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Wysokie emerytury Polaków czy rozrywka w telewizji? Pilot
już zna odpowiedź….
Od lipca wprowadzany jest nowy plan emerytalny dla przyszłych pokoleń emerytów w Polsce pod nazwą Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytanie po
co? Skoro co roku płacimy coraz wyższe składki na system ZUS, to dlaczego kolejna ekipa rządząca apeluje z ekranów telewizji, że emerytury będą
niskie i Kochani Rodacy muszą odkładać w kolejnym programie emerytalnym… Jak to jest, że w PPK Polak będzie mógł posiadać swój indywidualny
rachunek, z którego będzie wiadomo ile ma do wypłaty, podczas gdy odbieramy korespondencje z ZUS to nigdy nie wiemy ile na tej przyszłej
emeryturze dostaniemy?
Nie trzeba być wybitnym ekonomistą by wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Otóż rozwiązanie tych trudnych skomplikowanych pytań leży w prostym
urządzeniu, które jest u każdego z nas w domu – pilocie! Czy ktoś z nas kojarzy jeszcze program ś.p. Tadeusza Mosza „Plus Minus”? Ten wspaniały
publicysta ekonomiczny, wkładał całą swoją życiową moc w to, by w publicznej stacji telewizyjnej, był program o finansach domowych i krajowych w
formule prostej do zrozumienia dla każdego Polaka. Związany był z TVP od 1980 roku. Prowadził także program „Jak jest, jak może być, jak być
powinno, czyli jak przekształcić system centralnie planowany w rynkowy”. Niestety jego śmierć w 2014 roku spowodowała ekonomiczną pustkę w
telewizji publicznej. Zamiast „Plus Minus” mamy teraz wysyp programów typu „Rolnik Szuka Żony”, „Dance, Dance, Dance”, „Pierwsza Randka” , „The
Voice of Poland” i nieustanne wychwalania noworoczne Prezesa TVP o Sylwestrowym Show w Zakopanem. Telewizja Publiczna poszła w kierunku
rywalizacji z komercyjnymi stacjami z zachodnim kapitałem. Pilot Polaków, choć chciałby znaleźć coś mądrego ekonomicznie po wieczornym wydaniu
Wiadomości nie za bardzo ma taką możliwość. Konsekwencje tych telewizyjnych wyborów niestety poniesie polski emeryt w przyszłości … Musimy
bowiem pamiętać, że fortuny amerykańskie, na które tak patrzymy z zazdrością wzięły się nie z państwowych programów socjalnych czy państwowych
programów emerytalnych, ale z pracy od pucybuta do milionera, inwestycji giełdowych czy w nieruchomości… Po prostu trzeba pracować każdego
dnia z pełnym zaangażowaniem, nie tylko być w pracy, o czym coraz rzadziej usłyszymy w ekranach telewizora. Od początku lat 90-tych chcieliśmy
podążać drogą wolnorynkowych reform i modelu na styl wielkiej dorabiającej się Ameryki, niestety od kilku lat coś w naszej mentalności się zmieniło….
Poparcie dla socjalnej centralnie sterowanej gospodarki jest wśród Polaków coraz większe aniżeli dla wizji kapitalistycznej Ameryki… czy to będzie
oznaczać wyższe emerytury i dobrobyt? Ś.p. Tadeusz Mosz wskazałby chyba w takim nastawieniu Polaków więcej minusów niż plusów…
Redaktor Naczelny

www.bogatyregion.pl
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porady

Choć wakacji już półmetek, przed niektórymi jeszcze długo
wyczekiwany urlop. Szczególnie dla Was kilka wskazówek, razem z
życzeniami udanego wypoczynku od dietetyk Aleksandry
Radomskiej z Poradni Nasza Dieta…W końcu im zdrowiej zjecie
przed podróżą czy w jej trakcie, tym lepiej odpoczniecieǃ
1. Profilaktyczne probiotyki
Każda podróż wiąże się
z odmiennym klimatem jak i
obecnymi wszędzie bakteriamina dłoniach, w wodzie pitnej czy
przygotowywanym na niej
jedzeniu. Bakterie nie muszą
być chorobotwórcze. Mogą to
być po prostu nieznane Twojej
odporności obce szczepy. W
podróży mogą przysporzyć
wiele dolegliwości żołądkowychosłabienie, zatrucia czy
biegunki. Warto na 2-3 tygod nie wcześniej przyjmować
probiotyki - podpowiada dietetyk
Aleksandra Radomska. Dzięki
nim korzystne bakterie dla
naszego organizmu uszczelnią
przewód pokarmowy, chroniąc
przed obcymi bakteriami. Im
bogatszy skład probiotyków, tym
lepiej!
2. Uważaj na przydrożne bary.
Postaw na sprawdzone
przekąski w podróży
Jadąc w nowe, nieznane
miejsca często stołujemy się w
przydrożnych knajpkach,
dworcowych barkach lub
restauracjach typu fast-food.

Niesie to jednak za sobą ryzyko,
gdyż nie wiemy z czego, w jakich
warunkach i jak długo
sporządzane i sprzedawane są
t a m p o t r a w y. Z a t r u c i e
pokarmowe już na samym
początku może popsuć urlop.
Dlatego też lepsze jedzenie
własne, niż przypadkowe.
Zabierz ze sobą, przygotowane
wcześniej kanapki lub kup w
sklepie jabłko, banany czy
butelkę kefiru.
Gdy
zgłodniejesz, będziesz miał pod
ręką przekąski nim zdecydujesz
się na bliżej nieokreśloną
knajpkę.
3. Lekki i pożywny posiłek
przed całodniowymi
wycieczkami
Niezależnie od pory dnia, przed
wyruszeniem w podróż zjedz
coś pożywnego i lekkiego, np.
pełnoziarnistą kanapkę, sycące
jajka w dowolnej postaci lub
owsiankę na wodzie z bakaliami.
Pożywny posiłek powinien
nasycić Cię na dłuższą podróż w
bezruchu.
4. Przekąski i woda
Nie ograniczaj napojów, by

uniknąć nieplanowanych
postojów. Niedostatek wody
prowadzi do objawów takich jak
b ó l e g ł o w y, o b r z ę k i ,
spowolnienie reakcji czy
senność.
Również jazda w
klimatyzowanym samochodzie
mocno odwadnia organizmmówi dietetyk Aleksandra
Radomska. Na podróż przyda
się również pojemnik z
przegródkami, w których
możesz zapakować kanapki,

tortille, owoce, warzywne słupki
selera, marchewki czy sera.
5. Drobne odstępstwa nie
powinny drastycznie wpłynąć
na Twoją figurę.
Obawiasz się, że w trakcie
urlopu Twoje dotychczasowe
rezultaty diety odchudzającej
wrócą z efektem jo-jo? Staraj
s i ę n i e p o r z u c a ć
dotychczasowych nawyków
żywieniowych, pilnować pór
posiłków i ich wielkości, nie

przejadaj się, a jeśli możesz
zabieraj ze sobą pudełka z
dietetycznymi przekąskami. W
lokalnych restauracjach staraj
się dobierać potrawy podobne
do tych, które znajdowały się w
Twoich jadłospisach. Nie
obawiaj się, drobne odstępstwa
drastycznie nie wpłyną na Twoją
figurę, a w końcu to wakacyjny
urlop więc baw się dobrze!- radzi
dietetyk Aleksandra Radomska
z Poradni Nasza Dieta.

