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Władze województwa wraz z Posłem Zbigniewem
Ziejewski apelują do władz krajowych o pomoc dla
rolników z Warmii i Mazur
Woj. warmińsko–mazurskie w dużej mierze napędzane jest przez sektor rolniczy. To produkcja tej gałęzi
gospodarki wspiera życie wielu mieszkańców naszego regionu. Niestety, w skutek pogarszającej się
sytuacji związanej z ASF (afrykański pomór świń) oraz ptasią grypą sytuacja setek gospodarstw rolniczych
sięgnęła krytycznego stanu. Na całe szczeście bardzo aktywny w tej sprawie jest Poseł PSL - Koalicja Polska
Zbigniew Ziejewski z naszego okręgu. Do sprawy dołączyły też władze woj. warmińsko-mazurskiego, które
na wrześniowej sesji Sejmiku uchwaliły stanowisko skierowane do rządu w sprawie pogarszającej się
sytuacji w rolnictwie.
Poseł Zbigniew Ziejewski od
samego początku jest niezwykle
aktywny w tej sprawie. Dla
rozwiązania problemu zdobywa
coraz większe poparcie
Sprawa problemów rolników
w dobie koron a wirusa umyka
szerszej opinii publicznej. Niestety,
problem się rozrasta, szczególnie
w naszym województwie. Może to
oznaczać potężne straty gospodarcze, które trudno będzie już
kiedykolwiek odwrócić jeśli rząd
przegapi obecną sytuację.
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działa w Sejmi na sali plenarnej, ale
przede wszystkim w Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od
początku Poseł zabiegał
o utworzenie prac specjalnej
Podkomisji ds. walki z ASF,
pierwsze posiedzenie odbyła ona
we wrześniu. Poseł walczy również
o to by rekompensaty dla rolników
były adekwatne do ponoszonych
strat.
Ponadto Poseł Zbigniew Ziejewski
buduje wsparcie jak największej
ilości środowisk dla sprawy
rolników. Podczas sesji Sejmiku
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woj. warmińsko–mazurskiego,
która miała miejsce 28 września
władze województwa podjęły
stanowisko i apel do władz
krajowych o wsparcie rolników
z warmińsko- mazurskiego. Było to
stanowisko w oparciu o opracowanie Polskiego Stronnictwa
Ludowego, w którym władze
województwa apelują do rządu o
systemową pomoc i rekompensaty
w walce z ASF i ptasią grypą.
Niestety, jak zauważył marszałek
woj. warmińsko–mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin nie wszyscy
radni Sejmiku stanęli po stronie
poszkodowanych rolników...
Przeciw apelowi o wsparcie dla
rolników głosowali następujący
Radni: Jolanta Andruszkiewicz,
Paweł Czerniel, Marcin Kazimierczuk, Grzegorz Kierozalski,
Patryk Kozłowski, Grzegorz
Prokop, Dariusz Rudnik, Bożena
Ulewicz, Henryk Żuchowski.
Wszyscy Radni należą do klubu
PiS.
Tragiczna sytuacja w woj.
warmińsko–mazurskim. Poznaj
szczegóły
W stanowisku władz wojewódzkich możemy dowiedzieć się
więcej na temat bardzo ciężkiej
sytaucji w naszym regionie:
"Teren województwa warmińskomazurskiego jest coraz szerzej
objęty skutkami ognisk przypadków ASF. W strefie czerwonej,
tj. obszarze objętym najdotkliwszymi ograniczeniami określonymi
jako poziom III zostały umieszczone całe powiaty: nowomiejski,
iławski, działdowski oraz nidzicki
i południowa część ostródzkiego
wraz z miastem Ostróda.
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Od lewej Poseł PSL Zbigniew Ziejewski, Marszałek Gustaw Marek
Brzezin, którzy aktywnie walczą o pomoc dla poszkodowanych
rolników z naszego województwa

Restrykcjami strefy III zostały
dotknięte gospodarstwa w
odległości aż 40 km od
stwierdzonych ognisk ASF u świń.
W rezultacie w tym obszarze
w województwie warmińskomazurskim znalazło się około
450 tysięcy świń zlokalizowanych
w około 1800 gospodarstwach.
III strefa ograniczeń oznacza dla
producentów żywca wieprzowego
poważne straty finansowe.
A ogniska wybuchają jedno po
drugim - w sumie zanotowano ich w
województwie już 14. Dodatkowo,
każde nowe ognisko, jako obszar
zapowietrzony, przedłuża okres
obowiązywania ograniczeń
o kolejne 30 dni. Powoduje to, że
przez ten czas producenci trzody
chlewnej nie mogą jej sprzedawać w efekcie powstaje kolejny problem
związany z brakiem możliwości
spełniania dobrostanu zwierząt.
Jeśli taka sytuacja utrzyma
się dłużej w województwie,
konsekwencją będzie dalszy
u p a d e k w i e l u g o s p o d a r s t w,
szczególnie tych w których
produkcja trzody chlewnej jest
jedynym źródłem dochodu.
Sytuacja hodowców drobiu
z miesiąca na miesiąc również
ulega coraz mocniejszemu
pogorszeniu. W roku 2021 wykryto
w Polsce 338 ognisk ptasiej grypy,
co spowodowało likwidację
kilkunastu milionów sztuk kaczek,
indyków, gęsi i kurczaków.
Ubój sanitarny oznacza dramat
hodowców w każdym wymiarze.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków
dotknęła w województwie
warmińsko-mazurskim obszaru

wszystkich powiatów." - czytamy w
treści stanowiska uchwalonego
podczas Sesji Sejmiku woj.
warmińsko–mazurskiego
"Sejmik Województwa WarmińskoMazurskiego wnioskuje, aby
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podjął skuteczne działania
zmierzające do zahamowania
rozprzestrzeniania się ASF oraz
zabezpieczył środki finansowe
w budżecie państwa na rekompensaty dla rolników za straty
trzody chlewnej ze wszystkich stref
objętych ograniczeniami oraz objął
ścisłym nadzorem obrót tymi
zwierzętami, jak również
przedstawił odpowiedni program
odbudowy rodzimej produkcji
trzody chlewnej. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ze względu na bardzo trudną
sytuację producentów rolnych
w regionie, apeluje do Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie systemowych rozwiązań,
które będą zabezpieczały producentów trzody chlewnej i drobiu
przed skutkami zjawisk epidemicznych i jednocześnie gwarantowały
szybkie uruchomienie środków
finansowych z budżetu państwa." brzmi apel władz województwa
warmińsko-mazurskiego
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To był wspaniały sezon wakacyjny z
Letnim Przewodnikiem Turystycznym
Bogaty Region!
Za nami sezon letni 2021. Mamy nadzieję, że Przewodnik Turystyczny Bogaty Region pomógł Wam
w odkrywaniu ciekawych miejsc i wydarzeń i umilił tegoroczny urlop na naszych pięknych terenach.
Obecne czasy były doskonałą okazją by poznawać to co najbliżej nas, na wyciągnięcie ręki,
a zwiedzając pobliskie tereny mogliśmy także wesprzeć branże turystyczną i gastronomiczną w
nowej dla nas rzeczywistości. Region Warmii i Mazur, Zalewu Wiślanego, Pomorza i Kociewia to
bogactwo niezwykłych miejsc, przyjaźni mieszkańcy i niesamowita regionalna kuchnia. Znajdują
się tu również nowoczesne hotele i SPA, jak i agroturystyki, campingi i domki nad jeziorami,
restauracje z regionalnym jedzeniem. W tegoroczne lato nie brakowało także ciekawych atrakcji
i wydarzeń, o których na bieżąco pisaliśmy w naszym Letnim Przewodniku Turystycznym.

W tym roku z naszą gazetą byliśmy m.in. na rejsach tramwajem wodnym po Zalewie Wiślanym,
na lotnisku Olsztyn- Mazury, w obiektach turystycznych w Krynicy Morskiej, na letnich koncertach
w Bażantarni w Elblągu. Oczywiście dotarliśmy także z naszym Przewodnikiem turystycznym
do wszystkich miejscowości Bogatego Regionu od Elbląga po Olsztyn.
Poinformowaliśmy turystów i mieszkańców o licznych atrakcjach, tj. Lato w Formie w Elblągu, Święto
Chleba, Olsztyńskie Lato Artystyczne czyli LATO NA WYPASIE, Olsztyn Green Festival. Nie
brakowało także ciekawych wydarzeń w innych miejscowościach Warmii i Mazur m.in. Gala STANDUP w Mrągowie, Piknik Country Mrągowo, Bartoszyckie Lato Artystyczne, Mazury Hip Hop Festiwal w
Giżycku, Wakacyjna Trasa Dwójki w Ostródzie czy Polska Noc Kabaretowa w Ostródzie.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
Już wkrótce rusza Jesienno-Zimowy Przewodnik Turystyczny Bogaty Region
Zachęcamy do śledzenia naszego Przewodnika Turystycznego po Bogatym Regionie Warmii, Mazur, Zalewu Wiślanego, Pomorza i Kociewia bo to jeszcze nie koniec! Tak naprawdę to dopiero
początek, gdyż kontynuujemy naszą przygodę z odkrywaniem nowych miejsc, atrakcji, wydarzeń wartych odwiedzenia na weekendowy wyjazd czy dłuższy wypoczynek. W naszym Przewodniku
Turystycznym znajdziecie także najciekawsze wydarzenia takie jak koncerty, eventy, targi, warsztaty czy organizowane przez liczne firmy z Regionu imprezy okolicznościowe m. in. Pakiety
Bożonarodzeniowe czy Bale Sylwestrowe na rok 2021/2022. Atrakcji i możliwości spędzania wolnego czasu jakich mamy w naszym Bogatym Regionie jest wiele. Odkryjcie go razem z nami!

