik szamba. Oferowana nieruchomość daje możliwość spełnienia marzeń o pięknym domu z dużym
ogrodem.
INFORMACJE FINANSOWE:
Cena ofertowa nieruchomości: 699.000zł. Wstępną decyzję kredytową otrzymasz w ciągu jednego dnia.
Istnieje możliwość dokupienia całości terenu o łącznej powierzchni około 4600m2 wraz z zarybionym stawem.
Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1% brutto.

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

www.kingdomelblag.pl

ul. Szczygla 66, Elbląg
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Od lewego do prawego
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Czy inicjatywa paszportów covidowych
proponowana przez Unię Europejską jest
słuszna? - 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 się o głośny obecnie temat czyli paszporty covidowe.
Czy popierają tą inicjatywę?
Unia Europejska już od tego lata chce wprowadzić, tzw. paszporty szczepionkowe. Początkowo miały one służyć jedynie do
podróżowania między krajami. Okazuje się, że ich zakres ma być nieco szerszy i paszporty covidowe mają ułatwiać również
wejścia na stadiony czy do kin i teatrów. Czy świat i Polska powinny podążać w takim kierunku, gdzie osoby niezaszczepione będą
miały znaczne utrudnienia w codziennym życiu? Oto pytania:
1) Czy Pana zdaniem wprowadzanie paszportów covidowych w krajach Unii Europejskiej to dobry pomysł? Czy nie jest to wbrew pozorom zagrożenie dla branży turystycznej,
rozrywkowej, sportowej w Polsce i Unii Europejskiej, gdyż wielu turystów ze świata może zdecydować się na odpoczynek i rozrywkę w krajach, gdzie takie paszporty nie będą
wymagane?
2) W Polsce i innych krajach na świecie trwa wielka akcja szczepionkowa. Osoby mające obawy przed szczepionkami są masowo krytykowane przez szerszą opinię publiczną. Czy
Pana zdaniem akcja szczepionkowa w Polsce przebiega poprawnie jeśli idzie o kampanię informacyjną w zakresie bezpieczeństwa podawanej nam szczepionki? Czy jest Pan już po
szczepieniu lub planuje się zaszczepić w ciągu najbliższego roku?
Szczepmy się! - ja swoją pierwszą
dawkę szczepionki przyjmę w maju

Paszporty covidowe to naruszenie praw podstawowych człowieka. Niepokornych
obywateli izoluje się w Chinach i Korei Północnej – czy w tą stronę chcemy zmierzać?

Epidemia związana z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę określaną jako COVID-19
(Coronavirus Desease 2019), która
rozpoczęła się w Chinach w ostatnich
miesiącach 2019 r. i już w ciągu
pierwszych kilkunastu tygodni
doprowadziła do śmierci ponad 100
tys. ludzi na całym świecie poddała
ona bolesnej weryfikacji nie tylko
rzeczywistą jakość systemów opieki zdrowotnej poszczególnych
państw, ale również sprawność ich rządów i przyjmowane przez
nie priorytety.
Przypomnę, że w kwestii czy szczepienia na koronawirusa
powinny być w Polsce obowiązkowe Rada Ministrów wraz
z Prezydentem wyraźnie wskazywali, że rząd Polski sfinansuje
taką szczepionkę dla swoich obywateli. Ponadto Ministerstwo
Zdrowia podkreślało, że kiedy już szczepionka zostanie
wynaleziona, powinna najpierw zostać wnikliwie przebadana.
Następnie, po dopuszczeniu do użytku, powinna być dostępna
powszechnie, przede wszystkim dla seniorów. Podkreślano
również, że złym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie przymusu
szczepienia wszystkich obywateli. Wyznaje się zasadę „Kto
będzie chciał skorzystać z tej szczepionki, ten będzie mógł to
zrobić”. Zgodnie z zapowiedziami Rady Ministrów RP
i Prezydenta RP szczepienia są dobrowolne, tak, jak przy grypie.
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej
Unii Europejskiej. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od
decyzji Europejskiej Agencji Leków. Teraz z perspektywy już
ponad roku zmagań z koronawirusem, przekonujemy się
o słuszność obranej strategii.
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln
ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od
kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już
50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie
ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa. Osobiście czekam na
mój majowy termin przyjęcia pierwszej dawki szczepionki. Moim
zdaniem obecna akcja informacyjna zachęcająca do szczepień
jest lepszym rozwiązaniem niż wprowadzanie paszportów
covidowych w krajach Unii Europejskiej. Naukowcy dowodzą, że
im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy
odporność populacyjną. Szczepiąc się, możemy się przyczynić
do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do
normalnego życia. Powrót do normalności oznacza: odejście od
maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót
dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy
rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe
zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin
i teatrów, wakacje bez ograniczeń, poprawę jakości życia nas
wszystkich. Podkreślić należy, szczepionki są najbardziej
skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi
chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy
cywilizacji od kilkuset lat.

