Nr 1 - Rok IV - Luty / Marzec 2022 - Nakład 15 000 Egz. - e-mail: redakcja@bogatyregion.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Reklama

str.
2

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

str.
6,7,8

Centrum Finansowe

str.
9,10

Czy przedterminowe wybory to dobre
rozwiązanie dla Polski? - od lewego do prawego
str.
11

Solidarni z Ukrainą

Raty wystrzeliły w górę! - Co robić?
Kilka praktycznych wskazówek

Reklama

str.
4

str.
3

str.
12

Poseł Zbigniew Ziejewski walczy
o likwidację zbędnej biurokracji w branży
transportowej!

Wyludniamy się! - szokujące dane
o demografii w regionie

Marszałek przygotował granty na blisko
milion złotych

2

Solidarni z Ukrainą

Luty/Marzec 2022

Dieta dla par- czyli odchudzanie
we dwoje w Poradni Nasza Dieta!
Miłość to troska o wzajemne zdrowie. Wspólne przejście na dietę niesie ze sobą wiele zalet.
Dobrze jest mieć przy sobie kogoś, kto doda otuchy w gorsze dni i nie pozwoli nam się
poddać. Dowiedz się więcej o korzyściach Naszej Diety dla par czyli odchudzaniu we dwoje!

1.To idealne rozwiązanie, gdy razem chcecie
schudnąć przy czym nie chcecie codziennie
gotować dwóch różnych dań.
2.Dieta dla par to korzystna oferta pod
względem finansowym - Twoja druga
połówka otrzymuje swój jadłospis za
połowę ceny!
3.Co więcej- dieta dla par to rozwiązanie,
z którego możesz skorzystać także ze swoją
koleżanką, siostrą/bratem, współlokatorką,
czy mamą jeśli mieszkacie razem i gotujecie
większość posiłków wspólnie
4.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.
5.Dzięki indywidualnie przygotowanym dla
Was jadłospisom, oszczędzacie czas na
planowaniu posiłków czy szukaniu nowych,
ciekawych przepisów by urozmaicić swoją
dietę.
6.Gotowa lista produktów spożywczych pod
Wasz jadłospis przyspieszy i usprawni zakupy
w sklepie, a także będzie zapobiegać
marnowaniu i wyrzucaniu jedzenia.
7.Jeśli lubisz owsianki na śniadania, ale Twój
partner nie jest ich fanem- to zadanie dla mnie,
aby dostosować dietę pod preferencje
smakowe.
8.Dzięki wspólnemu odchudzaniu motywujecie się i wspieracie, gdyż przechodzicie
przez ten proces razem, a radość z każdego

zrzuconego kilograma jest podwójna. Nie
jesteście także rozpraszani niezdrową dietą
partnera, a wspólny cel zbliży Was jeszcze
bardziej.
9.Dzięki pomocy dietetyka nauczycie się
zdrowych nawyków żywieniowych i
wprowadzacie je do wspólnego życia.
10.Poza wspólną dietą to okazja do
aktywnego spędzania razem czasu co
pozwoli także szybciej osiągnąć zamierzone
efekty- wspólne spacery, basen, rower,
a może kurs tańca, który poza mile
spędzonym czasem we dwoje pozwoli także
spalić dodatkowe kalorie?
Warto dbać o ukochaną osobę każdego dnia
i pokazać ile dla nas znaczy. Już dziś
skorzystaj z oferty Dieta dla Par. Umów się na
pierwsze spotkanie z dietetykiem w
Poradni Nasza Dieta w Olsztynie lub
Elblągu. Twoja druga połówka otrzymuje
swój jadłospis za połowę ceny! Jeśli nie
macie możliwości spotkania osobistego,
zapraszam do Poradni Dietetycznej
ONLINE. Koszty dotyczą tylko ceny
jadłospisu, na który się zdecydujecie (do
wyboru 7 dni, 14 dni lub dieta miesięczna).
To idealne rozwiązanie dla Was jeśli:

Aleksandra Pędzich – Dietetyk
Poradnia dietetyczna „Nasza dieta”

- jesteście zapracowani, jednak chcielibyście
podjąć współpracę z dietetykiem,
- nie macie czasu na dojazdy do poradni bądź
też nie ma poradni dietetycznej w Waszym
miejscu zamieszkania;
- mieszkacie lub pracujecie za granicą;
- preferujecie kontakt drogą telefoniczną czy
mailową
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Wyludniamy się! - szokujące dane
o demografii w regionie
Pandemia, starzejące się społeczeństwo, młodzi nie kwapiący się do zakładania rodzin... Wielu z nas słyszy
o tym w telewizji, jednak liczby jakie sprawdziliśmy w latach 2020 i 2021 roku szokują. Dla wielu
samorządowców powinna być to zdecydowanie czerwona lampka ostrzegawcza o tym w jakim kierunku
zmierzają nasze miasta, gminy...
Nasz region się wyludnia... nie
wróży to nic dobrego. Olsztyn
jedynym pozytywnym wyjątkiem
Rząd PiS próbował ratować polską
demografię wprowadzając na
początku swoich rządów w 2015
roku program "500 plus". Jak się
szybko okazało, program był
bardziej socjalny niż prodemograficzny co wyraźnie pokazują
już wszelkie dostępne dane.
W naszym regionie tylko Olsztyn
notuje w każdym roku dodatni
przyrost naturalny. W 2020 roku
w Olsztynie urodziło się 4719
dzieci, zmarło z kolei 2822
mieszkańców. Daje to dodatni
przyrost naturalny na poziomie
1897. W 2021 roku Olsztyn także
zanotował dodatni przyrost
naturalny, był on jednak mniejszy
niż w 2020 roku, wyniósł 1441.
Elbląg, drugie miasto co do
wielkości w województwie dodatni
przyrost naturalny notował w 2020
roku. Wtedy to też urodziło się
221 osób więcej niż zmarło. W 2021
Elbląg zanotował już jednak ujemny
przyrost naturalny, który wyniósł
192 osoby.
Mniejsze miejscowości z regionu
mają poważny problem.
Inne miejscowości i gminy nie mają
się jednak czym pochwalić.

Reklama

Braniewo, które w 2020 roku
notowało jeszcze dodatni przyrost
naturalny na poziomie 54 osób,
w 2021 roku zaliczyło duży zjazd
notując już ujemny przyrost
naturalny na poziomie 204 osób.
Burmistrz Braniewa Tomasz
Sielicki powinien dokładniej
przyjrzeć się temu wynikowi, jeśli
nie chce by w ciągu najbliższej
dekady Braniewo notowało dalej
niepokojący trend demograficzny.
Brak nowych mieszkańców
w miejscowości, znaczących
zachęt do przybycia i zamieszkania
w Braniewie czy też brak
rozwiązania dużego bezrobocia
w Braniewie będzie tylko pogłębiało
ten problem.
Organizowanie udanych festynów
czy jarmarków to za mało, by
powstrzymać taki trend. Aby
zmienić niekorzystny trend demograficzny potrzeba śmiałej
wizjonerskiej zmiany postrzegania
Braniewa i innych miejscowości
podobnej wielkości jako miasta.
Miasto musi mieć plan na siebie,
wytworzyć atrakcyjną markę
zachęcającą młodych ludzi by tu się
osiedlić. Warto rozważyć również
opcję współpracy pomiędzy
samorządami w bliskiej odległości
by powstawały fajne inwestycje

okołoregionalne dla młodych ludzi,
które zatrzymają ich przed
wyjazdem zagranicę czy do
większych ośrodków. Mowa tu nie
tylko o stwarzaniu warunków do
rozrywki, ale także nowoczesnych
centrów edukacji i ściąganiu
atrakcyjnych podmiotów gospodarczych.
Nie jest to problem jedynie
Braniewa. Alarmujące dzwony
występują również w Ostródzie,
gdzie zgony mocno przyspieszyły
w 2021 roku. W 2020 roku było
to 593 osoby, w 2021 roku aż
815 (z czego aż 200 zaledwie
w listopadzie i grudniu). Także
bardzo niekorzystny trend demograficzny można zaobserwować
w Morągu, gdzie rodzi się bardzo
mało dzieci, a umiera coraz więcej
mieszkańców.
Problem jest niezwykle poważny.
Jeśli np. w Braniewie co roku
będzie ubywać 200-300 mieszkańców lub więcej, to za 10 lat
w miejscowości będzie ok. 20%
mieszkańców mniej.
Budżety miejscowości małych
i średnich będą się więc kurczyć
z roku na rok...

