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Ceny za energię elektryczną jak bankowa lichwa! - szkoły
i inne obiekty miejskie będą zamknięte?
Kryzys energetyczny będzie chyba najczęściej odmienianym słowem w najbliższym
czasie. Niepokojące informacje napłynęły z naszego regionu. Ceny jakie
zaproponowały wielu miastom w woj. warmińsko-mazurskim spółki energetyczne
z udziałem Skarbu Państwa na zakup energii elektrycznej brzmią niczym rosnące
oprocentowanie w bankowej lichwie... Jeśli ceny się potwierdzą będą to wzrosty
o kilkaset procent!
Wzrosty cen energii elektrycznej dla
samorządów nawet o kilkaset procent! czy państwowe spółki energetyczne
chcą puścić samorządy z torbami?
"Grupa UM Olsztyn" w skład której wchodzi
aż 367 podmiotów z naszego woj.
warmińsko-mazurskiego ogłosiła przyjmowanie ofert w postępowaniu na zakup
energii elektrycznej. W skład grupy
wchodzą dwa największe miasta jak
Olsztyn i Elbląg.
Oferty jakie złożyli dostawcy energii, a są to
spółki z udziałem Skarbu Państwa
przerażają samorządowców i mieszkańców. Cena zakupu energii elektrycznej
na potrzeby oświetlenia zaproponowana
przez PGE SA wyniosła 1950 zł/MWh (do tej
pory było to 409,30 zł/ MWh) – wzrost o 380
procent. Oferta Tauronu w przypadku ceny
dla budynków wynosi 2798,60 zł za MWh
(do tej pory było to 433,70 zł/ MWh) - wzrost
o 540 procent.
W celu podjęcia odpowiednich działań
członkowie należący do "Grupy UM
Olsztyn" spotkali się 29 sierpnia
w Olsztynie. Efektem ich prac było
zorganizowanie 5 września spotkania
z parlamentarzystami z woj. warmińskomazurskiego, aby nakreślić im skalę
problemu. Podczas spotkania napisano
również oświadczenie do Premiera
Mateusza Morawieckiego, aby ten
uruchomił rozwiązania mające na celu załagodzenie problemu. Pod oświadczeniem
podpisali się m.in. Prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz, Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski czy Burmistrz Ornety Ireneusz
Popiel.
"Proponowane ceny straciły realność, która
potwierdza się możliwością ich zapłaty.
Utrata płynności finansowej przez
samorząd olsztyński i partnerów z grupy
zakupowej obnaży, w konsekwencji
przyjęcia oferowanych cen, słabość polityki
energetycznej realizowanej w naszym
kraju, tym bardziej, że z naszej wiedzy
wynika, iż nie będziemy jedynym
samorządem znajdującym się w tak trudnej
sytuacji. Jesteśmy przekonani, że Pan
Premier dostrzega zasygnalizowany
problem i korzystając z faktu, że 75 procent

sektora energetycznego znajduje się
w rękach Skarbu Państwa, podejmie
stosowne kroki w celu jego rozwiązania".
- czytamy w oświadczeniu skierowanym
do Premiera Mateusza Morawieckiego.
Rozumiemy trudną sytuację na rynku
cen energii spowodowaną globalnymi
zmianami, jednakże nie ma żadnego uzasadnienia, żeby taką taryfę wprowadzać.
Przypomnę tylko, że 90 proc. energii
elektrycznej jest produkowana z węgla
brunatnego i kamiennego, które są
wydobywane w kraju, a nie kupowane za
granicą. Wg. naszej wiedzy oraz analiz jakie
opracowała dla nas firma doradcza Energy
Solution wynika, że sprzedawcy stosują
marże naddodatkowe – słusznie zauważył
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski,
który na konferencji prasowej tłumaczył
dla mieszkańców zaistniały problem.
Samorządy będą zmuszone oszczędzać!
- czy czeka nas czarny scenariusz?
Sytuacja finansowa samorządów nie jest do
pozazdroszczenia. W skutek wielu zmian
podatkowych wprowadzonych przez rząd
do kas miejskich wpłynie prawdopodobnie
znacznie mniej pieniędzy z tytułu podatków.
Dodatkowo prawdopodobnie czeka nas
duże spowolnienie gospodarcze lub recesja
co nie będzie służyć wpływom do miejskich
budżetów. Przy tak dużej skali podwyżek
cen za energię elektryczną do oświetlenia
miast czy dostarczenia energii dla
budynków miejskich i spółek miejskich
koszty mogą wzrosnąć nie do wyobrażenia.
Jeśli rząd Premiera Mateusza Morawieckiego szybko nie zareaguje na oferty
jakie składają spółki z udziałem Skarbu
Państwa to czeka nas czarny scenariusz.
Podwyżka jest nie do udźwignięcia – mówi
Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz A czarny scenariusz jest taki, że przy tych
cenach prądu może okazać się, że
będziemy zmuszeni zimą zamykać nasze
obiekty i to nie z powodu Covidu, ale
z powodu zbyt wysokich cen energii.- dodał
Prezydent Olsztyna
Jeśli idzie o twarde dane liczbowe i skalę
problemów jakie mogą nas czekać to
kolejne wypowiedzi jakie zebraliśmy
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jeszcze bardziej mogą wzbudzać niepokój
na to co nas czeka w najbliżsym sezonie
grzewczym.
Mamy w przyszłorocznym budżecie zaplanowane 13 milionów złotych na energię
elektryczną, to kwota jaką płaciliśmy w tym
roku – mówi prezydent Elbląga, Witold
Wróblewski. – Natomiast jeśli kupimy prąd
w tej cenie, którą nam zaoferowano,
musielibyśmy mieć na ten cel 88 milionów
złotych. Będzie wiązało się to ze znacznymi
oszczędnościami jakie będziemy musieli
poczynić - mówił na konferencji
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
Władze Elbląga nie chciały ujawnić na jakie
konkretnie zdecydują się oszczędności.
Wśród oszczędności zarówno po stronie
miasta lub działalności spółek miejskich
będą jednak rozważane m.in. następujące
opcje: niepełne oświetlenie ulic (co druga
lampa włączona), brak lodowiska w zimę lub
toru łyżwiarskiego, rezygnacja z sylwestra
miejskiego czy świątecznych iluminacji,
wzrost opłat w strefie płatnego parkowania
czy cen biletów komunikacji miejskiej …

Pawła II, Wysokiej Bramy, bazyliki św.
Jakuba, kościołów św. Jakuba, św. Józefa
oraz Najświętszej Maryi Królowej Polski
i Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
(dawny kościół garnizonowy). To samo
będzie dotyczyć I Liceum Ogólnokształcącego i dawnej wieży ciśnień, w której
mieści się Obserwatorium Astronomiczne.
Oszacowaliśmy, że oszczędność na
iluminacji w skali roku przy obecnych
stawkach za energię elektryczną to nieco
ponad 67 tys. złotych netto. Co istotne w przypadku stawek oferowanych na 2023
rok, roczny koszt podświetlenia tych
budynków wyniósłby 201 tys. złotych netto. mówi dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni
i Transportu, Marcin Szwarc.

Z kolei w Olsztynie już zaczęto oszczędzać,
póki co są to jednak jeszcze mikrooszczędności patrząc na skalę problemu,
poważniejsze kroki będą pewnie podejmowane w dalszej części roku.

Przy takim, jakie mamy aktualnie zużyciu
energii np. w związku działaniem latarni
miejskich musielibyśmy je wszystkie
wyłączyć już w marcu i nie włączać przez
pozostałą część roku by zmieścić się
w zakładanym na przyszły rok budżecie.
I tak samo jest ze wszystkimi naszymi
obiektami - szkołami, przedszkolami,
urzędami, czy szpitalami. Bazując na
kwotach jakie mamy dzisiaj w budżecie
przez niecały pierwszy kwartał przyszłego
roku moglibyśmy ogrzewać je i oświetlać tak
jak do tej pory, a na pozostałą część roku zamknąć na głucho.

Od 9 września wiele zabytkowych i ważnych
obiektów dla Olsztyna straciło swoje
podświetlenia. Iluminacje zostały wyłączone w przypadku ratusza przy pl. Jana

To obrazuje skalę podwyżki i spustoszenie
jakie sieje w naszym budżecie .- dodaje na
koniec Marta Bartoszewicz, rzecznik
prasowa Urzędu Miasta Olsztyn.
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Kontakt i dialog
Posłanka Elżbieta Gelert podczas minionego lata cyklicznie spotykała się z mieszkańcami Elbląga
i regionu w ramach „Letnich rozmów”. Kolejna edycja cotygodniowych spotkań przy elbląskim
Bulwarze Zygmunta Augusta zachęciła wielu do rozmowy o bieżących sprawach lokalnych
i ogólnopolskich, a także do szukania wsparcia w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Cykl „Letnich rozmów” to cotygodniowe spotkania, które Elżbieta Gelert realizowała w wakacyjne
miesiące już po raz kolejny. Co tydzień Posłanka obecna była w centralnym miejscu Starego Miasta, aby
rozmawiać na tematy, które podejmowali rozmówcy oraz odpowiadać na ich pytania.
- „Letnie rozmowy” zapewniają mi bezpośredni kontakt z mieszkańcami. To spotkania w plenerze,
w luźnej konwencji, która zdecydowanie sprzyja swobodnej rozmowie – mówi Elżbieta Gelert.
- Tematyka tych spotkań była bardzo szeroka i różnorodna. Wiele osób zainteresowanych jest
aktualnymi nastrojami politycznymi, planowanymi działaniami mojego ugrupowania. Znaczna grupa to
także osoby szukające wsparcia w problemach mieszkaniowych, osoby opiekujące się chorymi,
niepełnosprawnymi, mieszkańcy w trakcie załatwiania spraw urzędowych, które czasami są dla nich
trudne.
Na tematy ogólnopolskie mieszkańcy regionu mogli podczas tegorocznych spotkań porozmawiać nie
tylko z posłanką Elżbietą Gelert, ale także z dwiema innymi posłankami: Barbarą Nowacką oraz Izabelą
Leszczyną. Obie panie przyjęły zaproszenia do udziału w otwartych spotkaniach i indywidualnych
rozmowach.
Sprawy i tematy wymagające działania były analizowane, a posłanka oraz pracownicy biura poselskiego
pomagali rozmówcom w szukaniu rozwiązań i finalnym pozytywnym zakończeniu. Czasami sytuacja
wymagała złożenia jednego pisma w jakiejś instytucji, ale dla zainteresowanego dana sprawa wydawała
się początkowo trudna, skomplikowana. Nie brakowało także prawdziwych wyzwań, które na miarę
możliwości zostały wsparte, ukierunkowane do efektywnego rozwiązania. Była i taka część tematów,
która wymagała tylko rozmowy, wyjaśnienia. Było to możliwe także dzięki gościom, którzy wspólnie
z Posłanką Elżbietą Gelert spotykali się z mieszkańcami. Na bulwarowej ławeczce w tej edycji często
gościła Grażyna Kluge – wiceprzewodnicząca Sejmiku województwa Warmińsko-Mazurskiego, Michał
Missan – wiceprezydent Elbląga, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Małgorzata Adamowicz oraz
przewodnicząca komisji kultury i edukacji Rady Miasta - Irena Sokołowska.
- Każdy wakacyjny poniedziałek był dla mnie szansą na poznanie istotnych i aktualnych spraw
mieszkańców naszego regionu. Niestety częściej niż przed rokiem, odczuwałam pewne zwątpienie co
do szansy na zmianę, poprawę sytuacji moich rozmówców. Realia oczywiście w tym roku są inne i każdy
z nas je odczuwa. Dlatego jeszcze bardziej zachęcam wszystkich do aktywności, wyrażającej się
choćby w uczestnictwie w każdych wyborach oraz do lokalnej aktywności i współpracy na rzecz innych.
Zapraszam także do dalszego kontaktu poprzez moje biuro, które mieści się w Elblągu, przy ul. Związku
Jaszczurczego 12 D - dodaje posłanka Elżbieta Gelert.

