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Rozwiązanie kryzysu wojennego oraz problemów w ochronie
zdrowia kluczowe, by czerpać nadzieję na przyszłość
W dniach 11-12 kwietnia w Mikołajkach odbył się już VII Europejski Kongres Samorządów. Ze względu na brutalną agresję
Rosji na Ukrainę rozmowy pomiędzy uczestnikami zdominował temat pokoju i bezpieczeństwa Ukrainy, ale i całej Europy
bez czego trudno kreślić śmiałe wizje i nadzieję w innych tematach. Ważny ponadto był też temat ochrony zdrowia.
Trudne czasy wymagają zdecydowanych, szybkich
Poseł Jacek Protas, wiceprzewodnicząca Sejmiku
i mądrych decyzji – to było ważne spotkanie z ekspertami
województwa Grażyna Kluge, wiceprezydent Elbląga Michał
Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów ponownie
Missan.
spotkali się liderzy samorządowi, działacze samorządowi,
przedstawiciele administracji krajowej, organizacje
O swoich wrażeniach i tematyce Kongresu opowiedziała nam
pozarządowe oraz przedstawiciele i eksperci z różnych nauk
obecna w Mikołajkach Posłanka Elżbieta Gelert
społecznych czy biznesu.
Dla mnie udział w tym wydarzeniu jest okazją do
bezpośrednich rozmów i wymiany poglądów z ekspertami
poszczególnych obszarów społecznych, samorządowych,
a tym razem także obronnych. Miałam okazję np.
bezpośredniej rozmowy z gen. Waldemarem Skrzypczakiem
i poznania jego oceny obecnej sytuacji oraz ewentualnych
przyszłych scenariuszy konfliktu. Niezmiennie istotne są dla
mnie także działania związane z ochroną zdrowia w naszym
regionie, dlatego wśród licznych spotkań był to także dla mnie
temat dominujący. Naszym stałym celem jest dążenie do
zapewnienia opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom
naszego województwa. Rozmowy z samorządowcami
przybliżyły mnie do codziennych problemów osób z różnych,
przede wszystkim mniejszych miejscowości - powiedziała
nam Posłanka Elżbieta Gelert
Samorządowcy i politycy z regionu podczas rozmów między
panelami tematycznymi

Tematem dominującym w rozmowach była aktualna sytuacja
polityczna i gospodarcza na naszym kontynencie wynikająca
z trwającego konfliktu zbrojnego. Wśród 100 paneli
tematycznych prowadzone były m.in.: "Wojna oczami
ukraińskiego samorządowca", "W partnerstwie siła – jak
wzmocnić współpracę transgraniczną", "Jak skutecznie
pomagać uchodźcom? Rola samorządów podczas kryzysu",
"Jak samorządy współpracują w czasie wojny",
"Geopolityczne konsekwencje wojny na Ukrainie".
Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Platformy
Obywatelskiej z naszego regionu: Posłanka Elżbieta Gelert,

Na zdjęciu od lewej: Elżbieta Gelert - Posłanka PO, gen. Waldemar
Skrzypczak, Grażyna Kluge - wiceprzewodnicząca Sejmiku województwa

W ocenie wielu uczestników, w obliczu zagrożenia zarówno
wojną jak i pandemią nie jest to odpowiedni czas na zmiany
w tak ważnej dziedzinie jaką jest ochrona zdrowia Polaków.
Obecnie kluczowym jest rozwiązanie kryzysu wojennego oraz
problemów w ochronie zdrowia w czasach pandemicznych by
móc z nadzieją patrzeć w przyszłość i podejmować dalsze
reformy.

Podobnie jak podczas VI Europejskiego Kongresu
Samorządów, który poświęcony był przyszłości po pandemii
również teraz temat ochrony zdrowia był w centrum uwagi.
Pandemia spowodowała spore spustoszenie w organizmach
wielu Polaków. Trzeba sprostać temu wyzwaniu by w jak
najlepszy sposób pomóc w leczeniu wielu chorób. Trudności
pojawiły się także w sprawach organizacyjnych zarządzania
szpitalami w obliczu zagrożenia jakie wywołuje pandemia.
Dodatkowo dochodzą również czynniki niepewności na rynku
pracy- brak młodych fachowców i odchodzenie lekarzy na
emeryturę. Wielu samorządowców uczestniczyło w panelu
„Dylemat między centralizacją, a samorządnością w systemie
ochrony zdrowia”. W Polsce trwa próba reformy systemu
ochrony zdrowia na model bardziej centralny niż
samorządowy, który proponuje rząd.

Rozmowy panelowe
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Polska i Europa potrzebują solidarności
Musimy się solidaryzować, bo obecnie walczymy o sprawę wartości demokratycznych i
pokoju na świecie – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin podczas głównej sesji
plenarnej VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, w którym wzięło
udział ponad 1300 gości.
Za nami dwa dni spotkań, debat i wydarzeń
towarzyszących VII Europejskiemu
Kongresowi Samorządowemu. Wydarzenie
poświęcone polityce regionalnej odbyło się
11 i 12 kwietnia w Mikołajkach pod hasłem
„Budujemy wspólnotę przyszłości”.
Współorganizowane przez Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wydarzenie w swojej formule nawiązuje
do Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Tegoroczna edycja wydarzenia do Hotelu
Gołębiewskiego ściągnęła ponad 1300 gości
– liderów samorządowych, elit regionalnych,
a także przedstawicieli administracji
państwowej, świata biznesu, kultury, NGO’s
oraz mediów z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej.
W programie tegorocznej edycji EKS było
dziesięć ścieżek tematycznych obejmujących
ponad 110 wydarzeń: bloków programowych,
raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów,
wykładów, prezentacji.
Gdy planowano najważniejsze spotkanie
samorządowców z naszej części Europy, nikt
nie był w stanie przewidzieć, że rosyjska
pełnoskalowa agresja na Ukrainę stanie się
faktem.

oceniali eksperci Instytutu Studiów
Wschodnich. – By samorządy mogły
poradzić sobie z problemami, jakich
nieustannie przybywa, potrzebni są liderzy,
którzy będą odważnie podejmować decyzje,
dążyć do rozwoju gospodarczego i społecznego oraz prezentować gotowość do
solidarnej pomocy innym, w tym uchodźcom
wojennym.
Jakie to dziś powinny być decyzje?
Ossi Savolainen, gubernator Regionalnej
Rady Helsinek-Uusimaa, przyznał, że
Helsinki już dziś zajmują wysokie miejsce jeśli
chodzi o dobrostan i jakość życia. Plan na
przyszłość jest jeszcze bardziej ambitny.
– W przyszłości chcemy być liderami
w zakresie edukacji, w zakresie zmian
klimatu. Neutralność klimatyczna do 2030
roku to nasz cel. Kolejny? Chcemy być
najbardziej innowacyjni w UE – zapewniał
gubernator Ossi Savolainen.
Czy wojna zmieni dziś fińskie priorytety?–
Nawet w najmniejszym stopniu –
odpowiedział gubernator. – Wszystko, co
chcemy osiągnąć musimy zrobić szybciej.

Berntsson zaapelował również, że wojna
w Ukrainie i historia uczy nas wszystkich tego,
że kryzys jest szansą na zbudowanie czegoś
lepszego.
– Ta „szansa” została nam teraz dana –
podsumował Berntsson.
Znów musimy pamiętać o solidarności
Czy perspektywa skandynawska w jakiś
sposób łączy się z potrzebami polskich
samorządów?
Gustaw Marek Brzezin, gospodarz Kongresu
i marszałek województwa warmińskomazurskiego przyznał, że to, czego dziś
potrzebują samorządowcy w całej Europie, to
solidarność na każdym szczeblu. Solidarność
w ujęciu regionalnym oraz państwowym.–
Jako Warmia i Mazury jesteśmy regionem
zielonym, miejscem tysięcy jezior. Pomimo
to chcemy rozwijać zieloną energetykę, bo
to również nasz obowiązek – przyznał
marszałek Brzezin.

Nikt też na wojnę w tej części świata – tak
doświadczonego przez dwa globalne
konflikty – nie był gotowy. Z pewnością nie byli
na to przygotowani polscy samorządowcy.
Stąd temat wojny w Ukrainie pojawiał się nie
tylko w specjalnej ścieżce tematycznej. Był
również jednym z elementów dyskusji
podczas głównej sesji plenarnej „Liderzy
w czasie kryzysu”.
– Żyjemy w dobie „czarnych łabędzi” –
nieprzewidywalnych zdarzeń, których wpływ
na rzeczywistość jest ogromny, takich jak
pandemia czy wojna w Ukrainie, które
zmieniają świat i Europę, także w wymiarze
regionalnym. Zarządzanie w takich
okolicznościach jest nie lada wyzwaniem.
Kryzysy, z którymi się mierzymy, zakłócają
poczucie stabilności, powodują chaos oraz
nietypowe reakcje ludzi, przedsiębiorstw
i rynków. Dlatego też rola przywódcy w czasie
pandemii i wojny w Europie jest kluczowa –

VII Europejski Kongres Samorządów zgromadził ponad 1300 gości z różnych krajów

Równie ambitny plan przedstawił Magnus
Berntsson ze Szwecji, przewodniczący
Zgromadzenia Regionów Europy:

Dziś tylko 30 proc. energii wykorzystywanej
przez „Płuca Polski” to energia odnawialna.
70 proc. wciąż bazuje na węglu.

– Do 2030 roku chcemy zaprzestać emisji
CO2, choć nasz region jest szwedzkim
zagłębiem motoryzacyjnym. I firmy z tej
branży gwarantują udział w tej zmianie. Stąd
brak emisji CO2 jest czymś zasadniczym –
apelował Berntsson. – To nie byłoby
możliwe bez współpracy z biznesem.
To nasza najważniejsza zasada.