Wszystkiemu winna pandemia? Absolutnie nie.
Wielu analityków i ekspertów
bardzo dużą liczbę zgonów
i niekorzystnego trendu demograficznego tłumaczy efektem
pojawienia się pandemii. Owszem
wiele starszych osób w skutek
problemów w ochronie zdrowia, nie
otrzymało odpowiedniej pomocy
medycznej w chorobach nie
związanych z koronawirusem.
Jednak problem występował już
zanim wybuchła pandemia
koronawirusa.
Już w wydaniu naszej Gazety
Bogaty Region z sierpnia 2019 roku

opisywaliśmy niepokojący trend
zgonów w Polsce. W 2018 roku
zmarło aż 414 tys. Polaków, co było
największą liczbą zgonów w Polsce
od II wojny światowej. Wtedy polska
służba zdrowia nie była sparaliżowana pandemią koronawirusa.
Niestety, jeśli zarówno samorządowcy jak i władze krajowe nie
stworzą zachęt gospodarczych by
Polacy co wyemigrowali zagranicę
w ostatnich latach wrócili do Polski,
to zarówno nasz region jak i cały
kraj będzie wyludniał się w bardzo
szybkim tempie.
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Poseł Zbigniew Ziejewski walczy o likwidację
zbędnej biurokracji w branży transportowej!
Hamująca wszystko biurokracja to dla polskich przedsiębiorców jedna z większych barier
w rozwoju ich biznesów. Zdarza się to w każdej branży, począwszy od najprostszych najmniejszych
firm po wielkie spółki zatrudniające setki i tysiące pracowników. Dlaczego na Zachodzie pewne
procedury działają szybko i sprawnie, a w Polsce wciąż żyjemy w czasach, nikogo nie urażając,
średniowiecznych. Ten niezwykle ważny temat dla przedsiębiorców poruszył Poseł PSL- Koalicja
Polska Zbigniew Ziejewski.
Absurdy biurokratyczne w polskiej branży transporcie. Jesteśmy więc znaczącym graczem w
transportowej. Niemieccy przedsiębiorcy Unii Europejskiej w tej branży, dzięki liberalizacji
zezwolenia otrzymują w 2 tygodnie. Polscy przepisów unijnych jaka miała miejsce w ostatnich
przedsiębiorcy czekają na to samo zezwolenie latach.
miesiącami…
Niestety polska biurokracja zamiast ułatwiać dalszy
Poseł PSL-Koalicja Polska Zbigniew Ziejewski rozwój tej branży rzuca nieoczekiwanie kłody pod
zanim został parlamentarzystą przez lata nogi. Okazuje się, że polscy przedsiębiorcy w tej
z sukcesami prowadził działalność gospodarczą branży przy rejestracji kolejnych samochodów
w branży rolnej. Wie on jak mało, który Poseł ciężarowych by działać na europejskim rynku muszą
w Polsce, jak wiele barier i ograniczeń rzuca czekać nawet dwa miesiące na wydanie stosownej
biurokracja lokalna czy krajowa przedsiębiorcom licencji. Dla przykładu w Niemczech jest to zaledwie
w ich codziennym zawodowym życiu. Wiele regulacji 2 tygodnie.
jest potrzebnych, jednak niektóre odbiegają bardzo Poseł Zbigniew Ziejewski poprosił ministra
znacząco od standardów europejskich. W swoim odpowiedzialnego za taki stan rzeczy o zaintewystąpieniu poselskim z 9 lutego w Sejmie poruszył resowanie się tą sprawą. Wystąpienie Posła
problem biurokracji w branży transportowej. Warto spotkało się z brawami z Sali sejmowej. Miejmy
dodać, że jest to branża, która generuje wg. nadzieję, że uda się ten stan rzeczy zmienić, o czym
Eurostatu aż 23% przewozów ładunku w unijnym będziemy Was informować.

Treść wystąpienia Posła Zbigniewa Ziejewskiego z 9 lutego w sprawie
biurokracji hamującej rozwój polskiej branży transportowej
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polski rynek towarowych usług transportu,
spedycji, logistyki wart jest 118 mld zł. W tej branży Polska jest bezkonkurencyjna
w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu polskie firmy przewiozły blisko 270
mln t ładunków, co stanowiło 23% ładunków unijnego transportu drogowego.
Na tak duży rozwój branży transportowej w Polsce wpływ miała m.in. liberalizacja
przepisów unijnych.
Niestety, część przewoźników zgłasza, że przepisy w sposób niezrozumiały
potrafią uprzykrzyć prowadzenie działalności gospodarczej, mimo że to nasze
krajowe przepisy. Jeśli przedsiębiorca chce wykonywać przewozy
międzynarodowe, musi mieć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego. Takie zezwolenie uzyskuje się u starosty lub prezydenta miasta
właściwego dla zamieszkania lub też głównego inspektora transportu
drogowego. Główny Inspektorat Transportu Drogowego po zweryfikowaniu
dokumentów wydaje licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego
zarobkowego przewozu rzeczy oraz wypis z licencji wspólnotowej. Problem
pojawia się w przypadku rejestracji kolejnych samochodów ciężarowych.
Do każdego pojazdu potrzebny jest wypis ze wspomnianej licencji wystawiany
również przez głównego inspektora transportu drogowego. Czas oczekiwania na
rzekomy wypis wynosi miesiąc, jednak może on się wydłużyć do 2 miesięcy. Jeśli
dodamy do tego fakt, że od blisko 2 lat Główny Inspektorat Transportu Drogowego
pracuje w formie zdalnej, realny czas przeznaczony na uzyskiwanie wypisu może
przekroczyć 2 miesiące. W związku z tym przewoźnik pomimo posiadania
samochodu w wyjątkowych przypadkach przez ponad 2 miesiące nie może
uzyskiwać zysku. W tym czasie przewoźnik nie jest w stanie uzyskać złotówki
dochodu, a zmuszony jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z prowadzeniem tego typu działalności. Właściciel auta musi w tym czasie opłacić
chociażby ubezpieczenie auta, podatek od środków transportowych
i niejednokrotnie opłaty leasingowe auta.
Tak uciążliwy proces otrzymywania odpisu od licencji tylko ogranicza potencjał
całego sektora transportowego. W dobie XXI w., w dobie świetnie
funkcjonującego profilu zaufanego usprawnienie całej procedury jest możliwe
i ponadto jest w interesie zarówno firm transportowych, jak i budżetu państwa.
Bowiem w ciągu wspomnianych 2 miesięcy oczekiwania na odpis samochód ten
mógłby już pracować dla przewoźnika, a co za tym idzie, generować wpływy do
budżetu państwa z tytułu podatku i innych danin. Proces ten jest jak najbardziej
możliwy do zoptymalizowania, czego przykładem są nasi zachodni sąsiedzi.
W Niemczech proces uzyskiwania licencji trwa średnio 2 tygodnie.
Proszę właściwego ministra o zainteresowanie się tą sprawą.

Poseł Zbigniew Ziejewski aktywnie walczy o wsparcie licznych branż w Polsce i korzystne
zmiany prawne. Na zdjęciu wspólnie z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim.

Wielka Wojna Północna w Elblągu?
Powrót do historii na oczach mieszkańców
W Elblągu sporo dzieje się ostatnio w zakresie edukacji historycznej wśród mieszkańców
i przebywających tu turystów. W listopadzie odsłonięto w Elblągu Pomnik Twórców
Niepodległości. Natomiast w połowie lutego za sprawą rekonstruktorów z Garnizonu
Gdańskiego oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego mieszkańcy byli świadkami
odwzorowania Wielkiej Wojny Północnej z XVIII wieku …
Historia z dawnych lat dzieje się na
naszych oczach…
Przez wiele ostatnich lat cieszyliśmy się
z pokoju i wolności w naszym kraju, o który tak
długo walczyliśmy. Niestety, ostatnie
wydarzenia jakie obserwujemy na Ukrainie
czy byliśmy świadkami na polsko- białoruskiej
granicy skłaniają nas codziennie do refleksji
na temat wojny. W dawnych latach także
Elbląga nie omijały starcia zbrojne.
W połowie lutego mieszkańcy Elbląga oraz
obecni turyści w mieście mieli okazję ujrzeć
rekonstrukcje czasów z XVIII wieku jaką była
Wielka Wojna Północna. Wydarzenie
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Odwzorowania
dokonała grupa rekonstruktorów z Garnizonu
Gdańsk oraz Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Elblągu. Zaprezentowali oni
mundury z tamtych czasów, stroje oraz broń
jaką walczono w tamtych dniach. Początki
XVIII wieku nie były dla Elbląga łatwymi
czasami. Za sprawą króla Augusta II
Mocnego Rzeczpospolita została wplątana
w wojnę północną. W 1703 r. wojska ze
Szwecji zdobyły miasto. Okupacja trwała

kilka lat. Dopiero po latach udało się miasto
odbić z rąk szwedzkich za sprawą rosyjskich
żołnierzy.
Korzystając z faktu, że miejska fosa
zamarzła, 8 lutego 1710 r., o świcie, Rosjanie
przystąpili do oblężenia. W tym czasie
w mieście stacjonował szwedzki regiment
garnizonowy. Pomimo zaskoczenia Szwedzi
szybko podjęli walkę. Jednak po trzech
godzinach zaciętych bojów miasto zostało
zdobyte. Szturm na Elbląg uznaje się za
ostatni w historii atak na ufortyfikowane
europejskie miasto, który został przeprowadzony bez wsparcia artyleryjskiego, przy
pomocy drabin, który odniósł sukces.
Właśnie ze względu na nietypowy jak na
tamte czasy sposób zdobycia miasta, bitwa ta
jest uważana w Rosji za jedną z ważniejszych
w ich historii.
Odbicie miasta przez Rosjan nie wróżyło
jednak złotych czasów dla mieszkańców
Elbląga. Przez blisko dwie dekady obydwie
armie stosowały, tzw. taktykę spalonej ziemi.
Elbląscy mieszczanie po zdobyciu miasta
przez Rosjan byli zdani na ich łaskę, a
w praktyce jednak częściej popadali