Skontaktuj się z nami
Biuro Poselskie
ul. Zw. Jaszczurczego 12 lok. D
82-300 Elbląg
tel. 662 895 640
elblagwsejmie@gmail.com

www.facebook.com/elzbieta.gelert.3
www.facebook.com/elzbietagelert
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Nie możemy pozwolić na likwidację szpitali powiatowych! - Poseł Zbigniew
Ziejewski alarmuje o trudnej sytuacji finansowej w polskich szpitalach
Kryzys daje się we znaki w każdej dziedzinie polskiej gospodarki i życia społecznego. Godne finansowanie ochrony zdrowia powinno być jednak priorytetem dla każdego
polskiego rządu niezależnie od strony sceny politycznej. Na walce o życie i zdrowie Polaków nie można po prostu oszczędzać. W ostatnim czasie pojawił się jednak olbrzymi
problem, który może zrujnować kasę szpitali powiatowych, o czym alarmuje w Sejmie Poseł PSL - Koalicji Polskiej Zbigniew Ziejewski.
Nie możemy pozwolić na likwidację szpitali powiatowych! - jeśli wprowadzamy podwyżki dla personelu,
to szpitale powinny otrzymać środki od NFZ na
te działania
Od 1 lipca w skutek nowelizacji ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych
ustaw wprowadzono nowe współczynniki pracy m.in. dla
pielęgniarek i lekarzy, a co za tym idzie wzrost wynagrodzeń.
Podwyżki, określane w ustawie jako „adekwatne”, otrzymali
również pracownicy administracyjni i techniczni szpitali.
Niestety przy okazji zmian w sprawie tych podwyżek,
dokonano również zmian w sposobach finansowania kwestii
szpitali. Do tej pory na wynagrodzenia trafiał do szpitali
odrębny strumień pieniędzy, który może nie pokrywał całości
związanych z tym kosztów, ale w znaczący sposób
poprawiał sytuację szpitali. W tym roku, zgodnie
z rekomendacją AOTMiT, podniesiono wyceny, ale zabrano
odrębne środki na wynagrodzenia – informują dyrektorzy
szpitali powiatowych z całej Polski.

Bardzo trudna sytuacja szpitali powiatowych w naszym
regionie - Poseł Zbigniew Ziejewski nagłaśnia sprawę
w Sejmie
Podczas jednego z ostatnich wystąpień w Sejmie Poseł
Zbigniew Ziejewski, PSL - Koalicja Polska, poruszył problem
szpitali powiatowych w naszym regionie i całej Polsce.
Bardzo trafnie wskazał on dysproporcję we wzroście
przychodów na korzyść NFZ kosztem szpitali powiatowych
w ostatnich latach.
Nie może być tak, że wraz z wprowadzonymi reformami nie
jest kierowany odpowiedni strumień pieniędzy do jednostek,
które te zadania mają wykonać. Wymaga to pilnej korekty
przez rząd - słusznie zauważa Poseł Zbigniew Ziejewski.
Jak mówi całe środowisko medyczne, w skutek
wprowadzonych zmian ucierpią najmniejsze szpitale,
powiatowe, w nieco lepszej sytuacji będą większe
specjalistyczne szpitale. To bardzo zła wiadomość dla
mieszkańców mniejszych miast z naszego regionu, gdzie ta
podstawowa opieka szpitalna blisko miejsca zamieszkania
jest bardzo ważna. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie
likwidacji szpitali powiatowych.

Od 1 lipca wzrosły wynagrodzenia dla pracowników szpitali.
Regularnie wzrastają pozostałe koszty. Przykładowo cena
energii elektrycznej w 2023 roku wzrośnie aż o 600%, cena
wyżywienia pacjentów o 80%, zaś energii cieplnej o 50%.
Niestety , Narodowy Fundusz Zdrowia jest nietransparentny
w przydziale nowych środków. Kwoty kontraktów wzrosły
od 13% dla szpitali powiatowych do 25% dla szpitali
wojewódzkich. Np. Szpital Nowomiejski z mojego
województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał najniższą
podwyżkę kontraktu z możliwych, czyli 13,2%.
W 2015 roku kontrakt Szpitala Powiatowego w Nowym
Mieście Lubawskim wynosił 18 milionów, a w roku 2022
będzie to kwota opiewająca na 26,6 miliona złotych tj. wzrost
o 47%. W tym samym czasie budżet NFZ wzrósł z 68
miliardów w 2015 roku do 128 miliardów, czyli o 88%. Skąd
wynika tak duża dysproporcja we wzrostach przychodów
między szpitalami powiatowymi a NFZ? - pytał i apelował
o rozwiązanie tej sytuacji podczas wystąpienia w Sejmie
Poseł Zbigniew Ziejewski, PSL - Koalicja Polska.

W czasach gdy brakuje żywności w sklepach jeszcze bardziej
musimy docenić trud i pracę rolników! - za nami sezon dożynkowy
Za nami sezon dożynek, czyli coroczne święto rolników, gdzie przybyli mieszkańcy miast i wsi mogą podziękować za
ich cały trud poświęcony podczas pracy w rolnictwie. Kryzys jaki w tym roku obserwujemy w sklepach i marketach,
gdzie na półkach brakuje produktów jeszcze bardziej uświadamia nas jak ważnym jest, aby Polska miała silne
gospodarczo rolnictwo. Problem ten dostrzega od początku swojej kadencji Poseł Zbigniew Ziejewski, który bardzo
aktywnie walczy w Komisjach Sejmowych o to, aby rząd, wprowadzając zmiany nie rujnował tej silnej gałęzi gospodarki
ważnej dla całego kraju.

Tradycyjnie dożynki obchodzone są w jedną z niedziel
w pobliżu równonocy jesiennej, która wypada 23 września,
jednak często obchodzone są one na zakończenie wakacji,
w sierpniu. Podczas uroczystości znajdziemy wiele atrakcji
i połączenie festynu wraz z biesiadą z poczęstunkiem
i tańcami. Dożynki mają także charakter religijny.
Nasz region rolnictwem stoi od lat. Nie dziwi więc fakt, że
tradycja dożynek jest tu kultywowana co roku. Ciekawie
w tym roku było w Skarlinie, powiat nowomiejski.

Dożynki to czas nie tylko oficjalnych uroczystości, ale też
świetna zabawa po dobrze wykonanej pracy przez rolników

Za nami dożynki w Skarlinie

Całość dożynek rozpoczęła msza święta w kościele pw.
św. Bartłomieja Apostoła w Skarlinie. Potem ulicami
przeszedł barwny korowód z wieńcami dożynkowymi.
Bezkonkurencyjny tego roku okazał się wieniec KGW
Jamielnik, który zachwycił nie tylko komisję gminną, ale
i powiatową.
Na dożynkowej scenie głos zabrali także zaproszeni goście,
wśród nich posłowie Zbigniew Ziejewski i Robert Gontarz,

marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin oraz Jan Rochewicz – przewodniczący
nowomiejskiego oddziału Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej.

Dożynki mają niezwykle długą i bogatą historię. Są one
symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika, stanowią
wdzięczność za jego codzienne zmagania. W polskiej
tradycji to czas radości i podziękowań dla Pana Boga za
plony, a rolnikom za trud ciężkiej pracy. To również świetna
okazja do zaprezentowania dorobku rolniczego z danego
regionu Polski,jego różnorodności i niezwykle bogatego
dziedzictwa kulturowego.
Obecnie dożynki są połączeniem dwóch staropolskich
zwyczajów, okrężnego oraz dożynek, które w przeszłości
były osobnymi, blisko sąsiadującymi świętami. Okrężne,
oznaczało biesiadę rolniczą na jesieni po sprzątnięciu
wszystkich zbiorów, czyli po „okrążeniu pól”. Z kolei dożynki
oznaczały dożęcie oziminy i przyniesienie wieńca
gospodarzowi z pola do domu.

Przemówienie Posła PSL- Koalicja Polska Zbigniewa
Ziejewskiego podczas dożynek w Skarlinie

Rolnicy wypełniają niezwykle ważną misję, jaką jest
stworzenie bezpieczeństwa żywnościowego narodu.
Zdrowa i bezpieczna polska żywność to coś, co od lat
wyróżnia nas na całym świecie. Wierzę, że dzięki naszym
rolnikom nadal będziemy mogli chwalić się polskimi
produktami. - mówił podczas dożynek Poseł Zbigniew
Ziejewski, PSL- Koalicja Polska

Msza św. podczas dożynek w parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Skarlinie

Poza oficjalną częścią i przemowami nie mogło zabraknąć
dobrej zabawy. O to zadbały gwiazdy muzyki, zespół disco
polo Mejk oraz Grupa Biesiadna, a na sam koniec zespół
Image.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Jak ubezpieczyciele zaniżają koszty odszkodowania?
Współcześnie, w czasach gdy większość z nas korzysta z różnego rodzaju pojazdów mechanicznych, takich jak
samochody czy motocykle, kolizje drogowe stały się smutną codziennością. Kiedy staliśmy się uczestnikami takiej
kolizji, w nasze życie wkracza prawo cywilne i wynikający z niego obowiązek naprawienia szkody.
Czym jest szkoda? Jest to strata poniesiona przez
poszkodowanego w wyniku jakiegoś zdarzenia, a także
korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkody
nie wyrządzono np. uszkodzony samochód.
Sprawca wypadku
W pierwszej kolejności należy ustalić, kto jest sprawcą
wypadku, czyli z czyjej winy doszło do zdarzenia. Jeżeli okaże
się, że do kolizji doszło z winy innej osoby to stajemy się
poszkodowanymi, a sprawca ma obowiązek naprawienia
szkody, którą nam wyrządził.
Umowa OC, a naprawienie szkody
W przypadku szkody powstałej w związku z kolizją na
szczęście nie musimy egzekwować należnego nam
odszkodowania od sprawcy, co często wiązałoby się
z dużymi trudnościami, a nawet mogłoby okazać się
niemożliwe. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na
posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).
Dzięki temu możemy dochodzić naprawienia szkody
bezpośrednio od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji
powinniśmy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeń,
z którym sprawca szkody ma zawartą umowę ubezpieczenia
OC.
Metody wypłaty odszkodowania
Ubezpieczyciele proponują dwie metody wypłat odszkodowania: metoda warsztatowa lub kosztorysowa. Metoda
warsztatowa polega na tym, że nasz uszkodzony pojazd trafia
do warsztatu wybranego przez ubezpieczyciela i po naprawie
warsztat sam rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym.
Metoda kosztorysowa jest bardziej problematyczna, ponieważ
wycena szkody następuje na podstawie szacunku
rzeczoznawcy. Ma ona co prawda swoje plusy, ponieważ nie
wymaga udokumentowania faktycznej naprawy. Możemy
nawet w ogóle nie naprawiać pojazdu, na co wskazał w swoim
wyroku Sąd Najwyższy: „Roszczenie o świadczenie należne
od zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia
komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów
przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego
jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została
dokonana.” Niestety, zwykle odszkodowanie przyznane na
podstawie metody kosztorysowej jest oderwane od
rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu.
Dlaczego wycena szkody jest inna, niż realia rynkowe?
Dlaczego wycena szkody tak bardzo mija się z realiami
rynkowymi? Ubezpieczyciele w swoich kosztorysach często
stosują zaniżone stawki za tzw. roboczogodzinę, które są
nawet o połowę niższe niż średnia stawka na lokalnym rynku.