W tym kontekście trudno byłoby rozwijać
niezwykły eksperyment, jakim jest sieć
Citaslow. Na Warmii i Mazurach tworzy ją
30 miast.
– To miasta małe, dobrze zlokalizowane,
które dzięki rewitalizacji i wsparciu ze
środków unijnych, mogą być idealnym
miejscem do życia, dobrego, lokalnego,
spokojnego życia – mówił marszałek
Brzezin, dodając, że region, to także
ogromna społeczność ukraińska, która
mieszka tu od II wojny światowej, a dziś
znacząco się powiększyła po wybuchu
rosyjskiej agresji.
Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin: Musimy się solidaryzować, bo obecnie
walczymy o sprawę wartości demokratycznych i pokoju na świecie

– I w tym kontekście również solidarność jest
ważna. Musimy się solidaryzować, bo
obecnie trwa walka o pokój na całym świecie
– podkreślał marszałek Brzezin. – W tym
momencie Polska przyjęła ponad 2 mln
uchodźców z Ukrainy i musimy być gotowi na
obniżenie poziomu ekonomicznego oraz
ponoszenie trudu i ciężaru związanego z tym
kryzysem. Nasze społeczeństwo powinno
to zrozumieć, bo walczymy o sprawę
demokracji i pokoju na świecie.
Musimy zmienić styl życia
Jednym z kluczowych gości Kongresu
Samorządów był prof. Carlos Moreno,
dyrektor IAE Paris Sorbonne Business
School.
Naukowiec i wizjoner przyznał, że zmiany,
za które odpowiedzialni są lokalni politycy,
będą się dokonywać z powodu zmian klimatu.
A te będą znacząco wpływały na jakość
naszego życia, szczególnie jeśli mówimy o
życiu w miastach.
– Jakość życia to jest coś podstawowego –
apelował Carlos Moreno i dodał, że
zdaniem ekspertów zajmujących się
klimatem mamy zaledwie trzy lata, jeśli
w 2050 roku chcemy osiągnąć neutralność
klimatyczną.
– Stąd niezbędna jest zmiana stylu życia.
Musimy zapomnieć o urbanistyce z lat 70.
i dzielnicach: mieszkalnych, kulturalnych,
przemysłowych. Nie potrzebujemy miast
posegmentowanych. Chcemy opracować
projekt miast, w których wykorzystamy
bliskość – mówił Moreno. – Dzięki temu
ograniczymy ruch samochodów, unikniemy
pokonywania dużych odległości. Miasto,
które nadaje się do życia, to miejsce, gdzie
każdy z nas może godnie mieszkać,
pracować blisko domu, robić zakupy. Ważny
jest również bliski dostęp usług do kultury,
zdrowia, przestrzeni publicznej. To funkcja
„Szczęśliwej Bliskości”, gdzie wszystko,
czego potrzebujemy jest dostępne pieszo lub
z wykorzystaniem roweru. To zmiana, która
spowoduje, że zniknie problem emisji CO2 –
wyjaśniał Moreno.
Naukowiec nie miał jednak wątpliwości, że to
jest wyzwanie na wiele lat, ale jego zdaniem
możliwe do wdrożenia i realizacji przez
samorządy.
– COVID-19 nauczył nas, że można żyć,
mieszkać i pracować blisko domu –
podsumował francuski wizjoner.
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Lasy Państwowe - misja działania i plany na przyszłość
Lasy Państwowe to instytucja będąca z nami już od 1924 roku. Choć działa w ciszy i nie
jest na pierwszych stronach codziennej prasy wykonuje mnóstwo pożytecznych spraw
dla dobra kraju, o których nawet nie mamy pojęcia. O ostatnich sukcesach, dalszych
planach i funkcjonowaniu Lasów Państwowych rozmawiamy z Michałem Gzowskim –
rzecznikiem prasowym tej instytucji.
Wielu Polaków dość mało wie o tym, jak
W związku z brutalną inwazją Rosji na
wielką misję realizują Lasy Państwowe
Ukrainę do Polski trafiły miliony
i jak wiele zadań realizuje obecnie
uchodźców. Pomoc jest także potrzebna w
Państwa instytucja. Czy mógłby Pan
Ukrainie. W jaki sposób Lasy Państwowe
przybliżyć nam strukturę organizacyjną
pomagają w tej trudnej sytuacji?
Lasów Państwowych dla naszych
Czytelników? Ile osób u Państwa pracuje,
Jednostki Lasów Państwowych angażują się
gdzie można znaleźć Państwa oddziały
we wszystkie formy pomocy uchodźcom
i z jakimi tematami mogą się do Państwa
z Ukrainy. Działają wszechstronnie –
zwrócić mieszkańcy?
począwszy od bieżącego wsparcia dla służb
mundurowych, po włączanie się w pomoc
Polska jest w europejskiej czołówce pod
humanitarną dla uchodźców wojennych.
względem powierzchni lasów. Mamy ich już
Leśnicy ofiarnie prowadzą także punkty
ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości na
pomocowe na przejściach granicznych
poziomie 29,6 proc. Aż ¾ polskich lasów
z Ukrainą. Praktycznie we wszystkich
znajduje się w zarządzie Państwowego
miejscach pracy leśników w Polsce
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
trwają zbiórki – finansowe i rzeczowe.
Organizacja, która za dwa lata będzie
W porozumieniu z organizacjami
obchodzić 100-lecie, to dziś niemal 470
humanitarnymi leśnicy gromadzą asortyment
autonomicznych jednostek. To przede
przydatny naszym ukraińskim sąsiadom,
wszystkim nadleśnictwa zgrupowane
zarówno toczącym walki w swojej ojczyźnie,
w 17 regionalnych dyrekcjach. Na szczycie
jak i opuszczającym kraj. Przeprowadziliśmy
trójstopniowej struktury znajduje się
także ogólnopolską inwentaryzację miejsc
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
zakwaterowania pod kątem ulokowania
Zatrudniamy 26 tys. osób, ale cały sektor
uchodźców z Ukrainy w naszych ośrodkach
leśno-drzewny, którego kołem zamachowym
szkoleniowo-wypoczynkowych. Takich
jest leśnictwo, to prawie 400 tys. miejsc pracy!
miejsc mamy 4200. Jesteśmy strukturą
To firmy świadczące usługi na rzecz
państwową i dlatego wszystkie zostały
nadleśnictw, te, które przerabiają drewno,
zgłoszone wojewódzkim sztabom
producenci mebli... To niebagatelny potencjał
kryzysowym. Te w miarę zapotrzebowania
gospodarczy.
kierują tam uchodźców. Warto wspomnieć
także o naszej akcji „Plecak dla Ukrainy”.
A jak to wygląda w naszym województwie?
To z e s t a w w y p o s a ż e n i a p o l o w e g o
dla leśników z regionu lwowskiego
Nasz region to szóste w Polsce województwo
mobilizowanych do Obrony Terytorialnej.
pod względem lesistości. Lasy pokrywają
W plecaku jest specjalistyczna odzież,
aż 31,7% warmińsko-mazurskiego. Region
obuwie, racje żywnościowe i drobny
jest bardzo zróżnicowany pod względem
przydatny sprzęt. Taki zestaw wart jest ok.
przyrodniczym. Na północy mamy lasy,
2 tys. złotych. Na plecaki złożyły się niemal
które przypominają borealną tajgę. Na
wszystkie jednostki Lasów Państwowych.
Wysoczyźnie Elbląskiej wspaniałe żyzne
Do tej pory dostarczyliśmy ich prawie 1300.
buczyny. Mazury to zaś królestwo sosny,
cenionej ze względu na użytkowe cechy tego
W ostatnich dniach pokazaliście
drewna. W naszym województwie gros
zdecydowane działania wobec Federacji
nadleśnictw podlega Regionalnej Dyrekcji
Rosyjskiej. Chodzi o sprawę
Lasów Państwowych w Olsztynie. Wschód to
wypowiedzenia umowy dzierżawy
jednostki podległe RDLP w Białymstoku,
ośrodka Skubianka nad Zalewem
a zachód to Nadleśnictwo Elbląg, podległe
Zegrzyńskim Ambasadzie Federacji
RDLP w Gdańsku. Lasy naszego regionu są
Rosyjskiej. W jakich latach doszło
przede wszystkim miejscem wypoczynku
do przekazania gruntów w dzierżawę?
i ostoją dzikiej przyrody.
Czy jest szansa na szybką zmianę stanu
prawnego?
Świat coraz bardziej przenosi się do
internetu. Czy Lasy Państwowe podążają
Rosjanie wydzierżawili ośrodek w Skubiance
za tym trendem? Jak wygląda Wasza
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od
obecność w sieci – gdzie można śledzić
11 lutego 2010 r., na 15 lat. To niezwykle
Wasze codzienne inicjatywy?
atrakcyjny, zielony teren nad Jeziorem
Zegrzyńskim. Liczy prawie sześć hektarów,
Nasze serwisy społecznościowe, Facebook,
są tam hotele, domki letniskowe, wille, punkt
Instagram, Twitter, biją rekordy oglądalności.
medyczny i budynki pomocnicze. Dawniej
Nasz główny profil na Facebooku obserwuje
rezydowali tam rosyjscy oficjele. Teren jest
125 tys. osób. Profile ma większość naszych
własnością Nadleśnictwa Jabłonna.
jednostek. Rekordziści, czyli Nadleśnictwo
W związku z sankcjami nałożonymi na
Baligród, to aż 234 tys. obserwujących.
Federację Rosyjską i brakiem płatności za
To poziom, którego mógłby pozazdrościć
dzierżawienie obiektu dyrektor generalny
niejeden celebryta. Przyroda i lasy bardzo
Lasów Państwowych zdecydował o
interesują Polaków. Większość pracowników
wypowiedzeniu umowy dzierżawy. Rosjanie
Lasów Państwowych w lesie jest codziennie.
otrzymali już stosowne dokumenty i mają
Widzą, rejestrują i pokazują to, czego inni
wyznaczony termin odpowiedzi. Potem
bardzo chcieliby doświadczyć. Nasze media
podejmiemy kolejne kroki prawne, czyli
społecznościowe to jest wielka i bardzo
wniosek o zabezpieczenie nieruchomości i
ważna praca na rzecz edukacji o polskiej
eksmisję. Po odzyskaniu tych nieruchomości
przyrodzie. A także o tym, jak się z lasów
zostaną wykorzystane na szczytny cel,
korzysta. Pokazujemy, że las to ostoja
prawdopodobnie na pomoc uchodźcom
przyrody, a zarazem miejsce pracy,
wojennym.
wypoczynku i źródło surowca. I że leśnik
umiejętnie godzi te różnorodne funkcje lasu.