Powakacyjny powrót do rzeczywistości: jak wrócić do diety po wakacjach?
Rozmawiamy z dietetyk Aleksandrą Pędzich z Poradni Nasza Dieta
Wakacje to czas na relaks i odpoczynek od codziennych obowiązków i pracy. Jeśli w ciągu roku budujesz solidne fundamenty dzięki zdrowym nawykom, to wakacyjne all inclusive nie
odbije się negatywnie na Twoim zdrowiu czy sylwetce. O ile po powrocie wrócisz na właściwe tory i zdrowego odżywiania. Niestety, im dłużej będziesz ten start odwlekać, nadprogramowe
kilogramy mogą zacząć się pojawiać. Zatem do dzieła! Jak wrócić do diety po wakacjach? - podpowiada naszym czytelnikom Aleksandra Pędzich, dietetyk z Poradni Nasza Dieta
1. Jak zacząć? Wyznacz sobie
realny cel, który zachęci Cię do
pracy - Jeśli docelowo Twój cel jest
duży do osiągnięcia, na początku
rozbij go na mniejsze, których nie
będziesz się bać i będą w Twoim
zasięgu. Dodadzą Ci odwagi do
następnych kroków. Zrób plan
działania – Gdy rozpiszesz sobie na
co i kiedy możesz sobie pozwolić - nie
wyda Ci się to takie trudne.
2. Zainwestuj w swoją metamorfozę -może to być karnet na siłownię,
blender do przygotowywania
zdrowych koktajli lub praktyczne
pojemniki, w których zabierzesz
posiłki do pracy. Twoje chęci do
przygotowywania ciekawych posiłków, poznawania nowych smaków
wzrosną jeszcze bardziej, a dodatkową aktywnością fizyczną wesprzesz swoją dietę i przyspieszysz jej
efekty.
3.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 mógłbyś
zrobić innego. Może pójście na
spacer, zamiast intensywnego
treningu na siłowni, na który nie masz
siły ani nastroju lub koktajl owocowy,
który zaspokoi apetyt na słodkie.radzi dietetyk Aleksandra Pędzich,
z poradni Nasza Dieta.
4. 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 kursować pieszo
lub przygotowywać pożywne

kanapki, koktajle, sałatki do pracy
wzrośnie Twoja pewność siebie.
Możesz zacząć stawiać sobie kolejne
wyzwania.
5. Znajdź towarzystwo - czyli
Twojego wspólnika w wysiłku np.
przyjaciel, z którym będziesz mógł
razem ćwiczyć, a nieprzyjemny
obowiązek zamieni się w miłą formę
spędzania czasu. Może to być też
zaangażowany kibic np. mąż,
rodzeństwo, dietetyk od których
otrzymasz dawkę wsparcia i pomogą
Ci przetrwać dni, w których nie
będziesz miał chęci szukając
wymówek.
6. Nie poddawaj się łatwo odchudzanie to proces długotrwały.
Przygotuj się na nieuchronne kryzysy
lub sytuacje nieprzewidziane, które
mogą popsuć w danym dniu Twój plan
działania. Jeśli tak się stanie, nie
przejmuj się, odpocznij i pamiętaj
o tym, że jutro też jest dzień by móc
kontynuować swoją drogę do
wymarzonej sylwetki.
7. Próbujesz samodzielnie
osiągnąć swój cel jednak
nieskutecznie? Nie wiesz gdzie
popełniasz błąd lub jak sobie z tym
poradzić? Jeśli potrzebujesz w tym
pomocy dietetyka - napisz, zadzwoń
i umów się na spotkanie lub
skorzystaj z współpracy drogą
online. Indywidualnie przygotowana
dla Ciebie dieta dostosowana do
Twoich potrzeb, możliwości czasowych, upodobań smakowych
i sytuacji zdrowotnej ułatwi wypracować zdrowe nawyki żywieniowe
i pozwoli osiągnąć swój cel.

Jak wygląda współpraca z
dietetykiem?
W czasie pierwszego spotkania
w poradni przeprowadzam z klientem
wywiad zdrowotno-żywieniowy.
Dzięki wynikom badań krwi oraz
analizie składu ciała mogę ocenić
stan zdrowia i odżywienia organizmumówi dietetyk Aleksandra Pędzich
z Poradni Nasza Dieta. W czasie
spotkania rozmawiamy również
o codziennym sposobie odżywiania
co pozwala nam ustalić przyczynę
otyłości, złych wyników badań lub
gorszego samopoczucia. Plan
żywieniowy przygotowany przeze
mnie dostosowany jest indywidualnie
do stanu zdrowia oraz uwzględnia
preferencje smakowe, umiejętności
kulinarne, czy możliwości finansowe i
czasowe klienta (nie są tzw.
„gotowcami”). W trakcie współpracy

spotykamy się regularnie na
spotkaniach kontrolnych w czasie
których omawiamy przebieg diety i jej
efekty. Oferuję wsparcie i pomoc
przez cały okres współpracy.
Dieta Online to idealne rozwiązanie
dla osób zapracowanych, nie
mających czasu na dojazdy bądź też
nie ma poradni dietetycznej w ich
miejscu zamieszkania, które chciały
by skorzystać z pomocy dietetyka.
Na podstawie ankiety zdrowotnożywieniowej wysłanej drogą mailową
przygotuję indywidualny jadłospis.
Efekty diety sprawdzane są na
bieżąco w trakcie rozmów telefonicznych, przez facebooka lub drogą
mailową, tak aby kolejne jadłospisy
były jak najbardziej dopasowane do
potrzeb, w razie dodatkowych pytań
jestem do Twojej dyspozycji.

Dieta dla par to idealne rozwiązanie,
gdy razem chcecie schudnąć przy
czym nie chcecie codziennie gotować
dwóch różnych dań. Decydując się
na współpracę otrzymujecie dwa
jadłospisy z listą zakupów składające
się w większości z tych samych
posiłków. Są one jednak dostosowane indywidualnie pod względem
porcji w zależności od zapotrzebowania. Dzięki wspólnemu
odchudzaniu motywujecie się
i wspieracie, gdyż przechodzicie
przez ten proces razem. Dzięki
pomocy dietetyka nauczycie się
zdrowych nawyków żywieniowych i
wprowadzacie je do wspólnego życia.
– mówi dietetyk Aleksandra Pędzich
z Poradni Nasza Dieta.
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Prawo / Finanse

Wrzesień / Październik 2021

Specjalna akcja dla naszych czytelników: Bezpłatne wsparcie
Prawno–Finansowe w zakresie bankowości
Czasy pandemii pokazały osobom prywatnym, jak też przedsiębiorcom, jak ważne jest posiadanie wiedzy z zakresu finansów oraz prawa, która zagwarantuje nam jak najlepszą
ochronę naszych budżetów, majątków domowych czy firmy. W dobie zmieniającego się świata, skomplikowanego prawa wychodzimy naprzeciw naszych czytelników z akcją
wspierającą w uzyskaniu bezpłatnego wsparcia na temat indywidualnej sytuacji w zakresie prawa bankowego czy poszukiwania odpowiedniego produktu bankowego.
Masz problem z uzyskaniem
kredytu bankowego? Pisma
z banku, firm windykacyjnych są
dla Ciebie niejasne, nie wiesz
jakie masz prawa? - Skorzystaj
z naszego bezpłatnego wsparcia
i indywidualnej analizy Twojej
sprawy
Często wielu z nas uważa, że jest w
beznadziejnej sytuacji finansowej.
Czasem po prostu nawet nie mamy
pojęcia, że należą nam się
jakieś pieniądze, np. od instytucji
finansowej czy parabanków z tytułu
umów bankowych, parabanków,
które posiadamy lub posiadaliśmy.