Z czego wynika różnica? Ubezpieczyciele stosują ceny
stosowane przez warsztaty współpracujące w ramach sieci
naprawczej ubezpieczyciela. Co więcej, uznają, że tylko takie
stawki są stawkami rynkowymi i odmawiają dopłaty
odszkodowania, jeżeli poszkodowany naprawi pojazd
w warsztacie stosującym stawki wyższe. Taka praktyka
towarzystw ubezpieczeniowych jest niedopuszczalna i została
już szeroko omówiona w orzecznictwie sądów powszechnych
i Sądu Najwyższego. Poszkodowany nie ma obowiązku
naprawy pojazdu w warsztacie wskazanym przez
ubezpieczyciela, w szczególności gdy nie jest mu przedstawiona konkretna oferta, którą może porównać z innymi
ofertami dostępnymi na rynku, w tym w zakresie jakości
oferowanych części zamiennych.
Jakość części zamiennych
Jakość części zamiennych jest drugą przyczyną przez którą
przyznane odszkodowanie jest niższe niż faktyczna wysokość
poniesionej szkody. Na rynku możemy wyróżnić części
oryginalne oznaczone logo producenta pojazdu (oznaczone
symbolem O), części pochodzące od tego samego
producenta, co części O, jednakże nieoznakowane logo
producenta pojazdu, a logo producenta części (oznaczone
symbolem Q) oraz części alternatywne, nieoryginalne
(oznaczone symbolami np. P, PJ). W kosztorysach
sporządzanych przez ubezpieczycieli większość przyjętych do
wyceny części jest oznaczona symbolami P i PJ. Oczywiście
nie zawsze zasadne jest dokonanie naprawy przy
zastosowaniu jakości O. Trzeba wziąć przede wszystkim pod
uwagę stan pojazdu sprzed szkody – naprawienie szkody nie
może prowadzić do polepszenia jakości, a jedynie do
przywrócenia stanu poprzedniego. Jeżeli więc pojazd
dotychczas był nieuszkodzony albo uszkodzone części były
jakości O lub Q to nie ma żadnych podstaw do użycia części
nieoryginalnych, bo oczywistym jest, że to nie przywróci stanu
sprzed szkody.
Co, gdy nie zgadzamy się z wyceną szkody?
Gdy nie zgadzamy się z wyceną szkody sporządzonej przez
ubezpieczyciela warto zlecić sporządzenie własnego
kosztorysu, a następnie powołując się na niego złożyć
odwołanie od decyzji o przyznaniu nam odszkodowania. Jeżeli
ubezpieczyciel nie uwzględni naszego odwołania możemy
dochodzić zapłaty przed sądem. Co więcej, należy pamiętać,
że zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w
terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia o szkodzie – jeśli
tego nie zrobił (albo przyznane odszkodowanie było zaniżone)
przysługują nam odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od
kwoty, której nam nie wypłacono w terminie. Doświadczyłeś
wypadku lub zdarzenia, w wyniku którego ucierpiało Twoje
zdrowie, pojazd lub mienie? – skontaktuj się z nami.

Legal Media - to nowoczesna firma prawnicza
nastawiona na kompleksową obsługę prawną
w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych.
To, co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdej
sprawy, dzięki czemu jesteśmy w stanie podjąć się
najtrudniejszych spraw. Specjalizujemy się w:
• Odszkodowaniach (odszkodowania z OC sprawcy,
odszkodowania osobowe, na mieniu, w związku
z wywłaszczeniem);
• Kredytach frankowych;
• Pomoc osobom nadmiernie zadłużonym (prowadzimy
procesy sądowe, negocjujemy z wierzycielami, składamy
postępowania reklamacyjne);
• Dochodzeniu roszczeń od banków i firm pożyczkowych
(sprawdzamy, czy koszty kredytu zostały prawidłowo
naliczone, czy instytucja bankowa wypłaciła odpowiednią
kwotę);
• Upadłości konsumenckiej (Legal Media prowadzi sprawy
na terenie całej Polski, w związku z czym niezależnie
od miejsca Twojego zamieszkania, jesteśmy w stanie
zaoferować Ci naszą pomoc).
Monika ŻYCHLIŃSKA: Aplikant radcowski. Kieruje działem
dochodzenia roszczeń konsumenckich od instytucji
finansowych m.in. zwroty prowizji przy wcześniejszej spłacie
kredytu, zwroty z tytułu tzw. polisolokat oraz zwroty kosztów
pożyczek w związku ze stosowaniem klauzul
niedozwolonych w umowach. Specjalizuje się
w szczególności w problematyce sankcji kredytu
darmowego i dochodzeniem roszczeń z tego tytułu, a także
sprawami ubezpieczeniowymi.

Atak na polskie biopaliwa! - dlaczego rząd chce
ograniczyć tą produkcję w dobie kryzysu
surowców energetycznych?
W ostatnich latach rolnictwo znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji. Nie jest to tylko polski trend, niekorzystne
zmiany dla rolnictwa promowane są też w innych krajach Europy i na świecie. Wystarczy wspomnieć o olbrzymich
protestach jakie odbywały się niedawno w Holandii. Jeśli jednak polscy rządzący dalej będą tak postępować
i wprowadzać szkodzące ustawy to rolnicy z całą pewnością również w Polsce mogą ponownie wyjść na ulice.
Atak na polskie biopaliwa – w dobie embarga na
rosyjskie surowce rząd planuje zmniejszyć produkcję
biopaliwa!
Cały czas na bieżąco sytuację w rolnictwie śledzi
i monitoruje Poseł Zbigniew Ziejewski. Przez lata jako
przedsiębiorca w branży rolniczej doskonale poznał tą gałąź
gospodarki.
W ostatnich dniach podczas Komisji Sejmowej Poseł
Zbigniew Ziejewski poruszył niezwykle ważną sprawę. Otóż
polski rząd planuje ograniczyć produkcję biopaliwa
z rzepaku!
Rząd planuje zmniejszyć produkcję biopaliw z rzepaku,
kukurydzy i żyta. Jest to dość zaskakująca decyzja, biorąc
pod uwagę wysokie ceny ropy naftowej i panujące embargo

na surowce z Rosji. Nie zgadzamy się na proponowaną
przez Rząd obniżkę Narodowego Celu Wskaźnikowego
z 80% do 60%. Apelujemy o rozwagę i zatrzymanie
rujnowania polskiego rolnictwa. Nasze zapotrzebowanie
w zakresie rzepaku na cele spożywcze wynosi 1,1 miliona
ton, zaś tegoroczne zbiory okazały się rekordowe
i przekroczyły 3,8 miliona ton. Tę sporą nadwyżkę możemy
przeznaczyć na produkcję biopaliw i uniezależnić się od
sprowadzania diesla z zagranicy. - mówił podczas Komisji
Sejmowej Poseł Zbigniew Ziejewski
Problem ograniczania produkcji biopaliwa to nie jedyne
zmartwienie rolników. Jest ich mnóstwo. Podczas
kuluarowych rozmów na dożynkach w Biskupcu jak i Brzoziu

Lubawskim rolnicy pytali, dlaczego nawozy są tak trudno
dostępne na rynku, a jeśli już są, to po astronomicznych
cenach. Kolejnym problemem jest wstrzymanie produkcji
nawozów i tym samym dwutlenku węgla, który jest
niezbędny dla rolników zajmujących się produkcją mleka.
Przerażająca jest również perspektywa podwyżek cen za
energię elektryczną oraz ciepło, które od przyszłego roku
mogą wzrosnąć nawet do 300%. - czytamy w jednym z
wpisów na profilu Facebookowym Posła Zbigniewa
Ziejewskiego.

6

Wrzesień 2022

Wywiad

Ostróda wakacyjną perłą regionu 2022
Za nami kolejne wakacje. W naszym województwie działo się wiele, jednak to
w Ostródzie praktycznie każdy weekend mieszkańcy i turyści mogli korzystać
z rozrywki na najwyższym poziomie. Jak to się dzieje, że Ostróda co roku ma tak
bogaty kalendarz imprez rozrywkowo-kulturalnych, czego zazdroszczą nawet
mieszkańcy Olsztyna i Elbląga. O wakacyjnej perle regionu i jej planach na przyszłość
rozmawiamy ze Zbigniewem Michalakiem, burmistrzem Ostródy.
Red. Panie Burmistrzu, w tegoroczne
By organizować tak ważne przedlato w ostródzkim Amfiteatrze wystęsięwzięcia rozrywkowe niezbędna jest
powali m.in. Kortez, Paweł Domagała,
dobra infrastruktura turystyczna. Jakie
CLEO, T.Love, Lady Pank, BAJM,
prace modernizacyjne i inwestycyjne
Roksana Węgiel, Grzegorz Turnau,
zostały dokonane w 2022 roku, a jakie są
Sławomir, After Party i wielu innych
plany na przyszły rok?
artystów. Ponadto widownie rozbawiały
największe kabarety w Polsce, m.in.
Staramy się pracować na wszelkich
kabaret Neonówka, Skeczów Męcząmożliwych płaszczyznach zawsze myśląc
cych, Moralnego Niepokoju, Nowaki.
o naszych mieszkańcach, stąd też najJest też sławny na całą Polskę Reggae
większy nacisk kładziemy na inwestycje
Festival. Takich imprez i wydarzeń nie ma
prospołeczne i takie, które oddziaływują na
w większych miastach jak Olsztyn czy
życie ostródzian tutaj na co dzień. Ale, jako
Elbląg. Skąd fenomen Ostródy?
że turystyka to dla nas ważna gałąź lokalnej
gospodarki, to duży nacisk kładziemy
Z.M: Ostróda w ostatnich kilku latach
również na inwestycje okołoturystyczne.
rzeczywiście stała się jednym z najpopuProwadzimy gruntowne modernizacje
larniejszych miast na trasach największych
naszych pomostów na jeziorze Drwęckim,
polskich artystów. Każdego lata gościmy,
modernizujemy również nasz wyciąg do nart
uwzględniając gwiazdy festiwalowe,
wodnych licząc, że na sezon 2023 będzie
kilkudziesięciu artystów różnych gatunków
już do dyspozycji narciarzy. Niedawno
muzycznych. Wynika to z kilku czynników,
oddaliśmy do użytku kolejne boisko
przede wszystkim w Ostródzie mamy
wielofunkcyjne, a w październiku
wspaniałą publiczność. Ostródzianie
przewidywane jest ukończenie następnego.
i goście, którzy spędzają urlop w Ostródzie
Udało się także wymienić wysłużoną
to wyrobiona i doświadczona publika
podłogę sceny naszego amfiteatru,
spragniona dobrej zabawy na wysokim
a kolejne ponad pół miliona złotych
poziomie. Do tego dochodzi jeden
pozyskano na unowocześnienie techniki
z najbardziej nowoczesnych i urokliwych
scenicznej w amfiteatrze, mam tu na myśli
amfiteatrów w kraju, w którym to obiekcie
głównie oświetlenie i nagłośnienie. Teraz
świetnie czują się artyści. Sami to przyznają,
nasze produkcje dzięki temu będą jeszcze
że zawsze chętnie wracają do naszego
bardziej zawodowe. Aby dobrze się bawić
miasta, bo czują się tutaj niesamowicie. To
w Ostródzie ważne są także drogi, którymi
wszystko powoduje, że klimat na wielkie i
dojedziemy na miejsce imprezy – w tym roku
wyjątkowe imprezy w Ostródzie jest tak
prowadzimy znaczące inwestycje na ulicach
sprzyjający.
Ostródy: trwa gruntowna modernizacja
ul. I Dywizji oraz rozpoczęliśmy pierwszy
Czy w trudnych gospodarczo czasach
etap modernizacji ul. Demokracji wyłaniając
wyzwaniem było poszukiwanie
wykonawcę tej inwestycji – ukończenie tych
partnerów i sponsorów do organizacji
zadań wpłynie na poprawienie komunikacji
Sezonu Letniego 2022 w Ostródzie?
w mieście i pozwoli poruszać się bardziej
Kto zajmuje się doborem gwiazd i czy
bezpiecznie i bardziej płynnie. W lipcu br.
Burmistrz również aktywnie uczestniczył
pierwszy raz mieliśmy okazję skorzystać ze
w składaniu swoich propozycji i podpospecjalistycznej maty, którą pokryliśmy płytę
wiedzi muzycznych?
boiska bocznego przy kompleksie
sportowo-rekreacyjnym - dzięki temu
Z pewnością czasy i okoliczności są teraz
Ostróda zyskała kolejne, wspaniałe miejsce
bardzo trudne, co bezpośrednio wpływa na
do realizacji dużych produkcji, w tym
ilość ewentualnych sponsorów, dlatego
konkretnym przypadku Ostróda Reggae
zdecydowana większość środków finanFestival. Pamiętamy także o naszych innych
sowych na organizację wydarzeń pochodzi
jeziorach, po modernizacji plaży
z budżetu miasta. Staramy się utrzymywać
i pomostów nad jeziorem Sajmino,
dobre relacje z wieloma partnerami, którzy
rozpoczęliśmy w tym roku proces
nawet jeśli teraz nie mogą nas wesprzeć, to
zagospodarowywania nabrzeża jeziora
będą to mogli zrobić w przyszłości, kiedy
Perskiego. Jest tam przed nami całkiem
sytuacja gospodarcza się nieco ustabilizuje.
sporo pracy, ale wierzę, że i tam sobie
Naszą największą wartością jest jednak
poradzimy, a efekt finalny będzie
silna drużyna samorządowa, która składa
zadowalający. Myślimy także o wydłużeniu
się zarówno z samego Urzędu Miejskiego,
sezonu turystycznego, czego efektem
jak również wszystkich naszych podległych
będzie m.in. nowoczesne lodowisko, które
jednostek, od Miejskiego Ośrodka Pomocy
będzie obiektem całorocznym z funkcją
Społecznej, przez Ostródzkie Centrum
zamiany na rolkowisko. Co prawda jest to
Sportu i Rekreacji, aż po nieocenione
inwestycja z myślą głównie o naszych
i chyba najbardziej zapracowane latem
mieszkańcach, ale jej atrakcyjność pozwoli
Centrum Kultury. To wartościowa i liczna
na włączenie jej do oferty.
ekipa doświadczonych i profesjonalnych
pracowników naszego samorządu, bez
W Polsce, niestety, również na poziomie
których nie byłoby takiej oferty kulturalnolokalnym wiele inwestycji zablokorozrywkowej. Doborem artystów zajmuje się
wanych jest przez polityczne rozgrywki
głównie Centrum Kultury kierowane przez
w Radzie Miasta. W regionie modne stało
Dyrektora Rafała Bykowskiego, niemniej
się organizowanie co chwila referendum.
jednak często wymieniamy się doświadW Elblągu w 2013 roku odwołano
czeniami i spostrzeżeniami, dzięki czemu
zarówno Prezydenta jak i Radę Miasta.
realny wpływ na ofertę Ostródy latem
Wniosek o referendum padł również
w rzeczywistości mam również ja
niedawno w Olsztynie. Także Pana
i pracownicy ratusza.
próbowano odwołać, ale nieskutecznie.