Michał Gzowski - rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
Pochodzi z Tolkmicka - los naszego regionu jest mu szczególnie bliski

A co Pan, osobiście, jako przedstawiciel
naszego regionu robi, by zademonstrować sprzeciw wobec działań Rosji
na Ukrainie? W jaki sposób lokalne
społeczności mogą okazywać wsparcie
sąsiadom ze Wschodu?
Każdy z nas może i powinien wspierać
Ukraińców. Nawet najmniejszy gest ma
wielkie znaczenie – tam toczy się krwawa
wojna, giną ludzie. Ukraina po prostu
potrzebuje naszej
pomocy. Przykładem
takich symbolicznych, ale wymownych
działań podejmowanych przez miasta
i województwa, jest zrywanie współpracy
z partnerami z Rosji i ich zawieszanie
z Białorusią w ramach protestu polskich
samorządów wobec agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę. To gesty solidarności
polskich samorządów z miastami
partnerskimi w Ukrainie. Zaapelowałem do
prezydenta Elbląga o rozwiązanie
współpracy partnerskiej z miastem Bałtyjsk i
zmianę nazwy ronda Kaliningrad.
Skutecznie. Tablica z nazwą niemal
natychmiast została zasłonięta. Także w taki
sposób możemy w całej Polsce wyrażać
Ukraińcom wsparcie i okazywać współczucie
w tych najtrudniejszych w ich życiu chwilach.
Cały świat drży w związku z rosnącymi
cenami drewna. Lasy Państwowe mogą
odegrać tu kluczowe zadanie dla
gospodarki kraju. Podobno skupują
Państwo już grunty pod sadzenie lasów.
Docelowo jako kraj mamy mieć 30%
zalesienia. Czy mógłby Pan opowiedzieć
coś więcej o tych planach?
To jeden z naszych flagowych programów.
Chcemy zwiększyć lesistość kraju, bo lasów
nigdy nie będzie za dużo. Grunty, które
kupujemy, obejmujemy standardami
zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe, przez co poprawia
się ich kondycja. Zyskujemy też pewność, że
gospodarka leśna będzie prowadzona
prawidłowo, a tym samym przyczyniamy się
do zapewnienia ciągłości i trwałości lasu.
Kupując grunty, realizujemy też założenia
Krajowego Programu Zwiększania
Lesistości, opracowanego przez Instytut
Badawczy Leśnictwa. Mowa w nim
o stworzeniu warunków do zwiększenia
lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r. Wierzę,

że to się uda, bo nasza akcja bierze pod
uwagę wielkie zmiany społeczne na wsi.
Wiemy, że wiele osób nie jest w stanie
zagospodarować należących do nich lasów
i najsłabszych klas jakości gruntów.
Wyciągamy do nich rękę, oferując atrakcyjne
stawki za wykup i opiekę nad tymi terenami.
Pochodzi Pan z naszego regionu. Czy
mógłby Pan opowiedzieć, w jaki sposób
Lasy Państwowe wspierają Warmię i
Mazury. Jakie inicjatywy są podejmowane,
tu u nas, lokalnie?
Wspieramy lokalne społeczności na wiele
sposobów, od wielu lat i w bardzo szerokim
zakresie. Ale warto przybliżyć zwłaszcza dwie
ostatnie akcje - pierwsza to dofinansowanie
dla klubów sportowych. Klub przygotowuje
ciekawy pomysł, np. związany z aktywnością
na terenach leśnych, a my dofinansowujemy
te działania kwotą 10 tys. zł. Drugi program
zaciekawić powinien koła gospodyń
wiejskich. W tym wypadku chodzi nam
o oryginalne pomysły promujące produkty
żywnościowe pochodzące z lasów –
dziczyznę, owoce leśne, zioła. Koła
gospodyń na takie działania mogą dostać
nawet do 5 tys. zł. Naszym naturalnym
partnerem są także strażacy. To oni stają na
pierwszej linii w kryzysowych dla nas
momentach, gdy płonie las. Co roku
nadleśnictwa i Dyrekcja Generalna Lasów
Państwowych przeznacza na wsparcie
jednostek OSP kilka milionów złotych. Nasi
strażacy w regionie mogą liczyć na nasze
wsparcie. Z kolei samorządom pomagamy
w inwestycjach drogowych, dofinansowując
modernizację dróg, mostów czy ścieżek
rowerowych. Finansujemy także uproszczone plany urządzenia lasu dla właścicieli
prywatnych. Jestem osobą stąd, dlatego
nasza społeczność zawsze może liczyć na
moją pomoc, podpowiedzi, w jaki sposób
możemy razem współpracować dla dobra
polskich lasów.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy dużo
dobrego w realizacji dalszych planów
przez Lasy Państwowe.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Co bank musi zrobić zanim wypowie
kredyt klientowi?
Wobec wzrastających kosztów obsługi kredytów hipotecznych w złotówkach i ciągle
tlącym się problemie zobowiązań we frankach szwajcarskich banki będą coraz
częściej borykać się z problemem niewypłacalności klientów. Tymczasem nie tak
łatwo uruchomić egzekucję komorniczą, czego najbardziej obawiają się kredytobiorcy
hipoteczni. Bank musi przede wszystkim prawidłowo wypowiedzieć umowę kredytu
i wygrać sprawę sądową. O tym, że niektóre banki nie są w stanie sprostać tym
wymaganiom świadczą wyroki sądów oddalające roszczenia wobec kredytobiorców.
Wypowiedzenie kredytu jest najsurowszym narzędziem, którym dysponuje bank w sytuacji,
gdy kredytobiorca nie wpłaca na rachunek wystarczającej kwoty na pokrycie rat. Nagłe
wypowiedzenie jest szczególnie dotkliwe gdy mamy do czynienia z dużym, wieloletnim
kredytem hipotecznym zaciągniętym na zakup nieruchomości mieszkalnej. Dlatego prawo
bankowe zobowiązało banki do uprzedniego wezwania klienta do zapłaty zaległości wraz
z poinformowaniem o możliwości restrukturyzacji zobowiązania. Wysłanie takiego pisma
przed wypowiedzeniem umowy kredytu jest warunkiem koniecznym dla wygrania
późniejszej sprawy sądowej przez bank.
Często komplikacje na tle możliwości restrukturyzacji kredytu są przyczyną oddalania
pozwów banków o zapłatę. Możemy tutaj wyróżnić trzy sytuacje. Po pierwsze, bank może
w ogóle nie wysłać wezwania do zapłaty z informacją o możliwości restrukturyzacji kredytu.
Po drugie, bank może wypowiedzieć umowę kredytu mimo tego, że klient złożył wniosek
o restrukturyzację, który nie został jeszcze rozpoznany. Ostatecznie bank może też
„po macoszemu” rozpoznać wniosek o restrukturyzację, a tym samym dać klientowi tylko
fikcyjną możliwość uzdrowienia swojego zobowiązania. We wszystkich tych wypadkach sąd
co do zasady oddala roszczenie banku o zapłatę jako niewymagalne, tj. nieprawidłowo
wypowiedziane.
Przykładem takich orzeczeń może być wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lipca
2021 r. (I ACa 155/21) oraz niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
6 kwietnia 2022 r. (I ACa 419/21). Ostatnie z podanych orzeczeń oddala roszczenie banku
wyliczone na kwotę 1 900 000 zł.

Reklama

Warto pamiętać, że sprawa sądowa musi się odbyć również, a nawet przede wszystkim,
w sprawach kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Bank, aby zrealizować swoje prawo
i odebrać dom kredytobiorcy musi uzyskać prawomocny wyrok sądowy. Musi zatem
wykazać, że kredyt jest ważny, zawarty na uczciwych warunkach, prawidłowo wyliczony
i wypowiedziany zgodnie z postanowieniami umowy i prawa bankowego. To naprawdę
wysokie wymagania. Kredytobiorca, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego
zobowiązania, ma zatem możliwość podniesienia ich przed sądem. Dopiero, gdy z tej obrony
zrezygnuje i nie odpowie na pozew ze strony banku, sprawa ostatecznie się uprawomocni
i bank będzie miał otwartą drogę do egzekucji komorniczej.

Magdalena PLEDZIEWICZ:
Właścicielka Pledziewicz Kancelarii, zrzeszającej
mecenasów zajmujących 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 była
ekspertem zewnętrznym w biurze Rzecznika
Finansowego. Radca prawny.

biuro@pledziewicz.pl

tel. 534-556-515
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ODKRYJ Z NAMI BOGATY REGION- Zobacz nasz Przewodnik Turystyczny
po Warmii i Mazurach, Zalewie Wiślanym, Pomorzu i Kociewiu
Wraz z początkiem wiosny ruszyła trzecia już edycja naszego Przewodnika Turystycznego Bogaty Region, tym razem w wiosennej odsłonie. Dostępny jest cały czas dla czytelników
na naszym portalu www.bogatyregion.pl Dni coraz dłuższe i cieplejsze co sprzyja organizowaniu weekendowych wyjazdów, planowaniu dłuższych urlopów oraz korzystaniu z atrakcji
i ciekawych wydarzeń dostępnych w Polsce. Region Warmii i Mazur, Zalewu Wiślanego, Kociewia i Pomorza to bogactwo niezwykłych miejsc, przyjaznych mieszkańców i niesamowitej
regionalnej kuchni. Przewodnik Turystyczny Bogaty Region ma pomóc Wam w odkrywaniu miejsc, które warto odwiedzić, a także ciekawych atrakcji na najbliższe dni i tygodnie, które
nie mogą Was ominąć! Zapraszamy do naszego Wiosennego Przewodnika Turystycznego! A już latem kolejna edycja przewodnika - wydanie wakacyjne!
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
_wiosna2022.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 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, Wieża
widokowa Kurza Góra w Kurzętniku - nowa
atrakcja na Mazurach, 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, Aquapark
Reda, Park Miejski w Starogardzie
Gdańskim, Bazylika Katedralna w Pelplinie.
Nowoczesne hotele i spa, restauracje wraz
z ciekawą ofertą promocyjną np. Bistro
Ślimaka- Hotelik 51 w Pasłęku.

Najciekawsze wydarzenia, które nie mogą Cię ominąć w najbliższych miesiącach.
Więcej znajdziesz w naszym Przewodniku Turystycznym Bogaty Region
OLSZTYN

MRĄGOWO:

30.04.2022 – 03.05.2022
(sobota, niedziela, poniedziałek 12:0021:00, wtorek 12:00-20:00)
XIII Edycja Festiwalu Smaków Food
Trucków
Miejsce: CRS „Ukiel” Górka przy plaży nr. 2

09.05.2022 Godz: 19:00
Piotr Bałtroczyk Stand-up: "Starość nie
jest dla mięczaków"
Miejsce: Centrum Kultury i Turystyki ul.
Warszawska 26

01.05.2022 – godz. 12:00 – 18:00
MAJUFFFKA organizowana przez
Miejski Ośrodek Kultury
Miejsce: Zajezdnia Trolejbusowa
przy Knosały

01.05.2022 - 03.05.2022
Majówka Giżycko 2022 – Wielkie
Otwarcie Sezonu
Miejsce: Giżycko – centrum. Kanał Giżycki

07.05.2022 - godz: 19:00
"Recital Edyty Geppert
Miejsce: Auditorium Maximum,
al. Wojska Polskiego 13
19.05.2022 - godz: 12:00
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny Spektakl Mały Książę
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych, ul. Parkowa 1
1-4.06.2022
Kortowiada
zagrają m.in.:
2 czerwca: Baranovski, Happysad,
Kwiat Jabłoni, Łydka Grubasa,
3 czerwca: Kaśka Sochacka,
Enej,Kayah,
4 czerwca: Tymek, Vito Bambino,
PRO8L3M,
Miejsce: Kortowo. Miasteczko Kortowskie
– plaży nad Jeziorem Kortowskim.
OSTRÓDA:
01.05.2022 - godz: 17:00
Majówka na Molo
Miejce: ul. Adolfa Tetzlaffa
IŁAWA:
19.06.2022
Legendy Motoryzacji
Miejsce: Centrum miasta, parking przed
Kinoteatrem „Pasja”
BARTOSZYCE:
01-03.05.2022
Bartoszycka Majówka
Miejsce: Plac Konstytucji 3 Maja

GIŻYCKO:

(Łuczański), Eko-Marina w Giżycku.