Wielu z nas z kolei obawia się, że
jest już lub wpadnie w spiralę
zadłużenia, utraty płynności
finansowej a banki, firmy windykujące czy komornicy zabiorą cały
majątek. Często w obawie o koszty
boimy się wybrać do Kancelarii
Prawnych obawiając się kosztów
prowadzenia takiej sprawy oraz nie
wiedząc czy sprawa jest w ogóle do
wygrania. Praktyka pokazuje,
że nie muszą być to wcale
gigantyczne koszty, zdarzają się
sytuację, że płacimy dopiero po
wygranej sprawie.
Jest też spora grupa osób która
uważa, że nie mają szans spełnić

swoich marzeń na kupno swojego
mieszkania czy budowę domu, bo
tak wskazał ich doradca z banku
czy ekspert finansowy.
Wielu naszych klientów trafiło do
nas z rekomendacji. Wydawało im
się, że ich sprawa jest beznadziejna i nie mają żadnych szans na
kupno mieszkania czy budowę
domu. Często takie informacje
otrzymywali w swoich bankach,
gdzie prowadzili konto osobiste czy
firmowe. Niektórzy mieli już dwie
czy trzy decyzje odmowne z
Banków, gdzie składali wnioski. Ku
ich zaskoczeniu dopiero u nas
udało się ten kredyt załatwić. Warto

próbować i trafiać do doświadczonych specjalistów, którzy
potrafią wskazać przyczyny decyzji
negatywnej w Banku, a nie tylko
przekazać nam suchy komunikat mówi nam Bartosz Radomski,
dyrektor z firmy Luka Finance,
która jest jednym z partnerów
naszej akcji.
Życie i praktyka pokazują, że jeśli
każdy z nas trafi w odpowiednim
czasie w ręce Specjalistów z rynku
finansowego lub do odpowiedniej
Kancelarii Prawnej to jego sprawa
wcale nie musi wyglądać na złą.
Otwiera się wiele nowych
możliwości. Ważne by znać

możliwości do działania i prawa,
które nam przysługują by bronić się
w skomplikowanym świecie
finansów.
Dlatego też we współpracy z firmą
Luka Finance i wiodącymi
Kancelariami Prawnymi z Polski
uruchamiamy akcję Bezpłatnego
wsparcia Prawno – Finansowego
na poziomie wstępnej analizy.
Wa r t o z a d z w o n i ć , n a p i s a ć
i sprawdzić, jak wygląda nasza
sytuacja.

Analiza Raportów BIK –
naszej historii kredytowej

Doświadczeni eksperci finansowi podpowiedzą Tobie jak analiza raportu BIK może zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie kredytu
lub dlaczego Banki odmawiają Ci przyznania kredytu. Zawsze zanim zaczniesz starać się o kredyt w Banku warto przeprowadzić taką
analizę, zwłaszcza gdy mamy w planach starać się o kredyt hipoteczny.

Analiza Zdolności
Kredytowej w Bankach

Sprawdź jakie masz możliwości kredytowe w poszczególnych Bankach na zaciągnięcie kredytu bez wychodzenia z domu.
Współpracujemy z wieloma specjalistami z całego regionu Warmii i Mazur.

Kredyty Frankowe

Twoją sprawą zajmą się eksperci specjalizujący się w prawie bankowym oraz dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi
klauzulami zawartymi w umowach walutowych. Prowadzimy sprawy umów walutowych w CHF, EURO, YEN.

Zwrot kosztów z Banku –
Szansa na duże pieniądze
na Twoim koncie

Dzięki współpracy z uznanymi Kancelariami Prawnymi sprawdzimy czy należą Ci się pieniądze od instytucji finansowych
czy parabanków. Jeśli posiadałeś, posiadasz kredyty w bankach lub parabankach zgłoś się do nas. Masz szansę na duże pieniądze
na Twoim koncie

Usługi dla osób
i podmiotów nadmiernie
zadłużonych, ochrona
majątku

Współpracujemy z jednymi z najlepszych w Polsce specjalistami w zakresie prawa upadłościowego, antywindykacji procesowej,
zabezpieczania nieruchomości oraz dochodów. Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa lub może ulec pogorszeniu i boisz się utraty
majątku warto sprawdzić jak wygląda to z punktu widzenia prawnego.

INFOLINIA BEZPŁATNEGO WSPARCIA PRAWNO – FINANSOWEGO CZYTELNIKÓW BOGATY REGION
KROK 1 – SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ INFOLINIĄ LUB WYŚLIJ NAM MAILA:
Zadzwoń pod numer 733 200 915 lub wyślij e-mail na adres: pomoc@bogatyregion.pl w treści podając do siebie numer
kontaktowy oraz w jakim zakresie oczekujesz pomocy z wyżej wymienionych tematów. Wypełnienie formularza RODO.

KROK 2 – ANALIZUJEMY TWOJĄ SPRAWĘ
Po przekazaniu przez Ciebie podstawowych informacji nasi eksperci i specjaliści z zakresu wiedzy finansowej i prawnej
przeanalizują Twoją sprawę lub nasza infolinia poprosi Ciebie o uzupełnienie dokumentacji w celu dokładniejszego
zbadania sprawy.

KROK 3 – OSZACOWANIE KOSZTÓW SPRAWY / PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ
Po bezpłatnej analizie Twojej sprawy w poprzednich etapach w kroku 3 otrzymasz telefon od konkretnego specjalisty,
który oceni dalsze możliwości działania w Twojej sprawie. W zależności od rodzaju sprawy będzie potrzebne spotkanie na
żywo w siedzibie konkretnej firmy, która zajmie się Twoim tematem lub będziesz kontynuował współpracę drogą online.
W przypadku chęci podjęcia współpracy z daną firmą poznasz warunki i korzyści współpracy oraz ewentualne koszty
w zależności od danej sprawy.

PATRONI
AKCJI

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/

Letnie Rozmowy

Owocne rozmowy, wiele załatwionych spraw–
Letnie Rozmowy z Posłanką Elżbietą Gelert
ciepło przyjęte przez mieszkańców
Przyszła jesień, a wraz z nią końca dobiegł cykl Letnie Rozmowy z Posłanką Elżbietą Gelert, które trwały od lipca.
Na całe szczęście ten rodzaj spotkań mimo upływu lata nie skończy się, organizatorka akcji, Posłanka Elżbieta Gelert,
zapowiada już wkrótce kolejne spotkania z mieszkańcami w nowej formule dopasowanej do kolejnej pory roku.
Letnie Rozmowy były czasem owocnych rozmów i wielu załatwionych spraw mieszkańców
W każdy poniedziałek minionego lata posłanka RP Elżbieta Gelert spotykała się z mieszkańcami Elbląga i okolic na elbląskim
Starym Mieście, aby w swobodnej atmosferze rozmawiać o istotnych sprawach swoich rozmówców. Na "Letnie Rozmowy",
bo tak nazywał się cykl spotkań, pomysłodawczyni często zapraszała również lokalnych samorządowców, z którymi także
można było porozmawiać.
Zależało mi na prawdziwym, naturalnym kontakcie pozbawionym barier, dystansu. Chciałam, aby każdy, kto zdecyduje się na
spotkanie i rozmowę ze mną poczuł się swobodnie i komfortowo. Wydaje mi się, że właśnie na bulwarowej ławeczce, w uroczej
scenerii to się udało. Każda spotkanie, rozmowa pozwalała mi bardziej poznać naprawdę ważne sprawy mieszkańców
w naszym mieście i regionie - mówi Elżbieta Gelert.
Tematyka indywidualnych spotkań, które przeważały w letnie poniedziałki była bardzo zróżnicowana. Najczęściej dotyczyła
problemów osób niepełnosprawnych oraz spraw mieszkaniowych. Wszystkie tematy wymagające działania, rozwiązania
problemu były analizowane, a rozmówcom często posłanka oraz pracownicy biura poselskiego pomagali w szukaniu
rozwiązania, finalnym załatwieniu sprawy. Czasami sytuacja wymagała złożenia jednego pisma w jakiejś instytucji, ale dla
zainteresowanego dana sprawa wydawała się początkowo trudna, skomplikowana. Nie brakowało także prawdziwych wyzwań i
mocno skomplikowanych spraw, które na miarę możliwości zostały wsparte, ukierunkowane do efektywnego rozwiązania. Była i
taka część tematów, która wymagała tylko rozmowy, innego spojrzenia, wyjaśnienia, bo niektórzy dociekliwi mieszkańcy szukali
odpowiedzi na decyzję i aktualne wydarzenia w Sejmie, czy polityce.
Po kilku tygodniach "Letnich Rozmów" przyszedł czas miłego zaskoczenia - mówi Elżbieta Gelert. - Moi wcześniejsi rozmówcy
zaczęli wracać i dzielić się radością z rozwiązanych problemów. I chociaż od początku bardzo ceniłam sobie te spotkania, to był
moment, kiedy poczułam jeszcze większy sens i znaczenie. Jeszcze bardziej czekałam na kolejne poniedziałki.
- dodaje organizatorka akcji Elżbieta Gelert.
Na jesień kolejna seria spotkań Posłanki Elżbiety Gelert z mieszkańcami w nowej formule
Już dzisiaj wiem, że tegoroczne "Letnie Rozmowy" były pierwszą, ale nie ostatnią edycją. Natomiast jeszcze jesienią zaproszę
wszystkich chętnych na kolejne spotkania, w nieco innej formule.- informuje Elżbieta Gelert

Informacje o następnych spotkaniach z posłanką dostępne będą na koncie
Facebookowym:
Elżbieta Gelert – Posłanka RP oraz na Bogaty Region.
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Ponad ćwierć miliona złotych zarobił
Burmistrz Braniewa i Burmistrz Morąga w
2020 roku - jak pozostali samorządowcy?
W ostatnim czasie opinia publiczna mocno skupiła uwagę na temat zarobków polityków. Wszystko
w związku z przegłosowaniem podwyżek wynagrodzeń dla Prezydenta, Premiera, Posłów, Senatorów,
Marszałków i innych funkcjonariuszy administracji publicznej. My przy okazji tej dyskusji postanowiliśmy
się przyjrzeć ile zarobili w 2020 roku włodarze miast z naszego regionu. Czy są bogatymi osobami czy
razczej żyją na podobnym poziomie do zarobków mieszkańców swoich miast?
Liderami zestawienia Burmistrz
B r a n i e w a To m a s z S i e l i c k i
i Burmistrz Morąga Tadeusz
Sobierajski
Postanowiliśmy się przyjrzeć
zarobkom Prezydentów i Burmistrzów miast z naszego regionu.
Nasza analiza nie polegała jednak
tylko na zestawieniu wynagrodzeń
z samego pełnienia swojej funkcji.
Podsumowanie dotyczy też innych
ważniejszych dochodów jakie
osiągnęli włodarze miast w 2020
roku.