Ostróda w ostatnich kilku latach stała się jednym z najpopularniejszych miast na trasach
największych polskich artystów - mówi nam Zbigniew Michalak, Burmistrz Ostródy

Wkrótce wybory samorządowe w Polsce.
Może to dobry czas by rozpocząć
ogólnopolską dyskusję o większej roli
włodarzy miast na rozwój swoich małych
ojczyzn. Czy uważa Pan, że rola włodarza
miasta powinna być w Polsce większa?
Po kilku latach doświadczeń na
stanowisku Burmistrza jaki model
funkcjonowania samorządu byłby Pana
zdaniem najlepszy?
Moim wymarzonym modelem funkcjonowania samorządu, o czym zresztą mówię
od samego początku swojej kadencji, jest
model szerokiej i ponadpartyjnej współpracy. Inaczej, zamieniłbym tu słowo
"ponadpartyjna" na pozapartyjna. Sam
zostałem wybrany Burmistrzem z komitetu
mającego w swojej nazwie "Bezpartyjni"
i uważam, że miejsce polityki partyjnej jest
na szczeblu centralnym, na Wiejskiej
w Warszawie, natomiast samorządami
powinny kierować osoby niezwiązane
z jakąkolwiek partią polityczną. Polityka
rodzi często złe i niepotrzebne emocje,
determinuje nierzadko do złych i szkodliwych działań – nie jest to absolutnie
w interesie mieszkańców. Najważniejszą i
jedyną partią każdego samorządowca
powinna być ziemia, z której startuje do
wyborów, oraz mieszkańcy, o których
interes i bezpieczeństwo dany samorządowiec chce zadbać.
Lato minęło, ale przecież to zima ma być
w Polsce, jak i Europie największym
wyzwaniem. Mowa oczywiście o zapowiadanym kryzysie energetycznym jaki
dotknie niestety również nasz kraj.
Czy Ostróda poczyniła starania by
przygotować się na te trudne czasy?
W ostatnim czasie udało Wam się
pozyskać środki na Modernizację
Ciepłowni Miejskiej. Czy mógłby Pan
opowiedzieć coś o tej inwestycji?
Zgadza się, następne miesiące rysują się
w szarych barwach i prawdopodobnie
czekają nas trudne czasy. W Ostródzie
staramy się na niektóre wydarzenia
reagować z wyprzedzeniem. Od kilku
tygodni skróciliśmy czas oświetlenia
w godzinach nocnych wyłączając je na 3,5
godziny. Mamy też kilkuletnią umowę na
zachowanie bezpieczeństwa nawierzchni
ulic, dzięki czemu nie dotknie nas tak bardzo
spora podwyżka soli, która jest głównym

składnikiem masy utrzymującej drożność
dróg zimą. Inwestycja w miejską ciepłownię
pozwoli uniknąć nam drastycznych
podwyżek, choć jakieś będą nieuniknione,
o ile Państwo nie znajdzie centralnego
rozwiązania problemów drogich surowców
energetycznych – to niestety problem całej
Polski i Ostróda nie jest tu wyjątkiem.
Budowa budynku nowej ciepłowni, którą
chcemy ukończyć do grudnia 2023r. na
pewno pomoże nam w szukaniu
oszczędności. Zakładamy instalacje kotłów
na biomasę o mocy 4 megawatogodzin
i nastawiamy się na OZE – na to jednak
potrzebujemy i czasu i dodatkowych
funduszy. Wierzę jednak, że poradzimy
sobie z tymi problemami, a nasi mieszkańcy
nie odczują zbyt mocno skutków światowego kryzysu. Naszym kolejnym
działaniem, które pomoże nam nieco
zaoszczędzić w miejskiej kasie jest
wymiana opraw oświetlenia ulicznego
i parkowego na energetyczne oprawy LED.
To działanie pozwoli nam zoptymalizować
koszty zużycia energii. Chcemy tę
inwestycję zakończyć w ciągu pół roku,
obecnie jesteśmy na etapie przetargu,
składanie ofert zakończy się z dniem
30 września br.
Czego życzyć Panu i Ostródzie na
najbliższy czas?
Być może to banał, ale zawsze to
powtarzam, że najważniejsze jest zdrowie
i obecność bliskich, więc tego na pewno
życzyłbym naszym mieszkańcom oraz
gościom, których przy tej okazji zapraszam
do naszej pięknej Ostródy. Samemu miastu
życzę dynamicznego rozwoju, wzrostu
jakości usług publicznych i bezpieczeństwa
socjalnego, które to czynniki tak naprawdę
są najważniejsze dla mieszkańców.
Życzenia dla mnie? Z chęcią przyjąłbym
takie o wydłużeniu doby i samego lata
(śmiech) a także mądrej Rady Miasta, która
skoncentruje się na wspólnej pracy na rzecz
rozwoju Ostródy, zamiast spowalniać ten
rozwój poprzez kłótnie i niepotrzebne
nieporozumienia.
Dziękujemy za rozmowę – Redakcja
Gazety Bogaty Region

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Dziękujemy za wspólne emocje. Do zobaczenia w Ostródzie
w kolejnym sezonie letnim w 2023!
Sezon letni w Centrum Kultury w Ostródzie to zawsze
czas intensywnych działań i pracy. Aktualny, wakacyjny
SEZON 2022 dostarczył nam wielu nowych
doświadczeń, mnóstwa pozytywnych wrażeń i zostawił
dobre wspomnienia. Część imprez Centrum Kultury
organizowało wspólnie z innymi jednostkami miejskimi
(OCSiR, MOPS, Muzeum w Ostródzie, MBP, Żegluga
Ostródzka) pod patronatem Burmistrza Ostródy
Zbigniewa Michalaka i pod wspólnym hasłem „Razem w
Ostródzie”. Pozwoliło to jeszcze bardziej zintegrować
działania, rozwinąć je, by stanowiły interesującą, zwartą
ofertę Ostródy dla mieszkańców i turystów.

W trakcie wakacji kontynuowaliśmy naszą współprace
z Teatrem Jaracza w ramach projektu „Przestrzenie sztuki”,
podczas których odbyły się warsztaty teatralne dla
młodzieży, prowadzone przez aktora Teatru Jaracza
Radosława Hebala. Szeroka różnorodność jaka pojawiła
się w Ostródzie pozwoliła każdemu znaleźć wydarzenie
odpowiadające jego własnym preferencjom. Dlatego
Festiwal NoSleep podczas którego zagrali Szpaku, Kukon,
Chivas, Kaz Bałagane oraz Young Multi przyciągnął wielu
fanów hip-hopu do Ostródzkiego Amfiteatru. Pod koniec
lipca na deskach amfiteatru wystawiono sztukę „Goło
i wesoło” która w zabawny i zaskakujący sposób
przedstawia historię kilku bezrobotnych mężczyzn, którzy
poszukiwali pomysłu na siebie.

Ostródzki amfiteatr co roku gromadzi tysiące mieszkańców
i turystów, którzy przybywają zobaczyć największe gwiazdy

Sezon letni rozpoczęło wydarzenie najbardziej wyczekiwane przez najmłodszych-Miejski Dzień Dziecka. Na
dzieci czekały różnorodne zabawy, konkursy, animacje,
warsztaty, ale także koncert Pana TIK-TAK i Fasolek oraz
wyjątkowy spektakl „O rybaku i złotej rybce” w wykonaniu
aktorów z Olsztyńskiego Teatru Lalek. Jedną z najbardziej
wyczekiwanych imprez w czerwcu były Ostródzkie Dni
Morza, czyli dwudniowe wydarzenie, podzielone na dzień
morski oraz jeziorny. W trakcie ich trwania można było
posłuchać szant, obejrzeć paradę jednostek pływających
oraz zobaczyć pokaz pirotechniczny. Czerwiec został
pożegnany w akompaniamencie przepięknych utworów
wykonanych przez uzdolnionych artystów podczas
największego festiwalu muzyki filmowej w północnej Polsce
czyli „Arena Festival film&music”.
Lipiec upłynął nam pod znakiem dobrej zabawy, do której
w znacznym stopniu przyczynili się artyści występujący
w Ostródzkim amfiteatrze. 7 lipca był szczególnym dniem
dla fanów muzyki reggae ponieważ to właśnie tego dnia po
raz 21 rozpoczęto Ostróda Reggae Festival. Podczas
festiwalu w Ostródzkim Centrum Kultury odbyły się zajęcia
na Uniwersytecie reggae w trakcie których wysłuchać
można było interesujących gości z Polski i zagranicy,
obejrzeć trzy premiery filmowe oraz wziąć udział
w premierze płytowej. Ostróda, oprócz tego że jest znana
z pięknych jezior i pysznej kuchni, kojarzona jest także
z licznymi festiwalami, głównie koncentrującymi się wokół
muzyki reggae i disco polo, dlatego przez dwa dni
w Ostródzie posłuchać oraz potańczyć można było przy
utworach takich artystów jak: Spontan, Zajefajni, Miły Pan,
Topky, Camasurta, Toskańsky i After Party podczas Ostróda
Disco Molo oraz Ostróda Disco Amfiteatr. W kolejnych
tygodniach nie zabrakło występów znanych artystów takich
jak Paweł Domagała, Bajm oraz Lady Punk.