PASŁĘK:
29.04.2022 - 03.05.2022
Majówka ze Ślimakiem
Miejsce: Hotelik 51, ul. Bohaterów
Westerplatte 51a
26.05.2022 Godz: 17:00
Koncert z okazji Dnia Matki
Miejsce: Sala widowiskowo-kinowa POK
plac sw. Wojciecha 5
ELBLĄG:
29.04.2022 - 01.05.2022
Food Truck Festivals w Elblągu #Moc
smaków w jednym miejscu
Miejsce: Bulwar Zygmunta Augusta
06.05.2022 – 08.05.2022
(piątek 15:00 – 21:00, sobota 12:0021:00, niedziela 12:00-18:00)
Festiwal Pierogów Świata, Festiwal
Smaków Świata, Festiwal Piwa, Wina i
Cydru
Miejsce: Plac Katedralny
8.05.2022 Godz. 17:00
Koncert Michała Bajora
Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich
Światowid - Plac Kazimierza Jagiellończyka 1
13.05.2022 Godz. 20:00
The Gentlemen
Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa,
Al. Grunwaldzka 135
21.05.2022 - 22.05.2022
Godz. 20:00
Festiwal Roślin w Elblągu - wielki
market roślin w supercenach
Miejsce: HSW, aleja Grunwaldzka 135

LIDZBARK WARMIŃSKI:
30.04.2022
Majówka 2022
15:00-17:00 Animacje dla dzieci,
20:00-21:00 Koncert zespołu Lazy
Stomp,
21:00- 00:00 Dyskoteka pod gwiazdami
Miejsce: Bulwar nad Łyną

13.06.2022 Godz. 19:00
Raz Dwa Trzy - 30 lat jak jeden koncert
Miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka,
Teatralna 11
STEGNA:
24-26.06.2022
IV Zlot Klasycznych Pojazdów "Wczasy
pod Gruszą"
Miejsce: Plac przy ul. Jagiełły

www.bogatyregion.pl
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Lato coraz bliżej - to najlepszy
moment na rozpoczęcie diety!
Wiosna budzi w nas pokłady niespożytej energii, dni są coraz dłuższe, pogoda cieplejsza co
sprzyja większej aktywności fizycznej. To najlepszy moment na rozpoczęcie diety! Lato
coraz bliżej, czas zadbać o swoje zdrowie, dobre samopoczucie i figurę by czuć się dobrze
we własnej skórze. Coraz więcej osób przekonuje się, że współpraca z wyspecjalizowanym
dietetykiem przynosi wiele korzyści. Poznaj ofertę poradni Nasza Dieta.
1. Prosta i skuteczna dieta odchudzająca Jeśli masz problem z nadwagą lub otyłością,
od lat jesteś na diecie, która kończy się
efektem jo-jo i nadal nie wiesz co robisz źle,
szukasz wsparcia i skutecznych wskazówek
dietetycznych by dowiedzieć się jak
komponować smaczne i zdrowe posiłki skorzystaj z Naszej Diety! Ustalimy plan
żywieniowy dostosowany do Twojego stanu
zdrowia, zapotrzebowania na kalorie
i składniki odżywcze oraz uwzględniając w
diecie Twoje preferencje smakowe,
umiejętności kulinarne, czy możliwości
finansowe i czasowe. Po przeprowadzeniu
szczegółowej ankiety mogę przygotować dla
Ciebie indywidualny jadłospis oparty na
produktach, które lubisz, a także łatwo
dostępnych w większości sklepów
spożywczych wraz z dołączoną listą
zakupów- mówi dietetyk Aleksandra Pędzich
z Poradni Nasza Dieta.
2. Szukasz pomocy w chorobie? Masz złe
wyniki badań krwi? Nasza codzienna dieta
wpływa nie tylko na nasz wygląd
i samopoczucie, ale może także zmniejszyć
lub zwiększyć ryzyko niektórych chorób.
Skontaktuj się z dietetykiem jeśli
potrzebujesz pomocy w: dieta w chorobach

tarczycy, dieta w Hashimoto, dieta w
insulinooporności, dieta w nadciśnieniu
tętniczym, dieta w miażdżycy, dieta w
zaparciach lub w innych chorobach.
Pomożemy Ci!
3. Dieta dla par - to idealne rozwiązanie, gdy
razem chcecie schudnąć przy czym nie
chcecie gotować dwóch różnych dań.
Decydując się na współpracę
otrzymujecie dwa jadłospisy z listą
zakupów składające się w większości z tych
s a m y c h p o s i ł k ó w. S ą o n e j e d n a k
dostosowane indywidualnie pod względem
k a l o r y c z n o ś c i z g o d n i e z Wa s z y m
zapotrzebowaniem. To także korzystna oferta
pod względem finansowym - Twoja druga
połówka otrzymuje swój jadłospis za połowę
ceny! Z tego rozwiązania możesz skorzystać
także ze swoją koleżanką, siostrą, bratem,
współlokatorką, czy mamą jeśli mieszkacie
razem i gotujecie większość posiłków
wspólnie. Dzięki wspólnemu odchudzaniu
motywujecie się i wspieracie, gdyż
przechodzicie przez ten proces razem.
4. Dieta online - Jeśli nie masz możliwości
skorzystać z usług Poradni Nasza Dieta
stacjonarnie w Olsztynie bądź Elblągu

możesz skorzystać z pomocy dietetyka
ONLINE. Koszty jakie ponosisz dotyczą tylko
ceny jadłospisu, na który się zdecydujesz.
Przez cały okres współpracy możesz
kontaktować się ze mną telefonicznie lub
mailowo, a ja z chęcią odpowiem na
wszystkie Twoje pytania i rozwieję
ewentualne wątpliwości- mówi dietetyk
Aleksandra Pędzich z Poradni Nasza Dieta.
To idealne rozwiązanie dla Ciebie jeśli: jesteś
osobą zapracowaną, jednak chciałbyś podjąć
współpracę z dietetykiem, nie masz czasu na
dojazdy do poradni lub mieszkasz daleko od
Elbląga bądź Olsztyna; mieszkasz lub
pracujesz za granicą; preferujesz kontakt
online.

5. Pomagamy także w innych
przypadkach. Zachęcam do kontaktu drogą
telefoniczną, mailową czy przez facebooka
po więcej informacji. Już dziś umów się na
wizytę w Poradni Nasza Dieta w Olsztynie,
Elblągu lub skorzystaj ze współpracy drogą
ONLINE. Ktoś z Twoich bliskich chciałby
skorzystać z pomocy dietetyka? Podaruj mu
w prezencie - voucher na pierwszą wizytę
wraz z jadłospisem. Do wyboru: jadłospis na 7
dni, 14 dni lub dieta miesięczna. Warto dbać o
ukochaną osobę każdego dnia i pokazać ile
dla nas znaczy.
Więcej informacji znajdziesz na stronie
www.nasza-dieta.pl

Multimedialna wystawa w elbląskim „Światowidzie”
W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” niemal od dekady funkcjonuje pracownia zajmująca się cyfryzacją
kulturowego dziedzictwa regionu. Już wkrótce udostępniona tam zostanie multimedialna sala, w której będzie można
obejrzeć cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych. Pierwsza wystawa związana jest
z tematyką powojennych mieszkańców miasta.
Regionalna Pracownia Digitalizacji ze „Światowida”
zajmuje się skanowaniem i dokumentacją fotograficzną
najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych
z naszego regionu. Dotychczas kilkaset eksponatów oraz
obiektów prezentowano na stronie www.cyfrowewm.pl oraz
za pośrednictwem mediów cyfrowych.

holograficznych będzie można obejrzeć przedmioty związane
z mieszkańcami i powojennym miastem.
- Tematyka wystawy dotyczy pierwszych pięciu lat po wojnie.
Prezentuje animacje przedmiotów, które skanowaliśmy, ale
także dokumenty filmowe i stare fotografie. Udało nam się
dotrzeć także do archiwalnych plakatów i afiszy oraz wycinków
gazet z tamtego okresu. To zasoby, które szczególnie
zainteresowanych tym okresem mogą zatrzymać na naszej
wystawie nawet kilka godzin – mówi Hanna LaskaKleinszmidt, kierownik pracowni.
Koncepcję wystawy opracował historyk dr Tomasz Gliniecki,
który dla uatrakcyjnienia udostępnił także swoje prywatne
zbiory ówczesnych przedmiotów. Część z nich była
pozostawiona przez przedwojennych mieszkańców, którzy
w pośpiechu opuszczali miasta, część przywieziona przez
przybyszy, którzy z Elblągiem związali swój powojenny etap
życia.

Powojenne przedmioty i współczesne animacje
W ramach zakończonej niedawno rozbudowy w CSE
„Światowid” wydzielona została przestrzeń do stacjonarnej
prezentacji cyfrowych wizerunków cennych skarbów. Tam
instalowana jest obecnie pierwsza multimedialna wystawa
„Oswoić miasto”. Za pośrednictwem m.in. holoboksa i piramid

Zwiedzanie z telefonem i VR
Do szerszego poznania treści wystawy ma służyć aplikacja
mobilna, z wykorzystaniem której zwiedzający będą odkrywać
dodatkowe informacje oraz wizerunki cyfrowe. Ta alternatywa
ma nie tylko dostarczyć dodatkowych informacji, ale także
uatrakcyjnić zwiedzanie szczególnie młodzieży. Dlatego na tę
wystawę warto zabrać swój telefon. Całość uzupełnia
aplikacja VR, czyli wirtualna rzeczywistość, która przenosi
zwiedzającego do powojennego zakładu fotograficznego,
gdzie ma do wykonania określone zadania.