Wielu obywateli ma żal do polityków
ogólnokrajowych o to, że w czasie
pandemii koronawirusa pozwolili
sobie na dość znaczne podwyżki
swoich wynagrodzeń.Niestety,
również w samorządach, znajdziemy wiele przypadków włodarzy
miast, których zarobki wzrosły także
mimo trudnych czasów pandemicznych. Przykładem jest tutaj
chociażby Burmistrz Braniewa
Tomasz Sielicki. W jego oświadczeniu majątkowym za rok 2019
osiągnął on dochód z pełnienia

Miasto
Burmistrz / Prezydent

L.p.

Wynagrodzenie z tytułu
sprawowania funkcji
Burmistrza, Prezydenta/ Rok

funkcji Burmistrza Miasta
w wysokości 124843,97 złotych.
W roku 2020 z pełnienia funkcji
Burmistrza dochód wynosi już
131498,30 złotych. Co ciekawe
Tomasz Sielicki gdy pełnił funkcję
wójta gminy Braniewo w 2018 roku
uzyskał dochód roczny w wysokości
aż 164079,28 złotych. Tomasz
Sielicki jak wynika z jego oświadczeń
majątkowych w minionych latach
regularnie otrzymuje dość spore
dopłaty unijne. W 2020 roku z tego
tytułu otrzymał dodatkowo 37166,10

złotych. Poza tym sprzedał ziemię za
wartość 120000 złotych.
Liderem naszego rankingu jest
jednak Burmistrz Morąga Tadeusz
Sobierajski. Z tytułu pełnienia funkcji
Burmistrza Morąga osiągnął on
dochód w wysokości 134472,70

Pozostałe ważniejsze składniki dochodu
w 2020 roku

SUMA

Miasto
Tadeusz
Tomasz
Wiesław
Józef
Ireneusz
Jacek
Piotr
Zbigniew
Burmistrz
Magdalena
Prezydent
Witold
Grzymowicz
Petrykowski
Blank
Wiśniowski
Wróblewski
–Sielicki
Śniecikowski
Burmistrz/
Sobierajski
Popiel
Michalak
Morąga
Braniewa
Pasłęka
Nowe
Ornety
Lidzbarka
Bartoszyce
Ostródy
Tolkmicka
Olsztyna
Elbląga
Dalman
Miasto
Prezydent
Warmińskiego
Lubawskie

1

Burmistrz Morąga
Tadeusz Sobierajski

134 472,70 złotych / Rok 2020

2

Burmistrz Braniewa
Tomasz Sielicki

131 498,30 złotych / Rok 2020

3

Burmistrz Pasłęka
Wiesław Śniecikowski

4

Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz

Emerytura – 185 743, 07 złotych/ Rok 2020, członek
Rady Nadzorczej Fundacja Rozwoju Regionu Łukta –
16 200 złotych / Rok 2020
Gospodarstwo rolne 21,90 ha, dopłaty unijne- 37
166,10 złotych/ Rok 2020 , sprzedaż ziemi- 120 000
złotych / rok 2020

336 415,77 złotych

288 664,40 złotych

135 272,40 złotych / Rok 2020

Adiunkt na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno –
Ekonomicznej w Elblągu – 22 287, 16 złotych / Rok
2020 ; dopłaty AriMR- 582,31 złotych/ Rok 2020

158 141,87 złotych

140 069,92 złotych / Rok 2020

Członek Rady Nadzorczej Warmińsko- Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie
– 15 592, 52 złotych / 2020 rok

155 662,44 złotych

5

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego
Józef Blank

129 996,93 złotych / Rok 2020

Sprzedaż samochodu VOLVO S40– 16 000 złotych / Rok
2020; Warmińsko–Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z
o.o. w Olsztynie- 1626,60 złotych / Rok 2020

147 623,53 złotych

6

Burmistrz Górowo Iławeckie
Jacek Kostka

129 543,60 złotych/ Rok 2020

7

Burmistrz Ornety
Ireneusz Popiel

132 107,02 złotych / Rok 2020

132 107,02 złotych

Jacek Wiśniowski

131 651, 97 złotych / Rok 2020

131 651,97 złotych

9

Burmistrz Bartoszyc
Piotr Petrykowski

126 963, 82 złotych / Rok 2020

126 963,82 złotych

10

Burmistrz Ostródy
Zbigniew Michalak

126 180,34 złotych / Rok 2020

11

Burmistrz Tolkmicka
Magdalena Dalman

113 464,13 złotych / Rok 2020

12

Prezydent Elbląga
Witold Wróblewski

112 147, 74 złotych / Rok 2020

8

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Reklama

Najem 7800 złotych/ Rok 2020

137 343,60 złotych

126 180,34 złotych
Łąki i pastwiska 7,22 ha z zabudowaniami – dopłaty
rolnicze 4619,96 złotych/ Rok 2020

118 084,09 złotych

112 147,74 złotych

złotych za 2020 rok. Dodatkowo
Tadeusz Sobierajski uzyskuje
również dochód z pełnienia członka
Rady Nadzorczej w Fundacji
Rozwoju Regionu Łukta. Jednak
największym składnikiem jego
dochodu jest otrzymywana
emerytura, która wynosi w skali roku
aż 185743,07 złotych. Chyba nie
jeden polski emeryt mógłby o takiej
kwocie pomarzyć.
Podium zamyka Burmistrz Pasłęka
Wiesław Śniecikowski, który poza
pełnieniem funkcji Burmistrza osiąga
dochód z tytułu pełnienia funkcji
adiunkta na Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno–Ekonomicznej
w Elblągu.
Włodarze dużych miast poza
podium. Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski zarobił mniej niż
włodarze z Ornety, Tolkmicka,
Lidzbarka Warmińskiego czy
Ostródy
Dopiero czwarty w rankingu okazał
się Prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz, którego ważniejsze
składniki dochodu dały kwotę ponad
155 tysięcy złotych w skali roku.
Prezydent Olsztyna poza funkcją
Prezydenta, osiąga dochód z
pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
W Olsztynie.Z tego tytułu zarobił
w 2020 roku kwotę 15592,52 złotych.
Co ciekawe jak wynika z oświadczeń majątkowych najmniej
w naszym rankingu za rok 2020
zarobił Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski. W skali roku był to
dochód w wysokości 112147,74
złotych. Wyżej od niego byli
włodarze z Tolkmicka, Ostródy,
Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety czy Nowego Miasta
Lubawskiego.

www.bogatyregion.pl

Sejm / Z Regionu 7

facebook.com/bogatyregion/

Niezwykła wycieczka na zakończenie
wakacji… radość dzieci bezcenna
Każdy z nas pamięta okres końca wakacji. Kiedy wspólnie z rodzicami zakończyło się już letnie
podróżowanie, a początek szkoły zbliżał się wielkimi krokami, chyba każdy z nas czuł spadek dobrego
samopoczucia. Mimo upływu lat i innych czasów kolejne roczniki uczniów przeżywają to samo… Na całe
szczęście w tym roku z pomocną dłonią pojawił się dla dzieci z powiatu nowomiejskiego Poseł PSL –
Koalicja Polska Zbigniew Ziejewski, który zaprosił na niezwykłą wycieczkę do polskiego parlamentu.

Poseł Zbigniew Ziejewski
zafundował bezcenną radość
dla dzieci na koniec wakacji
Poseł PSL – Koalicja Polska
zasiada w ławach sejmowych
pierwszą kadencję. Jednak przez
ten stosunkowo krótki okres
zrealizował już wiele cennych
inicjatyw nie tylko na polu
politycznym, ale również w życiu
społecznym, obywatelskim czy
uczestniczył w licznych akcjach
charytatywnych dla mieszkańców
naszego regionu.

i młodzieży mogła zasiąść
w sejmowych ławach oraz z bliska
zobaczyć, jak pracują Posłowie
podczas posiedzeń.
Dzieci podczas wycieczki mogły
też zobaczyć gabinet Wicemarszałka Sejmu z PSL – Koalicja
Polska Piotra Zgorzelskiego
zasiadając na jego fotelu przy
biurku, gdzie pracuje na codzień.

Szczególnie bliski Posłowi jest los
dzieci i młodzieży. Zbigniew
Ziejewski od początku swojej roli
Posła aktywnie wspiera np. Dom
Dziecka w Elblągu czy organizuje
wycieczki do Sejmu.