Poseł Zbigniew Ziejewski był pod wielkim wrażeniem dbałości
organizatorów o każdy detal inscenizacji

w niełaskę…
Organizatorzy takiego sposobu podnoszenia
świadomości historycznej wśród mieszkańców zapowiadają kolejne tego typu
wydarzenia.
W listopadzie byłem obecny w Elblągu
podczas odsłonięcia Pomnika Twórców
Niepodległości, w tym bohatera ludowców,
polskiego patrioty, Wincentego Witosa. Teraz
byłem świadkiem inscenizacji Wielkiej Wojny
Północnej z XVIII wieku jaka miała miejsce
w Elblągu. Jestem pod olbrzymim wrażeniem
dokładności prac i odwzorowania każdego
detalu z tamtych lat przez organizatorów
wydarzenia. Cieszy mnie, że w Elblągu

znajdują się pasjonaci oraz instytucje, które
dbają o podnoszenie świadomości wiedzy
historycznej wśród mieszkańców. To bardzo
ważne, gdyż przyszłość każdego z narodów,
zależy od tego jak bardzo dobrze zna on
swoją historię, z której potrafi wyciągać
odpowiednie wnioski. Jest to niezwykle
ważne, zwłaszcza w obliczu bardzo nerwowej
sytuacji geopolitycznej na świecie. –
powiedział nam Poseł PSL- Koalicja
Polska Zbigniew Ziejewski, który był
obecny tego dnia podczas inscenizacji
bitwy w Elblągu.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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ODKRYJ Z NAMI BOGATY REGION- Zobacz Nasz Przewodnik Turystyczny po Warmii i
Mazurach, Zalewie Wiślanym, Pomorzu i Kociewiu.
Nasz Przewodnik Turystyczny Bogaty Region cieszy się dużą
popularnością. Dostępny jest w wersji online na naszym portalu
www.bogatyregion.pl . Wkrótce koniec zimy, pierwsze
przebiśniegi przez nas znalezione co oznacza, że wiosna zbliża
się dużymi krokami. Dlatego szykujemy dla Was kolejną,
wiosenną edycję naszego Przewodnika Turystycznego z
ciekawymi wydarzeniami i atrakcjami turystycznymi na czas
świąt wielkanocnych, majówki, aż do wakacji. Wierzymy, że
Bogaty Region Warmii i Mazur, Zalewu Wiślanego, Pomorza i
Kociewia ma do zaoferowania wiele ciekawych miejsc i warto
odkrywać go razem! Dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze, co
od razu ładuje nas zastrzykiem pozytywnej energii! Najbliższe
miesiące to doskonała okazja do poznania miejsc mniej lub
bardziej znanych w naszej bliskiej okolicy, a także przyjaznych
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, którzy śmiało mogą
być wizytówką naszego regionu.

ZAREKLAMUJ SWOJĄ WIOSENNĄ OFERTĘ
Jesteś zainteresowany reklamą w naszej gazecie lub
portalu i chciałbyś dołączyć do Przewodnika
Turystycznego Bogaty Region z ciekawą ofertą na sezon
wiosenny? REKLAMA U NAS JUŻ OD 100zł! Oferta
skierowana do: Samorządów, Instytucji Kulturalnych, firm
regionalnych, hoteli i spa, restauracji, agroturystyki.
Co możesz zareklamować w przewodniku turystycznym:
oferta Wielkanocna, majówkowe wyjazdy, vouchery
prezentowe, aktualne promocje i oferty na sezon wiosenny
i wiele więcej.
Napisz do nas: reklama@bogatyregion.pl
Zadzwoń: tel: +48 534 868 377

Przewodnik Turystyczny Bogaty Region dostępny w wersji
online
Przewodnik Turystyczny Bogaty Region dostępny jest dla
naszych czytelników na stronie głównej naszego portalu pod
adresem www.bogatyregion.pl/przewodnikturystyczny.pdf
Stale uzupełniamy go o aktualne informacje, najnowsze
wydarzenia i atrakcje organizowane przez instytucje kulturalne,
samorządy, lokalne firmy i przedsiębiorców z branży
hotelarskiej czy gastronomicznej a także polecane miejsca
warte do zwiedzenia na weekendowy wyjazd lub dłuższy urlop.
Gdzie pojechać? Co zwiedzić? Co polecamy? Co na weekend
we dwoje? A co dla rodziców z dwójką maluchów? Co
ciekawego dzieje się na Warmii i Mazurach? A może nad
morze?
Co ciekawego znajdziesz w Przewodniku Turystycznym
Bogaty Region
W naszym Przewodniku Turystycznym znajdziecie m.in. opisy
regionu i uroczych miejscowości Warmii i Mazur, Zalewu
Wiślanego, Pomorza i Kociewia- co warto zwiedzić wraz z
ciekawym opisem atrakcji turystycznych i ich historii m.in.
Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Lidzbark Warmiński
czyli rezydencja biskupia, Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Wieża
widokowa na Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu z przepięknym
widokiem na okolicę, Zespół Katedralny we Fromborku, Kościół
ryglowy w Stegnie, Stare Miasto Gdańsk, Park Miejski w
Starogardzie Gdańskim, Bazylika Katedralna w Pelplinie.
Nowoczesne hotele i spa, restauracje wraz ciekawą ofertą
promocyjną np. Bistro Ślimaka – Hotelik 51 w Pasłęku czyli
gastronomiczna perła regionu. Wydarzenia, które nie mogą
Cię ominąć w najbliższych miesiącach - w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie -, Muzyka zespołu QUEEN
Symfonicznie (6.03.2022r), Narodowy Balet Kijowski – Jezioro
Łabędzie (7.03.2022 - godz: 19:00 ), Matt Dusk Sings Sinatra
(13.03.2022 - godz: 20:00 ) czy koncert zespołu IRA

W połowie lutego elblążanie byli świadkami historycznej rekonstrukcji Wielkiej Wojny Północnej z XVIII
wieku jaka miała miejsca w Elblągu. Wtedy to też wojska rosyjskie odbiły Elbląg z rąk Szwedów.

(23.03.2022 - godz: 19:00). W Elblągu również w najbliższych
miesiącach odbędą się ciekawe imprezy! Teatr Cieni Baśni
Andersena (17.03.2022 - Godz. 18:30 ) Miejsce: CSE
Światowid - plac Kazimierza Jagiellończyka 1, a także na Hali
MoSiR przy ul. Grunwaldzkiej 135 m.in. - VISUAL CONCERT
czyli Koncert muzyki filmowej i epickiej z filmową projekcją
najpiękniejszych miejsc świata (19.03.2022 - Godz. 18:00 ) czy
70-lecie Zespołu Śląsk - Koncert Jubileuszowy (25.03.2022 Godz. 19:00 ).
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Ruszamy na pomoc
Ukrainie
Kiedy dzieje się zło wobec którego czujemy się bezsilni, działajmy –
zachęca senator Jerzy Wcisła. Znaczenie mają każde zakupy na
rzecz uchodźców i każda udostępniona informacja o możliwości
pomocy obywatelom Ukrainy.
Rankiem 24 lutego br. wstrząsnęła
Zdajmy ten egzamin
nami informacja o agresji Rosji na
z Solidarności
Ukrainę.
Słusznie zauważyła noblistka
Olga Tokarczuk, że wojna Rosji
przeciwko Ukrainie, to wojna
przeciwko Europie – mówi Jerzy
Wcisła – Rosja zaatakowała
Ukrainę dlatego, że Ukraińcy chcą
być państwem europejskim
i demokratycznym. I możemy być
pewni, że Rosja nie zatrzyma się
na Ukrainie. Po Ukrainie, Rosja
wyciągnie ręce po Estonię, Łotwę,
a może i po Polskę.

Kiedy otrząsnęliśmy się z pierwszego szoku, ruszyły przygotowania pomocy dla Obywatelek
i Obywateli Ukrainy. Najszybciej
wystartowała pomoc na szczeblu
samorządowym i organizacji
pozarządowych. Włączają się
także mieszkańcy i przedsiębiorcy. Czuć ducha solidarności,
z której słyną Polacy.
Moje Biuro senatorskie również
włącza się w akcje pomocowe na
rzecz Ukrainy. Sprawdzamy
Polki i Polacy są głęboko poruszeni sytuacją na Ukrainie.

faktyczne zapotrzebowanie, bo to
jest klucz mądrej pomocy.
Zbieramy informacje o możliwościach wsparcia, nawiązujemy
kontakty z organizacjami, które
mają utworzone profesjonalne
systemy pomocy – wymienia
Senator Wcisła. - Udostępniam
swoje Biuro na potrzeby pomocy
Obywatelom Ukrainy.

Co powinniśmy zrobić na
szczeblu europejskim
i rządowym?
Senator Jerzy Wcisła podkreśla,
że trzeba zrobić to, czego nie
zrobiliśmy, gdy Rosja zajmowała
Gruzję, Krym i wschodnią
Ukrainę.