Paszporty covidowe to jest naruszenie praw podstawowych człowieka. To jest segregacja
służąca interesom korporacji, wykluczenie nie mające żadnych przesłanek prawnych. Jeżeli
szczepionki są tak skuteczne jak podają firmy je produkujące, to zaszczepieni nie mają się
czego obawiać. Raczej problem leży po stronie nie zaszczepionych. Chyba, że powszechny
przekaz o skuteczności jest fałszem – już głośno mówi się o konieczności podania trzeciej
dawki, ale są też nieśmiałe sygnały, że trzeba się będzie szczepić sezonowo corocznie.
Przyszłość biznesu szczepionkowego jest świetlana – lepsza niż pasty do zębów, proszku do
prania czy nawet benzyny. Ogromny miliardowy rynek. A tych co się nie zaszczepią może
pozamykać w koloniach karnych – już chyba tak gdzieś jest, że się niepokornych izoluje, w Chinach i zdaje się, że w Korei
Północnej. Czy w tą stronę ustrojową chcemy zmierzać?

Dr Marcin Kazimierczuk, Radny Województwa WarmińskoMazurskiego, Prawo i Sprawiedliwość

Ekspert z otoczenia premiera prof. Anna Piekarska chce by niezaszczepieni sami płacili za swoje leczenie! - nie można
wywierać presji na osoby, które nie godzą się na eksperyment medyczny
Nie ma sporu co do tego, że te wszystkie szczepionki są eksperymentem na globalną skalę, wszak zostały dopuszczone
warunkowo, a z firm farmaceutycznych zdjęta została odpowiedzialność za działania uboczne i nieprzewidziane odległe skutki.
Jakim prawem tego nikt nie wie. W Polsce póki co szczepienia są dobrowolne i to jest prawidłowe. Kto jest odważny niech się
szczepi – ci, którzy tak odważni nie są, mają zgodnie z konstytucją prawo odmówić przyjęcia szczepionki. Problem zaczyna się
gdy w otoczeniu premiera pojawiają się tacy eksperci jak prof. Anna Piekarska, która proponuje aby osoby niezaszczepione
płaciły za swoje leczenie. Pomysł z pogranicza już nie tylko miękkiego terroru ale również rodem z mafijnych praktyk zbierania
haraczy. Składkę zdrowotną pobierać tak, ale leczyć już nie. Niezaszczepieni będą się leczyć sami, tylko niech państwo odda
im przez lata płacone składki. Nikt nie ma prawa wywierać presji na osoby, które nie godzą się na eksperyment medyczny.
Każdy obywatel ma również prawo do prywatności w zakresie stanu swojego zdrowia bez konieczności dzielenia się ta
informacją publicznie.
Stefan Rembelski, Kukiz'15
Paszporty szczepionkowe mogą dyskryminować najmłodszych obywateli, którzy czekają ciągle na swój termin
szczepień
Unia Europejska pracuje nad przepisami, które mają ułatwić poruszanie się po wspólnocie
mimo trwającej pandemii. Chodzi o pakiet trzech certyfikatów, które potwierdzą, czy dana osoba
jest zaszczepiona, przeszła chorobę lub czy ma aktualny negatywny wynik testu na
koronawirusa. Posiadacz takich dokumentów będzie mógł liczyć np. na zniesienie obowiązku
kwarantanny, gdy wyjeżdża za granicę w ramach wspólnoty. Jest to rozwiązanie, które powinno
ułatwić życie Europejczykom.
Z drugiej strony istnieje groźba dyskryminacji obywateli, którzy nie mieli możliwości zaszczepić
się przed wakacjami z powodu braku dostatecznej liczby szczepionek. Dotyczyć to może
przede wszystkim najmłodszych obywateli.
Aby wydać ostateczny werdykt w tej sprawie należy poczekać na wspólną propozycję Komisji
Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego, która powstanie w najbliższych tygodniach.
Należy również bacznie obserwować tempo szczepień. Pozostaje sprawą otwarta, czy rządowi
uda się wywiązać z optymistycznych zapowiedzi dotyczących tempa szczepień.
Nie ma dziś większego zagrożenia życia niż pandemia COVID-19, musimy się szczepić
Niestety Narodowy Program Szczepień odbywa się z licznymi perturbacjami. Apogeum kompromitacji rząd osiągnął 1 kwietnia.
Do tej pory nie wiemy, czy chodziło o błąd systemu, bałagan w aktach prawnych, czy nieudolność w komunikacji. Czy był to
zbieg nieudolności i pecha, czy działanie celowe?
Z drugiej strony chciałbym, aby rządowy program szczepień najgorsze miał już za sobą. Jeśli chcemy powrócić do normalnego
życia, którego atrybutami są wizyta w teatrze, kinie, czy na siłowni, to musimy osiągnąć odporność zbiorową. Czyli konieczne są
masowe szczepienia. Ja czekam na swój rocznik.
Niepokoi mnie stanowisko Episkopatu Polski, który postanowił zająć się etyczną stroną szczepionek. Tymczasem jeśli chcemy
chronić życie, być za życiem, to musimy się szczepić. Nie ma dzisiaj większego zagrożenia życia niż pandemia COVID-19.
I lepszej ochrony życia niż szczepionki.
dr inż. Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Wprowadzenie paszportów covidowych może przywrócić dobrą
koniunkturę dla wielu branż