Wśród podróżujących dzieci
podczas tego dnia zagościła
bezcenna radość. Padało wiele
pytań odnośnie codziennej pracy
parlamentarzysty. Jest więc
nadzieja, że przyszłe pokolenia
Polaków, wbrew powszechnej
opinii wielu z nas, będą się
interesowały i angażowały w życie
publiczne naszego kraju.

W tym roku na koniec wakacji
z niezwykłej wycieczki do Sejmu,
Senatu i Warszawy mogły
skorzystać uczniowie z powiatu
nowomiejskiego. Grupa dzieci

Po zwiedzaniu budynku Sejmu
i Senatu uczestnicy wycieczki
obejrzeli również najważniejsze
atrakcje turystyczne stolicy za

sprawą specjalnego angielskiego
autobusu. Wszyscy wspólnie
zwiedzili Stare Miasto w
Warszawie, a także pomnik
P o w s t a n i a Wa r s z a w s k i e g o
przypominając sobie także
o ciężkich czasach jakie w swojej
historii przechodził nasz kraj.
Liczę, że wizyta w Sejmie
pozostawi niezapomnianie
wspomnienia wśród młodzieży.
Moi goście zadawali mnóstwo
pytań i jestem przekonany, że
wśród tej grupy byli przyszli
posłowie i senatorowie. Bardzo
dziękuję opiekunom oraz
młodzieży za wspaniale i mile
spędzony czas. – podsumowuje
niezwykłą wycieczkę Poseł PSL
- Koalicja Polska Zbigniew
Ziejewski.
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Podwyżki polityków, szalejąca drożyzna –
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 oceniają ostatnie podwyżki dla polityków oraz
czy jest sposób na szalejącą drożyznę na stacjach paliw.
Żyjemy w czasie rosnących cen energii, kosztów dla przedsiębiorców, inflacji na wielu produktach. Jednocześnie jednak cały
czas gospodarka zmaga się z problemami wynikającymi z pandemii. Jak w takich czasach nasi rozmówcy oceniają ostatnie
decyzje rządzących?
1) Jak ocenia Pan podwyżki jakie zostały uchwalone w wakacje dla polityków. Po zmianach Premier czy Marszałkowie
mają zarabiać powyżej 20 tys. złotych. Pensje na innych szczeblach mają wzrosnąć często od 40% do 60%. Pensja
Prezydenta ma być co roku waloryzowana. Dodatkowo rząd od 2022 podwyższa pensje minimalną do 3010 złotych
brutto z 2800 brutto w 2021 roku. Czy w dobie panującego kryzysu dalsze podwyższanie kosztów i obciążeń
pracodawców jest zasadne?
2) Ceny paliwa na stacjach benzynowych szybują mocno w górę. Obecnie kierowcy muszą płacić już ok. 6 złotych za litr PB95. Gdy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji Prezes
Jarosław Kaczyński na konferencji z kanistrem paliwa mówił jak wielka może być rola Państwa w regulowaniu ceny paliwa. Czy rząd PiS powinien zareagować na rosnące ceny paliwa?
Jakie ma ku temu narzędzia i czy odpowiednio je wykorzystuje?
Trwa futrowanie klasy politycznej
nowymi apanażami kosztem
uciskanego podatkami narodu
Podwyższenie pensji Prezydentowi,
Premierowi i Marszałkom potwierdza
to co wszyscy widzimy codziennie,
a czego nie chce oficjalnie przyznać
rządząca nami klika: utratę wartości
pieniądza czyli postępującą drożyznę.
Jednocześnie "dobry" rząd w swej
niepohamowanej chęci ulżenia osobom na nędznym etacie zdecydował
o podniesieniu tzw.minimalnej pensji
o kilka złotych chcąc zatrzeć niemiłe
wrażenie futrowania klasy politycznej
nowymi apanażami kosztem uciskanego podatkami narodu. Wiadomo,
iż każde podniesienie w/w. pensji to
obciążenie fiskalne pracodawcy i spowoduje dwa zjawiska: ucieczkę
do szarej strefy (czytaj: bezpodatkowej) i/lub podniesienie ceny
produktu, a więc dalszą inflację. Innymi słowy jest to gaszenie pożaru
benzyną. Nie sądzę żeby o tym nie wiedział taki rasowy bankster jak M.
Morawiecki. Dlaczego więc Premier wprowadza takie łobuzerskie
regulacje? Czy Wynika to z filozofii przyjętej przez dotychczasowe
"polskie" rządy ostatniego 30-lecia: PO NAS CHOĆBY POTOP?
Jak powinien postąpić prawdziwy polski rząd tzn. taki, który dba
o swoich obywateli? Powinien natychmiast znieść wiele obciążeń
podatkowych, z których liczne zwane są daninami lub opłatami.
Powinien zlikwidować bandycki podatek dochodowy będący karą za
dobrą pracę. Wreszcie powinien także zacząć reformę beczki bez dna
w postaci molocha ZUS-owskiego, którego kasa tak naprawdę świeci
pustką, a większa część wypłat emerytalnych pochodzi z budżetu
państwa w postaci drukowanego pustego pieniądza co oczywiście
dalej napędza inflację. Wobec powyższego czy czeka nas krach
gospodarczy w najbliższym czasie? Już niedługo się przekonamy.
Rząd jednym ruchem mógłby doprowadzić cenę paliwa poniżej
5 złotych!
Rosnąca cena paliwa na stacjach benzynowych w ostatnim czasie
tylko w minimalnym stopniu odzwierciedla prawdziwe ceny paliw na
światowych rynkach. Kupujemy paliwo po ok. 6 złotych z powodu jego
potwornego opodatkowania, tj. podatek VAT + akcyza + opłata
paliwowa = 59% ceny benzyny. Jeśliby nawet paliwo w hurcie byłoby za
darmo to i tak płacilibyśmy za nie ok. 3zł i 60gr. Jest to złodziejski
rządowy haracz ściągany od każdego szczęśliwego posiadacza
pojazdu niezbędnego do prowadzenia działalności lub w celu dotarcia
do miejsca pracy. Jak zmniejszyć cenę tego nośnika energii tak bardzo
drenującego nasze kieszenie ? W prosty sposób: zlikwidować choćby
tylko akcyzę (skoro bez VAT-u nie można się obyć) i już tego samego
dnia cena benzyny spadnie poniżej 5 złotych. Proste, prawda?
A dlaczego żądna naszej krwi i pieniędzy PiSowska "elita" tego nie
uczyni? Boście drodzy wyborcy podarowali im pełnię władzy, z której
nie zrezygnują aż nadejdzie inflacyjny potop i cena chleba podskoczy
do 8-10 złotych. Wówczas każdy następny rząd będzie musiał zjeść ten
finansowy pasztet i jeśli nie będzie to formacja wolnorynkowa to wyłoży
się bardzo szybko brnąc w absurdalnych socjalnych przedsięwzięciach
typu zasiłki, dodatki, dopłaty, 500+, 1000+, emerytury 13 i 14 itd. itp.
a ceny dalej będą rosnąć...
Andrzej Wyrębek,
Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke

Problemem nie są pensje, tylko nadzatrudnienie. Od wejścia Polski do Unii
Europejskiej w elbląskim Urzędzie Miasta przybyło prawie 200 etatów!
Proszę pamiętać, że polscy politycy i urzędnicy mają jedne z najmniejszych
pensji w Europie. Jeżeli oczekujemy od kogoś jak najlepszej pracy, to musimy
również zapewnić jak najlepszą pensję. Tak jest w biznesie, tak powinno być
w sektorze państwowym i samorządowym. Moim zdaniem problemem nie są
pensje tylko nadzatrudnienie. W 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii
Europejskiej w elbląskim Urzędzie Miasta było 265,5 etatów, a pod koniec 2020
roku jest ich już 447,5. Rozumiem, że sporo obowiązków pewnie urzędnikom
przybyło, ale czy w dobie powszechnej informatyzacji potrzebujemy aż 200
etatów więcej? Czy w Elblągu potrzebujemy 25 radnych, albo 460 posłów
w Sejmie? Dla porównania w Warszawie jest aż 469 radnych, gdy np. w Nowym
Jorku 51, a Los Angeles 15.
Pensja minimalna ma na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której pracownik otrzymuje niższe wynagrodzenie niż wartość
wykonywanej przez niego pracy. W tym rozumieniu oczywiście jest to narzędzie bardzo potrzebne na rynku pracy i mówię
to jako Republikanin i zwolennik wolnego rynku. Istnieją obawy, czy podniesienie płacy minimalnej nie wpłynie na
zwiększenie inflacji. Moim zdaniem nie, ponieważ przyczyn inflacji w Polsce należy szukać raczej w czynnikach
zewnętrznych - to zawirowania na rynku paliw, czy wzrost cen żywności na rynkach światowych. Nie obawiam się także
o kondycję polskich przedsiębiorców. Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie (zwiększenie kwoty wolnej od podatku
i podniesienie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych) powinny napędzić konsumpcję z korzyścią dla rodzimych
producentów i usługodawców.
Rząd nie może sobie dowolnie obniżać akcyzy. Może to zrobić jedynie do unijnej stawki minimalnej
Dzisiejsze ceny paliw to przede wszystkim pochodna wysokich cen ropy na światowych giełdach. Za baryłkę ropy płaci się
ponad 75 dolarów. Druga z przyczyn to wciąż utrzymujący się wysoki kurs dolara. Oczywiście około połowy ceny
detalicznej paliwa na stacji stanowią podatki, przede wszystkim akcyza, ale proszę także pamiętać, że rząd nie może sobie
dowolnie obniżać akcyzy. Może to zrobić jedynie do unijnej stawki minimalnej.
Piotr Opaczewski, Republikanie, Radny Elbląga
Osoby sprawujące władze powinny być ostatnie w kolejce do podwyżek. Najpierw
należałoby rozpocząć od podwyżek dla pracowników.
Uważam, że osoby sprawujące władzę powinny być ostatnie w kolejce do podwyżek.
Najpierw należałoby rozpocząć od podwyżek dla pracowników. Żyjemy w kraju, gdzie
ponad połowa obywateli zarabia mniej niż 4000 złotych brutto. W takich warunkach
podnoszenie wynagrodzeń klasie politycznej: ministrom, sekretarzom stanu, czy też
parlamentarzystom jest po prostu nieprzyzwoite. Lewica stoi po stronie ciężko
pracujących Polek i Polaków i złożyła projekt ustawy, który przyznaje 12% podwyżkę
pracownikom budżetówki w 2022 r. i tym samym odmraża płace w administracji publicznej.
Premier Morawiecki chwali się nadwyżką w budżecie państwa. Skoro jest tak dobrze
w finansach publicznych, to na co tu czekać? A może jest tak dobrze kosztem ciężko
pracujących Polek i Polaków? PiS zadbał już o swoich, teraz nadszedł czas, aby odmrozić
płace w budżetówce: nauczycielom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym,
urzędnikom, czy też pracownikom administracyjnym w sądach.
Jednocześnie Lewica popiera podwyższanie płacy minimalnej. Uważamy, że wzrost płacy minimalnej powinien być
powiązany ze wzrostem średniego wynagrodzenia. Jednocześnie proponujemy wprowadzenie kwoty wolnej od podatku
w wysokości 12 razy płaca minimalna. Państwo nie powinno sięgać po dochody poniżej płacy minimalnej.
PiS zawsze proponował obniżkę akcyzy paliwa, gdy był w opozycji....
Rosnąca cena paliwa na stacjach benzynowych jest rosnącym problemem. Ale jeszcze większym może być rosnąca cena
energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Drugi największy producent energii elektrycznej w kraju zawnioskuje do
Urzędu Regulacji Energetyki o pozwolenie na podniesienie taryfy dla gospodarstw domowych o 40 proc., co przełożyłoby
się na wzrost rachunków o ok. 20 proc. Nie wyobrażam sobie, aby Państwo zgodziło się na takie podwyżki. Tutaj po stronie
Państwa są bardzo silne narzędzia.
W przypadku rynku paliw rząd może zdecydować się na obniżkę akcyzy, co PiS zawsze podpowiadał będąc w opozycji.
Kierowcy mogą też liczyć na to, że prezes Obajtek zdecyduje się na obniżenie marży Orlenu.
dr inż. Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica

www.bogatyregion.pl
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Cała Europa ma ułożoną sprawę wynagrodzeń pracowników administracji rządowej. Tylko u nas trwa dyskusja pełna hipokryzji, że najlepiej
pracować za przysłowiową czapkę śliwek ...
Nigdy nie ma dobrego czasu, a zwłaszcza w Polsce, na przyjęcie systemu wynagradzania pracowników administracji rządowej. Od wielu lat prymitywny
populizm polityków wszelkiej maści nie pozwala rozwiązać tej kwestii. Najlepiej jakby pracowali za średnią krajową lub przysłowiową czapkę śliwek i decydowali
o losach Polski w sferze finansów, gospodarki, prawa i reszty spraw społecznych. Cała Europa ma to jakoś ułożone, tylko My jak zwykle wywarzamy otwarte
drzwi, tkwiąc po uszy w hipokryzji, w zależności od tego czy jest się w opozycji czy sprawuje się władzę. To jakaś postkomunistyczna zmora - mało zarabia, ale
sobie do kradnie i rodzinę ustawi. A przecież może to działać normalnie według algorytmu np.: Prezydent- 10 x średnia krajowa, Premier- 9 x średnia krajowa,
Marszałek Sejmu i Senatu- 8 x średnia krajowa, Minister- 7 x średnia krajowa - itd. Temat zostałby raz na zawsze rozwiązany, tylko o czym by wtedy politykierzy
perorowali?
Rząd chętnie odcina kupony od drożejących cen paliw, ponieważ rosną wpływy budżetowe pozwalające kupować głosy kolejnych grup wyborczych
Jak dobrze pamiętam Jacek Krawiec w restauracji "Sowa i Przyjaciele" relacjonował, że Premier Donald Tusk powiedział do niego jako Prezesa Orlenu, że po wyborach to benzyna może być i po
7 złotych za litr. Myślę, że i obecnie rządzący podzielają ten pogląd, ale nie mówią tego głośno. Głośno powołują się na notowania giełdowe surowców, jednocześnie załamują ręce, że oni nie mają z
tym nic wspólnego bo to wolny rynek decyduje o cenach- oni tylko podążają za trendem ogólnoświatowym. To oczywiście nie do końca prawda. Rząd chętnie odcina kupony ponieważ rosną wpływy
budżetowe z VAT-u i akcyzy, co pozwala kupować głosy kolejnych grup wyborczych. Mechanizm wzrostu cen jest banalnie prosty- banki centralne drukują pieniądze, które odbierają ciężarówkami
rządy i ich wszelkiej maści fundusze, zostawiając w bankach kwity dłużne. Elegancko nazywa się to skupem aktywów w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Efekt jest
taki, że drenują nasze kieszenie według prostego mechanizmu. Załóżmy sytuację, że do sklepu osiedlowego piekarz dostarcza 10 pączków i kosztują one 2 złote za sztukę, codziennie te pączki
kupuje dziesięcioro pierwszoklasistów, bo każdy z nich dostaje od mamy dwa złote kieszonkowego. Wystarczy, że mamy piątki dzieci dostaną podwyżkę z dodrukowanych pieniędzy i zwiększą
kieszonkowe swoim pociechom do 4 złotych. Te dzieci mogą zatem kupić sobie po dwa pączki co oznacza, że dla pozostałych dzieci pączków zabraknie. Co wtedy zrobią piekarz i sklepikarz podniosą ceny pączków i tak koło się zamyka. Kto na tym straci - ci wszyscy którym z dodrukowanych pieniędzy nic się nie dostało, czyli przeciętni zjadacze chleba, których przy następnych
wyborach politykierzy wszystkich opcji będą próbowali złapać na wędkę z przynętą - transfery społeczne. Tak dochodzimy do prawdziwej sentencji - dobrobyt wynika z pracy, a nie z drukowania
pieniędzy. Trzeba o tym pamiętać zawsze, a zwłaszcza wtedy, gdy stawiamy krzyżyk na karcie wyborczej, wtedy jest też nadzieja że paliwo nie będzie drożało tak szybko.
Stefan Rembelski, Kukiz’15
Dokonywanie podwyżek in plus dla polityków w obecnym czasie
jest nie na miejscu

W dobie pandemii podwyżka niemal o połowę pensji Premiera
czy Marszałków jest co najmniej nie na miejscu

Jest to jedno z najważniejszych pytań na jakie musimy sobie
odpowiedzieć. W sytuacji, gdy wiele branż, w tym przede wszystkim
hotelarsko– turystyczna doświadczyły dramatycznych komplikacji
wynikłych z nałożenia, często kuriozalnych obostrzeń, bardzo nie na
miejscu jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wynagrodzeniach
polityków, oczywiście zmian in plus. Nakazuje tak zwykła, ludzka
przyzwoitość! Poza tym, gdy mówimy o pensji Prezydenta musimy się
zastanowić, czy ów Prezydent spełnia stawiane przed nim konstytucyjne
obowiązki?!
Co do kwestii wzrostu płacy minimalnej, w momencie tak znacznego pikowania w górę inflacji
zasadne jest utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Potrzebujemy tutaj kompromisu, w którym
jak wiemy nikt nie wygrywa, ale nikt również nie przegrywa. Poza tym, jeśli poruszamy temat inflacji,
oczekiwać należy od NBP i rządu działań mających na celu jej obniżenie. Jednak PiS wzrost inflacji
bardzo odpowiada, gdyż daje to dodatkowe wpływy do budżetu. Odbywa się to niestety kosztem
każdego zwykłego obywatela, o czym dokładnie się przekonujemy robiąc zakupy.