Senator Jerzy Wcisła apeluje o to, abyśmy przygotowali się na udzielanie pomocy
mądrze i długofalowo

Należy całkowicie odciąć Rosję
od świata – mówi Wcisła. –
Nie liczmy gazu i węgla, kiedy jest
wojna. Dotyczy to Niemiec, ale
także Polski i innych krajów,
głównie Wspólnoty Europejskiej:
nie handlujemy z agresorem.

Kolejnym kierunkiem jest
natychmiastowe włączenie
Ukrainy do Unii Europejskiej
Gdybyśmy mieli odwagę zrobić to
8 lat temu, dzisiaj nie byłoby
problemu Ukrainy.
Gdyby 18 lat temu Polska nie
przystąpiła do Unii Europejskiej –
dzisiaj nie miałaby na to szans –
przypomina Wcisła – Dlatego
oczekuję od polskiego rządu, że
wreszcie dostrzeże, że UE to nie
tylko bankomat – to przede
wszystkim świat wartości.

Jeszcze Ukraina nie
zginęła, póki my się
jednoczymy
My jako cywilizacja nie potrzebujemy już coraz lepszych
s a m o c h o d ó w i t e l e f o n ó w.
Potrzebujemy solidarności oraz
troski o siebie nawzajem. I trochę
empatii.
XXI wiek przynosi problemy,
z którymi już sobie nie poradzimy
w
kręgach narodowych –

wyjaśnia senator Wcisła. –
Problemy z klimatem, narastająca
potęga Chin, czy pomoc Ukrainie
to sytuacje, które musimy rozwiązywać w sojuszach europejskich
i globalnych.
Wojna na Ukrainie pokazuje
jeszcze jedno. Dzisiaj – jak nigdy
przedtem – pokój i rozwój Polski
wymaga ścisłej współpracy
w ramach Unii Europejskiej
i NATO. Nie jakichś wojenek o Izbę
Dyscyplinarną, ale zacieśniania
wspólnej polityki europejskiej –
budowanie wspólnotowej polityki
zagranicznej i wojskowej.
Wspólnota wartości i interesów
500 milionowej Europy zagwarantuje nam bezpieczną
i dostatnią przyszłość.
Ruszyliśmy na pomoc Ukrainie.
Ważne jest, aby nie był to
c h w i l o w y z r y w, a m ą d r a ,
odpowiadająca na faktyczne
potrzeby i długofalowa pomoc. Od
tego jak zdamy ten egzamin
z solidarności zależy nasza
przyszłość i przyszłość kolejnych
pokoleń.

Szukamy kwater dla uchodźców z Ukrainy
Jeżeli masz możliwość zakwaterować tymczasowo
uchodźców z Ukrainy, zgłoś się pisząc na adres
biuro@wcisla.senat.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu:
Biuro Senatora RP Jerzego Wcisły: 603-366-761
W zgłoszeniu podaj:

Jeżeli jesteś uchodźcą z Ukrainy
i szukasz zakwaterowania,
napisz:
biuro@wcisla.senat.pl

Imię i nazwisko, numer telefonu,
możliwości lokalowe, ile osób i przez jaki czas możesz
zakwaterować

lub zadzwoń
(komunikacja w języku polskim lub angielskim)
Biuro Senatora RP Jerzego Wcisły: 603-366-761

www.bogatyregion.pl

7

Solidarni z Ukrainą

facebook.com/bogatyregion/

Region Solidarny z Ukrainą! - niezwykłe
przykłady pomocy płynące z wielu miast...
24 lutego nastąpiła inwazja Rosji na terytorium Ukrainy zmieniając nasz dotychczasowy świat. Nas, tu
lokalnie, czeka sprawdzian z solidarności jaką jest niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy. Pierwsze
dni w naszym regionie pokazały, jak wiele pięknych inicjatyw rodzi się z godziny na godzinę by pomóc
zarówno przybywającym do Polski Ukraińcom, jak i tym co walczą na froncie.
Gdzie można pomagać?
Od początku mieszkańcy naszego regionu wykazali się niezwykłą solidarnością z Ukrainą. W wielu
miejscowościach rozbłysły iluminacje świetlne z flagą Ukrainy w geście wsparcia. Tak postąpiły, m.in. władze
Olsztyna czy Braniewa, gdzie flaga Ukrainy rozświetliła się na jednym z mostów. Bardzo mocno zareagowała
również społeczność Górowa Iławeckiego, gdzie przecież dużą część mieszkańców stanowi właśnie ludność
ukraińska. Z kolei władze Ostródy z inicjatywy Burmistrza Zbigniewa Michalaka we współpracy z Prezesem
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Jakubem Urbanowiczem zorganizowali transport dla 20 osobowej grupy
Ukraińców, którzy znajdą schronienie w Ostróda Camp.

Olsztyński Ratusz od wielu dni podświetlony jest w barwach flagi ukraińskiej na wyraz
solidarności z Ukrainą

Zbiórki żywności i środków pierwszej potrzeby:
Elbląg:
Od poniedziałku do piątku 8:00 -18:00
• Kamieniczki Elbląskie ul. Świętego Ducha 3-4
• Szkoła Podstawowa nr 11 - Osiedle nad Jarem
• Szkoła Podstawowa nr 14 – Zatorze
• E. Leclerc Elbląg, ul. Żeromskiego 2
Jegłownik:
• Zespół Szkół w Jegłowniku
Olsztyn:
• Siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża,ul. Partyzantów
82 (sobota-niedziela od 11.00 do 14.00, poniedziałek piątek 8.00-14.00)
• Punkt magazynowy DS 10 w Kortowie, ul. Kanafojskiego
10 (tel. 697 109 150 lub 695 448 170)
• Bibliotek Uniwersytecka UWM – przed głównym wejściem
• Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45
• Bank Żywności w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej 8,
zbiórka w godz 12-18

Braniewo
• Kino Baszta (Braniewskie Centrum Kultury)
godz. 15:00 – 20:00 (tel. 55 506 50 20 )
Górowo Iławeckie – Telefon wsparcia i pomocy
Telefon działający od poniedziałku do piątku 8-15
(tel. +48506295440)
Lidzbark Warmiński
28 luty – 11 marca • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Akcjowa 7
Masz możliwość zakwaterowania uchodźców –
Kontakt z UM tel. 89 767 85 39
Ostróda:
Schronienie dla uchodźców oraz zbiórka darów:
• Ostróda Camp ul. Plebiscytowa 46
• Hotel Dom Polonii** w Ostródzie ul. Pieniężnego 6,
recepcja.
Punkt czynny od godz. 8.00 do 22.00

Co warto przynieść dla
potrzebujących mieszkańców
Ukrainy?
• Żywność z długą datą ważności (konserwy mięsne, rybne,
owoce w puszkach, warzywa w puszkach, słodycze, kawę,
herbatę, kakao rozpuszczalne, herbatki rozpuszczalne
owocowe i inne),
• żywność specjalistyczną dla dzieci: słoiczki z obiadami,
owocami, mleko w proszku),
• artykuły higieniczne (podpaski, wkładki higieniczne,
pieluchy, antyperspiranty, dezodoranty, chusteczki
nawilżone, szampony, żele pod prysznic, balsamy do ciała,
papier toaletowy nawilżony, płyny do dezynfekcji rąk i inne),
• podstawowe leki (przeciwbólowe, przeciwzapalne,
elektrolity, maści przeciwbólowe, syropy dla dzieci,
witaminy, woda utleniona, plastry, bandaże),
• ubrania i bielizna KAŻDY ROZMIAR,
• koce, kołdry, poduszki,

Około 1000 miejsc noclegowych w woj. warmińsko-mazurskim. Niezwykłe inicjatywy
z Elbląga na rynku nieruchomości
Podstawową sprawą będzie poradzenie sobie z rozlokowaniem przybywających mieszkańców Ukrainy. W dużej mierze będą to Kobiety ze swoimi dziećmi. By sprostać temu działaniu
potrzebna jest szeroka baza nieruchomości. Pojawiło się wiele inicjatyw samorządowych, ale także prywatnych przedsiębiorców, które należy docenić.
Około tysiąc miejsc noclegowych w
warmińsko-mazurskim
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
poinformował, że rozmawiał z wojewodą
warmińsko-mazurskim, że w naszym
województwie wstępnie dysponujemy około
1000 miejsc noclegowych dla uchodźców
z Ukrainy. W Elblągu wstępnie miasto
dysponuje 420 miejscami noclegowymi.
Olsztyn wstępnie zadeklarował bazę 60
miejsc. Baza jak zaznaczył Prezydent
Olsztyna będzie mogła być w każdej chwili
rozbudowana. Dyrektor olsztyńskiego MOK
poinformował, że bazą noclegową może być,
np. olsztyński spichlerz.
Elblążanie mocno zaangażowani –
niezwykłe inicjatywy pojawiają się
z każdej strony