Pomysł tzw. paszportów covidowych nie powinien
nigdy powstać!

Wprowadzane rozwiązania, a także sytuacja pandemiczna jest bardzo
dynamiczna i dziś nie można na 100% potwierdzić, że rozwiązanie nad
którym pracuje się na szczeblu Rady Unii Europejskiej wejdzie w życie.
Obecnie następuje przyśpieszenie ze szczepieniami i możliwe, że takie
tzw. „paszporty” nie będą potrzebne. Jednak gdyby miały zostać
wprowadzone nie widzę zagrożenia dla wspomnianych branż. Takie
rozwiązanie może wręcz przeciwnie, przywrócić dobrą koniunkturę.
W 2021 roku nie powinniśmy się spodziewać dużej ilości turystów spoza
kontynentu europejskiego, ale gdyby paszporty zostały wprowadzone to
dzięki takiemu rozwiązaniu „odblokowana” zostanie możliwość podróżowania po Unii Europejskiej
i tym samym ułatwienie dla lokalnych branż turystycznych, sportowych i HoReCa. Niemniej należy
pamiętać, że Europa należy do „bogatej północy” i ma uprzywilejowaną pozycję na świecie, tym
samym łatwiejszy dostęp do szczepionek. Razem dołączyło do inicjatywy „Non profit on pandemic”,
która nawołuje Komisję Europejską by ta zrobiła co w jej mocy, aby uczynić szczepionki oraz lekarstwa
przeciwko koronawirusowi dobrem publicznym dostępnym bezpłatnie dla każdego na świecie,
a wszystkie umowy pomiędzy firmami farmaceutycznymi a Unią Europejską powinny być jawne
i transparentne.

Uważam, że pomysł taki jak tzw. paszporty covidowe nie
powinien nigdy powstać, a to, że musimy ten kierunek
omawiać, oznacza jedynie tyle, że rządząca i próbująca
poszerzać swoją kontrolę nad obywatelami Unia
Europejska, chce mieć tę moc nieco szybciej. Tworzenie
kategorii obywatela lepszego, bo wyszczepionego, jest
w sposób oczywisty ograniczaniem naszych wolności i w
związku z tym powinien być odrzucony przez większość
obywateli. Oczywiście poza aspektem wolności
obywatelskich pojawia się zagrożenie ekonomiczne
i słusznie wskazywane ograniczenia mobilności turystycznej. Liczę więc, że i sama
branża turystyczna, będzie silnie lobbowała za tym, by ten pomysł nie wykiełkował w
ustawy.