Jeśli jednak po wakacyjnych
all inclusiv złapią Cię wyrzuty
sumienia - skorzystaj z
pomocy dietetyka, by ułatwić
sobie powrót do formy po
letnich szaleństwach ...

Wojciech Cejrowski w Olsztynie z programem „Maniana”!
Czego Polacy mogą się uczyć od mieszkańców Ameryki Łacińskiej? Wielkiej maniany, czyli tego luzu, luziku, tej radości z chwili
obecnej. Tego relaksu, że jak dzisiaj jest słabo, to jutro będzie lepiej, a jak jutro zapowiada się słabo, to przecież jutrem możemy się
jeszcze nie martwić dzisiaj, bo jutro będzie jutro, a jutro będzie futro, a po futrze już pojutrze… MANIANA – oni to mają i to pozwala się
zawsze uśmiechać. A my mamy stale zaciśnięte usta, twarze zaciągnięte niepokojem, czoło spięte kłopotami. My mamy zmarszczki
zmartwień – oni mają kurze łapki.
Występ w stylu stand-up
comedy pełen emocji i ilustrowanych zdjęciami opowieści o
podróżach, przygodach i
dalekich krajach. Wojciech
Cejrowski z fantazją i
doskonałym poczuciem humoru
zapewni wrażenia, których
publiczność nie zapomni przez
wiele tygodni. Samotny człowiek
z mikrofonem, na pustej scenie,
bez rekwizytów. Nie śpiewa, nie
tańczy – jedynie opowiada, ale w
taki sposób, by co kilka zdań
wywołać salwę śmiechu. Nie
odgrywa skeczy, nie wciela się w
wymyślone postacie - opowiada
wyłącznie historie prawdziwe, w
większości z własnego życia.

Zapraszamy na ten pełen
emocji i wrażeń występ
„Maniana!” Wojciecha
Cejrowskiego, dziennikarza i
podróżnika:
Gdzie i kiedy?
28 sierpnia 2019 r. (środa)
godz. 19:00
Auditorium Maximum
Wyższej Szkoły Informatyki i
Ekonomii TWP (Al. Wojska
Polskiego 13), Olsztyn
Bilety na wydarzenie w
cenach: 65 zł i 75 zł można
nabyć w Miejskiej Informacji
Turystycznej – INFO Olsztyn,
pl. Jana Pawła II 1 (w
przyziemiu Ratusza, wejście
od ul. 1 Maja, czynna pon. – pt.
w godzinach 10:00 – 18:00,

sob. – niedz. w godzinach
10:00 – 16:00) oraz w
Internecie na portalach:
biletos.com i kupbilecik.pl.
Zamówienia grupowe oraz
zapytania dotyczące innych
informacji związanych z
wydarzeniem prosimy kierować
do organizatora:
biuro@monolitart.com.pl,
tel. 500 263 286, 660 860 777.
Wojciech Cejrowski to
podróżnik, badacz ginących
plemion Amazonii, osobowość
telewizyjna, popularny
dziennikarz radiowy, artysta
kabaretowy, pisarz i publicysta,
należy do Królewskiego
Towarzystwa Geograficznego w
Londynie (Royal Geographical

Society). Od 1995 roku
nieprzerwanie daje występy
kabaretowe w amerykańskim
stylu stand-up comedy – jeden
człowiek z mikrofonem.
Występował na terenie całej
Polski, Kanady, USA oraz
Australii, a także w ośrodkach
polonijnych we Francji i
Szwajcarii. Wojciech Cejrowski
odwiedził czterdzieści krajów na
sześciu kontynentach, autor
siedmiu książek, laureat wielu
nagród i wyróżnień.
Zorganizował i poprowadził
dwadzieścia cztery ekspedycje.
Dociera tam, gdzie nie docierają
inni.

KONKURS - Wygraj podwójne zaproszenie na występ Wojciecha Cejrowskiego
Jeśli poczułeś w sobie ducha południowoamerykańskiego, czujesz, że polski marazm Ciebie absolutnie nie dotyczy i masz olbrzymią ochotę dołączyć do tego pokroju osób to konkurs Gazety Bogaty Region jest
właśnie dla Ciebie.
Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs gdzie do wygrania są aż 2 podwójne zaproszenia na występ Wojciecha Cejrowskiego MANIANA, który odbędzie się 28 sierpnia w Olsztynie.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 12 sierpnia wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując "Uwielbiam Maniana i Wojciecha Cejrowskiego" a w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzymają dwie osoby, które wyślą najszybciej e-mail 12 sierpnia na naszą skrzynkę mailową. Pierwszeństwo wygranej będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 12
sierpnia.
4) Z wygranymi skontaktujemy się drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej na wskazany przez wygranego adres mailowy.

Zapraszamy do zabawy i konkursu - Redakcja Bogaty Region
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Cudze chwalicie, swego nie znacie! – poznaj uroki
Warmii i Mazur
Rozmawiamy z Jolantą Piotrowską, członkiem zarządu woj. warmińsko-mazurskiego, odpowiedzialną
w codziennej pracy m.in. za rozwój turystyki w regionie czy ochronę środowiska. Czym nasze
województwo może się pochwalić?
Pani Jolanto, trwają aktualnie
wakacje. Wielu z nas wyjeżdża
za granicę lub na południe
Polski. Co jednak z tymi co
zostali? Jakie ciekawe
miejsca, Pani zdaniem, godne
polecenia skrywa woj.
warmińsko-mazurskie?
Takich miejsc jest mnóstwo.
Niektóre z nich są dobrze znane,
ale są i takie, które leżą z dala od
uczęszczanych szlaków. Przyciągają turystów bogactwem
pamiątek historii, niepowtarzalnymi walorami przyrody,
nowoczesną infrastrukturą
turystyczną.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się Frombork ze
Wzgórzem Katedralnym, na
którym przez blisko 30 lat
urzędował Mikołaj Kopernik.
Działa tam poświęcone
słynnemu astronomowi
muzeum, a w archikatedrze
znajduje się jego grób.
Inne miasta powiązane
z Kopernikiem to Lidzbark
Wa r m i ń s k i i O l s z t y n , d o
odwiedzenia których bardzo
zachęcam.
Innym pomnikiem historii
w naszym regionie jest Kanał
Elbląski. Ta unikalna w skali
światowej droga wodna, łącząca
Ostródę z Elblągiem, powstała w
połowie XIX w. Uwzględniając
odgałęzienia, całkowita długość
tego systemu wynosi blisko 152
km.
Warto odwiedzić Gołdap, który
jest jedynym uzdrowiskiem
n a Wa r m i i i M a z u r a c h .
Odwiedzający mogą korzystać
tutaj z Mazurskich Tężni
Solankowych, wokół których
tworzy się leczniczy mikroklimat,
a także z całorocznej Pijalni Wód
Mineralnych i Leczniczych
z minitężniami i grotą solną.
Z Gołdapi możemy się udać na
przejażdżkę rowerową trasą
Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo,
liczącego ok. 395 km. W Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich jest
mnóstwo ścieżek rowerowych,
zachęcających nie tylko do
aktywnego spędzania wolnego
czasu, ale także do bliskiego
kontaktu z unikalną mazurską
przyrodą. Od razu dodam, że
lokalne samorządy pracują
obecnie nad stworzeniem tzw.
Mazurskiej Pętli Rowerowej,
liczącej ok. 300 km i okalającej
cały szlak Wielkich Jezior
Mazurskich. Mam nadzieję, że w
kolejnych latach ścieżka
zostanie uruchomiona.
Dla osób lubiących aktywny
wypoczynek nad wodą polecam
najpopularniejszy szlak
kajakowy, którym jest Krutynia.
Przepływa on przez kilkanaście
jezior i liczy ok. 95 km. Płynąc
tym szlakiem można podziwiać
piękno naturalnej przyrody
i poznawać dziedzictwo
kulturowe regionu.
Wodniakom nie trzeba przedstawiać Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich (130 km), łączącego
kompleksy Śniardw i Mamr –
dwóch największych jezior w
Polsce. W sąsiedztwie szlaku
powstała sieć nowoczesnych
ekomarin. W centrum Szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich leży