Sierpień był kolejnym miesiącem podczas którego nie
zabrakło atrakcji! Od 5 do 7 sierpnia odbywało się święto
naszego miasta czyli Dni Ostródy 2022. W tym czasie
Ostróda tętniła życiem, a każdy jej mieszkaniec i turysta
mógł znaleźć coś dla siebie. Największą popularnością
cieszyły się koncerty w amfiteatrze podczas których
pierwszego dnia wystąpiły takie gwiazdy jak Sławomir oraz
Roksana Węgiel. Publiczność licznie wypełniła amfiteatr
w trakcie trwania Dni Ostródy, drugiego dnia ponad 2000
osób zdecydowało się wysłuchać koncertu Kwiatu Jabłoni
i Grzegorza Turnaua. Nie zabrakło także głośnych
śmiechów, których dostarczyła Polska Noc Kabaretowa.
Rozwiązany został także konkurs fotograficzny
#miasto_ostróda, wszystkie fotografie można było oglądać
w Galerii Centrum Kultury do końca sierpnia. Pierwsze
miejsca w trzech kategoriach zdobyli: Buczko (kategoria:
dorośli) Sułowski (kategoria: młodzież) oraz Madejek
(kategoria: dziecięca). Nadal jednak można podziwiać
zdjęcia konkursowe, ponieważ ozdabiają one nasze miasto
na wielkoformatowych banerach.

się na uzdolnionych osobowościach, które chciały
przedstawić swój talent szerokiej publiczności, podczas
pierwszej edycji Ostróda Talent Show. W niedziele
28 sierpnia publiczność rozbawiał kabaret Neo-nówka. Ten
sezon obfitował także w 35 bezpłatnych, dostępnych dla
każdego występów z muzyką na żywo, nazwanych
„Weekendy na molo” które uprzyjemniały weekendowe
spacery około 50 tysięcy turystom i mieszkańcom.
W koncertach „WEEKENDY NA MOLO” wzięło udział
bezpośrednio od 1500 do 2000 widzów.

Pomimo tego, że wrzesień dopiero się zaczyna, to już teraz
możemy pochwalić się występem uzdolnionej, Ostródzkiej
grupy wokalnej „Our Time”. Na początku miesiąca odbył
się Projekt „Queen Symfonicznie” który przeniósł swoich
widzów w czasie do lat 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Fani
kabaretów mogli znaleźć miejsce dla siebie podczas

Lady Pank rozgrzał publiczność
ostródzkiego amfiteatru

wrześniowego występu Hrabi. Sezon 2022 zakończy się
kulturalno-religijnym koncertem „…By świat usłyszał”, który
poprzedzony zostanie warsztatami muzycznymi.
Podczas lata 2022 mieliśmy przyjemność zaprosić
różnorodną publiczność na 79 koncertów, 6 projekcji
filmowych, 5 spektakli teatralnych, 3 kabarety, 2 wystawy
oraz imprezy familijno-rekreacyjne.
Koncerty, kabarety, konkursy, wystawy fotograficzne,
pokazy, festiwale-to wszystko i jeszcze więcej działo się
w tym sezonie w Centrum Kultury w Ostródzie. Wspólnie
z Patronem Honorowym wielu Ostródzkich wydarzeń,
Burmistrzem miasta Zbigniewem Michalakiem mówimy
wszystkim "do zobaczenia w Ostródzie w sezonie 2023”.

Grzegorz Turnau podczas Dni Ostródy

Paweł Domagała skradł serca widowni
nie tylko utworem "Weź nie pytaj”

W połowie sierpnia odbyło się wiele wyjątkowych widowisk
złożonych z różnych stylów i gatunków muzycznych.
Jednym z takich wydarzeń był Koncertowy Turniej Tenorów
o Laury Mazur oraz Koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego, który dostarczył
publiczności wielu wrażeń pozwalając na bezpłatny udział
w niezwykłej lekcji patriotyzmu. Pojawiały się takie
weekendy podczas których światła w amfiteatrze
praktycznie nie gasły, ponieważ od piątku do niedzieli
wysłuchać można było wielkich artystów takich jak Cleo,
Kortez oraz T.Love. Ostatni weekend sierpnia koncentrował

W lipcu na scenie wystąpił Bajm
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Jarosław Kaczyński: Wierzę, że to początek IV portu RP
Inwestycja przekopu przez Mierzeję Wiślaną i rozwój portu w Elblągu budził emocje od lat. Koszt przedsięwzięcia
to blisko 2 miliardy złotych. By inwestycja w pełni spełniała swoją rolę pozostało jeszcze parę znaków zapytania.
To historyczna chwila dla Polski - uniezależniamy się
(...) Jeszcze trochę pracy zostało, ale ten element
od Rosji
najważniejszy, czyli kanał umożliwiający przepłynięcie jest
gotowy. - powiedział w dniu otwarcia Prezydent Polski
Każda wielka inwestycja budzi zawsze duże emocje. Nie ma
Andrzej Duda.
jednak co zaprzeczać, że ukończenie przekopu zmienia
strategiczną rolę Polski w regionie. Otwarcie 17 września nie
Wierzę, że to początek czwartego portu RP, wierzę, że to
było przypadkowe. W 83 rocznicę sowieckiej napaści na
nowy impuls dla rozwoju tej ziemi, ale przede wszystkim
Polskę w II wojnie światowej, uniezależniamy się od Rosji
wierzę, że to kolejny akt tego, co było przez bardzo długie
jeśli idzie o żeglugę wodną w naszym regionie. Celem
lata naszym marzeniem, także po 1989 roku, by Polska była
inwestycji było skrócenie, pogłębienie i uproszczenie
naprawdę niepodległa, naprawdę suwerenna, by była
morskiego szlaku na Bałtyku, omijając Cieśninę Piławską
silnym, poważnym, liczącym się państwem - mówił do
na terytorium Rosji. Teraz polskie jednostki pływające dzięki
zgromadzonych Prezes PiS Jarosław Kaczyński.
nowej drodze wodnej łączącą Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską nie będą musiały pytać Rosjan o zgodę
Prezes PiS na realizację swoich marzeń będzie jeszcze
na przepłynięcie przez Cieśninę Piławską.
musiał poczekać. By port w Elblągu mógł w pełni
funkcjonować należy jeszcze dokończyć trwającą już
Państwo, które rozumie swój potencjał, swoją historię, swoje
budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie
znaczenie nie może sobie pozwolić na to, żeby być
oraz dokończyć pogłębienie ostatnich 900 metrów nowego
państwem zależnym. Nie może sobie pozwolić na to, by ktoś
toru wodnego prowadzącego do portu w Elblągu. Ostatnia
inny decydował o jego ważnych, strategicznych sprawach.
kwestia budzi największe kontrowersje. Chodzi o to kto ma

Statek Zodiak II wpływa przez śluzę
w kierunku Zatoki Gdańskiej

finansować pogłębienie ostatnich 900 metrów: rząd czy
samorząd? Docelowo kanałem mają się poruszać jednostki
o zanurzeniu do 4,5 metrów, długości do 100 metrów i
szerokości do 20 metrów. Bez wspomnianego pogłębienia
takich szans dla elbląskiego portu nie ma...

Elblążanie wściekli na koncert TVP w Elblągu! - Nic nie było widać
17 września odbyły się koncerty na miejscu inwestycji przekopu oraz w Elblągu, który w przyszłości ma być
IV portem RP. Niestety, dla elblążan koncert był gorzką pigułką i przykrym doświadczeniem.
Koncert TVP w Elblągu zorganizowany na ostatnią chwilę
zamiast wspaniałych emocji dla mieszkańców zaskoczył
negatywnie elblążan i tych co przyjechali na koncert z innych
miast. Joanna Urbaniak, rzecznik Prezydenta Elbląga,
powiedziała, że dopiero 13 września wpłynęło do Urzędu
zawiadomienie od Telewizji Polskiej o zamiarze organizacji
imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności
kulturalnej, z przewidywaną liczbą uczestników do 999 osób.
Zgłoszenie takie bowiem nie wymaga wydania pozwolenia
przez Prezydenta Miasta.
Na scenie tego dnia wystąpili, m.in. Piotr Cugowski, Kasia
Moś, Katarzyna Cerekwicka, Marek Piekarczyk, Ryszard
Rynkowski, Janusz Radek, Krzysztof Kiljański, Tadeusz
Seibert, Natalia Sikora. Mieszkańcy przybyli na miejsce
wydarzenia bez wiedzy, że koncert jest tylko dla wybranych.
Nie ma co się dziwić, że byli zaskoczeni widokiem płotów
Widok sceny koncertu w transmisji TVP
z czarną folią i plandeką.
wyglądał imponująco
Reklama

Czy Twój kredyt hipoteczny może być tańszy?
W radiu i telewizji płynie tylko jeden przekaz - to zły czas na wzięcie kredytu hipotecznego. - czy na pewno? Co z
tymi co mają już kredyty hipoteczne? Okazuje się, że obecne czasy są bardzo dobre dla osób, które już w ubiegłych
latach zaciągnęły swoje kredyty hipoteczne. Oszczędności mogą wynieść nawet kilkaset złotych na racie...
Kredyt refinansowy – na czym polega?
Stale rosnąca stawka WIBOR spowodowała, że dla posiadaczy kredytów hipotecznych raty stają się sporym ciężarem.
Wielu z nas zaczyna też zauważać, że w budżecie domowym rosną już nie tylko raty kredytów, ale także inne opłaty jak
paliwo, energia, żywność czy usługi. W nadchodzącym roku będzie się liczyło każde kilkaset złotych więcej w domowym
budżecie.
Wakacje kredytowe nie będą przecież trwały wiecznie. Spróbujmy wykorzystać ten czas na rozmowy z ekspertami
finansowymi na temat tego czy możemy obniżyć raty swoich zobowiązań.
Wbrew medialnym informacjom obecny czas jest bardzo dobry dla tych co chcieli by przenieść swój kredyt do innego Banku
w celu obniżki oprocentowania. Na skład naszego oprocentowania w kredycie hipotecznym składają się zawsze WIBOR +
marża banku. W czasie niskich stóp procentowych Banki stosowały w wielu przypadkach wysokie marże. Gdy WIBOR
wzrósł Banki obniżają swoje marże po to by klienci mieli zdolność kredytową. W efekcie tych obniżek może się okazać, że
teraz na rynku oprocentowanie jest niższe niż było to w ciągu ostatnich kilku lat. Dodatkowo wielu z nas spłaciło już sporą
część kredytu, a więc wartość tzw. LTV (wartość kredytu do wyceny mieszkania) jest teraz na lepszym poziomie niż było to
w momencie zaciągania kredytu. To też ma wpływ na to jaką marżę może zaoferować Bank. W ostatnim czasie zauważamy
sporą ilość klientów w naszych biurach, którzy korzystają z tego rozwiązania. Warto więc skontaktować się z naszymi
ekspertami finansowymi, którzy bez żadnych opłat sprawdzą czy możesz zyskać przenosząc swój kredyt hipoteczny do
innego Banku - mówi nam Bartosz Radomski, dyrektor w firmie Luka Finance.
W zależności od kwoty kredytu i okresu zawierania umowy oszczędności na przeniesieniu kredytu hipotecznego do innego
Banku mogą wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie. W czasach trudnych gospodarczo taka ulga w domowym
budżecie może być na wagę złota.