Kampania informacyjna i harmonogramy szczepień to jeden wielki chaos
Mam bardzo krytyczny stosunek do przeprowadzania przez rząd PiSu kampanii informacyjnej
dotyczącej szczepień. Tak jak działanie rządu ws. przeciwdziałania pandemii, tak i kampania
informacyjna i harmonogramy szczepień to jeden wielki chaos. W ciągu ostatnich dwóch tygodni
zasady zmieniały się kilkukrotnie i nam, obywatelom trudno się połapać w obecnie obowiązujących
zasadach. Do szczepień dopuszczane są kolejne roczniki (i dobrze), ale ciągle są osoby z grup
priorytetowych do zaszczepienia, wyrażające chęć zaszczepienia, które nawet nie otrzymały terminu
szczepienia. Ja z racji wieku nie mogłem być do tej pory zaszczepiony. W styczniu zgłosiłem się do
szczepień. Obecnie czekam na otwarcie zgłoszeń dla rocznika 1986. Mam nadzieję, że uda się mi,
a także mojej rodzinie zaszczepić jak najszybciej, by nie musieć dalej obawiać się o zdrowie swoje
i bliskich.

Merytoryczna kampania informacyjna ws. szczepień praktycznie nie istnieje. Jest
za to mocna kampania propagandowa!
Rzeczywiście, szczególnie w grupach, które szczepione były priorytetowo, słychać
mocną krytykę dla tych, którzy zdecydowali się skorzystać z dobrowolności i się nie
zaszczepili. Mówię tu między innymi o nauczycielach, z którymi mam stały kontakt,
starając się być ich reprezentantem. Chciałbym by do takich sytuacji nie dochodziło
i abyśmy się wzajemnie nie wykluczali jedynie za to, że ktoś nie zechciał, gdy mógł,
skorzystać ze szczepionki. Kampania informacyjna u nas praktycznie nie istnieje, jest za
to mocna kampania propagandowa, w którą zaangażowani są politycy, media i nawet
niektórzy celebryci. Wygląda to lekko mówiąc dziwnie, tak jakby nie szło ludziom wprost
mówić konkretnie czym ta szczepionka jest, co daje. Myślę, że byłoby o wiele uczciwsze
podejście poważne. Sam przechodziłem Covid-19 ciężko, w szpitalu. Szczęśliwie
wróciłem już do zdrowia, ale ani nikomu nie życzę, ani sam nie chcę do tego już najlepiej
nigdy wrócić. Nie szczepiłem się, ale nie wykluczam. Zanim jednak zdecyduję się na
szczepienie, zrobię badania na przeciwciała, które zgodnie z wiedzą medyczną,
powinienem jeszcze mieć.

Bartosz Grucela, partia RAZEM
Artur Dziambor, Poseł na Sejm, Konfederacja
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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Nagi miecz grunwaldzki pod Olsztynem
Do sensacyjnego odkrycia archeologicznego doszło pod Olsztynem. Wydobyto doskonale zachowany
średniowieczny miecz "grunwaldzki" z pełnym osprzętem. Cenne artefakty zostały przekazane marszałkowi
Gustawowi Markowi Brzezinowi i trafią do zbiorów Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
Jak oceniają specjaliści, takie
te pochodzą z przełomu XIV i XV,
Bitwy pod Grunwaldem.
znalezisko trafia się raz na
a więc przeleżały w ziemi ok. 600
W placówce znajdzie się
dziesięciolecia.
lat, to są zachowane w niebywale
nieprzypadkowo - datowanie
dobrym stanie – podkreśla
znaleziska i kontekst historyczny
To fenomenalny zestaw w postaci
pasjonat archeologii Aleksander
ówczesnych terenów Warmii
miecza, pochwy, pasa i dwóch
Miedwiediew, który skarby
i Mazur pozwala snuć przypusznoży. Biorąc pod uwagę, że zabytki
przekazał w darowiźnie Muzeum
czenia, że odkryty właśnie
"grunwaldzki" miecz mógł mieć
związek z największą bitwą
średniowiecznej Europy.
To nieodłączna część naszego
regionalnego dziedzictwa. Jak
wiemy, działania militarne bitwy pod
Grunwaldem wykraczają przecież
poza teren pól pod Stębarkiem
i poza połowę lipca 1410 roku,
dlatego znalezisko podbudza
wyobraźnię. Atrakcyjnością stanu
zachowania automatycznie
"przenosi" w czasy grunwaldzkiego
rycerstwa – mówi marszałek
Gustaw Marek Brzezin. I dodaje: –
Na szczególne wyrazy uznania
zasługuje postawa darczyńcy, który
sprawił, że tak unikatowe zabytki
będą mogły "przemówić" do
wyobraźni szerokiego grona
Reklama

Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin
przygląda się najnowszemu odkryciu.

odbiorców. Oprócz walorów atrakcji
muzealnej znalezisko niesie
potencjał bogactwa wiedzy
historycznej, które jeszcze czeka
na odkrycie
Zestaw orężny zostanie teraz
poddany czynnościom konserwacyjnym i badawczym – tłumaczy
Szymon Drej, dyrektor Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem.
Mamy pewne podejrzenia, co do
statusu społecznego średnio-

wiecznego właściciela miecza
i jesteśmy ciekawi, co kryje się pod
warstwą rdzy. Głębiej zbadamy
również samo miejsce wydobycia
zabytku, by poznać kontekst
sytuacyjny jego pochodzenia.
Tak drogocenne przedmioty
w średniowieczu rzadko kiedy
zostawały w ziemi.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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3-letni Ksawery liczy na pomoc mieszkańców
z Warmii i Mazur - jego los w Twoich rękach!
Wielu z nas, zwłaszcza w okolicy nidawnych świąt Wielkiej Nocy, rozmyślało o sensie życia
i człowieczeństwie. Często zdarza się, że narzekamy na swój los pytając siebie samych: "Dlaczego to
właśnie Ja mam ciężko". Historia Ksawerego Rynkiewicza powinna nas jednak przebudzić. 3–letni chłopiec
z Bartoszyc przeżywa wraz z najbliższymi codziennie cierpienie, a mimo to wierzą, że dzięki ludziom dobrej
woli uda się wrócić Ksaweremu do normalnego życia jakie ma większość dzieci w jego wieku. Wciąż jest
nadzieja i szansa na ratunek. Jego los można powiedzieć jest w naszych rękach. Warto przeczytać ten
materiał do końca.
Ksawery Rynkiewicz to 3-letni
genowa, która pomogła już wielu
może przez jakiś czas utrzymać
chłopiec pochodzący z Bartoszyc.
dzieciom. Zolgensma, nazywany
główkę i posiedzieć samodzielnie.
Do 8-ego miesiąca rozwijał się jak
najdroższym lekiem świata – lek, o
Nie tak powinno wyglądać jego
zdrowe dzieci. Jednak po przejściu
który walczy Ksawcio. Terapię w
dzieciństwo…
infekcji wszystko się zmieniło –
przypadku Ksawerka można
Terapia genowa to dla Niego
Ksawcio przestał ruszać nóżkami,
zastosować do momentu, aż waga
szansa na normalne życie. Szansa,
rączkami, główka bezwładnie
chłopca osiągnie 15kg i została
która bezpowrotnie przepadnie,
wisiała. O siadaniu nie było mowy.
wyceniona na 11mln złotych. Kilka
jeśli nie zdążymy uzbierać prawie
Wizyty u kolejnych lekarzy
dni temu waga wskazała
8 mln brakujących jeszcze złotych.
doprowadziły w końcu do diagnozy
14,7kg…300g czasu, tyle mamy,
Kwota jest ogromna, nikt nie jest w
– SMA2 – rdzeniowy zanik mięśni
aby uzbierać prawie 8mln złotych,
stanie udźwignąć jej samodzielnie.
typu 2. Do niedawna wyrok śmierci
których brakuje. Potem szansa
Dlatego Ksawcio potrzebuje wielu
odroczony w czasie.
przepadnie, innej już nie będzie.
dobrych serc. Także wielu dobrych
Dziś dzieci z SMA mają szansę na
SMA nie wybiera, nie zna litości.
serc mieszkańców z Warmii i Mazur
życie i sprawność. Jest to terapia
Zabiera to, co najcenniejsze –
od Elbląga, po miejscowości
mięśnie – dziecko staje się wiotkie,
Zalewu Wiślanego, Braniewa,
traci wszystkie umiejętności
Ornety, Górowa Iławeckiego,
ruchowe, oddech słabnie, i ma
Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna
problemy z przełykaniem
czy Ostródy, którzy czytają tą
pokarmów zaczyna się dławić.
gazetę.
Nigdy nie słychać żeby płakało, nie
Prosimy, nie bądź obojętny. Każda
umie kaszleć. W końcu nie jest
pomoc jest na wagę złota.
w stanie samo oddychać…
Ksawery jest już na tyle duży, że ma
Na chwilę obecną Ksawcio nie
świadomość swojej odmienności
chodzi. Nie potrafi sam stać.
i ograniczeń. Jest też na tyle mały,
Potrzebny jest specjalistyczny
że nie zdaje sobie sprawy, na ile
sprzęt do wentylacji domowej
wyceniono jego życie i z optymiwspomagającej oddech (respizmem dziecka czeka na lepsze
rator), koflator – dzięki któremu
jutro.
nauczy się odkaszlnąć, ssak – który
Razem możemy sprawić, że i dla
pomaga usunąć mu wydzielinę
Niego nadejdzie.
z buzi, bo sam nie jest w stanie…
Dzięki zastrzykom ze SPIRANZY i
ciężkiej pracy podczas rehabilitacji
Reklama