Otwarcie wystawy i warsztaty
Inauguracji nowej przestrzeni multimedialnej towarzyszyć
będzie uroczyste otwarcie wspomnianej wystawy
zaplanowane na 19 maja br. Organizatorzy zapraszają
również na różnorodne warsztaty, które odbędą się w dniach
20- 21 maja br.
Program
wydarzenia
www.cyfrowewm.pl

dostępny jest na stronie:

FB: Regionalna Pracownia Digitalizacji
IG: pracownia_digitalizacji
Wystawa „Oswoić miasto” jest realizowana w ramach
projektu pt. „Muzea ponad granicami. Etap II”
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Mikołaj Kopernik jednoczy
W Toruniu został podpisany list intencyjny związany z historycznym Szlakiem
Kopernikowskim. Swoje podpisy złożyli marszałkowie trzech województw związanych
z życiem i działalnością polskiego wybitnego astronoma: warmińsko-mazurskiego,
kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.
„Strony niniejszego listu intencyjnego
podejmą wspólne działania służące
wzmacnianiu marki i promocji turystycznej
drogowego Szlaku Kopernikowskiego (…)
poprzez jego organizację i oznakowanie (…),
a także organizację wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu” –
oświadczono w dokumencie, który podpisali
w czwartek marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek

Brzezin, marszałek województwa kujawskopomorskiego Piotr Całbecki oraz marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław
Struk.
– Dołączamy do pięknej trasy, która już
funkcjonuje w województwie warmińskomazurskim – zaznaczył kujawskopomorski marszałek Piotr Całbecki.
Szlak Kopernikowski na Warmii i Mazurach

wiedzie przez miasta: Elbląg, Tolkmicko,
Frombork, Braniewo, Pieniężno, Ornetę,
Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Olsztyn,
Olsztynek, Lubawę i Nowe Miasto
Lubawskie. To blisko 300 km pasjonującej
podróży śladami wielkich odkryć, które na
zawsze zmieniły postrzeganie wszechświata.
Teraz do tej warmińsko-mazurskiej inicjatywy
dołączają kolejne województwa, które
utożsamiają się z postacią astronoma.
– Mikołaj Kopernik jednoczy w aspekcie
nauki, w aspekcie prawdy, a w aspekcie
dzisiejszego dnia jednoczy także nasze
regiony. Dopełnia się wieloletnie, regionalne
dążenie do wspólnego działania na rzecz
wytyczenia szlaku o charakterze
międzyregionalnym, polskim, europejskim.

Przed nami wielka droga dobrej współpracy –
mówił przed podpisaniem dokumentu
marszałek województwa warmińskomazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Na Warmii Kopernik spędził 40 lat swojego
życia, pełniąc funkcję kanonika kapituły
warmińskiej, a niezależnie od tego
obserwował niebo, pracował nad teorią
heliocentryczną i spisywał swoje
wiekopomne dzieło.
To niezwykle ważne, że turystyczny szlak
wyznaczony drogą jego życia, zapoczątkowany w warmińsko-mazurskim,
rozszerzy się o dwa kolejne regiony, które
także były obecne w życiu, pracy i twórczości
wybitnego uczonego.

Samorząd województwa finansuje regionalny sport
Ponad 2 mln zł na zadania z zakresu kultury fizycznej przekazał marszałek Gustaw Marek
Brzezin w pierwszym etapie otwartego konkursu ofert. Dziś umowy odebrało trzech
głównych beneficjentów finansowego wsparcia systemu szkolenia sportowego
w regionie.
beneficjentów: Warmińsko-Mazurską
Federację Sportu w Olsztynie (dotacja
1 375 000 zł), Warmińsko-Mazurskie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Olsztynie (dotacja 686 000 zł), WarmińskoMazurski Związek Piłki Nożnej (dotacja
60 000 zł).

W ramach I etapu otwartego konkursu ofert
na realizację zadań samorządu województwa
z zakresu kultury fizycznej podpisano 12
umów na łączną kwotę dotacji 2 121 000 zł.
Zadania będą realizowane przez trzech

– Dzisiejsze umowy zawarte są z instytucjami, które stanowią o sile warmińskomazurskiego sportu, czuwając nad
sprawnością wydatkowania przekazanych
środków – podkreślił marszałek
województwa Gustaw Marek Brzezin. –
Doskonale wiem, jak ważną dziedziną życia
społecznego jest sport i wiem także, że
środków finansowych nigdy nie jest dość, ale
naszym celem jest inwestowanie w młodych
i zdolnych sportowców, w infrastrukturę
sportową oraz upowszechnianie kultury
fizycznej.
Na wsparcie sportu wyczynowego w ramach
p r z e k a z a n y c h u m ó w, w o j e w ó d z t w o
przekazało środki w wysokości 1 886 000 zł,
a na upowszechnianie sportu – 235 000 zł.
To część zaplanowanego na ten rok wsparcia
finansowego sportu w regionie. Docelowo na
szeroko pojęte zadania sportowe w bieżącym
roku Zarząd Województwa przekaże ok.
6 mln zł.

– Dziękujemy za to, że możemy liczyć na te
środki i że wymiernie przyczyniają się one do
rozwoju sportu w regionie, w różnych
dyscyplinach objętych naszą działalnością
i systemem finansowego wsparcia –
powiedział Andrzej Grudziński, prezes
Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu.

www.bogatyregion.pl
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facebook.com/bogatyregion/

To nie jest wina kredytobiorców

Zapraszam do kontaktu

Im więcej Polaków będzie miało problem ze spłatą raty za mieszkanie, tym większe
problemy finansowe i społeczne przed Polską. Platforma Obywatelska przedstawia
rozwiązania pomocowe i apeluje do rządu o ich wdrożenie.

biuro@wcisla.senat.pl

W Polsce ok. 3 mln mieszkań obciążonych
jest kredytami hipotecznymi. Praktycznie
w każdej rodzinie ktoś kupił mieszkanie,
bo stać go było na zaciągnięcie kredytu. Teraz
wielu z nich stanie przed groźbą bankructwa.
Jeżeli do tego dojdzie, to Polska stanie przed
poważnymi problemem finansowym
i społecznym. Kredyty mieszkaniowe już nie
raz powodowały katastrofę gospodarczą.
Wystarczy przypomnieć rok 2008 w Stanach
Zjednoczonych i lawinę dramatów
spowodowanych tym, że Amerykanie nie byli
w stanie spłacać swoich kredytów.
Mieszkanie to nie fanaberia, tylko
podstawa
80% kredytów mieszkaniowych biorą ludzie
od 26 do 44 lat. To jest wiek, w którym rodziny
się stabilizują i decydują się na posiadanie
dzieci. Polki i Polacy nie będą decydowali się
na posiadanie dzieci, jeśli nie będą mieli
poczucia bezpieczeństwa socjalnego. To nie
jest przypadek, że Polki, które wyjeżdżają
do Wielkiej Brytanii lub do Niemiec, częściej
decydują się na pierwsze i kolejne dziecko.
Blokując dostęp do mieszkań, powodujemy,
że jako społeczeństwo starzejemy się
znacznie szybciej. A to generuje kolejne
kryzysy: niedobór siły roboczej, zwiększenie
ilości osób niepracujących (otrzymujących
emeryturę lub rentę), ale także zmniejszenie
się liczby osób w wieku produkcyjnym (czyli
pracujących). To oznacza, że znacznie mniej
osób będzie pracowało na emerytury i renty
coraz liczniejszej grupy emerytów i rencistów.
Bezpieczeństwo Polaków to zadanie
państwa
W latach 70. XX wieku moi rodzice budowali
dom na kredyt. Inflacja szalała, ale podwyżki
nie dotyczyły osób spłacających kredyty.

A o jakiej stabilności możemy mówić teraz,
kiedy w marcu 2021 roku prezes NBP, pan
Glapiński obiecuje, że raty nie będą rosły,
a w październiku podnosi stopy procentowe?
Do kogo mają zgłaszać pretensje osoby, które
w te zapewnienia konstytucyjnego organu
uwierzyły? Czy nie do Państwa?
Podstawowym zadaniem państwa jest
zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne
i wewnętrzne. Jeżeli ktoś decyduje się na
kupno mieszkania, to powinien mieć jakąś
gwarancję od Państwa. Tak jak to było za tego
przeklętego PRL-u, gdzie moi rodzice przez
30 lat mieli gwarancje, że kredyt na dom będą
spłacali na takich warunkach, na jakich go
wzięli. To jest właśnie to bezpieczeństwo
wewnętrzne – to jest podstawowe
zobowiązanie państwa. A podstawowym
elementem tego bezpieczeństwa jest
mieszkanie.
Polki i Polacy mogą czuć się oszukani
i opuszczeni przez rząd. Premier Morawiecki
zapowiadał, że w 2019 roku rozpocznie się
budowa 100 tysięcy mieszkań. Mówi się
o projektach typu dom na 70 m2 za 100 tysięcy
złotych, co jest niepoważne w obecnych
realiach. I tak naprawdę, jeżeli nie ma się
gotówki, to jedyną możliwością, aby móc mieć
mieszkanie i na normalnych warunkach
wystartować w dorosłe życie jest wzięcie
kredytu hipotecznego.
W temacie dostępu do mieszkań zawsze
można zrobić więcej. Każdy rząd, na miarę
swoich możliwości, coś robił w tym temacie.
Były TBS-y, programy typu Mieszkanie dla
Młodych. To dawało szansę wielu młodym
ludziom. Pewnie można powiedzieć, że
można było więcej. Lecz nigdy po 1989 roku
nie było tak źle jak jest teraz.