Giżycko. Miasto słynie z
Twierdzy Boyen, potężnej
dziewiętnastowiecznej budowli
obronnej, będącej jednym z
najlepiej zachowanych w kraju
założeń tego rodzaju. Kompleks
zajmuje powierzchnię ok. 100 ha
i otoczony jest murem o długości
2,3 km i wysokości 5m. W części
zrewitalizowanych budynków
twierdzy urządzono ekspozycje
historyczne, są tam też
organizowane ciekawe imprezy.
Na Mazurach uwielbiają
spędzać czas amatorzy
dawnych fortyfikacji, którzy
licznie odwiedzają nie tylko
giżycką twierdzę, ale też
Gierłoż, Mamerki i wiele innych
tego typu miejsc. Na Warmii
i Mazurach nie brakuje też
innych ciekawych zabytków –
kościołów, zamków, dawnych
dworów czy pałaców. Wiele
z nich jest odrestaurowanych i
udostępnionych zwiedzającym.
Często można połączyć
zwiedzanie z koncertem – np.
w Świętej Lipce albo w kościele
ewangelicko-augsburskim
w Giżycku.
Jakie ciekawe wydarzenia
o charakterze rozrywkowym
i kulturalnym czekają na
turystów oraz naszych
mieszkańców na Warmii
i Mazurach na koniec wakacji
w sierpniu?
Wiele z takich imprez ma już
długoletnią tradycję. Należą do
nich tak lubiane przez
publiczność przeglądy
twórczości kabaretowej:
Mazurskie Lato Kabaretowe
„Mulatka” w Ełku(1-3 sierpnia)
i Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry w Lidzbarku Warmińskim
(14-17 sierpnia).
Miłośnikom różnych gatunków
muzyki możemy polecić
festiwale, takie jak:
Międzynarodowy Festiwal
Jazzu Tradycyjnego Old Jazz
Meeting „Złota Tarka” w Iławie
(9-11 sierpnia), Festiwal Kultury
Kresowej w Mrągowie (9-11
sierpnia), Olsztyn Green
Festival (15-17 sierpnia) czy
Festiwal Weselnych Przebojów
w Mrągowie (16-17 sierpnia).
Wielkim zainteresowaniem
cieszą się imprezy kulinarne,
które promują regionalną
żywność. W sierpniu będzie ich
naprawdę sporo. Przede
wszystkim zachęcam do udziału
w
Regionalnym Festiwalu
Pogranicza „Kartaczewo”
w Gołdapi (4 sierpnia). Ponadto
będą takie imprezy jak:
Warmińska Uczta Pierogowa
w Biesowie koło Biskupca
(17 sierpnia), Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem w Rynie
(17 sierpnia) czy Regionalny
Festiwal Klusek i Makaronu
w Kącikach koło Kurzętnika
(25 sierpnia). Smakosze nie
powinni też opuścić Festiwalu
Dziedzictwa Kulinarnego
Warmii, Mazur i Powiśla
w Olsztynie (25 sierpnia)
i Elbląskiego Święta Chleba
(30 sierpnia – 1 września).
Ty s i ą c e w i d z ó w c o r o k u
obserwują powietrzne akrobacje
podczas Mazury Airshow
w Giżycku (3-4 sierpnia). Wielu
uczestników przyciągają

imprezy i rekonstrukcje historyczne, takie jak Operacja
Boyen w Giżycku (8-11 sierpnia)
z kulminacyjną inscenizacją
Boju o Twierdzę (10 sierpnia)
czy Festiwal Kultury
Średniowiecza „Masuria”
w Rynie (10 sierpnia).
Czy coraz więcej turystów
odwiedza Warmię i Mazury?
Jak zmieniają się statystyki
odwiedzin naszego regionu
w ostatnich latach?
Na podstawie statystyk
dotyczących korzystania
z noclegów obserwujemy
utrzymującą się od kilku lat
tendencję wzrostu liczby
turystów odwiedzających nasz
region. W ciągu ostatniej dekady
tylko w jednym roku zanotowano
niewielki spadek. Wzrost
dotyczy w szczególności liczby
turystów krajowych. Liczba
turystów zagranicznych
utrzymuje się z niewielkimi
wahaniami wciąż na podobnym
poziomie. W 2018 r. województwo warmińsko-mazurskie
odwiedziło ogółem 1.308.573
turystów, w tym 1.146.228
turystów krajowych i 162.345
turystów zagranicznych.
W porównaniu z 2017 r.
odnotowaliśmy wzrost o 3,64%.
Warto jednak pamiętać, że
statystyki te nie obejmują
noclegów w małych obiektach,
takich jak gospodarstwa agroturystyczne, na jednostkach
pływających, w przyczepach
kempingowych czy pod
namiotami. A turystów, którzy
korzystają z takich noclegów, są
przecież dziesiątki tysięcy.
Jak duże są koszty promocji
naszego regionu na szczeblu
budżetu wojewódzkiego?
Którą z ostatnich kampanii
ocenia Pani najlepiej?
W tym roku na promocję
naszego regionu przeznaczyliśmy kwotę ponad 11 mln
złotych.
Dużym działaniem
reklamującym nasz region jest
kampania pod nazwą „Promocja
Gospodarcza Warmii i Mazur
2017+”, którą realizuje
Departament Koordynacji
Promocji Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego
projektu prowadzona jest
kampania medialna,
organizowany jest Festiwal
Promocji Gospodarczej Warmii i
Mazur. Ponadto jak w każdej
kampanii drukowane są
broszury informa-cyjne. Należy
także zwrócić uwagę na fakt, że
ta kampania ma promować nasz
region poza granicami kraju.
Znaczące działania podjęła w
tym roku także Regionalna
O r g a n i z a c j a Tu r y s t y c z n a ,
promując nasze obiekty
turystyczne, atrakcje regionalne
i połączenia komunikacyjne w
kraju oraz za granicą.
Departament Turystyki promuje
nasze szlaki turystyczne, w tym
postać blisko związaną z
Warmią – Mikołaja Kopernika, a
także szlaki wodne i – wspólnie z
innymi regionami Polski
Wschodniej – szlak rowerowy
Green Velo.
Sporo w ostatnim czasie mówi
się o planach odbudowy Kolei
Nadzalewowej? Czy te plany