Na elblążan czekał płot z czarną plandeką

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Światowid ma 60 lat - tu przez lata elblążanie i mieszkańcy regionu
mogli oderwać się od codzienności
60 lat - tyle lat ma uznana w całym województwie instytucja jaką jest Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
w Elblągu. Z tej okazji 16 września odbyła się uroczysta gala uwieńczona wspaniałym koncertem Jacka Cygana z zespołem.

podczas gali do zgromadzonych gości Antoni Czyżyk,
dyrektor CSE "Światowid"
Zebrani goście podczas jubileuszu wzięli udział w
muzycznej uczcie jaką przygotował Jacek Cygan wraz
z zespołem. Jackowi Cyganowi tego dnia towarzyszyli Anna
Jurksztowicz, Kamila Klimczak, Beata Rybotycka, Marcin
Januszkiewicz i Krzysztof Kwiatkowski. O oprawę muzyczną
wydarzenia dbał Kameleon Quintet pod kierownictwem
Radosława Labahua.

Jubileusz zgromadził wielu gości

Światowid rozwija pasje już kilku pokoleniom w naszym
regionie

CSE Światowid ma jeszcze jeden powód do świętowania,
o którym warto wspomnieć. Niedawno zakończono bowiem
modernizację instytucji, która trwała 2,5 roku, a obiekt
zmienił się nie do poznania. Inwestycja pochłonęła blisko
26 milionów złotych. Wkład władz wojewódzkich
w inwestycje to ok. 11 milionów złotych. Pozostałe środki

Mało który obiekt w regionie połączył tyle pokoleń w jednym
miejscu. CSE "Światowid" przez lata łączy pokolenia
dziadków i wnuczków, rodziców i ich dzieci. Wielu z nas
przeżyło w obiekcie Światowidu wspaniałe i miłe chwile nie
tylko kulturalne, ale też sportowe, taneczne, naukowe...

pochodziły ze środków europejskich plus wkład własny
Światowida.
CSE Światowid po przebudowie zyskał 1,9 tys. m2
powierzchni. Dysponuje trzecią studyjną salą kinową i nową
pracownią. Powiększono również salę widowiskowosportową, na której będzie mogło zasiąść 700 widzów.
Przy okazji modernizacji obiekt przebudowano pod
względem nowych standardów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, klimatyzacji, i ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych.

Życzymy kolejnych wspaniałych
chwil i sukcesów dla
CSE „Światowid”

Podczas jubileuszu CSE "Światowid" było mnóstwo
wspaniałych gości, którzy wspólnie z pracownikami
i dyrekcją instytucji przeżywali ten piękny Jubileusz.
Przez 60 lat mimo zmiany nazwy, Światowid zawsze chciał
i wciąż chce być domem dla kultury. Miejscem, w którym
można spotkać zarówno kulturę wysoką jak i popularną,
ale przede wszystkim drugiego człowieka. - powiedział

Dyrektor Antoni Czyżyk podczas
Jubileuszu 60-lecia CSE Światowid

Muzyczną ucztę dla gości przygotował
Jacek Cygan z zespołem

Redakcja Gazety i Serwisu
Bogaty Region

Kanał przez Mierzeję Wiślaną - Miał być strategiczny,
został symboliczny
Kanał przez Mierzeję Wiślaną został hucznie otwarty. Wydanych zostało 2 mld złotych, ale rząd nie zrealizował
najważniejszego celu przekopu jakim jest transportowe połączenie Elbląga z morzem. I co teraz z tym
niedokończonym torem ma zrobić Elbląg?
17 września PiS „otworzył kanał przez Mierzeję Wiślaną”.
Spełnił się sen Kaczyńskiego, który — jak twierdzi rządowa
propaganda — Przekop Mierzei wymyślił, a następnie
nieomal własnymi rękoma Mierzeję przekopał. 17 września
mógłby być spełnieniem marzeń także dla mieszkańców
Elbląga. Niestety, tak się nie stało, bo PiS nie otwiera
żadnego kanału, a wpuszcza Elbląg w kanał.
Port w Elblągu nadal nie jest połączony transportowo
z morzem — co było głównym celem budowania kanału
przez Mierzeję. PiS kończy tę inwestycję niecałe 1 km przed
nabrzeżami portu elbląskiego.
Dlaczego PiS to robi? Bo wykorzystuje Kanał przez Mierzeję
do szantażowania władz miasta i uzależnia dokończenie
inwestycji od tego, czy miasto odda port państwu. W zamian
PiS proponuje miastu 100 mln złotych, którymi Elbląg ma

TRWA ZBIÓRKA PODPISÓW POD PETYCJĄ
NIE dla przejęcia elbląskiego portu przez rząd
Przygotowaliśmy petycję do premiera, w której domagamy
się od Państwa:
• dokończenia budowy kanału przez Mierzeję
i doprowadzenia jej do nabrzeży portu w Elblągu,
• odstąpienia od zamiaru przejęcia portu elbląskiego.

PODPISZ PETYCJĘ ONLINE:

zapłacić za dokończenie inwestycji. Co oznacza, że port ma
zostać przekazany państwu za darmo.
Przy tym wszystkim PiS wymazuje wkład Platformy
Obywatelskiej w przedsięwzięcie. Przypominam, że rządy
PO-PSL przez 8 lat przygotowywały Kanał przez Mierzeję
Wiślaną, a ustawa – mimo wielu wątpliwości – została
poparta przez posłów i senatorów PO.
Jaki kanał, takie otwarcie
Kiedy i czy w ogóle statki będą mogły wpłynąć przekopem do
Elbląga? Tego nikt nie wie. To oznacza, że inwestycja na
którą wydano ogromne pieniądze podatników będzie jak
autostrada bez zjazdów i żaden statek nie dopłynie nim do
żadnego portu.
Szerokim echem odbiło się samo otwarcie Kanału przez
Mierzeję. Zorganizowany został koncert z udziałem gwiazd.
I choć odbył się on w Elblągu, to nie był on dla elblążan.
Co obrazowały zdjęcia barierek, czarnych plandek
i stojących przed nimi ludzi. W samym koncercie mogli wziąć
udział tylko wybrańcy.
Jeszcze większym kuriozum były słowa prezydenta Andrzej
Dudy, który podczas otwarcia Kanału oświadczył, że Kanał
przez Mierzeję ma znaczenie…symboliczne. Zatem nie
funkcjonalność tutaj się liczy. Cóż, kosztownych symboli
potrzebuje ta władza.
Elbląg wpuszczony w kanał
Od 2019 roku alarmowałem, że rząd PiS nie chce
doprowadzić Kanału przez Mierzeję do Elbląga.
Początkowo przedstawiciele rządu temu zaprzeczali.
Dzisiaj, kiedy już wszyscy wiedzą, że miałem wtedy rację,
rząd PiS twierdzi, że brakujący odcinek ma wykonać
samorząd elbląski, gdyż port jest własnością Miasta.
Tymczasem ustawa o portach i przystaniach morskich,

Jerzy Wcisła Senator RP
Zapraszam do kontaktu:
biuro@wcisla.senat.pl
jasno wskazuje, że budowa i utrzymanie torów dostępowych
do portów to zadanie Państwa i ma być finansowane
z budżetu centralnego. Odmowa dokończenia inwestycji to
pretekst, by zażądać od Miasta przekazania portu Państwu.
Miasto Elbląg w ostatnich latach zainwestowało w port ok.
100 mln zł. Po wybudowaniu kanału i doprowadzenia go do
nabrzeży portowych, elbląski port przejmie statki, które
dzisiaj rozładowywane są w Gdańsku i ze względu na swoje
parametry nie są strategicznym klientem dla tego portu.
Te statki rozładowują rocznie 2,2 mln ton ładunków,
co zapewni niemal pełne wykorzystanie możliwości portu
elbląskiego, a portowi w Gdańsku zwolni nabrzeża dla
większych jednostek.
Podsumowując. Kanał przez Mierzeję Wiślaną jest
potrzebny, ale potrzebny jest kanał faktyczny. Czytaj:
doprowadzony do portu w Elblągu, nie symboliczny. Tylko
wtedy wydanie 2 mld złotych z naszych podatków, będzie
miało sens. Liczę na to, że presja wywarta na rząd PiS
spowoduje, że finalnie doprowadzą Kanał przez Mierzeję
Wiślaną do Elbląga.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Obejrzyj reportaż TVN 24 ”Kanał”
programu ”Czarno na białym” TVN 24
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Czy Polacy powinni pracować krócej i zarabiać więcej?
- 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 spytaliśmy o najnowszy pomysł partii RAZEM, który we wrześniu pojawi się
w Sejmie. Czy Polacy powinni pracować krócej i zarabiać więcej?
Partia RAZEM chce wdrożyć skrócenie tygodniowego czasu pracy dla umów o pracę. Wg. jej pomysłu zamiast 40 godzin
tygodniowo, powinniśmy pracować tylko 35 godzin tygodniowo. Dzień pracy miałby zatem nie 8 godzin, tylko 7 godzin pracy. Jak to
połączyć z pomysłem podwyżek pensji minimalnych w 2023 roku jakie z kolei proponuje partia rządząca.
Pytania brzmiały:
1) Czy polska gospodarka w czasie zbliżającego się kryzysu gospodarczego jest gotowa na krótszy tydzień pracy. Zamiast dotychczasowych 40 godzin tygodniowo w przypadku umów o
pracę na pełen etat, w propozycji partii RAZEM znajduje się 35 godzin tygodniowo. Czy w Sejmie poparłby Pan takie rozwiązanie lub postulował inne rozwiązanie?
2)Partia rządząca od 2023 roku wprowadzi dwukrotną podwyżkę pensji minimalnej. Będzie to wzrost aż o 590 złotych (20% więcej wynagrodzenia) w porównaniu do 2022 roku. Czy to dobre
rozwiązanie?
Byłbym gotów wyrazić swoje
poparcie dla skrócenia tygodniowego
czasu pracy
Propozycje skrócenia tygodniowego
czasu pracy do 35 godzin nie mogą być
rozpatrywane w odniesieniu ani do hossy
ani do bessy gospodarczej, które
zgodnie z prawami ekonomicznymi
ulegają lub mogą ulegać różnym
trendom gospodarczym, zdarzeniom
politycznym czy też społecznym
w y w o ł u j ą c y m t z w. f a l o w a n i e
ekonomiczno- gospodarcze.
Propozycję tą należy konfrontować z obecnym poziomem rozwoju
cywilizacyjnego oraz stanem uprzedmiotowienia pracy, w tym
poziomem rozwoju sił wytwórczych, będących efektem
stanowiącym podstawowy wpływ na poziom efektywności pracy
przekładających się bezpośrednio na korzyści materialne jak też
niematerialne pracy ludzkiej.