9

Z uwagą czytam każdą
wiadomość od Państwa

Senator RP
W Polsce szczyt budowy mieszkań po
II wojnie światowej przypadł na lata 70. W tzw.
dekadzie gierkowskiej powstało ponad 2 mln
mieszkań. Dla porównania rząd PiS, w ciągu
siedmiu lat wybudował ich 15 tysięcy. Obecnie
Polska jest krajem o bardzo ubogiej
infrastrukturze mieszkaniowej. W Europie
jesteśmy na trzecim miejscu od końca jeżeli
chodzi o ilość mieszkań na tysiąc
mieszkańców. Brakuje od 2 do 3 mln
mieszkań.
Niech rząd skorzysta z propozycji
opozycji
Większość osób, które bierze kredyt
hipoteczny w Polsce to są osoby, które ledwo
zapinają swój budżet. Za chwilę mogą okazać
się bankrutami. Donald Tusk zaproponował,
aby raty kredytów nie były większe niż
w grudniu 2021 r. Mowa o osobach, które
miały w tamtym czasie kredyt. Jeżeli
potraktujemy mieszkania jako część

programu społecznego, to trzeba to
rozwiązanie jak najszybciej wdrożyć.
Będę walczył o to, aby koszty wzrostu inflacji,
koszty obsługi bankowej, aby te rzeczy wzięło
na siebie państwo, a nie ci którzy wzięli
kredyty. Dlatego tak dużo mówimy
o funkcjach społecznych mieszkania,
o bezpieczeństwie socjalnym, aby nie
spychać całej odpowiedzialności na
obywateli. To jest obowiązek państwa.
I korzyści sensownie liczone będą
korzyściami państwa.
Liczę na to, że parlamentarzyści, także partii
rządzącej, zechcą jak najszybciej pomóc
kredytobiorcom. Okres przedwyborczy
czasami zmienia postawy polityków. Są mniej
wiernopoddańczy partii, a częściej wsłuchują
się w potrzeby wyborców. Mam nadzieję, że
będą podejmować decyzje racjonalne,
gwarantujące, że raty kredytów mieszkaniowych będą na poziomie, który nie zrujnuje
życia milionom Polaków.

Więcej posłuchaj na Spotify
Podcast Senatora Jerzego Wcisły
z Karoliną Śluz
oraz na facebooku:
@SenatorWcisła

PKN Orlen sponsorem akademii Olimpii Elbląg. Zatoka Braniewo wkrótce
z nowym stadionem!
Do sporych zmian dojdzie w piłce nożnej w naszym regionie. 20 kwietnia akademia Olimpii Elbląg poinformowała o tym,
że zawarła umowę strategicznego partnerstwa ze spółką Skarbu Państwa PKN Orlen. Z kolei w Braniewie dojdzie do
modernizacji stadionu Zatoki Braniewo.
Szansa na rozwój najmłodszych
O współpracy z państwową spółką mówiło się już od
pewnego czasu. 20 kwietnia współpraca została oficjalnie
potwierdzona. Prezentacja PKN Orlen odbyła się
w kompleksie sportowym przy ul. Moniuszki.
Dla nas sponsoring sportowy jest czymś więcej niż tylko
ekspozycją logotypu. Jest to odpowiednia platforma do
propagowania określonych wartości. PKN Orlen obecnie

wspiera ponad 44 tys. dzieci w naszym kraju. Wspieramy
wybitnych sportowców, ale najważniejsze są dla nas dzieci mówił Grzegorz Bałkowiec z PKN Orlen.
Na koszulkach młodych piłkarzy Olimpii Elbląg pojawi się
logotyp koncernu, a umowa zawarta jest do końca tego roku.
Prezes Olimpii Elbląg Paweł Guminiak liczy jednak na to, że
umowa będzie sukcesywnie przedłużana, a już za kilka lat
wszyscy będziemy dumni z sukcesów jakie ta współpraca
przyniesie.
Klub ani sponsor nie podali jednak jaką kwotą spółka zasili
konto klubu. Na prezentacji sponsora PKN Orlen był obecny
również Andrzej Śliwka, wiceminister Aktywów Państwowych
oraz Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leonard Krasulski.
W Braniewie dojdzie do modernizacji stadionu Zatoki
Braniewo
Z kolei w Braniewie lokalny klub Zatoka Braniewo obchodzi
w tym roku 75-lecie. Klub powstał w 1947 roku. Władze miasta
w tej historycznej chwili dla klubu przygotowały niezwykły
prezent jakim będzie remont stadionu. Póki co 16 kwietnia
odbyło się pamiątkowe pożegnanie "starego" stadionu.
W meczu pożegnalnym Zatoka Braniewo przegrała niestety
0:4 z Jeziorakiem Iława.

Zatoka Braniewo powstała w 1947 roku. W tym roku
mija 75 lat na piłkarskiej mapie Polski

Remont stadionu przeprowadzi firma ELSIK Sp. z o.o.. Koszt
inwestycji wyniesie ok. 9,6 mln zł. Środki zewnętrzne stanowić
będą 7,5 mln złotych (5 mln z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2,5 mln zł
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej EDYCJA 2021). W ramach inwestycji zostanie
zrealizowana nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego,
wyposażenie sportowe i zagospodarowanie terenu, budowa
boiska wielofunkcyjnego, budowa areny lekkoatletycznej.
Wierzę, że wraz z nowym stadionem pojawią się też sukcesy
dla Zatoki Braniewo - powiedział nam Burmistrz Braniewa
Tomasz Sielicki.
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Czy Państwo powinno pomagać obywatelom, którzy
zaciągnęli kredyty hipoteczne? - 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 czy Państwo powinno pomagać obywatelom, którzy
zaciągnęli kredyty hipoteczne. Dodatkowo sprawdzimy czy Prezes NBP Adam Glapiński powinien sprawować swoją
funkcję drugą kadencję?
Jeszcze w zeszłym roku stopy procentowe były bliskie zera. Teraz wskaźnik WIBOR sięga już prawie 6%! Opinia publiczna sporą
winą obarcza o całe zamieszanie Prezesa NBP Adama Glapińskiego, który nie ostrzegał Polaków przed ryzykiem galopującej
inflacji oraz drastyczną podwyżką stóp procentowych. Czy mimo to Państwo powinno pomagać finansowo tym, którzy zaciągnęli
kredyty hipoteczne?
Pytanie brzmiało:
Polacy wskutek podwyżek stóp procentowych mają coraz większe trudności w regulowaniu spłat kredytów hipotecznych czy gotówkowych. Większość ugrupowań politycznych
przedstawiło różne warianty wsparcia kredytobiorców. Czy Pana zdaniem Państwo powinno pomagać obywatelom, którzy zaciągnęli kredyty bankowe? Czy Pana zdaniem na drugą
kadencję Prezesa NBP powinien być wybrany Adam Glapiński?
Glapiński musi odejść! - Lewica chce
by banki wzięły za obecny kryzys
odpowiedzialność
Inflacja w Polsce liczona rok do roku przekroczyła już 10 proc. Instytucją odpowiedzialną za
zwalczanie inflacji jest Narodowy Bank Polski.
Działania prezesa Glapińskiego stojącego na
czele Rady Polityki Pieniężnej są, po pierwsze,
spóźnione, po drugie, negatywnie odbijają się
na domowych budżetach Polaków.
Co konkretnie robi RPP? Podnosi stopy
procentowe, co przekłada się na rosnące raty
kredytów. Winne są kredyty ze zmienną stopą oprocentowania, gdzie
miesięczna rata kredytu zależna jest od stawki referencyjnej WIBOR.
Podnoszenie stóp procentowych przekłada się na wzrost rat płaconych
przez polskie rodziny. W przypadku zakupu mieszkania za 300 tys. zł
w kredycie na 25 lat ostatnie miesiące przyniosły podwyżkę raty kredytu o
ok. 700-850 zł, tj. o ok. 60 proc.
W tym miejscu mógłby paść argument, że kredytobiorcy są sami sobie
winni, wybierając kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Problem polega
na tym, że wolność wyboru konsumentów była pozorna. Polskie banki przez
lata nie oferowały kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem
przerzucając ryzyko stopy procentowej na klientów. Dlatego banki
prowadząc świadomą politykę kredytową promowania kredytów
hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem ponoszą przynajmniej
częściową odpowiedzialność za zaistniały kryzys.
W obecnej sytuacji należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto zapłaci za
zaistniały kryzys? Czy będą to tylko konsumenci, kredytobiorcy, czyli
polskie rodziny? Czy może część odpowiedzialności powinny wziąć na
siebie banki.
Lewica opowiada się za tym drugim rozwiązaniem. Dlatego wnieśliśmy do
Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o zamrożeniu stawek WIBOR.
Wejście w życie naszej ustawy oznacza kilkaset złotych miesięcznie więcej
w kieszeniach polskich rodzin obciążonych kredytem hipotecznym.
Aby zrozumieć istotę naszej propozycji należy odpowiedzieć sobie na
pytanie, czym jest ów mityczny WIBOR? Stawka WIBOR ustalana jest na
podstawie deklarowanego kosztu, po jakim największe banki gotowe są
pożyczać pieniądze między sobą. W związku z tym wysokość wskaźnika
silnie zależy od stóp procentowych określanych przez RPP.
Proponowany projekt ustawy będzie mieć pozytywny wpływ na sytuację
finansową ok. 2 mln gospodarstw domowych, dla których mieszkanie objęte
kredytem hipotecznym stanowi sposób na zaspokojenie swoich potrzeb
mieszkaniowych. Będzie też miał pozytywny wpływ na postrzeganie
państwa jako podmiotu wypełniającego swoje konstytucyjne zobowiązania
wobec obywateli oraz reprezentującego słabszą stronę umowy pomiędzy
obywatelem a bankiem, którą zawsze stanowi obywatel.
Oczywiście nasze rozwiązanie będzie miało również negatywne
konsekwencje. Ale nie dla obywateli, tylko dla banków. Obniży bowiem
spodziewane zyski sektora bankowego. Sytuacja sektora bankowego
w Polsce jest stabilna i projektodawca nie przewiduje, żeby spadek zysków
miał negatywnie odbić się na polskiej gospodarce.
Lewica negatywnie ocenia działalność prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Na posiedzeniu komisji posłowie Lewicy głosowali przeciwko prezesowi
Glapińskiemu, gdy ważyły się losy jego rekomendacji na drugą kadencję na
stanowisku prezesa banku centralnego. Takiego samego głosowania
należy spodziewać się w decydującym głosowaniu.
Prezes Glapiński totalnie zawiódł w temacie inflacji. Mówił, że Polsce grozi
„zbyt niska” (!) inflacja i praktycznie wykluczał podniesienie stóp
procentowych za jego kadencji. RPP stopy procentowe podniosło
z poziomu bliskiego zeru do 4,5 proc. Osoby rozważające wzięcie kredytu
hipotecznego mogą czuć się wprowadzone w błąd i oszukane. To one
uwierzyły prezesowi NBP, że podwyżek stóp nie będzie, a dzisiaj za tę wiarę
płacą więcej kilkaset złotych miesięcznie.
Dlatego, Glapiński musi odejść!
dr inż. Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica

Oby to była ostatnia kadencja Prezesa Glapińskiego! - jego spóźniona reakcja
antyinflacyjna spowodowała spore kłopoty dla kredytobiorców
Funkcjonowanie gospodarki to bardzo złożony problem. Trudno tutaj o rozwiązania
zerojedynkowe. Obecnie obserwujemy gwałtowny, wręcz skokowy wzrost kosztów kredytów,
nie tylko hipotecznych. Duża część kredytobiorców zaciągała zobowiązania przy stopach
procentowych bliskich zeru. Spóźniona reakcja antyinflacyjna NBP przełożyła się na wystrzał
oprocentowania kredytów.
Aby rozwiązać ten problem, musimy zderzyć się z teorią i praktyką ekonomii. Teoria zakłada,
iż zaciąganie zobowiązań obarczone jest ryzykiem. Jednak trzeba pamiętać, iż umowa
kredytowa jest umową wzajemną, w której pozycja kredytobiorcy jest nic nieznacząca
w stosunku do banku. Ta asymetria stosunków, powinna być w mojej opinii zniwelowana. Można to dokonać poprzez
zmianę konstrukcji tzw. WIBOR-u. Teoretycznie określa on stopę procentową po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze.
Praktycznie banki wykonują takie operacje rzadko, z powodu posiadania dużych depozytów swoich klientów.W związku
z tym obniżenie raty o poziom sztucznego WIBOR-u byłoby ogromnym odciążeniem kredytobiorcy i swego rodzaju
wyrównaniem asymetrii stosunków pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.
Co do samego Prezesa Glapińskiego… Nieoczekiwany „Jastrząb” zaskoczony inflacją… Oby to była jego pierwsza
i ostatnia kadencja.
Piotr Cieśliński, Koalicja Obywatelska
Trudne decyzje Prezesa NBP
Kadencja prof. Adama Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego upływa
w czerwcu br. Prezydent Andrzej Duda w styczniu br. złożył w Sejmie wniosek o powołanie
go na prezesa NBP na drugą kadencję. Sejmowa komisja finansów publicznych poparła
wniosek prezydenta o drugą kadencję prezesa NBP dla Adama Glapińskiego. Szef banku
centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Prezesem
NBP można być przez dwie kadencje.
Sejmowa komisja finansów rozpatrując wniosek prezydenta miała możliwość przesłuchania
prof. Adama Glapińskiego. Szef NBP prosił posłów o powierzenie mu dalszej misji
prowadzenia banku centralnego oraz walki o trwałe obniżenie inflacji. Zapowiadał, że jej
sprowadzenie do celu inflacyjnego nastąpi w średnim okresie, czyli jak tłumaczył w ciągu
dwóch lat. Obiecał też dbanie o wzrost gospodarczy. Przekonywał, że dotychczasowy
szybki wzrost PKB to zasługa także NBP pod jego przywództwem. Tak samo jak niskie
bezrobocie i to, że suchą nogą przeszliśmy przez kryzys gospodarczy związany z pandemią. Wysoka inflacja to jego
zdaniem efekt globalnych dwóch potężnych szoków, czyli najpierw pandemii, a teraz wojny. Pociągnęły one za sobą
ogromne skutki gospodarcze i finansowe. Dodał, że do tego doszedł dalszy globalny wzrost cen surowców, przede
wszystkim ropy i gazu. A dodatkowo także drożejąca na całym świecie żywność. Ostatnie kilka lat, w tym sześć lat, za
które odpowiada w NBP prof. Adam Glapiński, to okres wielkiego sukcesu polskiej gospodarki. Pokazała ona, że mimo
negatywnych szoków spowodowanych m. in. przez pandemię koronawirusa, jest w stanie się rozwijać. Gdybyśmy nie
byli tak silni, posypałoby się wszystko: inflacja byłaby o wiele wyższa, bezrobocie wynosiłoby kilkadziesiąt procent.
Dlatego też wierzę, że prof. Adam Glapiński zostanie wybrany na kolejną kadencję. W uznaniu zasług, w listopadzie
2021 r., prof. Adam Glapiński jako prezes NBP otrzymał specjalną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za utrzymanie
stabilności systemu bankowego w trakcie pandemii.
Celem Prezesa NBP jest, aby inflacja nie rozlała się na całą gospodarkę. Na to jest ukierunkowane zacieśnianie polityki
pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. To lekarstwo powszechnie stosowane na świecie, jedno
z nielicznych, które zostały w rękach banków centralnych. Jak każde dobre lekarstwo jest gorzkie i jest bolesne dla tych,
którzy wzięli już kredyt. Pierwszoplanowym celem jest jednak obniżenie inflacji, ale nadal musimy patrzeć na wzrost
gospodarczy. Nie możemy dopuścić do tego, żeby wejść w stagnację czy recesję. Obecnie stopa referencyjna
osiągnęła poziom 4,5 proc. Przypomnieć należy, że w czasie kadencji rządu Donalda Tuska maksymalna stopa
referencyjna wynosiła 6 proc., a średnio wynosiła 4 proc. Za prezesa Balcerowicza wynosiła 19 proc., a za prezes
Gronkiewicz-Waltz 32 proc. Zduszenie inflacji da możliwość zmniejszenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy
referencyjnej co przełoży się na zmniejszenie rat kredytobiorców. NBP i RPP starają się zdusić inflację. Podwyżki stóp
procentowych są na to lekarstwem, ale jak każde lekarstwo są gorzkie i mają skutki uboczne. W tym trudnym czasie
światowej walki z inflacją szczególnie ważna wydaje się dobra współpraca Rady Ministrów z prezesem Narodowego
Banku Polskiego. Polityka pieniężna, polityka fiskalna, budżetowa, regulacyjna, gospodarcza w szerszym rozumieniu
tego słowa to dzisiaj też jest front walki z inflacją, która przyszła do nas ze Wschodu poprzez wysokie ceny energii,
wysokie ceny gazu. W ramach pomocy kredytobiorcom Rada Ministrów planuje trzy filary wsparcia. To 3 miesiące
„wakacji kredytowych”, pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami oraz wprowadzenie nowego wskaźnika
oprocentowania kredytu w miejsce WIBORU. Trzymiesięczne wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku będą dotyczyć
każdego. Z kolei kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów będą mogli otrzymać dopłaty do rat w kwocie
do 2 tys. zł miesięcznie na okres 3 lat. Od 2023 roku zlikwidowany zostanie WIBOR, w jego miejsce pojawi się nowy
wskaźnik. Spowoduje to spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł.
dr Marcin Kazimierczuk, Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, PiS
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Od lewego do prawego / Reklama
Polacy strzeżcie się fałszywych dobroczyńców
nieważne jakiej są maści! - Inflację zawsze dusi się
ograniczeniem podaży pustego pieniądza bez
pokrycia. To abecadło ekonomii.

To jest bardzo ciekawe pytanie - pytanie o rolę
państwa, o odpowiedzialność polityków i świadomość
Polaków. Otóż rolą państwa jest zapewnić
bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, stabilność
gospodarczą, ekonomiczną w połączeniu ze
stabilnością pieniądza i co najważniejsze: wolność
osobistą , gospodarczą oraz nienaruszalność prawa
własności. Dzisiaj po czterdziestu latach od upadku
komunizmu w Polsce, znakomita większość obywateli to doskonale rozumie. Tylko politycy
jakby zastygli w czasie dawno minionym, w myśleniu z kategorii homo sovieticus, ruszyli
zbawiać obywateli nawet jak ich nikt o to nie prosi. Składają obietnice, których nigdy nie
spełnią, a w ferworze politycznej chucpy są gotowi doprowadzić państwo do upadłości.
Czy Polacy spłacający swoje kredyty wyszli masowo na ulice protestować przeciwko
rosnącym stopom procentowym kredytów? Nikt nie wzywa na pomoc populistów od prawa
do lewa, bo Polacy są świadomi i już to przerabiali za komuny, gdy pieniądze drukowano
na trzy zmiany, a w sklepach był ocet, puste półki i gołe haki w mięsnym. Jeśli zostałyby
spełnione wszystkie obietnice tzw. totalnej opozycji to w połączeniu z pustym pieniądzem
covidowym wpompowanym przez rząd, inflacja na koniec roku sięgnie kilkudziesięciu
procent. Kto na tym ucierpi najbardziej? Oczywiście Ci, którym populistyczna bolszewia
podsuwa fałszywą pomoc. Inflację zawsze dusi się ograniczeniem podaży pustego
pieniądza, pieniądza bez pokrycia - to abecadło ekonomii od zawsze. Każdy klient banku
podpisując umowę kredytową jest świadomy zmienności stopy procentowej i konsekwencji
z tego wynikających. Co więcej, wszyscy obywatele, którzy wzięli kredyty hipoteczne płacą
nawet przy rosnących stopach mniejszą ratę kredytu, niż wynoszą koszty wynajmu
mieszkania o podobnych parametrach. Są w lepszej sytuacji od osób płacących czynsz
najmu, ponieważ każda zapłacona rata kredytu zbliża ich do prawa własności mieszkania lub
domu. Stąd mój apel - Polacy strzeżcie się fałszywych dobroczyńców nieważne jakiej są
maści, a zwłaszcza tych co hołdują prostackiej zasadzie, że dwa razy obiecać to tak jakby raz
dać. To kto będzie prezesem NBP wynika z większości parlamentarnej. Czy to będzie pan
Glapiński? - pewnie tak. Nie należy jednak demonizować roli prezesa NBP, która jest ważna
w polityce monetarnej państwa, ale największa odpowiedzialność spoczywa na rządzie
i wspierającej go większości sejmowej, zwłaszcza w czasach tak trudnych jak teraz, gdzie
dochodzi jeszcze opozycja, która na sępa chce przejąć władzę zgłaszając kolejne
warcholskie pomysły.
Stefan Rembelski, Kukiz’15
Reklama
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Nie ma znaczenia czy Prezesem będzie Adam Glapiński czy inny
macher finansowy. Należy zmienić władzę i przywrócić prawdziwy
system wolnorynkowy!
Podwyżki stóp procentowych są mechanizmem finansowym mającym
na celu zahamowanie lub zmniejszenie inflacji pieniądza czyli
DROŻYZNY towarów i usług. Mechanizm ten polega na utrudnieniu
dostępu do pieniądza kredytowego i tym samym zmniejszenia jego
ilości na rynku co oprócz głównego celu powoduje oczywiście wzrost
oprocentowania pożyczki bankowej. Każdy tzw. wariant wsparcia
kredytobiorcy przez "państwo" zawsze prowadzi do jednego:
obciążenia spłatą zwykłego podatnika ponieważ "państwo" nie posiada
własnych pieniędzy, a tylko to co zrabuje obywatelowi. Innymi słowy
każdy poseł - dobroczyńca pochylający się nad "biednym
pożyczkobiorcą" jest w rzeczywistości złodziejem próbującym
obrabować tych, którzy kredytu nie wzięli, a i tak są doświadczani
postępującą podwyżką cen towarów. Przyczyną spadku wartości pieniądza (czyli drożyzny) jest
oczywiście niepohamowany dodruk pieniądza bez pokrycia w wyprodukowanych towarach
i usługach prowadzony przez rząd PiSowski od kilku lat, oceniany na ok. 500 mld (miliardów) złotych.
Jest to olbrzymia kwota, która musiała skutkować inflacją - przed czym zresztą już dawno ostrzegali
politycy Konfederacji, a szczególnie Dr Sławomir Mentzen w wielu publikacjach i wywiadach.
Zachodzi tu znana zależność wypowiedziana dawno temu przez St. Kisielewskiego: rząd walczy
z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. Prezes NBP A. Glapiński jest funkcjonariuszem
Państwa PiS-owskiego i tak samo jak reszta pseudoelity tej formacji namiętnie mija się z prawdą
przy każdej okazji. Pamiętamy (mam nadzieję) przecież jego zapewnienia, iż nie grozi nam żadna
inflacja i finanse państwa są "stabilne", mamy "nadwyżkę budżetową" i N.Bank Polski czuwa nad
nami i naszymi portfelami. Niestety okazało się , że nasze portfele są coraz cieńsze i złodziejskie
praktyki obkładania obywateli nowymi podatkami są coraz bardziej częste co stało się szczególnie
widoczne przy okazji wprowadzenia zasad Nowego PiSowskiego Wału. Nie ma żadnego znaczenia
czy prezesem NBP będzie Glapiński czy inny macher finansowy z poręki socjalistyczno - sanacyjnej
Partii Bezprawie i Niesprawiedliwość. Należy wymienić tą całą zmurszałą władzę w najbliższych
wyborach i przywrócić system wolnorynkowy w państwie na wzór tego z wczesnych lat 90-tych
opartego na ustawie Wilczka - Rakowskiego. Ale tego może dokonać tylko Konfederacja. Każdy
rząd oparty na jednej z partii Bandy Czworga ( PiS, PO, PSL, Lewica) pogłębi obecny kryzys
doprowadzając do bankructwa Państwa Polskiego.
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke
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Sejm