Jezioro Święcajty - Węgorzewo
są realne? Czy są na to
środki ze strony rządowej,
w budżecie województwa oraz
miejscowościach w regionie?
O Kolei Nadzalewowej mówi się
dużo, ponieważ jest to bardzo
ładnie usytuowana linia
kolejowa, której środkowy
odcinek przebiega tuż nad
Zalewem Wiślanym. Dziś jest to
linia nieczynna, a niegdyś
kursowały tu pociągi między
Elblągiem a Braniewem. Mimo
potencjału, który ma w sobie to
połączenie, póki co nie
słyszałam o planach PKP
odnośnie tej linii. Nie ma też
środków rządowych przeznaczonych na ten cel. Jednak
wśród radnych Sejmiku od
pewnego czasu odbywa się
spora dyskusja na ten temat,
a Zarząd Województwa złożył
w tej sprawie wniosek do
ministerstwa w ramach
Programu Kolej+
W ostatnim czasie do
struktury miast CittaSlow
dołączyło Braniewo.
W naszym województwie
sporo małych i średnich miast
korzysta ze środków jakie
można otrzymać w ramach tej
organizacji. Jak ocenia Pani
sieć CittaSlow, które projekty
i inwestycje szczególnie się
Pani podobają na przestrzeni
ostatnich lat?
Miasta należące do światowej
sieci Cittaslow stawiają na
promowanie wysokiej jakości
życia w małych miasteczkach,
troskę o lokalność, zachowanie
zabytków i na tradycyjną
gościnność. Pokazują, jak
atrakcyjne w dzisiejszym
zabieganym świecie może być
spędzanie czasu w małych
miejscowościach, gdzie życie
toczy się powoli (ang. slow).
Zdecydowana większość – bo
22 z 30 – polskich miejscowości
spod znaku pomarańczowego
ś l i m a k a l e ż y n a Wa r m i i
i Mazurach. Dziewiętnaście
z nich uczestniczy w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji miast Sieci Cittaslow
Województwa WarmińskoMazurskiego, realizując
z udziałem funduszy unijnych
przedsięwzięcia rewitalizacyjne
obejmujące projekty inwestycyjne połączone z działaniami
społecznymi.
Przykładem takich działań jest
między innymi remont w zamku
krzyżackim w Nidzicy, gdzie
mają siedziby m.in.: Muzeum

Ziemi Nidzickiej i bractwo
rycerskie. Ożywa obrócony
w ruinę zamek biskupów
chełmińskich w Lubawie. Kilka
lat temu odrestaurowano
fragmenty jego murów. Kolejne
etapy to zaadaptowanie piwnic
i odtworzenie dwóch skrzydeł
zabudowy zamku, w których
zostanie utworzone centrum
aktywności społecznej. W
Bisztynku trwa renowacja
gotyckiej Bramy Lidzbarskiej.
W Pasymiu świetność odzyskały
neogotycki ratusz i otaczający
go plac w centrum miasta.
Piękny widok rozciąga się ze
zrewitalizowanej wieży ciśnień
w Rynie. Gości przyjmuje
już odrestaurowany zamek
krzyżacki w Działdowie.
W wyremontowanych salach
urządzono ekspozycję historyczno-archeologiczną.
Jakie ważne inwestycje
w branży turystycznej są
planowane w najbliższym
czasie? Czy planujemy
inwestycje w ochronę
środowiska, by ocalić liczne
cudy przyrody w naszym
regionie?
Wśród inwestycji, które będą
miały duży wpływ na rozwój
turystyki w regionie, warto
wymienić szlak wodny Pisa –
Narew o długości 120 km, który
umożliwi swobodną żeglugę
pomiędzy Warszawą a Wielkimi
Jeziorami Mazurskimi. W
ramach trwającego konkursu
„Łączy nas turystyka” gminy
mogą występować o dotacje
z budżetu województwa na
modernizację lub doposażenie
ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej. Co roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych
na wykonanie zadań samorządu
województwa warmińskomazurskiego z zakresu rozwoju
turystyki. Intensywnie
współpracujemy z Regionalną
Organizacją Turystyczną, by
ciągle rozwijać promocję
turystyczną i turystykę na
Warmii i Mazurach, w tym także
turystykę zdrowotną.
Jeśli mowa o ochronie środowiska, warto wymienić projekt
pod tytułem „Podniesienie
standardu bazy technicznej
i wyposażenia parków
krajobrazowych województwa
warmińsko-mazurskiego”.
Celem tego projektu jest
ochrona cennych pod względem

przyrodniczym terenów, które są
zlokalizowane na obszarach
parków krajobrazowych.
Chcemy chronić te tereny przed
nadmierną i niekontrolowaną
ingerencją turystów, czyli
wyznaczamy ścieżki
edukacyjne i szlaki turystyczne,
przy których skupia się ruch
t u r y s t y c z n y. D z i ę k i t e m u
ograniczymy zanieczyszczenia
i negatywny wpływ jaki może
nieść za sobą ingerencja
człowieka w środowisko
naturalne, czasem unikatowe na
skalę kraju. Kolejnym naszym
zadaniem w ramach tego
projektu jest podniesienie
świadomości ekologicznej
turystów, ale także mieszkańców naszego regionu. W tym
celu rozbudowujemy bazę
edukacyjną i prowadzimy liczne
działania edukacyjnopromocyjne. Ponadto wdrażane
są działania ochrony różnorodności biologicznej. Wsparte
zostaną 4 formuły ochrony
przyrody, mianowicie: Rezerwat
przyrody „Jezioro Łuknajno”,
użytek ekologiczny „Osa”,
Mazurski Park Krajobrazowy
oraz Obszar Natura 2000
„Jezioro Łuknajno”. Zostanie
wzmocniona ochrona
g a t u n k o w a 11 g a t u n k ó w
zwierząt chronionych w ramach
Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej.
Jesteśmy ciągle w trakcie
realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020. Nadal jeszcze
ogłaszane są konkursy na
projekty w dziedzinie ochrony
środowiska. Ale już myślimy
o kolejnej perspektywie
finansowania unijnego na lata
2021 – 2027. Zakończyliśmy
właśnie konsultacje projektu
aktualizacji Strategii społecznogospodarczego rozwoju Warmii
i Mazur do r. 2030. W nowym
projekcie sporo miejsca
poświęcamy zagadnieniom
związanym m.in. z ochroną
środowiska: rozwojem odnawialnych źródeł energii,
wymianą przestarzałych pieców,
termomodernizacją budynków,
bioróżnorodnością, itd. Bardzo
nam zależy na zachowaniu
naszego niezwykłego środowiska naturalnego w stanie
niepogorszonym. Tak, by
następne pokolenia tutejszych
mieszkańców i gości mogły się
cieszyć unikalną przyrodą
Warmii i Mazur.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie ruszył z naborem wniosków do
projektu: "Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II" na 2020r.
Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator przedsiębiorczości w Braniewie jest realizatorem projektu pt. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” w ramach
poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Po raz kolejny 20 nowo
powstałych firm (przedsiębiorstwa powstałe po
01.01.2018) z województwa
warmińsko-mazurskiego ma
szansę otrzymać pomoc
w zakresie:
- powierzchni biurowej,
- usług księgowych i
prawnych
- doradztwa indywidualnego
- szkoleń
- promocji i usług ICT.