Pilotażowy program krótszej liczby godzin pracy to bardzo ciekawa propozycja.
Taką propozycję wysuwał Premier Donald Tusk
Mniejsza liczba godzin pracy w skali tygodnia, to rozwiązanie nad którym należy się mocno
pochylić. Taką propozycję wysunął Premier Donald Tusk.
Proszę zauważyć, że nowe pokolenie pracowników, to osoby młode, dynamiczne
i korzystające z nowych rozwiązań IT. Pracują efektywniej i skuteczniej. Doskonale wiemy, że
koncentracja w ósmej godzinie pracy jest niższa niż na jej początku.
Sądzę, że wprowadzenie pilotażowego programu krótszej liczby godzin pracy to bardzo
ciekawa propozycja.
Rozsądna polityka gospodarcza powinna uwzględniać interesy wszystkich uczestników życia gospodarczego
Wzrost płacy minimalnej, jest jak najbardziej pozytywnie oceniany przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Jednak
rozsądna polityka gospodarcza wymaga tego, by przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę interesy wszystkich
uczestników życia gospodarczego. Trzeba mieć świadomość tego, że gwałtowny wzrost płacy minimalnej, przy
jednocześnie nieskutecznej polityce NBP spowoduje wzrost oczekiwań inflacyjnych, a tym samym wzrost inflacji. Tak,
jak najbardziej jestem za wzrostem płacy minimalnej, jednak dynamikę tego wzrostu trzeba ustalić na podstawie co
najmniej dwóch odrębnych, autonomicznych analiz ekonomicznych ukazujących funkcję wzrostu inflacji zależną od
wzrostu dynamiki płac.
Piotr Cieśliński, Koalicja Obywatelska

Dyskusja na ten temat trwa od wielu lat w państwach Europy.
Propozycja partii RAZEM zgłoszona w parlamentarnym klubie
Lewicy w Sejmie RP nawiązuje do tych interesujących europejskich
rozważań i gdzie niegdzie eksperymentalnych rozwiązań. Za takim
rozwiązaniem tej propozycji byłbym gotów wyrazić swoje poparcie.
Rok wyborczy będzie obfitował w różne populistyczne
propozycje rządzących. Może to uruchomić przyspieszenie
istniejącej spirali inflacyjnej
Rok wyborczy będzie obfitował w różne populistyczne propozycje
obecnie rządzącego PiS-u. PiS pragnie uzyskać poparcie
wyborcze tzw. swojego elektoratu za cenę niedopuszczalnych
działań ekonomicznych i prawnych łącznie z ograniczeniami
możliwości finansowania samorządów co w sposób
niewyobrażalnie negatywny wpływa na ich kondycję ekonomiczną.
Takie działania pozbawiają tym samym wypełniania w pełni
służebnej roli samorządów w odniesieniu do lokalnych
społeczności. Jest to niezgodne z Konstytucją RP.
Z drugiej strony w obliczu tak wysokiej inflacji wprowadzanie
dodatkowych środków płatniczych na rynek nie przysłuży się
zwalczeniu inflacji. Zabieg, który jest proponowany będzie tylko grą
pozorów w walce z inflacją, a raczej uruchomi przyspieszenie już
istniejącej spirali inflacyjnej.
Władysław Mańkut, Nowa Lewica

Krótszy czas pracy nie wpłynie negatywnie na wysokość zarobków obywateli
Projekt ustawy Partii RAZEM dotyczący skrócenia czasu pracy do 7 godzin dziennie jest
odpowiedzią na potrzeby Polek i Polaków. Jesteśmy jednym z najbardziej przepracowanych krajów
w Unii Europejskiej – od nas dłużej pracują tylko Grecy. Według badań, wypalenie zawodowe
dosięga już 65 procent pracowników w Polsce, co przekłada się na częstsze zwolnienia lekarskie,
mniejszą produktywność w pracy oraz kłopoty rodzinne. Wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia
pracy w Polsce nie tylko pomoże zachować balans pomiędzy życiem prywatnym, a pracą, ale
również pozwoli obywatelom na większy rozwój osobisty i aktywizację obywatelską, czy
odpoczynek. Wypoczęty pracownik jest prawdziwym skarbem dla pracodawcy. Warto zaznaczyć, że
zmiana ta będzie wprowadzana stopniowo oraz nie wpłynie negatywnie na wysokość zarobków
obywateli – założenia te są podobne do krajów, gdzie system pracy po 7 godzin dziennie jest wprowadzony od lat:
Francji, Danii,czy Norwegii.
Dwukrotna podwyżka pensji minimalnej może być niewystarczająca by przetrwać kolejny rok przy obecnych
realiach rynkowych
Inflacja najbardziej dotyka najmniej zarabiających, którzy są najbardziej wrażliwi na zmiany cen podstawowych
produktów. Pomimo tego, że inflacja w sierpniu osiągnęła pułap 16,1% rdr, to przyglądając się szczegółom z łatwością
odkryjemy, że za wzrosty wskaźników odpowiadają przede wszystkim ceny żywności i surowców energetycznych, bez
których nikt z nas nie jest w stanie się obejść, szczególnie zimą. Dwukrotna podwyżka pensji minimalnej to lepsze
rozwiązanie w porównaniu do jej rocznego odpowiednika, dalej jednak jest kroplą w morzu potrzeb. Szacuje się, że 1 na
5 osób w Polsce zarabia najniższą krajową. Biorąc pod uwagę koszty życia, zamieszkania i wyżywienia dziś,
podnoszenie dwa razy do roku pensji minimalnej może się jednak okazać dalece niewystarczalne, aby przetrwać
kolejny rok.
Mateusz Rostkowski, partia RAZEM

www.bogatyregion.pl
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Pomysł partii RAZEM to promocja aspołecznej postawy, że można
dostać więcej pieniędzy za mniej wykonanej pracy. Dobrobyt
bierze się z ciężkiej pracy całych pokoleń

Partia RAZEM chce przypomnieć o swoim
istnieniu... jedynym rozwiązaniem jest pozbycie
się urzędniczych ingerencji w gospodarkę

Partia RAZEM - skrajna lewica więc i poglądy ma skrajne. To tylko jeden
z jej fikołków ideologicznych, którego celem jest sprowadzenie
na manowce Polski w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym
i społecznym. To promocja aspołecznej postawy, że można dostać
więcej pieniędzy za mniej wykonanej pracy. Tak myślą zazwyczaj
nygusy unikający pracy, że nie wspomnę o założeniu własnej firmy,
tworzeniu miejsc pracy i zatrudnieniu pracowników. Sam szef tej partii
Adrian Zandberg też nie pokalał się działalnością gospodarczą
w pełnym wymiarze z zatrudnieniem pracowników z 35 godzinnym tygodniem pracy. Cała kariera
zawodowa to etacik w budżetówce i studiowanie historii ruchu robotniczego - ekspert teoretyczny. Przed
odpaleniem tej głupawki mogliby się przyjrzeć francuskiemu "fenomenowi" 35 godzinnego tygodnia pracydług publiczny około 150% PKB, a na spłatę odsetek od długu rząd zaciąga kolejne zobowiązania, których
Francuzi pracujący 35 godzin nie są w stanie spłacić. Jaki będzie tego finał? Poleje się krew na ulicach lub
bankructwo Francji jako państwa. Dobrobyt nie bierze się z nygusowania i socjalu, ale z ciężkiej pracy
całych pokoleń.

Propozycja partii RAZEM o skróceniu tygodnia
pracy jest obliczona na to, aby przypomnieć
o swoim istnieniu wobec malejącego poparcia
sondażowego partii lewackich w ostatnim czasie.
Ale przypuśćmy, że również lewicowa partia
o nazwie Bezprawie i Niesprawiedliwość podjęłaby
ten wątek (anty) gospodarczy i uchwaliłaby taką
ustawę. Co się wówczas stanie? Zadziała prosty
mechanizm rynkowy: pracodawca zmuszony do
skrócenia tygodnia pracy zmniejszy od razu pensję
staremu pracownikowi oraz zatrudni nowych by
utrzymać produkcję, a to spowoduje wzrost
kosztów z tym związanych (podatki dochodowe i ZUS). Oczywistym jest, że
wywoła to wzrost ceny produktu co natychmiast poczujemy we własnym
portfelu. Taki logiczny ciąg zdarzeń jest obcy osobnikom skupionym w partiach
typu Razem albo też domyślają się skutków ich postulatów wychodząc
jednocześnie z założenia: "po nas choćby potop". Czy jest inne rozwiązanie?
Jak najbardziej, skończyć z tzw. ETATEM - regulowanym, przestarzałym oraz
szkodliwym Kodeksem Pracy. Trzeba pozwolić na swobodne kształtowanie
umowy o pracę bezpośrednio między pracownikiem a pracodawcą. Pozbycie
się urzędniczych ingerencji w gospodarkę wyjdzie wszystkim na dobre.

Stary bolszewicki cyniczny chwyt wyborczy. Na takich pomysłach niestety tracą najsłabsi...
Wybory zbliżają się dużymi krokami więc nie powinien nas dziwić nagły wzrost produkcji kiełbasy wyborczej
i gruszek na wierzbie. Stary bolszewicki cyniczny chwyt wyborczy - a po nas to i choćby potop lub jak mówił
mistrz Donald 12 lat temu, a po wyborach to paliwo może być po 7 złotych za litr. Jak widać czas biegnie,
a bajer jest ciągle ten sam - fałszywy i bezwzględny. Jeżeli możliwa jest podwyżka dwukrotna pensji
minimalnej, to może też jest możliwa czterokrotna lub comiesięczna? Tak już kiedyś było w latach
osiemdziesiątych, że na początku roku średnie pensje wynosiły kilka tysięcy złotych, pod koniec roku to było
już kilkadziesiąt tysięcy, a za następne dwa, trzy lata pensje wynosiły już miliony. To ścieżka na manowce.
Dramat zawsze zaczyna się wtedy gdy tzw. władza chce uszczęśliwić elektorat i włącza ręczne sterowanie.
Efekty można łatwo przewidzieć - bankructwa małych firm, wzrost szarej strefy, wzrost inflacji i stóp
procentowych, rozchwiany rynek i gospodarka.
Dla bogatych, nowoczesnych technologicznie firm płaca minimalna nie ma żadnego znaczenia bo płace
w tych firmach są kilkukrotnie większe od minimalnej. Dla mikro i małych firm tak szybki wzrost płacy
minimalnej bardzo często oznacza koniec działalności gospodarczej. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest
wolnorynkowa gra popytu i podaży. Te relacje są zmienne i zróżnicowane w zależności od miejsca
zamieszkania- wieś, miasto, aglomeracja czy region kraju. Koszty życia i mieszkania są różne - inne są
w Rychlikach, inne w Elblągu a jeszcze inne w Trójmieście, Warszawie czy w Krakowie. Najbardziej przykre
i okrutne jest to, że za tą odgrzewaną kiełbasę wyborczą zapłacą najwięcej najsłabsi. Dla kogoś kto zarabia
np. 15000 zł, inflacja 16% wyciąga z kieszeni 2040 zł i da się to przeżyć. Ale dla osoby zarabiającej 3500 zł,
16% inflacji oznacza utratę 560 złotych i to już bardzo boli, bo stajemy przed wyborem na czym
zaoszczędzić - na jedzeniu, na lekach, na ogrzewaniu i ciepłej wodzie. To są dylematy egzystencjonalne,
które dla żadnej władzy pseudo dobrodziei nigdy nie miały znaczenia, nie powodowały odruchu serca- o
sumieniu nie wspomnę bo jej to nie dotyczy.