Ogrom serca wykazują elblążanie. Oferty
spływają z wielu stron. Wsparcie
zadeklarował Proboszcz Parafii Błogosławionej Doroty oferując miejsce
z wyżywieniem dla ok. 20 osób. Prezes
ESWIP-u Arkadiusz Jachimowicz zaoferował
dwa pokoje w „Domu pod Cisem” .
Znany elbląski przedsiębiorca Marco
Cocchieri, który jest właścicielem
apartamentów Viwaldii na Starym Mieście
zadeklarował możliwość przyjęcia ok.
50 osób. z wyżywieniem.
Bardzo ciekawą inicjatywę opublikowało
Biuro Nieruchomości KINGDOM z Elbląga.
Bierze ono udział w ogólnopolskiej akcji pod
nazwą
"Pośrednicy dla Ukrainy". Biura
nieruchomości z całego kraju stworzyły
specjalną grupę, gdzie będą wzajemnie
informować się o ofertach nieruchomości,
które mogą być wynajęte na zasadach innych

niż rynkowe dla przybywających uchodźców
w celu pomocy im na starcie.
Biuro Nieruchomości KINGDOM poszukuje
takich nieruchomości w naszym regionie.
W pierwszych dniach trwania akcji już udało
się znaleźć dom w Elblągu i mieszkanie
w Sztumie. Trwają już poszukiwania rodzin
z Ukrainy, które zamieszkają w powyższych
nieruchomościach. Jeśli masz mieszkanie,
dom, kwaterę, które jesteś gotowy wynająć
osobom z Ukrainy na korzystnych warunkach
w niższej cenie niż rynkowa - daj znać udostępnimy w naszej wewnętrznej grupie
informacje i skojarzymy Cię z najemcami.
Jako biuro nieruchomości służymy radą
i pomocą oraz pomożemy w załatwianiu
wszelkich formalności, oczywiście bez
żadnych opłat. – mówi Karol Sartanowicz,
właściciel biura Nieruchomości
KINGDOM.

Akcja "Pośrednicy dla Ukrainy"
King Dom Nieruchomości.
www.facebook.com/KingdomElblag
Szczygla 66, 82-300 Elbląg
665 850 098
www.kingdomelblag.pl

Dlaczego akurat atak na Ukrainę?
41 milionów ludności, dobrze wykształconych, pracowitych
numer 4 na świecie – produkcja ziemniaków
numer 1 w Europie – złoża uranu
numer 4 na świecie – producent kukurydzy
numer 1 w Europie – wielkość terenów rolnych
numer 5 na świecie – produkcja żyta
numer 2 w Europie – złoża tytanu
Ukraina posiada zasoby do wyżywienia 600 milionów ludzi
numer 2 na świecie – złoża żelaza, magnezu
numer 1 w Europie - produkcja amoniaku
numer 3 w Europie – złoża gazu naturalnego
numer 2 w Europie – długość rurociągów gazowych
numer 1 na świecie – eksporter oleju słonecznikowego
numer 3 w Europie – moc Elektrowni Atomowych
numer 2 na świecie – producent jęczmienia
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Imperialna polityka Rosji jest śmiertelnym zagrożeniem
Fala oburzenia rosyjskim atakiem na Ukrainę przelewa się przez świat. Nie inaczej mogło być w tak wielokulturowym regionie, jakim są Warmia, Mazury i Powiśle. Protesty objęły ulice,
miasta, samorządy. – Niezależna Ukraina została kolejny raz agresywnie zaatakowana przez Federację Rosyjską. To nas mocno przygnębiło. Solidaryzujemy się z ukraińską wspólnotą
samorządową i całym narodem ukraińskim – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Zatrzymujemy współpracę
z obwodem kaliningradzkim
Sejmik województwa już 22 lutego przyjął stanowisko wyrażające poparcie dla działań rządu na rzecz obrony Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podął uchwałę
niepodległości Ukrainy przed agresją Rosji.
zawieszającą wykonywanie porozumienia o współpracy między
województwem warmińsko-mazurskim RP i administracją obwodu
kaliningradzkiego FR.
Federacja Rosyjska dokonała kolejnej agresji na niepodległą Ukrainę anektując część Współpraca samorządu województwa z obwodem kaliningradzkim
FR realizowana była na podstawie porozumienia o współpracy
Obwodu Ługańskiego i Donieckiego okupowanych przez Rosję od 2014 roku.
między województwem warmińsko-mazurskim RP i administracją
obwodu kaliningradzkiego FR z 2001 roku, które stanowi
To kolejny, po zajęciu Krymu nielegalny zabór części suwerennej i niezależnej Ukrainy, kontynuację wcześniejszej współpracy między obwodem
to złamanie Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych, których Ukraina była członkiem i województwem olsztyńskim.
założycielem w 1945 roku. Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem Główne obszary działań obejmowały: kulturę i edukację, zdrowie,
turystykę i sport, wsparcie Polonii i wymiany młodzieży.
dla jej sąsiadów: Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich: Litwy, Łotwy - Ta uchwała zatrzymuje wspólne działania z obwodem
i Estonii oraz Polski.
kaliningradzkim ze skutkiem natychmiastowym - podkreśla
marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Decyzja zarządu stanowi
oprócz tego gest solidarności z naszymi partnerami z ukraińskiego
Ta agresywna polityka Federacji Rosyjskiej budzi także poważny niepokój i sprzeciw obwodu
rówieńskiego, a także z całą wspólnotą samorządową
mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego graniczącego na odcinku dwustu Ukrainy.

kilometrów z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W naszym regionie już od
75 lat, zamieszkuje wielotysięczna społeczność ukraińska, która także przyczynia się do
rozwoju życia społeczno-gospodarczego województwa.

W pełni popieramy stanowcze działania władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej
na rzecz obrony niepodległości Ukrainy przed agresją oraz wsparcia politycznego,
gospodarczego i w sprzęt wojskowy.
Słowa solidarności i wsparcia dla wolności Narodu Ukraińskiego kierujemy do władz
samorządowych partnerskiego Obwodu Równieńskiego i całej Ukrainy. Deklarujemy
pomoc dla Ukraińców broniących niepodległości swojego państwa.

www.bogatyregion.pl

Solidarni z Ukrainą

facebook.com/bogatyregion/
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Czy wybory przedterminowe to dobre rozwiązanie
dla Polski? – od lewego do prawego
W naszym stałym 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 oni realność przedterminowych wyborów
w Polsce? Czy będzie to dobre rozwiązanie dla naszego kraju w dobie napiętej sytuacji światowej?
Sytuacja na polskiej scenie politycznej jest coraz bardziej gorąca. Coraz częściej słychać o przedterminowych wyborach z tego
powodu, że Koalicja rządowa nie zawsze ma większość podczas głosowań. Jest również sporo kłopotów w rolnictwie,
gospodarce czy ochronie zdrowia. Niestety, także nerwowo jest w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza jeśli idzie o sytuację
na granicy ukraińskiej.
Wszystkie odpowiedzi polityków poniżej były udzielone przed datą
inwazją Rosji na Ukrainę

Pytanie brzmiało:

Czy Pana/Pani zdaniem wybory przedterminowe w 2022 roku to dobry scenariusz dla Polski? W takiej sytuacji prawdopodobnie języczkiem uwagi byłyby głosy polityków Konfederacji.
Czy wyobraża Pan sobie koalicję PiS z Konfederacją lub Opozycji (PO, Lewica, Hołownia 2050, PSL) z Konfederacją, gdyby żaden z dwóch dużych bloków nie miał większości? Kto wg.
Pana mógłby być najlepszym Premierem w nowym rozdaniu politycznym, gdyby doszło do przyspieszonych wyborów?
Jeśli Konfederacja miałaby być koalicjantem któregokolwiek z dużych
bloków, to żywot takiej koalicji nie przetrwał by roku co oznacza
permanentny chaos
Wybory przedterminowe to ostateczność – są demokratyczną formułą sanacji
władzy ustawodawczej i wykonawczej, w sytuacji gdy rząd nie ma większości,
a opozycja nie jest w stanie stworzyć nowej większości. Nie ma w obecnym
sejmie nawet takiej większości, która by przegłosowała samorozwiązanie
parlamentu. Warunki rozwiązania parlamentu przez prezydenta też nie są
spełnione. Nie ma więc żadnych przesłanek, które by wskazywały, że taka
sytuacja zaistnieje – miejmy też świadomość, że wybory przedterminowe, to co
najmniej pół roku chaosu i populizmu w każdej postaci.
To kto będzie języczkiem uwagi, kto może nim być i kto chce nim być, dobrze widać w obecnym parlamencie. Totalna
opozycja działa wg zasady wszystko albo nic, i im gorzej dla Polski tym lepiej dla opozycji.
Dodatkowo zabieganie za granicą o dyskryminację Polski na każdej płaszczyźnie.

Nikt tak nie podzielił Polaków w historii jak PiS.
Dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski najlepszym
rozwiązaniem jest jak najszybsze odsunięcie tej
ekipy od władzy
Panie Redaktorze, pyta Pan czy wybory w 2022 roku
to dobre rozwiązanie dla Polski. Proszę Pana, dla
bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju Polski
najlepsze jest jak najszybsze odsunięcie PiS od
władzy. Jest to partia, która zrujnowała
funkcjonowanie państwa w wielu obszarach,
dopuszczając się rzeczy zabronionych prawem i tak
po ludzku po prostu ohydnych, a przy tej okazji dzieląc Polaków jak nigdy
dotąd w naszej historii.
Im szybciej odsuniemy tych ludzi od władzy, tym szybciej Polska będzie
stabilna w fundamentach polityki wewnętrznej i zewnętrznej, którą to PiS
doprowadziło do granic absurdu i kompletnej alienacji na arenie
międzynarodowej.