Pensje najważniejszych osób w państwie powinny być uzależnione
od pensji minimalnej. W naszych postulatach zapisany jest punkt
o ograniczeniu wynagrodzeń poselskich do trzykrotności najniższej
krajowej. Adekwatna sytuacja powinna występować przy
wynagrodzeniach najważniejszych osób w państwie. W dobie
pandemii COVID-19, gdzie tysiące osób traciło pracę, podnoszenie
niemal o połowę pensji Premiera, czy Marszałków jest co najmniej
nie na miejscu. Pensją minimalną powinno być także 2/3
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Firmy powinny również
płacić progresywne podatki. W dobie kryzysu największymi
obciążeniami powinni zostać obarczeni najwięksi gracze, tak by małe i średnie
przedsiębiorstwa mogły normalnie funkcjonować, nie przejmując się zbytnio dodatkowymi
obciążeniami.

Polacy potrzebują obniżek cen paliwa, a nie zarabiania przez PKN Orlen na kolejne przejęcia
prasy regionalnej!
Doskonale, że Pan Redaktor poruszył temat cen paliw. Przywołane przez Pana wystąpienie
Jarosława Kaczyńskiego pamięta chyba każdy Polak. Dziś doskonale możemy zrozumieć jak
manipulował społeczeństwem w celu osiągnięcia korzyści politycznych. PiS jest przy władzy, i co
robi? Dokłada dodatkowe obciążenia, które kształtują cenę paliwa na stacjach benzynowych w
Polsce. Nawiązując do pierwszego pytania, przypomnę iż to ceny paliwa i energii elektrycznej bardzo
mocno wpływają na poziom inflacji.
Wicepremierze Kaczyński Polacy potrzebują obniżek cen paliwa, a nie zarabiania przez PKN
ORLEN na kolejne przejęcia prasy regiononalnej! Panie Kaczyński do roboty, albo na emeryturę!

Prawo i Sprawiedliwość w dobie wysokich cen paliw powinno jeszcze bardziej skupić
się na poprawie transportu publicznego!
Obecny rząd posiada wiele do powiedzenia w tej kwestii, biorąc pod uwagę, że dwóch
największych graczy na rynku to spółki skarbu państwa. Mam nadzieję, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości zareaguje możliwie szybko. Wysokie ceny paliwa uderzają w końcu
w każdego i każdą z nas.
Prawo i Sprawiedliwość ma także jedną potężną broń w walce z cenami paliwa – transport
publiczny. Wiele osób wykorzystuje samochód, aby dojechać do pracy, czy sklepu. Często
nie jest to podyktowane wygodą, a koniecznością. Odpowiednio rozwijając sieć połączeń
kolejowych i autobusowych o autobus w każdej miejscowości, rosnące ceny paliw nie biłyby
tak mocno po kieszeni. W naszym regionie ciągle jest to jednak problemem, coraz częściej
nie mamy takiej alternatywy. Obecnemu rządowi można wystawić tutaj spokojnie czerwoną
kartkę.

Piotr Cieśliński, Koalicja Obywatelska
Mateusz Rostkowski, Lewica Razem

Wzrosną wynagrodzenia polityków. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy
Od sierpnia opinia publiczna żyła podwyżkami dla polskiej klasy politycznej. Z jednej strony padła
spora fala krytyki, że nie był to odpowiedni moment na podwyżki w dobie koronawirusa. Z drugiej
strony polska klasa polityczna od kilkudziesięciu lat nie miała żadnych podwyżek. Wszyscy
krytykujący tą decyzję powinni zachować mimo wszystko obiektywizm.
Jak wzrosną pensje czołowych polityków i urzędników państwowych
30 września Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe.
Wynagrodzenie głowy Państwa ma się teraz składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego
9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej.
Wynagrodzenie Prezydenta wyniesie ok. 28 tys. złotych z 20 tys. złotych obecnie.
Ponadto podwyżki obejmą premiera, marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów i inne osoby zajmujące
kierownicze stanowiska w Państwie.
Co ciekawe ustawa w Sejmie została przegłosowana w dniu głosowania nad Lex TVN. Podwyżkami zostaną
również objęci samorządowcy. Przeciw ustawie byli Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Polska 2050. Głosy
Lewicy i Kukiz' 15 się podzieliły. Za ustawą byli politycy PiS, Koalicja Polska i Polskie Sprawy.
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18 288,00 zł

40.00%

Marszałek
Sejmu / Senatu

11 739,00 zł

20 543,00 zł

75.00%

Minister

12 705,00 zł

17 787,00 zł

40.00%

Wiceminister

10 021,00 zł

16 033,00 zł

60.00%

Prezes NIK

13 063,00 zł

18 288,00 zł

40.00%

Prezes IPN
Prezes
IPN
Poseł/
Senator

12 705,00 zł

17 787,00 zł

40.00%

8 017,00 zł

12 827,00 zł

60.00%

Poseł / Senator
52.00%
10 522,00 zł
16 033,00 zł
+ dieta poselska
Wynagrodzenie polityków, miesięczne brutto Podstawa + dodatek funkcyjny
Źródło: Dz. U. Z 30.07.2021, poz. 1394
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Historia dzwonu „Głos Nienarodzonych”, który odbył
podróż od Rzymu po Olsztyn
W niedzielę 26 września 2021 r., z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny, gościł w Olsztynie dzwon „Głos
Nienarodzonych”. Wystawiony był przez całą niedzielę przy wejściu do konkatedry św. Jakuba na Starym Mieście. Podejście do dzwonu
i uderzenie weń było symbolicznym udziałem w X Jubileuszowym Marszu dla Życia i Rodziny w Olsztynie, nad którym patronat honorowy
objął Arcybiskup Metropolita Warmiński ks. dr Józef Górzyński.
tzw. aborcji, dlatego Fundacja poprzez
dźwięki tego dzwonu pragnie pobudzać
Polskę i Świat, aby usłyszano głos
nienarodzonych i Boga w tej kwestii.

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta w intencji życia i rodzin, celebrowana
przez biskupa pomocniczego Janusza
Ostrowskiego, który w homilii podkreślił, że
ochrona życia nie jest domeną jedynie ludzi
wierzących, gdyż to prawo naturalne, nie
tylko Boże, głosi wartość życia jako
najważniejsze prawo człowieka. Wystarczy
logicznie pomyśleć, by bronić nienarodzonych, bo to są też ludzie, na wcześniejszym etapie rozwoju, którzy sami się nie
obronią. Wzywał też mężczyzn-ojców do
podjęcia odpowiedzialności.
Dzwon to inicjatywa Fundacji „Życiu Tak” im.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny z Rzeszowa, która chce uwrażliwić
i przypomnieć o niezbywalnym prawie do
życia każdego dziecka poczętego. Wykonany
został w słynnej pracowni ludwisarskiej Jana
Felczyńskiego w Przemyślu. Ten ważący
blisko tonę symbol został odlany 26 sierpnia
ub. r. w uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej.
W obecnych czasach tłumiona jest wymowa
10 Przykazań Bożych, zwłaszcza piątego
z nich. Ponad 42 milionom dzieci na całym
świecie co roku odbierane jest życie w wyniku

Dzwon w swej szacie jest otoczony dwoma
kodami DNA, symbolizującymi rodziców: ojca
i matkę. Na jednej stronie umieszczone
zostało USG dziecka poczętego i dwaj
cherubini strzegący je oraz symbolizujący
obecność Boga w każdym poczęciu
człowieka. Druga przedstawia tablice
symbolizujące X Przykazań Bożych.
Na pierwszej znajdą się słowa Jezusa
Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem
znieść Prawo”, na drugiej V przykazanie: „Nie
będziesz zabijał”. Na kolejnym fragmencie
umieszczone są słowa męczennika bł. ks.
Jerzego Popiełuszki ,,Życie Dziecka zaczyna
się pod sercem Matki”.

dokonał symbolicznego uderzenia, wypowiadając znamienne słowa: „Niech ten
Dzwon budzi sumienia stanowiących prawo
w Polsce i na Świecie, a także ludzi dobrej
woli”. Kolejnym miejscem było Sanktuarium
bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu,
gdzie 21 października ub.r. licznie zgromadzeni przedstawiciele organizacji pro-life
modlili się o dobrą decyzję Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie tzw. przesłanki
eugenicznej. Następnie był Rzeszów, gdzie
29 listopada odbył się symboliczny Marsz dla
Życia i Rodziny. Natomiast 8 grudnia jego
głos usłyszeli pielgrzymi na Jasnej Górze. Od
tej pory Dzwon wybrzmiał już w wielu
miejscach w Polsce. Dźwięk dzwonu,
zgodnie z tradycją Kościoła, wzywa na
modlitwę. Ten dzwon przemawia w imieniu
tych, którzy nie mogą wypowiedzieć się, ani
zapłakać. W ich imieniu prosi o modlitwę, by
wszystkie dzieci poczęte mogły żyć.
29 czerwca 2021 roku bp Jan Wątroba,
ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej,
uroczyście wprowadził Dzwon „Głos
Nienarodzonych” do parafii Wszystkich
Świętych w Kolbuszowej na Podkarpaciu,
gdzie od tej pory ma stałą siedzibę i skąd
pielgrzymuje.