Ideą programu jest
stworzenie warunków
do rozwoju nowych przeds i ę b i o r s t w. " P a r a s o l "
Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie zadbał
o pięć najważniejszych
czynników w początkowej
f a z i e r o z w o j u f i r m y.
Refundowane są koszty
obsługi księgowej, prawnej,
powierzchni biurowej,
szkoleń, doradztwa,
promocji. Każda z firm
zakwalifikowanych do

projektu pod okiem
doświadczonych trenerów
biznesu przejdzie cykl
szkoleń, a także zbuduje
strategię rozwoju i promocji
swojego przedsiębiorstwa.
Inkubator jest szczególnym
miejscem. To właśnie w tym
miejscu zbiegają się drogi
młodych i przedsiębiorczych
ludzi, którzy stają przed
wyzwaniem, jakim jest
rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz wysoko
wyspecjalizowanego

zaplecza merytoryczno –
technicznego stanowiącego
nieocenione wsparcie
w pierwszych latach
działalności.
Kto może aplikować?
Przedsiębiorstwa z województwa warmińskomazurskiego, powstałe po
01.01.2018r.
Kiedy i gdzie?
Zainteresowane firmy
prosimy o składanie kom-

pletnych wniosków w formie
papierowej osobiście w
siedzibie Inkubatora
Przedsiębiorczości w
Braniewie ul. Botaniczna 11
lub listownie, do dnia
31.10.2019 do godziny
13.00. W przypadku
przesyłki listownej liczy się
data wpływu przesyłki do
Inkubatora.
Niezbędne dokumenty?
Szczegółowe informacje na

temat projektu oraz
dokumenty do pobrania
znajdują się na stronie
internetowej inkubatora:
www.inkubatorbraniewo.pl

Kontakt
tel. 55 230 75 97
ul. Botaniczna 11
14-500 Braniewo
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Pracownicze Plany Kapitałowe mają zabezpieczyć
godne emerytury. Poznaj plusy i minusy programu
Od lipca 2019 roku ruszyły w Polsce Pracownicze Plany Kapitałowe. Póki co do programu będą włączeni pracownicy zatrudnieni w
firmach gdzie pracuje więcej niż 250 pracowników. Później zaczną dołączać mniejsze firmy. Czy nowy pomysł rządu na zabezpieczenie
emerytalne Polaków to dobry pomysł?
PPK – na czym polegają?
Pracownicze Plany Kapitałowe
(PPK) mają być dodatkowym
tzw. filarem wsparcia przyszłych
p o l s k i c h e m e r y t ó w. J e ś l i
zaczniemy odkładać środki
w PPK to nasza emerytura
będzie wypłacana z ZUS,
i z tego co odłożymy przez
kilkanaście, kilkadziesiąt lat
w PPK.
Pracownicze Plany Kapitałowe
są programem, który daje
możliwość zabezpieczenia
godnej emerytury i życia oraz
gwarancję ze strony państwa –
mówił entuzjastycznie nastawiony do programu Premier
podczas konferencji inaugurującej program.
Plusem Pracowniczych Planów
Kapitałowych niewątpliwie jest
ich dobrowolność. PPK są
programem długoterminowego,
dodatkowego oszczędzania,
który współtworzą i współfinansują Państwo, pracodawca
i pracownicy.
Według założeń rządowych
środki zebrane na indywidualnym koncie pracownika
będą wyłącznie jego własnością
– mogą być w każdej chwili
wypłacone i są dziedziczone.
To ile zaoszczędzimy będzie
zależało głównie od tego, ile
miesięcznej składki będzie
przekazywał zarówno praco-

dawca, jak i pracownik. Państwo
bowiem dopłaca nam tylko raz
do roku. Prezentujemy wszystkie możliwości:

PPK to szansa dla polskiej
giełdy
Likwidacja OFE oraz duży
strach Polaków do funduszy
inwestycyjnych po upadku
Banku Lehmann Brothers
spowodował, że na polskiej
giełdzie brakuje płynności
i borykamy się z małymi
obrotami. PPK mogą to zmienić.
We d ł u g s z a c u n k ó w M i n i -

sterstwa Finansów w pierwszym
etapie, który właśnie ruszył do
programu przystąpi ok. 3,3 mln
pracowników zatrudnionych

w największych przedsiębiorstwach zatrudniających
powyżej 250 pracowników.
Drugi etap od 1 stycznia 2020r.
obejmie przedsiębiorstwa
zatrudniające 50-249
pracowników i przystąpi do
niego ok.2 mln osób. Do
trzeciego od 1 lipca 2020 r.
przystąpi ok 1,1 mln osób
pracujących w firmach

zatrudniających 20-49
pracowników. Do ostatniego
czwartego etapu od 1 stycznia
2021 r. powinno przystąpić ok.
5,1 mln pozostałych pracowników. Według szacunków
GPW potencjalne roczne
napływy środków na rynek akcji
polskich może wynieść: 0,6 mld
zł w 2019 r., 2,7 mld zł w 2020 r.
oraz 3,8 mld zł w 2021 r.
W kolejnych latach aż do roku
2030 r. napływy te powinny się
zwiększać stopniowo do
poziomu 4,4 mld zł rocznie.
PPK to przede wszystkim
świetny interes dla
rządzących. Dlaczego?
PPK w swoim założeniu mają
zaoferować uczestnikom taki
sam portfel inwestycyjny uzależniony od wieku uczestnika.
W założeniu ma to uwzględniać
„konieczność ograniczania
poziomu ryzyka inwestycyjnego
w zależności od wieku
uczestnika PPK”. Czyli im jesteś
starszy, tym mniej akcji masz w
portfelu, za to trzymasz więcej
obligacji.
Według wstępnych założeń, na
5 lat przed docelowym wiekiem
emerytalny w naszym portfelu
powinniśmy mieć od 70 do 90%
obligacji. Na 10 lat przed
docelową emeryturą udział
obligacji ma wynosić od 50 do
75% całości portfela.