Link do zbiórki:
www.siepomaga.pl/sma-ksawery
Przelew tradycyjny na konto Fundacji Słoneczko
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
"SŁONECZKO" 77-400 Złotów, Stawnica 33A
Numer konta do wpłat:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem 360/R KSAWERY RYNKIEWICZ
SMS dla Ksawcia:
NUMER 72365 TREŚĆ 0053298
Koszt 2,46 zł brutto (w tym VAT)
Grupa licytacyjna na FB:
https://www.facebook.com/groups/licytujemydlaksawcia
Dobryklik:
https://dobryklik.pl/ksawerysma/
Możesz również przekazać Ksawerkowi 1% swojego podatku:
KRS 0000186434 z dopiskiem 360/R KSAWERY RYNKIEWICZ

Pomagajmy .
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CRR-IP w Braniewie po raz
kolejny wspiera przedsiębiorstwa
w początkowej fazie rozwoju.
Pierwsze miesiące współpracy w ramach 3 edycji projektu
„Parasol na start-indywidualny program inkubacji” za nami.
20 „raczkujących” przedsiębiorstw z województwa
warmińsko-mazurskiego swoje pierwsze kroki stawia przy
wsparciu braniewskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
w dynamicznie zmieniających się warunkach
gospodarczych.
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator
Przedsiębiorczości w 2021 roku zainkubowało kolejnych
20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie
przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka
Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Program ruszył w marcu tego roku. Dwa miesiące pracy były
niezwykle intensywne zarówno dla organizatorów jak
i uczestników projektu. Początkowa faza, wdrożenie
przedsiębiorstw w sktuktury ekosystemu biznesu jaki tworzy
Inkubator w Braniewie były kluczowym elementem. Oprócz
standardowych działań cały projekt i wszystkie realizowane
formy wsparcia zostały dostosowane do warunków
pandemicznych.
W ramach projektu: „Parasol na start - indywidualny program
inkubacji” przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju
z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymują pomoc
opartą na pięciu głównych filarach:
- powierzchni open space,
- usług księgowych i prawnych,
- doradztwa indywidualnego,
- szkoleń,
- promocji i usług ICT.
Indywidualnie dostosowana pomoc, zależna od kondycji
i sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa pozwoliła
w pandemicznej rzeczywistości dosłownie spojrzeć przez
„różowe okulary” na możliwości i zagrożenia rozwoju.
Odpowiednia analiza, wsparcie, wspólna działalność przełamały
granice strachu wśród młodych przedsiębiorstw. „ Różowy”
Parasol Inkubatora nieustannie czuwa nad swoimi
podopiecznymi, tak aby przetrwać najtrudniejszy czas.
Na podkreślenie zasługują fundamentalne założenia projektu.
Wsparcie, pomoc, rozwój pod wspólnym parasolem. Biznes, to
nie jest indywidualna sprawa, ale wynik kooperacji na wielu
płaszczyznach i pomiędzy wieloma jednostkami.
W ramach projektu Przedsiębiorcy korzystają z powierzchni
open space, porad prawnych, opracowane zostało 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
warsztatowo-szkoleniowy – 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.
Misją Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie jest tworzenie
sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorstw, w tym o innowacyjnym charakterze
działalności.
„Naszą ideą jest pomoc nowo powstałej firmie w osiągnięciu
dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na
rynku.”

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