Co do kwestii przyszłych rządów, jestem przekonany, iż Koalicja Obywatelska
je wygra. Jesteśmy najsilniejszą formacją opozycyjną, która zdolna jest do
samodzielnych rządów, ale stoimy na stanowisku, że bezpieczną większość
i zminimalizowanie ryzyka sfałszowania wyborów przez PiS osiągniemy idąc
do wyborów w jednym bloku zjednoczonej opozycji. Chcemy się władzą
podzielić tak, aby to były mówiąc krótko zdrowe rządy. Koncertujemy się teraz
na rozwiązaniach, które będą miały na celu poddźwignięcie systemu
Odpowiedź na pytanie kto z kim mógłby tworzyć rząd po najbliższych wyborach, jest możliwa po zapoznaniu się państwowego po pisowskiej patologii. Myślenie o potencjalnych, aż tak
z programami poszczególnych ugrupowań. Tylko trzy partie z obecnych w sejmie mają projekty, programy dla Polski egzotycznych koalicjach jak z np. Konfederacją, o którą Pan pyta, schodzi
– PiS, Konfederacja i KUKIZ”15. Czy ktoś widział program – nie mylić z pustymi hasłami - Lewicy, PO, Hołowni czy wobec tego na plan dalszy.
PSL-u? Nic takiego nie istnieje – jedyna wspólna deklaracja to odsunąć PiS od władzy. Co dalej po ewentualnie
wygranych wyborach, nikt nie wie – hołd Berliński landu nadwiślańskiego? Jeśli Konfederacja miałaby być Jeśli chodzi o wybór Premiera, to Koalicja Obywatelska ma co najmniej kilka
koalicjantem któregokolwiek z dużych bloków, to żywot takiej koalicji nie przetrwałby roku, a to oznacza cykliczne osób, które mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zdolności
wstrząsy władzy, czyli permanentny chaos. Gwarancję tego chaosu dają posłowie Braun i Korwin-Mikke, bo przecież i predyspozycje, by móc sprawować ten ważny urząd, ale nie dzielmy skóry na
Konfederacja to nie same Artury Dziambory. Ostatnie wydarzenia związane z powołaniem komisji śledczej do spraw niedźwiedziu. Przede wszystkim to najpierw jako zjednoczona opozycja
pegasusa, jednoznacznie pokazują, że jedynym liderem, wiarygodnym i potrafiącym współpracować w sprawach musimy wygrać wybory, tak aby uzyskać bezpieczną i co ważne stabilną
ważnych dla Polski, jest Paweł Kukiz. Tak też będzie po wyborach w 2023 roku - ugrupowanie Pawła Kukiza jest większość, a później przyjdzie czas na personalia, ale zanim to nastąpi to
gwarantem ewolucyjnej transformacji, bez konieczności wywracania wszystkiego do góry nogami tylko dla samego przed nami długa i ciężka praca, na którą jesteśmy w pełni gotowi.
wywracania.
Piotr Cieśliński, Koalicja Obywatelska
Stefan Rembelski, Kukiz'15
Przedterminowe wybory to marzenia Donalda Tuska
i tej części opozycji, która myśli tylko o destrukcji
Każdy scenariusz, który oznaczałby zgodne z Konstytucją zakończenie rządów PiS
i władzy za wszelką cenę
jest dobry dla Polski. Również przedterminowe wybory.
Chlubnym wyjątkiem jest tutaj Paweł Kukiz, który mając w sejmie czterech posłów wprowadził kilka ważnych ustaw w
tym kilka ważnych ustrojowo – ustawa antysitwowa, antykorupcyjna czy ustawa o sędziach pokoju i wiele wskazuje
na to, że do końca kadencji będzie jeszcze ustawa o dniu referendalnym i kilka ustaw gospodarczych w tym
kompleksowy projekt reformy służby zdrowia. To wszystko Paweł Kukiz osiągnął nie będąc członkiem koalicji
rządowej, nie biorąc udziału w walce o rady nadzorcze i stanowiska ministerialne, zrobił to w dobrze rozumianym
interesie Polski.

Lewica wybierze w tych wyborach taką formułę startu, która ułatwi odsunięcie PiS od
władzy. Nie chcemy przesądzać, czy będzie to jedna lista. W kwietniu ten scenariusz
przećwiczy węgierska opozycja. Na jesieni zeszłego roku czeska opozycja wystartowała
w formule dwóch koalicji wyborczych i przyniosło jej to odsunięcie premiera Babisza od
władzy. Lewica nie odrzuca żadnej opcji.

Wybory odbędą się zgodnie z planem, w 2023 roku.
Stabilność i przewidywalność polityki jest szczególnie
ważna teraz, kiedy w naszym regionie może wybuchnąć
wojna. To nie czas na kampanię wyborczą, tylko
cierpliwą pracę dla Polski.

Rzekomy „brak większości” i przedterminowe wybory to marzenia Donalda
Tuska i tej części opozycji, która myśli tylko o destrukcji i władzy za wszelką
cenę. Im pewnie nie przeszkadzałby zamęt w kraju. Ostatnie głosowania w
Sejmie pokazują jednak, że większość jest stabilna i że nadal będziemy
realizowali nasz program. To program, który zmienia Polskę na lepsze.
Najbardziej korzystają na nim mieszkańcy takich miast jak Elbląg czy Olsztyn,
Pamiętajmy również, że Konfederacja ma skomplikowaną strukturę organizacyjną. Składa się z narodowców, Polski powiatowej, polskiej wsi, słowem – tej Polski, którą gardzi liberalna
środowiska pana Korwin-Mikkego i jego młodszych wychowanków. Do tego dochodzą pomniejsze grupki. Całość Platforma, a której nie reprezentuje postkomunistyczna lewica
może pęknąć po szwach tożsamościowych. Dla Lewicy partnerem do rządzenia nie są ani narodowcy, ani korwiniści. skoncentrowana wyłącznie na wielkich aglomeracjach.
Odrzucamy tylko jakąkolwiek formę współrządzenia z PIS. Nie jesteśmy partią obrotową.
W Pańskim pytaniu zawiera się sugestia, że partią obrotową może być Konfederacja. Być
może tak jest. Jedna rzecz musi być jasna, Lewica nie wejdzie do żadnego rządu nie tylko
z PiS, ale również z Konfederacją. To byłoby leczenie dżumy cholerą. Zastąpienie jednych
prawicowych radykałów innymi. W dodatku zezującymi w stronę Kremla.

Obecnie rozwijamy współpracę z Polską 2050 i PSL, która ma pierwszego dnia wiosny zakończyć się dyskusją
programową, jakiej Polski chcemy po PiS-ie. Podoba mi się, gdy Szymon Hołownia mówi w perspektywie jednego
pokolenia, a nie jednej kadencji. Takiego myślenia potrzebujemy, takiego myślenia szukają wyborcy niezdecydowani,
których nie przekonuje ani PiS, ani PO.

To, że dotrzymujemy słowa i że staramy się działać tak, by poprawiać byt
zwykłych Polaków, daje nam przyzwoite poparcie, mimo pandemii,
globalnego kryzysu inflacyjnego czy niepokojów międzynarodowych. Jestem
przekonany, że gdy te zewnętrzne burze ucichną, poparcie dla PiS jeszcze
wzrośnie i po 2023 roku będziemy mogli rządzić samodzielnie.

Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica
Kacper Płażyński, Poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość
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Solidarni z Ukrainą

Jeżeli dotychczasowe afery PiS nie
spowodowały utraty większości
sejmowej to trudno jest zakładać
przedterminowe wybory

Konfederacja może wejść w koalicję z PiS tylko pod warunkiem reform ratujących
Polskę
Rzeczywiście w obrębie koalicji coraz częściej trzeszczy, głównie podczas głosowań
parlamentarnych dotyczących kolejnych wymyślonych przez naczelnika Kaczyńskiego
problemów mających zaprowadzić w Polsce ustrój wzorowany na przedwojennej Sanacji.
A był to ustrój etatystyczny (biurokracja), despotyczny (Bereza Kartuska) i socjalistyczny
(rujnujące obywateli podatki). Koalicja rządowa zużywa się wskutek licznych intryg i
wzajemnych "haków" zgromadzonych przez prawie 7 lat sprawowania władzy. Klęska
gospodarcza przypieczętowana "Nowym Wałem" oraz ludobójcze praktyki "walki" z
pandemią dopełniają obrazu zepsucia tej formacji politycznej, a nędzę polityki
zagranicznej właśnie obserwujemy w związku z wydarzeniami na wschodzie.