Oznacza to, że nasze pieniądze
starannie odkładane przez
kilkadziesiąt lat trafią koniec
końca w większości w obligacje
Skarbu Państwa i obligacje
spółek Skarbu Państwa.
Obligacje zaś to nic innego, jak
udzielenie kredytu przez
obywatela dla Państwa lub
spółki Skarbu Państwa.
W zamian za ten kredyt Państwo
lub Spółka Skarbu Państwa
obiecuje nam za pożyczone
pieniądze oddać środki
z procentem po określonym
czasie. Problem może pojawić
się w sytuacji, gdy Państwo
będzie niewypłacalne lub
przeżywało trudności ekonomiczne, np. zbyt duży wskaźnik
długu do wielkości PKB. Czy
warto na sam koniec swojego
programu emerytalnego
posiadać portfel, który w całości
uzależniony jest praktycznie od
kondycji Państwa? Czy można
tu mówić o dywersyfikacji
inwestowania?
Dodatkową ważną rzeczą,

o której należy pamiętać jest też
sprawa opodatkowania wypłat.
Oszczędności najlepiej wypłacić
dopiero po 60 roku życia. Jeśli
jednorazowo wypłacimy wtedy
25 % oszczędności, a pozostałe
75 % będziemy wypłacać co
miesiąc w 120 ratach przez
10 lat to będziemy wtedy
zwolnieni z podatku od zysków
kapitałowych.
Jeśli jednak po 60 roku życia
zdecydujesz się wypłacić
wszystkie oszczędności lub
zdecydujesz się na mniejszą
ilość wypłacanych rat np. przez
5 lat to wypłacane środki będą
podlegały opodatkowaniu
w wysokości 19 %. Kto na tym
zarobi? Skarb Państwa.
PPK jest więc nową formą
oszczędzania na emeryturę.
Zanim jednak się na nią
zdecydujemy warto poznać
wszystkie szczegóły programu,
które dostępne są na stronie
www.mojeppk.pl
red. nacz.

Czy PPK to dobry program emerytalny dla Polaków? ... Od lewego do prawego
W naszym comiesięcznym cyklu "od lewego do prawego" tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym politykom z różnej strony sceny politycznej na ten sam
temat. Tym razem spytamy co sądzą o polskim systemie emerytalnym i jak oceniają najnowszy pomysł rządu dotyczący Pracowniczych Planów
Kapitałowych.
Pytanie zadane politykom tym razem brzmiało:
1) Jak ocenia Pan pomysł utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych? Na koniec okresu inwestycji (przed przejściem na emeryturę) większość
środków (85 % zgromadzonych oszczędności) ma być ulokowana w obligacjach Skarbu Państwa. Czy nie obawia się Pan, że to zbyt ryzykowne w sytuacji złej
sytuacji kraju, np. niewypłacalności Państwa w przyszłości?
2) Czy jest Pan za tym by Polacy mieli prawo wyboru czy płacą na rządowe programy emerytalne jak ZUS, PPK czy też wolą odkładać na emeryturę prywatnie?
Ustawodawca powinien pozwolić na szerszy zakres
inwestowania PPK. Duża część środków trafi do
giełdowych spółek państwowych i w obligacje
Z pewnością należy szukać rozwiązań, które zwiększą
poziom oszczędności Polaków. Zwłaszcza tych
oszczędności, które będą dodatkowym źródłem
naszych emerytur. Pod tym względem pozytywnie
oceniam sam pomysł tworzenia Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i
praktyka pokaże, czy to rozwiązanie jest efektywne i
powszechne. Prócz uszczuplenia naszych dochodów
bieżących o składkę na PPK, do planów dorzucają się
pracodawcy i budżet państwa, czyli my jako podatnicy,
więc jest to pewne dodatkowe obciążanie dla systemu państwa. Środki inwestowane w
plan będą w dużej części trafiały do największych spółek państowych notowanych na
naszej giełdzie i w obligacje. Przy obecnej polityce rządu i dużym wpływie polityków na ich
funkcjonowanie oraz karuzeli personalnej różnych działaczy obozu rządzącego, mam
duże wątpliwości czy akurat w tym obszarze osiągane będą satysfakcjonujące zyski dla
uczestników PPK, które przełożą się na realnie wyższe emerytury.
Myślę, że
ustawowdawca pownien pozwolić na szerszy zakres inwestowania tych funduszy.
Uważam, że ten system powinien być podzielony. W bazowym zakresie środki powinny
nadal trafiać do ZUS, aby zapewniać podstawową emeryturę. Państwo powinno
dodatkowo premiować różnymi mechanizmami osoby, które korzystają z prywatnych
planów oszczędnościowych i prowadzić skuteczne kampanie informujące jak ważne i
potrzebne jest oszczędzanie dodatkowych środków na okres "jesieni" życia. Takimi
premiami mogą być np. ulgi podatkowe i inne zwolnienia. Kolejnym elementem mogą być
powszechne Pracownicze Plany Kapitałowe. Pamiętajmy też o tym, że mamy już,
pracownicze programy emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne czy wprowadzone za
rządów PO-PSL Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ich potencjał jest
niestety niewykorzystany. Wystarczyłyby drobne korekty.