Każda lewicowa kamaryla dorwana do władzy zapewnia nam psucie
gospodarki i pogorszenie bytu obywateli
Podwyżka tzw. pensji minimalnej to kolejne propagandowe zagranie partii
rządzącej Bezprawie i Niesprawiedliwość ponieważ skutek będzie podobny do
wyżej opisanego. Pracodawca zmuszony do ustawowego podwyższenia
wynagrodzenia pracownikom po prostu zwolni wielu z nich w obliczu wzrostu
kosztów pracy (w tym oczywiście podatek dochodowy i ZUS ). W wyniku tego
zwiększy się bezrobocie, a wobec spadku ilości produkowanych dóbr wzrośnie
cena towaru (prawo popytu i podaży). Widzimy zatem, że każda lewicowa
kamaryla dorwana do władzy zapewnia nam psucie gospodarki i pogorszenie
bytu obywateli państwa, którzy niestety sami dokonali takiego wyboru
w kolejnym festiwalu obietnic zwanym dla niepoznaki WYBORAMI.
Następnym razem nie dajmy się oszukać - głosujmy na KONFEDERACJĘ.
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina-Mikke

Stefan Rembelski, Kukiz’15
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OdNowa na Jesień! Jak wrócić do diety po wakacyjnych szaleństwach?
Początek jesieni to świetny czas by zadbać o swoją dietę, a co za tym idzie wzmocnić odporność, polepszyć zdrowie, kondycję
i samopoczucie. Lato dało Ci dużo pozytywnej energii - wykorzystaj to, a utrzymasz swoją świetną formę przez długi czas! O tej
porze roku wcale nie musisz powoli zapadać w zimowy sen. Jesień może dać Ci dużo satysfakcji, jeśli dobrze się do tego
zabierzesz! Czerp pełnymi garściami z bogactwa jesiennych owoców i warzyw, dzięki czemu Twoja dieta obfitować będzie
w pyszne, zdrowe i kolorowe potrawy dodające energii! Dlaczego jesień to idealny czas by zadbać o swoje zdrowie i dietę?
Sezonowe produkty
Dostępność pysznych, sezonowych, krajowych produktów w niskich cenach tj: buraki,
cukinia, dynia, por, pietruszka, kapusta,
papryka, bakłażan, sałaty, grzyby, jabłka,
gruszki, winogrona, śliwki czy też orzechywłoskie, laskowe. Oprócz walorów
smakowych to bogactwo błonnika, witamin,
składników mineralnych wzmacniających
odporność.
Lekkie, dietetyczne, rozgrzewające
dania z jesiennych warzyw i owoców
Jesień to bardzo dobry czas, by rozpocząć
przygodę z odchudzaniem. Warto również
pamiętać o tym, że chłodniejsze dni to
większa podatność na infekcje, a choroba
może popsuć nam plany związane
z dążeniem do celu o wymarzonej sylwetce.
W tym czasie warto spożywać jak najwięcej
ciepłych posiłków. Idealnie sprawdzą się
gotowane owsianki, jaglanki z owocami,
orzechami i dodatkiem cynamonu, pożywne
zupy kremy doprawione rozgrzewającymi
przyprawami np. zupa krem z dyni
z imbirem, krem z pieczonych warzyw
z chili, grzanki na ciepło. - mówi dietetyk
Aleksandra Pędzich z Poradni Nasza
Dieta.

Więcej czasu na planowanie posiłków
i eksperymentowanie w kuchni
Początek września dla dzieci to powrót do
szkoły, a dla rodziców powrót na właściwe
tory - do codziennych obowiązków
i stabilności. Mniej wyjść na grilla,
kuszących na każdym kroku kawiarni
z goframi i deserami lodowymi, kolorowych
drinków, imprez takich jak wesela, komunie,
chrzciny, na których poddawani jesteśmy
próbie od uginającego się od przysmaków
stołu czy wakacji all inclusive, na których
korzystaliśmy ze wszystkich jedzeniowych
przyjemności. Jesienne długie wieczory
dają więcej możliwości w planowaniu
swoich posiłków, eksperymentowaniu
w kuchni i próbowaniu nowych przepisów.
Dłuższe jesienne wieczory - okazja do
regularnej aktywności fizycznej
Letnie upały bywały męczące, a częste
wyjazdy, wycieczki i dłuższe urlopy wybijały
z regularnego rytmu ćwiczeń. Jesienne
wieczory to więcej wolnego czasu by
spędzić go aktywnie- przy dobrej pogodzie
wybrać się na długie jesienne spacery do
parku, grzybobranie w lesie, wracają też
regularne ćwiczenia grupowe na
siłowniach. A przy niepogodzie wolne
wieczory można spędzić aktywnie na

ćwiczeniach w domu, co zaowocuje
poprawą sylwetki, lepszą kondycją
i samopoczuciem.
Najczęściej popełniane błędy w
odchudzaniu
Nie sugerujmy się tym, że wakacje już za
nami, do lata dużo czasu i na pewno
zdążymy jeszcze schudnąć. W chłodniejsze
jesienne dni - wiele osób zaszywa się
w domu, ograniczając swój ruch, zajadając
się słodkościami czy wysokokalorycznymi
przekąskami co szybko może odbić się na
naszej sylwetce i skutkować przybieraniem
na wadze.
Próbujesz samodzielnie, ale bezskutecznie? Nie wiesz gdzie popełniasz błąd?
Masz dosyć nudnej, monotonnej diety?
Diety restrykcyjne, zbyt niskokaloryczne
w stosunku do naszego zapotrzebowania
skutkują ciągłym poczuciem głodu, złym
samopoczuciem, rozdrażnieniem, osłabieniem i ryzykiem infekcji szczególnie
w okresie jesienno-zimowym.
Skorzystaj z pomocy dietetyka, który
pomoże Ci osiągnąć swój cel, a efekty
i zdrowe nawyki żywieniowe wypracujesz
na długie lata. Nie przegap promocji
w Poradni Nasza Dieta! Jadłospis
miesięczny taniej - 50zł!
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Elbląskie dzieci w parlamencie
Z inicjatywy posłanki Elżbiety Gelert kilkadziesiąt dzieci z naszego regionu zwiedziło polski parlament. Oprowadzenie wraz z przewodnikiem było dla nastolatków okazją
do poznania miejsc i przybliżenia pracy oraz funkcji poszczególnych izb parlamentarnych.
Wyjazd do Warszawy oraz zwiedzanie
Dla wszystkich dzieci wyjazd oraz możliwość
parlamentu przez dzieci z Elbląga i okolic
poznania przestrzeni, która na co dzień jest
organizowało biuro poselskie posłanki.
dostępna tylko dla parlamentarzystów była
Z Elbląga wyjechał autokar z uczniami szkół
niezwykle interesująca i jak same twierdziły
podstawowych, wśród których większość
inspirująca. Nastolatkowie czuli się
stanowiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.
wyróżnieni i bardzo zadowoleni z możliwości
W Warszawie, w kompleksie budynków
poznania budynków polskiego parlamentu.
Sejmu przy ulicy Wiejskiej, uczestnicy
wyjazdu poznawali poszczególne
- Dowiedziałam się, że część dzieci po raz
przestrzenie oraz funkcje Sejmu i Senatu
pierwszy była w stolicy. Mam nadzieję, że ten
w Polsce.
pierwszy raz, kiedy także mogły zwiedzić
parlament, będzie niezapomniany - dodaje
Poseł Elżbieta Gelert wspólnie z dziećmi
Elżbieta Gelert, posłanka na Sejm RP
i młodzieżą z SP nr 1 w Elblągu
z naszego regionu.
tuż przed wyjazdem do Sejmu

Był też czas na zwiedzanie Warszawy

Sala obrad sejmowych robiła
wrażenie na zwiedzających

- Mam głęboką nadzieję, że taka lekcja
edukacji obywatelskiej rozbudzi w dzieciach
chęć aktywnego kształtowania świata
i angażowania się w sprawy społeczne.
Parlament stał się dla nich przestrzenią
poznaną. Być może, w którymś z tych
nastolatków rozbudzi się marzenie pracy
i służby dla Polski - mówi posłanka Elżbieta
Gelert.
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Znajdź swój raj od zabieganej codzienności...
Szukasz miejsca, które będzie Twoim azylem od codzienności, gdzie będziesz mógł odpocząć i zrelaksować się już w te
wakacje?
Lubisz jezioro, mazurski klimat i piesze wycieczki po lesie? Chciałbyś mieć nowy domek, ale nie chcesz tracić czasu na jego
budowę?
Mamy coś wyjątkowego dla Ciebie!
OFERTA:
KINGDOM Elbląg oferuje na sprzedaż nowy, całoroczny, ocieplony domek z pięknym widokiem na las, nad jeziorem Narie
w Kretowinach w otoczeniu wspaniałej przyrody, z którego możesz korzystać cały rok! Leśnym spacerem dotrzemy do czystego jeziora
Narie, które znajduje się w odległości około 680 m.
OPIS DOMKU:
Nasz domek to idealne miejsce do wypoczynku, gdzie wakacje mogą trwać cały rok. Domek wybudowany został przez profesjonalną
i doświadczoną firmę na działce o powierzchni 890m2.
Sprzedawany z gotową łazienką, ogrzewaniem podłogowym oraz tarasem. Wykonany z największą starannością w technologii
szkieletowej, z drewna klasy c24, świerk skandynawski, drewno komorowo suszone, czterostronnie strugane, w najwyższej klasie.
Ocieplone wełną mineralną o współczynniku lambda 35 i pokryte blachodachówką Bratex w kolorze antracyt, wraz z pełnym
opierzeniem i orynnowaniem.
Domek jest wybudowany na płycie fundamentowej zbrojonej w klasie betonu b25 oraz docieplony od spodu styropianem podłogowym
EPS 100.
Istnieje także możliwość zamontowania komina zewnętrznego i dostawienie kominka typu koza. Wielkości tarasu to 17 m2. Taras
na wylewce z deską kompozytową I klasy. W cenie domku są również schody drewniane.
Do domku prowadzi droga gminna utwardzona.
Domek ma pow. użytkowa 53 m2 + taras 17 m2
Wymiary Domku: Długość 7m x Szerokość 5m
Niewątpliwym atutem tej inwestycji jest też to, że do domku podłączona jest sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa i także sieć
energetyczna (w trakcie realizacji).
LOKALIZACJA:
Lokalizacja naszego domku nie jest przypadkowa, bo Kretowiny to bardzo popularna, malownicza miejscowość wypoczynkowa pośród
pól, łąk i lasów. Lasy są pełne zwierzyny i grzybów, a jezioro Narie od lat objęte jest strefą ciszy. Znajduje się tu plaża, molo, boisko do gry
w siatkówkę i duży plac zabaw dla dzieci z atrakcjami. Funkcjonują tu też wypożyczalnie sprzętu wodnego i szkoła windsurfingu.
W pobliżu są również ścieżki rowerowe i piękna promenada wzdłuż jeziora Narie. A oprócz tego restauracje, smażalnie ryb, cukiernia
i sklepy spożywcze.
Dlatego nasz domek jest idealną propozycją dla kogoś, kto szuka swojej własnej przestrzeni lub dla kogoś, kto chce zainwestować
i wynajmować domek turystom.
Zapraszamy do kontaktu i umówienia prezentacji.

Jesteś zainteresowany tą
bądź inną
nieruchomością?
Chcesz sprzedać swoją
nieruchomość?
Zadzwoń do nas
kom. 665 850 098
www.kingdomelblag.pl
ul. Ogólna 63A, Elbląg

INFORMACJE FINANSOWE: Cena ofertowa nieruchomości: 359.000 zł, Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne.
Nota prawna: Opis oferty sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Zespół KINGDOM dokłada starań, aby każda z ofert była rzetelnie sprawdzona i aktualna