Jeżeli do tej pory protesty kobiet, "lex
Czarnek", protesty służby zdrowia , afera
Pegasusa nie spowodowały utraty
zdecydowanej większości i chęci
rozwiązania Sejmu, to nie zakładam
przedterminowych wyborów.
Uważam, że najprawdopodobniej w
następnych wyborach żadna partia nie
będzie mogła rządzić samodzielnie, czyli
będą musiały zawiązywać się koalicje. Największą partią opozycyjną jest
Platforma Obywatelska, a więc dzisiaj można zapytać: czy Platforma
Obywatelska i z kim? Najbliższa PO jest Polska 2050 Szymona Hołowni,
ale także PSL jest partią, z którą można byłoby zbudować koalicję.
Natomiast Konfederację trudno zaliczyć jako przyszłego koalicjanta dla
partii opozycyjnych. Co do współtworzenia rządu z Lewicą, mam pewne
wątpliwości i one pojawiają się w naszym ugrupowaniu, nad nimi trzeba
byłoby się zastanowić. To oczywiście jeden z wielu możliwych
scenariuszy. Widzę bowiem też inny układ na opozycji, w którym to partia
Szymona Hołowni z PSL i ewentualnie z lewicą stworzą wspólny projekt,
poza Platformą Obywatelska, przynajmniej na początku. Jest jeszcze
dużo rozmów i pracy przed nami. PiS z kolei przypuszczam będzie szukał
kontaktu z Konfederacją i w ten sposób będzie chciał tworzyć
ugrupowanie rządzące, a ugrupowania Pawła Kukiza po prostu nie
będzie w kolejnej kadencji. Nie pomijałabym także Agrounii, która może
poważnie zagrozić PSL. Z całą pewnością wyniki przyszłych wyborów
oraz ostateczny kształt list wyborczych i sojuszy partyjnych obecnie jest
trudny do przewidzenia. Patrząc na napiętą sytuację światową na
Wschodniej Europie, problemy gospodarcze czy trwającą pandemię jest
sporo czynników, których dalszy przebieg wpłynie na to co będzie działo
się w naszej krajowej polityce.

Luty/Marzec 2022

Wybory przedterminowe wobec spadku notowań wyborczych byłyby ratunkiem dla
wierchuszki koalicji, ale jednocześnie przegraną i wyrzuceniem z polityki i ław poselskich
wielu szeregowych członków partii pełniących do tej pory rolę maszynki do głosowania.
Czy Ci ostatni zagłosują za skróceniem kadencji Sejmu? Wątpię, żeby się na to zdecydowali. Wobec zgnilizny toczącej
obecny rząd scenariusz jego zmiany należy uznać za bardzo korzystny dla Polski, ale pod pewnymi warunkami.
Patrząc na obecne sondaże poparcia możemy spodziewać się jednego z dwóch rozdań. W pierwszym z nich zwycięża
znowu PiS, lecz nie mając bezwzględnej większości próbuje tworzyć koalicję do której jako partia socjalistyczna
zaprasza skrajnych socjalistów z Lewicy oraz Hołowni obiecując STOŁKI polityczne i inne apanaże (PSL pod progiem
wyborczym). Będzie to skutkowało oczywiście dalszą socjalizacją Państwa, ogromnym fiskalizmem i ostatecznym
pogrążeniem polskiej gospodarki.
W drugim wariancie zwycięża PiS i zaprasza do koalicji Konfederację (12% w sondażach), która powinna przyjąć
zaproszenie pod warunkiem przeprowadzenia reform ratujących Polskie Państwo (czytaj: zdrowie i mienie narodu).
Chodzi, m.in. o:
- zakończenie idiotyzmów pandemicznych (obostrzenia , przymusowe szczepienia, maski-kagańce, wymazy itp.)
- likwidację podatku dochodowego oraz większości z pozostałych fiskalnych danin (jest ich w sumie około 40)
- rozliczenie i postawienie przed sądem tych , którzy odpowiadają za 250 tysięcy(!) zgonów rodaków wskutek
ograniczenia (lub wręcz zakazania) dostępu do usług zdrowotnych pod pretekstem "walki z pandemią", są to, m.in.
Morawiecki, Niedzielski, Kraska, Dworczyk, Horban , Simon i cała tzw. Rada Medyczna przy Banksterze Morawieckim
- wypowiedzenie Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej i ponowne otwarcie kopalń z wydobyciem węgla
zapewniajacego nam bezpieczeństwo energetyczne
- zakończenie niebezpiecznej polityki antyrosyjskiej pozbawiającej nas przestrzeni handlowej na wschodzie oraz
grożącej wojną, której skutki są nieobliczalne.
Każda inna opcja koalicyjna będzie kolejną katastrofą gospodarczą, społeczną, polityczną i militarną.

Elżbieta Gelert, Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke

Czy można pozwać bank po spłacie
kredytu frankowego?
Czy opłaca się spłacić kredyt frankowy? Kredytobiorcy w tej walucie, jeśli dysponują
nadwyżką oszczędności, często zadają sobie to pytanie. Szczególnie gdy od
zaciągnięcia zobowiązania minęło już kilkanaście lat, dzieci wyjechały na studia,
a sytuacja majątkowa wielu kredytobiorców, mimo wszystko w porównaniu z rokiem
2008 uległa poprawie. Z jednej strony kusi perspektywa uwolnienia się od
toksycznego kredytu. Z drugiej strony odstrasza spłata po wciąż wysokim kursie.
Kompromisowym rozwiązaniem wydaje się pomysł zamknięcia kredytu, wykreślenia
hipoteki, a następnie pozwania banku o zwrot nadpłaty. Tu pojawia się pytanie. Czy
można jednak pozwać bank o unieważnienie umowy po spłacie kredytu? Jeśli tak, to
czy fakt ten wpłynie negatywnie na proces? Oto garść przydatnych informacji.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że rozwiązanie takie ma więcej plusów niż minusów.
Duża zaleta to zyskanie bezpieczeństwa. Może to być szczególnie ważne dla osób, które nie
chcą stawiać wszystkiego na jedną kartę. Na takim ruchu możemy zyskać w najlepszym
wypadku całą nadpłatę, jaką uiściliśmy do banku – ponad wypłacony nam kredyt.
Ryzykujemy z kolei tylko ewentualnymi kosztami postępowania w razie przegrania sprawy.
Przy wcześniejszej spłacie kredytu niestraszne nam pozwy banku o wynagrodzenie za
korzystanie z kapitału – najprawdopodobniej bank będzie próbował po prostu potrącić
żądaną przez siebie kwotę z naszym roszczeniem. Do sądu rozpoznającego pozew
kredytobiorcy będzie należało zbadanie, czy potrącenie wynagrodzenia za korzystanie
z kapitału było słuszne.
Ponadto po spłacie kredytu, rzecz jasna, uzyskamy kwit mazalny z banku i samodzielnie
wykreślimy hipotekę w tradycyjny sposób. Rozwiązuje to wiele problemów w sytuacji, gdy
chcemy pozwać bank, a rozstaliśmy się z drugim kredytobiorcą albo jeden z kredytobiorców
zmarł, a my nie chcemy albo nie mamy możliwości angażować się w całą sprawę
spadkobierców. Dzieje się tak, ponieważ w wypadku spłaty kredytu nie musimy pozywać
banku o unieważnienie umowy. Wystarczy jedynie pozwanie banku o zapłatę.
Ogólnie rzecz biorąc, dla procesu frankowego spłata kredytu ma niewielkie znaczenie. Sąd
w każdym wypadku sprawdza, czy umowa zawierała klauzule niedozwolone i czy była
ważna. Spłata kredytu ma wpływ jedynie na kwestię rozliczeń i wysokości zasądzonych kwot.
Na koniec odrobina dziegciu w tej beczce miodu. Naturalnie największym minusem tego
rozwiązania jest fakt, że musimy dysponować gotówką niezbędną na przedterminową spłatę.
Nie jest to zatem rozwiązanie, które może rozważać każdy kredytobiorca. Co więcej,
spłacając wcześniej kredyt, stracimy kontrolę nad tym kapitałem. Z prawnego punktu
widzenia – jedynie tymczasowo, bo przy obecnym stanie orzecznictwa nasze środki
powinniśmy odzyskać. Warto jednak zastanowić się dwa razy nad takim rozwiązaniem
w przypadku instytucji generującej stratę (jak Bank BPH czy Getin Noble Bank) albo
w przypadku instytucji nieprowadzącej już aktywnej polityki kredytowej (jak chociażby
Raiffeisen Bank Polska).