Przeznaczeniem dzwonu jest obecność
w parafiach oraz udział w Marszach
organizowanych w obronie życia. Swoje
pielgrzymowanie rozpoczął od Rzymu, gdzie
rok temu, 23 września 2020 r., na placu Św.
Piotra papież Franciszek jako pierwszy

Dzwon „Głos Nienarodzonych” powstanie
dla Ukrainy, Ekwadoru, Argentyny
O Dzwonie usłyszano też w świecie,
poproszono Fundację by takie same dzwony
był wykonane dla Ukrainy i Ekwadoru, w
październiku odbędzie się w Watykanie ich
poświęcenie. Trwają już przygotowania do
kolejnego dla Argentyny, a także rozmowy z
organizatorami Marszu za Życiem w
Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, by
pojawił się na tym największym w świecie
zgromadzeniu obrońców życia.

Dzwon „Głos Nienarodzonych” powstanie też
dla Ukrainy, Ekwadoru, Argentyny

W Olsztynie przedsięwzięcie to wsparli:
- Fundacja Św. Olaf na Rzecz Podtrzymania i
Rozwoju Katolickiej Tożsamości Narodu
Polskiego
- Bractwo Małych Stópek ze Szczecina
- Fundacja Nowa Kultura na Warmii
- Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie
- Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji
Warmińskiej
- Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
Ochronę i służby porządkowe zapewnili:
- Bractwo Przedmurza Komturia Warmińska
- Straż Narodowa z Warszawy
Ważną rolę odegrały też media
zapraszające do dzwonu:
- Gość Niedzielny Posłaniec Warmiński
- Radio Plus Olsztyn
- Radio Olsztyn Redakcja Katolicka
oraz te, które zamieściły sprawozdania z
tego wydarzenia za co serdecznie
dziękują im organizatorzy.
- TVP Olsztyn
- Gazeta Bogaty Region
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Nieprawdopodobny wyczyn elblążanina. Robert
Karaś pobił rekord na dystansie pięciokrotnego
Ironmana
19 km pływania, 900 km jazdy na rowerze oraz 211 km biegania. Dystanse te dla wielu osób, które
nawet okazjonalnie uprawiają sport wydawać się mogą dystansami pokonanymi w czasie roku.
Inaczej jest w przypadku urodzonego w Elblągu triathlonisty, Roberta Karasia. Pokonał on ten
dystans podczas zawodów w Meksyku w czasie 67:58:01 ustalając tym samym rekord świata
pobijając stary rezultat o 4 godziny i 41 minut.
To nie pierwszy nieprawdopodobny wyczyn zawodnika, który ma na swoim koncie wiele innych
sukcesów. Robert Karaś ma na swoim koncie ustanowienie w 2018 rekordu potrójnego Ironmana. Jest
również podwójnym mistrzem świata w podwójnym Ironmanie z lat 2017 oraz 2019 gdzie w obu
przypadkach również pobił rekordy świata.

Robert Karaś na mecie zawodów Deca Ultra Tri w Leon (Meksyk)
źródło: www.facebook.com/

www.bogatyregion.pl
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Uchwały frankowej SN nie będzie…
i co dalej?
2 września 2021 r. Sąd Najwyższy odbył kolejne spotkanie odnośnie zapytania
pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej do składu całej Izby Cywilnej Sądu
Najwyższego w kwestii kredytów frankowych. Kolejny raz nie doczekaliśmy się
uchwały. Tym razem Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy w ogóle może orzekać. Czy
kiedykolwiek nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie w sprawach kredytów frankowych?
Raczej nie nastąpi to szybko. Jak wiemy
z doświadczenia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzeczenie
w sprawie kierowanych do niego pytań,
potrzebuje od kilku do kilkunastu miesięcy.
Przy czym teraz będziemy oczekiwać
przez ten okres na rozstrzygnięcie kwestii
niejako wstępnej. Problemy frankowiczów,
które również do najłatwiejszych nie
należą, zostały odłożone na półkę i czekają
na swoją kolej.

nych umów zgodnie z teorią dwóch kondykcji,
a nie teorią salda. W pojedynczych sprawach
frankowych widzimy już skutki tych orzeczeń.
Zauważalnie wzrosła ilość umów unieważnianych i rozliczanych wg teorii dwóch
kondykcji, zgodnie z którą sąd nie rozlicza
stron samodzielnie z urzędu, a każda z nich
ma dochodzić własnego roszczenia (klient
zwrotu wszystkich kwot, które do banku
wpłacił, a bank zwrotu kapitału, który klientowi
przed laty wypłacił).

Jaki jest teraz możliwy scenariusz?
Najprawdopodobniej kwestie frankowe, na
które miała odpowiedzieć cała Izba
Cywilna, zostaną krok po kroku
rozstrzygnięte przez mniejsze składy
w poszczególnych sprawach. Dokładnie
tak, jak to miało miejsce wyrokiem z dnia
11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18)
przesądzającym nieważność umowy
z kredytu indeksowanego do franka
szwajcarskiego w przypadku, gdy zawiera
niedozwolone zapisy i uchwałą składu
7 sędziów SN z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP
6/21), która również ma moc zasady
prawnej, a którą Sąd Najwyższy
opowiedział się za rozliczaniem nieważ-

Nie spodziewamy się żadnej radykalnej
zmiany orzecznictwa sądów na niekorzystne
dla kredytobiorców, bo nie zapadło żadne
orzeczenie, które miałoby istniejącą linię
orzeczniczą zmienić. Wątpliwe jest również,
by sądy czekały na to aż Izba Cywilna SN
w końcu wyda uchwałę skoro przy dobrych
wiatrach w roku 2023 dopiero będą mogły być
wznowione jej prace nad tą sprawą. Jeśli do
tego dojdzie najprawdopodobniej Izba
Cywilna będzie mogła już tylko potwierdzić
wypracowane do tej pory stanowisko Sądu
Najwyższego.

Magdalena PLEDZIEWICZ:
Radca prawny. Zajmuje się sprawami związanymi z rynkiem finansowym
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw konsumenta w sporach
z instytucjami finansowymi – w tym sprawami kredytobiorców frankowych.
W latach 2019-2020 ekspert zewnętrzny w biurze Rzecznika Finansowego.
Właścicielka Pledziewicz Kancelarii
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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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Jesień pod parasolem Inkubatora
Przedsiębiorczości!
Trzecia edycja projektu „Parasol na start - indywidualny program
inkubacji” realizowana przez CRR-IP w Braniewie wkroczyła w kolejny
kwartał.
20 Przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju z województwa warmińskomazurskiego od marca 2021 przystąpiło do autorskiego projektu realizowanego
przez Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie - Inkubator
Przedsiębiorczości. Początkową fazę rozwoju należy rozumieć jako okres od
rozpoczęcia działalności gospodarczej do 3 roku życia przedsiębiorstwa. Jest
to kluczowy czas dla młodych przedsiębiorców. Najczęściej okres ten decyduje
o tym, czy dany podmiot pozostanie na rynku, dzięki temu, że udaje mu się
spełnić nadrzędną idee prowadzenia biznesu, a mianowicie generowanie
zysków ekonomicznych.
Pomimo, że obecna sytuacja w jakiej znaleźliśmy się ponad półtorej roku temu
zarówno w kraju jak i na świecie uległa poprawie, to nadal dostrzegamy szybko
zmieniające się otoczenie, które ma bezpośredni wpływ na tych „najmłodszych”
przedsiębiorców. Ostatnie siedem miesięcy współpracy w ramach projektu
pokazało, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego podmiotu, jego
sytuacji wewnętrznej, a także zewnętrznej.
Podejmując wyzwanie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
właściciele podejmują pewnego rodzaju ryzyko. To oni odpowiadają za całą
strukturę i organizację, nie tylko za realizację zleceń swoich klientów, a przecież
ciężko być specjalistą od wszystkiego. W świecie pandemicznym zauważamy
mniejszą skłonność do ryzyka przedsiębiorców. Inaczej lokują wypracowany
kapitał przedsiębiorstwa. Zmienia się podejście.
Tutaj, wewnątrz naszego ekosystemu staramy się otworzyć pewne możliwości
dla tych jeszcze „ raczkujących”. Udostępniamy wiedzę i wsparcie specjalistów
z obszarów niezbędnych do właściwego funkcjonowania, ale kluczem do
sukcesu jest tworzony przez nas indywidualny program rozwoju dla każdego
podmiotu.
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.
W ramach projektu: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji”
przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju z województwa warmińskomazurskiego otrzymują pomoc opartą na pięciu głównych filarach:
- powierzchni open space,
- usług księgowych i prawnych,
- doradztwa indywidualnego,
- szkoleń,
- promocji i usług ICT.
Na chwilę obecną wszyscy uczestnicy idą zgodnie ze swoim programem. Nie
ma opóźnień w realizacji. Wspólnie wspieramy się w nowych warunkach,
przedsiębiorstwa kooperują. Za nami połowa projektu. Jesteśmy w tym samym
składzie.
Jest to „różowa” edycja projektu, co można również zauważyć w projektowej
identyfikacji graficznej. Staramy się umożliwić naszym podopiecznym
popatrzeć na obecne warunki rynkowe przez „ różowe okulary”. Zmiany, które
nadchodzą wykorzystać na plus i popatrzeć, jak na możliwości.
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,
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 RegionalnegoInkubator 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