Rządzący sprzedają nam kolejną mrzonkę pod nazwą Pracowniczych
Planów Kapitałowych
Jeszcze mamy w pamięci historię przyszłego sielskiego życia przyszłych
emerytów pod palmami pobierających świadczenia emerytalne z OFE, a już
rządzący sprzedają nam kolejną mrzonkę pod nazwą Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Najpierw na OFE napaśli się szefowie OFE, po czym gdy zbrakło
kasy w budżecie i była groźba przekroczenia konstytucyjnego progu długu
publicznego geniusze ekonomiczni z PO-PSL postanowili sięgnąć po pieniądze
obywateli zgromadzone w OFE. Ustawę zaskarżono do Trybunału
Konstytucyjnego kwestionując jej zgodność z konstytucją. Co zrobił "Trybunał
Konstytucyjny"? Otóż zapytał rząd jakie znaczenie dla budżetu państwa będzie
miało orzeczenie, że ustawa jest niezgodna z konstytucją. I jak orzekł Trybunał?
Oczywiście, że jest zgodna z konstytucją. Dzieła zniszczenia OFE dokończył PiS
wyznaczając lichwiarską opłatę przekształceniową, dla tych którzy nie chcieli
zgodzić się na przeniesienie swoich pieniędzy do ZUS.
Gdyby twórcy ustawy o PPK traktowali obywateli poważnie to ustawowo
zapisaliby bezpiecznik wymogu 2/3 głosów w sejmie w przypadku zmiany zapisów ustawy. Takiego zabezpieczenia nie ma
i każda większość rządowa, jeśli zabraknie jej kasy spokojnie może się pożywić pieniędzmi obywateli, a grupa usłużnych
doradców wymyśli uzasadnienie. Jeśli zaś idzie o pomysł przeniesienia prywatnych środków obywateli po osiągnięciu
wieku emerytalnego w inwestycję pod tytułem obligacje Skarbu Pastwa to szwindel pierwszej klasy. W każdym
cywilizowanym kraju obowiązują dwa rozwiązania - jednorazowa wypłata lub co miesięczna renta do końca życia. Decyzja
oczywiście należy do właściciela zgromadzonych środków.
Co do drugiego pytania to sytuacja nie jest zero jedynkowa. Jeśli chodzi o mikro i małych przedsiębiorców to powinni mieć
wybór tak, jak to jest w Niemczech czy Wielkiej Brytanii - mały ZUS czy pełna składka. Na dzisiaj mała składka w tych
krajach to jej roczna wielkość równa się miesięcznej składce w Polsce.
Gdyby ten wybór miał być powszechny i dotyczyć wszystkich zatrudnionych na umowy o pracę to trzeba sobie
odpowiedzieć na następujące pytania:
- co ze starym portfelem ?
- jak ma wyglądać docelowy model systemu emerytalnego?
Ale to już temat na dużo, dużo dłuższą dyskusję.

Poseł Jacek Protas, Platforma Obywatelska
Stefan Rembelski, Kukiz'15

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Środkami, które mają gwarantować naszą emeryturę nie
powinno się grać na giełdzie! Myślę, że większość Polaków
pozostanie w systemie ZUS
Przede wszystkim jest to kolejna “reforma” emerytalna, która w
ostatnich latach jest przeprowadzana w Polsce. Ponieważ zawiera
ona pewną dobrowolność, więc myślę, że pomysł ten się nie przyjmie.
Polki i Polacy pamiętają, już pomysł z emeryturami OFE, który nie
wypalił i z którego rządzący w ostatnich latach się wycofali. Tym
samym propozycja rządu jest docelowo niewiarygodna i myślę, że
większość mieszkańców i mieszkanek naszego kraju wybierze
pozostanie w systemie ZUS. Przynajmniej ja zamierzam
poinformować, że nie będę chciał przystąpić do PPK
Odpowiadając na Państwa drugie pytanie - podstawowym
zagrożeniem jest, że zgromadzone środki obracane będą przez
prywatne, a nie publiczne podmioty. Przez to nie ma pewności, że
pieniądze wrócą do gospodarki realnej. Mamy przykład OFE i
Funduszy Emerytalnych, które na grach w kasynie, popularnie nazywanym giełdą, potrąciły horrendalne kwoty
Ja podobnie jak tysiące pracowników i pracowniczek uważam, że pieniędzmi, które mają gwarantować naszą
emeryturę nie powinno się grać na giełdzie.
Zagrożeniem jest fakt, że system PPK działać będzie na niekorzyść najmniej zarabiających. Dodatkowa
składka emerytalna (choć w przyjętym planie relatywnie mała) uderzy w konsumpcję (zwłaszcza biednych).
Środki te, przekazane do obrotu na giełdę, będą służyły pompowaniu cen akcji, na czym skorzystają najbardziej
zamożne osoby - te które mają dużo kapitału na giełdzie. Jednym słowem rozwiązanie to nie zamknie problemu
polskiego sektora emerytalnego i nie rozwiąże problemu głodowych emerytur.
W Razem uważamy, że podstawową odpowiedzialnością państwa jest zapewnienie godnej emerytury
wszystkim emerytom i emerytkom. Celem zabezpieczenia emerytalnego powinno być dbanie o jak
najgodniejszy standard życia osób, które zakończyły swoją karierę zawodową. Spadek standardu życia po
przejściu na emeryturę powinien być jak najmniejszy. Dlatego postulujemy stworzenie emerytury
obywatelskiej. W przyjętym przez Razem programie emerytalnym zakładamy, że każda osoba, która ukończyła
65 rok życia, niezależnie od przebiegu życia zawodowego, otrzyma około 1500 złotych emerytury netto.
Rozwiązanie to między innymi pozwoli skończyć ze sztucznym podziałem na KRUS i ZUS, z dostosowaniem
obciążenia do realnych dochodów rolników. Wielu mieszkańców wsi, przestanie dostawać głodowe emerytury,
co jest częstym problemem mieszkańców Warmii i Mazur.
Chcielibyśmy, by wysokość emerytury obywatelskiej uzależniona była od minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Wzrost wtedy następować będzie wraz z podwyżką płacy minimalnej, przez co system będzie realnie
związany z aktualną sytuacją gospodarczą.
Reasumując nie jesteśmy przeciwni by Polki i Polacy mieli prawo wyboru i mogli zabezpieczać się na
przyszłość w prywatnych programach. Jednak podstawą systemu powinna być powszechna, zapewniająca
godne życie emerytura obywatelska.
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Każdy obywatel powinien mieć możliwość dobrowolnego wyboru
odkładania na własną emeryturę. Przymus to niewola!
Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) to kolejna rządowa próba
wyłudzenia od podatników pieniędzy pod pretekstem zadbania o ich
przyszłość. Jest to próba bardzo bezczelna, rzekłbym nawet szydercza,
wobec pokazu niedawnego PiSowskiego złodziejstwa wobec funduszy
zgromadzonych w OFE. Podobnie w przyszłości znikną pieniądze z PPK.
Gdy Rządowi zabraknie pieniędzy to będzie bezwzględny i okradnie
obywateli po raz kolejny. Zmuszanie zaś pracodawców do "składkowania"
na rzecz PPK powinno skutkować postawieniem zarzutów bandyckiego
wyłudzenia pieniędzy.
Każdy obywatel powinien mieć możliwość
dobrowolnego zbierania pieniędzy na własną emeryturę i Rząd nie
powinien się tu wtrącać. ZUS należy zlikwidować - jest to przecież nic
innego jak bankrutująca piramida finansowa, czyli miliardowe oszustwo.
Poza tym ZUS to dziedzictwo okresu komunizmu - socjalizmu, ale
widocznie wielu wyborców tęskni do tych podłych czasów i bezrefleksyjnie
popiera na przemian co 4 lata" Socjalistów Bezbożnych "( PO) i "Socjalistów Pobożnych" (PiS) - cyt. St.
Michalkiewicz. Nie tędy droga. Przymus to niewola. Musimy dążyć do odrzucenia socjalizmu
i wprowadzenia ustroju, w którym króluje wolność, własność i sprawiedliwość.
Andrzej Wyrębek, KORWIN- Wolność
PPK to krajowa rewolucja emerytalna. Urzędnicy w naszym mieście
zareagowali na program bardzo pozytywnie
Uważam, że Pracownicze Plany Kapitałowe to w naszym kraju rewolucja
emerytalna. W ramach PPK to pracownik, pracodawca i państwo mają
wspólnie zrzucać się na przyszłość każdego Polaka. Jest to szczególnie
ciekawe rozwiązanie dla osób najmniej zarabiających i młodych.
Uważam, że PPK nie należy się obawiać, ponieważ można w każdym
momencie z programu zrezygnować i wypłacić zgromadzone środki.
Można też nie przystąpić do programu w ogóle. W Urzędzie Miasta i
Gminy w Lidzbarku pracuje ponad 60 osób, więc PPK zaczną
obowiązywać naszych pracowników od stycznia przyszłego roku. Nasi
urzędnicy to głównie osoby młode oraz w średnim wieku. Na wieść o
PPK zareagowali bardzo pozytywnie, ponieważ program daje szansę,
aby nasze emerytury były w przyszłości wyższe.
Żyjemy w wolnym kraju i uważam, że każdy powinien mieć wybór, czy
chce odkładać na emeryturę czy np. inwestować w nieruchomości.
Podobny wybór powinni mieć Polacy, jeśli chodzi o ubezpieczenie
zdrowotne. Jaki sens jest płacić składki i czekać w kolejkach do
specjalistów na NFZ kilka miesięcy a nawet kilka lat, kiedy można wybrać ubezpieczenie prywatne i mieć
wizytę u lekarza od ręki.