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.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Raty wystrzeliły w górę! - Co robić? Kilka praktycznych wskazówek
Wielu z nas zaufało Prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, który nie zapowiadał w pierwszej części 2021 roku tak
wielkich podwyżek stóp procentowych jakie obserwujemy obecnie. Niestety, słowa nie okazały się prorocze i teraz wiele
milionów Polaków, którzy zaciągnęli kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej musi znaleźć wyjście z sytuacji.
Co robić w takich chwilach?
Stałe oprocentowanie cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Na czym polega?
Od października 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej pod
przewodnictwem Adama Glapińskiego dokonała już
5 podwyżek stóp procentowych. W październiku podwyżka
wyniosła 40 punktów bazowych, w listopadzie było to 75 pb,
w grudniu 50 pb, w styczniu również 50 pb, 8 lutego kolejne
50 punktów bazowych.
Oznacza to, że stopa od października, gdy wynosiła 0,1%
wzrosła w zaledwie kilka miesięcy do 2,75%. Niestety
zapowiedzi Prezesa Glapińskiego mówią, że to nie koniec.
Podwyżki stóp procentowych wpływają na poziom wskaźnika
WIBOR. Wskaźnik ten jest to stopa procentowa, po jakiej
banki udzielają pożyczek innym bankom. Aktualnie WIBOR
3M na dzień 17 lutego wynosi 3,43%. Pierwszego
października WIBOR 3M wynosił zaledwie 0,24%.
Podwyżki stóp procentowych są działaniami RPP i NBP
mającymi na celu schłodzenie gospodarki. Gdy ceny rosną,
wyższe stopy procentowe powodują wyższe oprocentowanie
na lokatach oraz droższy kredyt na rynku. W efekcie zmniejsza
się skłonność obywateli do inwestowania, a zwiększa
skłonność do oszczędzania.
Dla tych co wzięli kredyty hipoteczne lub gotówkowe oparte
na zmiennej stopie procentowej wzrost wskaźnika WIBOR
powoduje automatycznie zwiększenie rat. Im większa kwota
tym raty mogą rosnąć znacznie bardziej.
Wielu z nas obawia się dalszego wzrostu oprocentowania
swoich kredytów. Szczególnie dotyczy to osób, które brały
kredyt stosunkowo nie dawno. Jednakże swojej sytuacji
powinni się też przyjrzeć Ci, którzy brali kredyty znacznie
dawniej. Trudne czasy na rynku to bowiem doskonała okazja
by gruntownie przyjrzeć się swoim finansom z doświadczonymi ekspertami na rynku finansowym. Gdy jedni tracą,
inni mogą nawet w trudnych czasach znaleźć naprawdę
ciekawe produkty kredytowe, które nie były dostępne
w czasach gdy zaciągaliśmy kredyt. W telewizji mówi się
jedynie o wyborze między zmienną, a stałą stopą procentową.
Owszem to jedno z wyjść w obecnej sytuacji, jednak ma ono
wiele rzeczy, które trzeba mocno przemyśleć zanim
podejmiemy decyzję o wyborze stałej stopy procentowej.
Wielu z nas może jednak spróbować poszukać banku z niższą
marżą niż w swoim Banku czy też zmienić np. długość trwania
okresu spłaty swojego kredytu by obniżyć swoją ratę. Warto
skorzystać z rozmowy z doświadczonym ekspertem
finansowym. - tłumaczy Bartosz Radomski, dyrektor
w firmie Luka Finance.
W rozmowie z ekspertami dowiadujemy się, że przejście
na stałą stopę procentową nie oznacza spania spokojnie
przez resztę okresu kredytowania. Stałe oprocentowanie jest
nieco wyższe niż zmienne oprocentowanie jakie płacimy
aktualnie w danym Banku. Zazwyczaj jest to ok. 1-2% więcej

niż zmienne oprocentowanie. Mamy jednak gwarancję, że np.
na okres 5 lat niezależnie od zmieniających się stóp
procentowych nasza rata nie ulegnie zwiększeniu. Alior Bank
oferuje aktualnie aż 7 lat z stałym oprocentowaniem.
Po upływie wspomnianych okresów nasze oprocentowanie
z powrotem wraca do zmiennego oprocentowania lub Bank
przedstawia klientowi nowe warunki stałego oprocentowania
w zależności od sytuacji na rynku.
Nie wpadajmy w panikę! Skorzystajmy z porad
doświadczonych ekspertów finansowych
Warto pamiętać by w czasach dużego szumu medialnego
na temat finansów nie wpadać w panikę.
Kredyt hipoteczny to bardzo poważna decyzja życiowa, a dla
wielu z nas jeden z ważniejszych wydatków w domowym
budżecie. Do tego dochodzą kredyty gotówkowe, firmowe,
leasingi czy karty kredytowe. Podstawową zasadą jest nie
wpadanie w panikę, i nie podejmowanie decyzji na podstawie
chwilowego boomu w mediach. Warto w takich sytuacjach
spotkać się z ekspertem finansowym na bezpłatnym
spotkaniu, który przeanalizuje indywidualnie sytuację klienta
i przedstawi produkty finansowe umożliwiające zmniejszenie

rat na najbliższe trudne lata, tak byśmy byli spokojni o naszą
płynność finansową i zabezpieczyli sobie środki w domowym
budżecie na inne drożejące opłaty w życiu. Często wielu
naszych klientów znajduje produkty lepsze niż mieli w swoich
dotychczasowych bankach.- podsumowuje Bartosz
Radomski z firmy Luka Finance

JAK MOGĄ WZROSNĄĆ MOJE RATY?
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Co robić?
- nie wpadaj w panikę, nie działaj pochopnie
- wybierz doświadczonego eksperta finansowego, który przeanalizuje Twoją sytuację
- na spokojnie przeanalizuj wszystkie koszty zmiany formy oprocentowania
- zastanów się nad zmianą okresu kredytowania
- zastanów się nad refinansowaniem swojego kredytu – przejście do innego Banku z lepszą ofertą
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Marszałek przygotował granty dla…
Blisko 1 mln zł samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach 3 konkursów grantowych w 2022 roku.

Sołtysów
Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa to konkurs
organizowany przez samorząd województwa od 2017 roku.
Do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały
finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.
- Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa
i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania
wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa
kulturowego - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dzięki
dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty
same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę,
rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym
razem to dobrze zainwestowane pieniądze.
Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu
modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań
wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania
społeczności lokalnych w sołectwach w województwie
warmińsko-mazurskim.
Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego
zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty”
strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego do roku 2030.
Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty
20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej
niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.
Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną
wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej,
wybudować czy zmodernizować przystanki, ławki, altany,
zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające
specjalizację tematyczną miejscowości, oznakować
miejscowość, zagospodarować plaże bądź centra wsi oraz
wprowadzać do krajobrazu rzeźby czy instalacje sztuki
współczesnej.
Na finansowe wsparcie nie mogą liczyć przedsięwzięcia
związane z: wyposażeniem siłowni plenerowych i placów zabaw,
budową i remontami dróg, chodników i parkingów, boisk,
zakupem komputerów, kosiarek oraz pojazdów czy modernizacji,
remontów i wyposażenia budynków.
Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie
realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej
lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińskomazurskiego, jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę,
nie będzie miało charakteru komercyjnego.
Wnioski należy składać do 7 marca 2022 roku.

Kół Gospodyń Wiejskich

Rodzinnych Ogrodów
Działkowych

Do 18 marca 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do drugiej
edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.
Wnioskodawcami mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 300 tys. zł przeznaczono na drugą edycję konkursu
z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania realizowane „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych
Ogrodów Działkowych”.
w sołectwach.
Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się
wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej
warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.
i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD)
- Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywacja Kół prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz
Gospodyń Wiejskich w naszym regionie - mówi Gustaw Marek szerzenie działań związanych z zaspokajaniem
Brzezin, marszałek województwa. - Obecnie łączą ze sobą tradycję socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb
z nowoczesnością i stanowią liczącą się bazę samorządu rolniczego, społeczeństwa na Warmii i Mazurach.
podejmującą szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi.
Działania KGW zyskały przychylność samorządów gminnych - Promowanie tego typu inwestycji ma przyczynić się do
i powiatowych. Mają one ogromny wpływ na rozwój i działalność polskiej kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego
wsi, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody,
a także do efektywnego wykorzystania potencjałów
wiejskiej. Ich członkinie wyrastają często na regionalne liderki.
obszarów zielonych - tłumaczy Gustaw Marek Brzezin,
Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało marszałek województwa. - Rodzinne Ogrody
charakteru komercyjnego, a zakupione wyposażenie będzie Działkowe są zarówno dogodnym miejscem do
wykorzystywane w świetlicy wiejskiej lub innym obiekcie należącym do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz miejscem,
gdzie na własne potrzeby produkuje się najzdrowszą
gminy.
żywność. Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka
Środki mogą przeznaczone być na zakup wyposażenia kuchennego zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych
umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt w obrębie danej gminy. W pilotażowej edycji konkursu
AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające wpłynęło 11 wniosków, natomiast na wsparcie mogło
pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych liczyć 10 projektów.
produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych.
Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu
Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy,
(np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego
(poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych,
sprzętów), stołów, krzeseł, foteli, kanap, komputerów, telewizorów, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu,
drukarek, ksero czy wyposażenia łazienek.
domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu
Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 100 tys. zł, przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach
natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Każda gmina ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja,
musi zagwarantować co najmniej 20 proc. kosztów całkowitych i może modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji
złożyć tylko jeden wniosek. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca istniejących terenów zielonych), organizowania,
budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji,
2022 roku.
modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów,
Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD
służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym
sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego
inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia,
W poprzedniej edycji do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk
sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych,
wsparcie mogły liczyć 22 projekty.
ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych,
deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń
i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni
publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę
estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy
hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla
rowerzystów, pomosty).
Wszystkie działania mają wpływ na tworzenie się
optymalnej infrastruktury zgodnie z zapisami celu
strategicznego „Mocne fundamenty”, umożliwiając
realizację zainteresowań mieszkańców zgodnie
z zapisami celu strategicznego „Kreatywna aktywność”,
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.
Maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie nie
może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym udział
dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów
kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2022 roku.
Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną
przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińskomazurskiego.
Więcej informacji na stronie internetowej:
warmia.mazury.pl

Marszałek przygotował granty na blisko milion złotych