Matura jest odskocznią na każde studia. Dzięki niej można
spełnić swoje cele! - słowa wsparcia dla licealistów z regionu
Przed nami sezon majówkowy. Dla wielu z nas będzie to
okazja do odpoczynku od codziennej pracy. Dla tych
jednak co kończą w tym roku szkołę średnią to ostatni
moment by doszkolić się przed swoim pierwszym
egzaminem dojrzałości jakim jest matura. Słowa wsparcia
dla licealistów z regionu przekazał Poseł PSL – Koalicja
Polska Zbigniew Ziejewski, który gościł w Sejmie młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Miasta
Lubawskiego.
Wycieczki do Sejmu szansą na rozmowy z dziećmi
i młodzieżą z regionu w miłej atmosferze
Poseł Zbigniew Ziejewski pełni swój mandat poselski pierwszą
kadencję. W 2019 roku startując z okręgu 34 przeprowadził
bardzo ciekawą i aktywną kampanię wyborczą, a dzięki
zdobytym 9028 głosom otrzymał mandat poselski. By jednak
odnieść sukces wcześniej Zbigniew Ziejewski zasłużył się
w regionie będąc aktywny jako samorządowiec na licznych
szczeblach. Dodatkowo zbudował przedsiębiorstwo, które
aktywnie wspiera przez lata okoliczny rynek pracy. Do Sejmu
próbował kandydować w 2011 i 2015, udało się jednak zgodnie
z polskim przysłowiem za trzecim razem.
Od początku swojej służby Poselskiej Zbigniew Ziejewski
aktywnie wspiera mieszkańców regionu. Poza swoją pracą
w Sejmie i aktywnym działaniem w Komisjach, stara się
również być blisko ludzi w swoim okręgu. Poseł bardzo
angażuje się we wszelkie akcje charytatywne. Bardzo mocno
związany jest też z podopiecznymi z Domu Dziecka w Elblągu,
gdzie co święta przybywa z prezentami.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL- Koalicja Polska)
podpisał nagrody dla laureatów konkursu z wiedzy o Sejmie.

Jednym z elementów kontaktu i rozmowami z dziećmi
i młodzieżą z naszego regionu są cykliczne wycieczki do
Sejmu. Sejm odwiedziły m.in. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
19 z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Bohaterów
Westerplatte w Elblągu oraz Domu Dziecka w Elblągu.
Matura jest odskocznią na każde studia. Dzięki niej można
spełnić swoje cele!
Tym razem na wycieczkę została zabrana młodzież licealna z
Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Miasta Lubawskiego.
Dla młodzieży była to bardzo miła odskocznia od ostatnich
przygotowań do matury, które rozpoczną się już 4 maja. Poseł
wyraził wyrazy wsparcia i otuchy dla młodych licealistów.

Już wkrótce młodzież z Liceum Liceum Ogólnokształcącego z Nowego
Miasta Lubawskiego przystąpi do egzaminu dojrzałości

Opowiedział też o tym jaka jest rola Posła w życiu społecznym.
Jesteście z Warmii i Mazur. Z naszego województwa jest
18 Posłów. Okręg, który ja reprezentuję to okręg elbląski.
Obejmuje on 8 powiatów i jednocześnie 8 mandatów
Poselskich. Na nasz okręg składa m.in. Ostróda, Działdowo,
Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Bartoszyce, Braniewo,
Lidzbark Warmiński i miasto Elbląg. Dla mnie łezka pojawiła
się w oku w momencie inauguracji w Sejmie. Gdy zasiadałem
w ławie Poselskiej a chwilę później przemawiał Prezydent
Polski i powiedział "Jesteście wybrańcami Narodu i Wy
będziecie przez najbliższe 4 lata stanowić prawo". Dla mnie
jest to zobowiązanie do wielkiej odpowiedzialności przed
społeczeństwem, przed Narodem. Jak widać w Sejmie mogą
znaleźć się reprezentanci nie tylko dużych miast czy powiatów,
mogą być również Posłowie z miejscowości jak Nowe Miasto
Lubawskie – tylko 11 tysięcy mieszkańców. - tłumaczył rolę
Posła w życiu społecznym Zbigniew Ziejewski.
Wiele w życiu zależy tylko od Was, jak zaczynacie od szkoły
podstawowej, poprzez szkołę średnią- czy jesteście aktywni,
czy się angażujecie, czy zostajecie Radnymi miejskimi czy
powiatowymi. To jest taka ścieżka kariery, aby mieć szansę
zostania Posłem.
Ja te wszystkie szczeble kariery
przechodziłem: od Radnego miejskiego, przez powiatowego,
aż po bycie starostą i teraz tu gdzie jestem jako Poseł. Każdy
może zostać Posłem. Tutaj nie są miejsca zarezerwowane
tylko dla wybrańców. Jak w każdym zawodzie trzeba cieżko
pracować i ambitnie dążyć do spełnienia założonego celu.
Wierzę, że także ktoś z Was kiedyś zasiądzie w ławach
Sejmowych i będzie też stanowić dobre prawo dla Polski

i Polaków. Dla Was teraz najważniejszym celem jest matura –
bo matura to jest odskocznią na każde studia. Wiem,
że jesteście po Studniówkach – oglądałem Waszego
Poloneza i tańce na balu studniówkowym na Facebooku.
Życzę Wam, aby spełniły się Wasze marzenia odnośnie tego
kim chcecie być w przyszłości! - podsumował na koniec
spotkania Poseł Zbigniew Ziejewski.

Wycieczki do Sejmu są doskonałą okazją do rozmowy
z młodzieżą z regionu w miłej atmosferze. Poseł Zbigniew
Ziejewski wspólnie z licealistami z Nowego Miasta Lubawskiego.

Licealiści mogli obejrzeć salę sejmową, zjedli wspólny obiad.
Mieli też okazję do zobaczenia gabinetu wicemarszałka Sejmu
Piotra Zgorzelskiego z PSL Koalicja-Polska.

Ważny krok w pomocy dla rolników
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, autorstwa Posła na Sejm RP z okręgu elbląskiego, Zbigniewa Ziejewskiego, uzyskał akceptację Komisji Legislacyjnej w sprawie
zgodności z Konstytucją. Teraz nad projektem pracować będą Komisja Rolnictwa oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Ustawa posła Koalicji Polskiej – Polskiego Stronnictwa
Ludowego zakłada, że rolnicy oraz rybacy będą otrzymywali
odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki znajdujące
się pod ochroną. Aktualne przepisy tego nie gwarantują.
Zmiany zaproponowane w poselskim projekcie nowelizacji
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody są korzystne dla
rolników. Uzupełniają bowiem obowiązujące przepisy
o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzane
działalnością gatunków będących pod ochroną, poprzez
rozszerzenie zakresu o kategorię ptactwa prawnie
chronionego. Chodzi tu przede wszystkim o bardzo duże
szkody wywoływane w uprawach i stawach hodowlanych
przez kormorany, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie i krukowate.

- To ważna ustawa dla rolników i rybaków z naszego
województwa. Otrzymywałem dziesiątki informacji
o zniszczonych przez ptaki uprawach chociażby kukurydzy.
Niestety w tym wypadku, kiedy ptak był pod ochroną, rolnicy
nie otrzymują żadnych odszkodowań od Skarbu Państwa,
mimo że to właśnie Państwo pod względem prawnym jest
właścicielem ptactwa. Podobny problem mają właściciele
stawów hodowlanych. Instytut Rybactwa Śródlądowego
wyliczył, że kormorany żerujące na jeziorach północnowschodniej Polski zjadają łącznie co roku blisko 1,2 tys. ton
ryb. Na kormorany przypada ok. 80 procent ryb zjadanych
przez wszystkie zwierzęta drapieżne. To więcej niż odławiają
na tym terenie zawodowi rybacy – mówi Poseł na Sejm RP,
Zbigniew Ziejewski.

Teraz odbędzie się pierwsze czytanie w komisjach
merytorycznych, czyli Komisji Rolnictwa oraz Komisji Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Aby projekt
był omawiany na Sali Plenarnej, musi uzyskać akceptację obu
komisji.
- Wierzę, że ustawa znajdzie poparcie wśród posłów obydwu
komisji. Te zmiany w przepisach są niezwykle wyczekiwane
przez rolników i właścicieli stawów. Chcemy, żeby w budżecie
państwa na kolejny rok zostały zapisane pieniądze
na likwidację tych szkód – zakończył Zbigniew Ziejewski.