Bartosz Grucela, RAZEM
Janusz Bielecki, Porozumienie Jarosława Gowina, wiceburmistrz Lidzbarka
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8 Rozrywka / Konkurs
Olsztyn Green Festival zbliża się wielkimi krokami.
Znamy program imprezy
Olsztyn Green Festival to wydarzenie, które elektryzuje już nie tylko miłośników popularnej muzyki w naszym
regionie, ale także w całej Polsce. Wszystko za sprawą magicznej scenerii Jeziora Ukiel i plejadzie gwiazd
muzycznych. Co czeka nas 15-17 sierpnia? Znamy już wszystkie gwiazdy i program imprezy.
Mega gwiazdy na 6 edycję Olsztyn Green Festival
Już po raz szósty fani najlepszej polskiej muzyki popularnej spotkają się na Olsztyn Green Festival. Wydarzenie odbędzie
się na terenie plaży miejskiej w CRS „Ukiel”, w długi sierpniowy weekend 15,16,17 Sierpnia. Pierwszy raz festiwal potrwa
trzy dni, co oznacza, że odbędzie się jeszcze więcej koncertów, warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych, zajęć
sportowych i innych aktywności dla całej rodziny.
Warto podkreślić, że Olsztyn Green Festival to wydarzenie coraz wyższej rangi muzycznej. Rok temu pod sceną bawiło się
aż 30 tys. osób. W tym roku, w związku z 3-dniowym okresem koncertowania rekord z całą pewnością zostanie pobity.
Tradycyjnie podczas Olsztyn Green Festival będzie można spotkać się z artystami po koncertach, zrobić małe zakupy na
stoiskach czy posilić się w strefie food trucków. Nie zabraknie również kina festiwalowego, na którym zaprezentowane
zostaną filmy muzyczne. Atrakcje podporządkowane są propagowaniu ekologii i zdrowemu stylowi życia.
Na Olsztyn Green Festival 2019 wystąpią:
15 sierpnia (czwartek): Krzysztof Zalewski, Lao Che, Daria Zawiałow, Rasmentalism, Wojtek Mazolewski Quintet,
Komeda, ,Mery Spolsky, Mrozu, Voo Voo.
16 sierpnia (piątek): Nosowska, Mela Koteluk, PRO8L3M, Smolik//Kev Fox, Tęskno, Fisz Emade Tworzywo, The
Dumplings, Organek.
17 sierpnia (sobota): Łąki Łan, Sokół, Paweł Domagała, Eabs, Paulina Przybysz, Wasabi, Baranovski, Andrzej
Piaseczny.
ORGANIZATOR: Agora SA

WSPÓŁORGANIZATOR: Urząd Miasta Olsztyn

Bieżące informacje o festiwalu publikowane będą na stronie www.cjg24.pl oraz na www.facebook.com/olsztyngreenfestival.
Bilety do kupienia na: biletycjg24.pl, ebilet.pl, sieci salonów Empik i na Going.

KONKURS - Wygraj podwójne zaproszenie
na OLSZTYN GREEN FESTIVAL
Chcesz zobaczyć którąś z gwiazd Olsztyn Green Festival? Chcesz dołączyć do grona tysięcy fanów muzyki, którzy
wezmą udział w tym wielkim wydarzeniu w regionie? A może już po prostu "Weź nie pytaj" jak śpiewa Paweł
Domagała i powiedz już na czym polega ten mega Konkursǃ
Specjalnie dla naszych czytelników Bogaty Region przygotowaliśmy konkurs, gdzie do wygrania są aż 2 podwójne
zaproszenia na Olsztyn Green Festival, który odbędzie się 15-17 sierpnia w Olsztynie.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 8 sierpnia wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując "Bawię się na Olsztyn Green
Festival" a w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzymają dwie osoby. Będzie to osoba, która wyśle e-maila jako pierwsza i dziesiąta w
kolejności tego dnia. Pierwszeństwo wygranej będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 8 sierpnia.
4) Z wygranymi skontaktujemy sie drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej na wskazany przez
wygranego adres mailowy.
Zapraszamy do zabawy i konkursu - Redakcja Bogaty Region

Kolej na "Kino w Mieście" z
CSE "Światowid"
Szanowni Państwo, Miło nam jest poinformować, że Kino
Światowid, działające w Centrum Spotkań Europejskich
"Światowid" w Elblągu, jak co roku w wakacje wychodzi z
inicjatywą do mieszkańców miasta i przebywających tu turystów,
organizując akcję pn. „Kolej na kino”.
W jej ramach Kino działa poza
swoją siedzibą, organizując
bezpłatne pokazy filmowe w
przestrzeni miejskiej Elbląga. W
tym roku projekcje plenerowe
odbywają się we wszystkie
sobotnie sierpniowe wieczory
Projekcje rozpoczynać się będą
tuż po zachodzie słońca, ok.
godz. 20.30. Dla widzów Kino
Światowid zaplanowało również
niespodziankę gastronomiczną:
pierwsze 100 osób ma szansę
otrzymać ciepłą przekąskę od
Elbląskiego Klubu Szefów
Kuchni!

Ponadto w dniach 3.08 i 24.08 o
godzinie 19.00 odbędą się Akcje
Animacje, przygotowane przez
Forum Animatorów Społecznych oraz Spółdzielnię Socjalną
Idea w ramach projektu
„Aktywny Elbląg”. Natomiast
dnia 17.08, przed seansem filmu
„Serce nie sługa”, młodsi
widzowie będą mogli obejrzeć
krótką dobranockę.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników kina
plenerowego!

HARMONOGRAM
3.08.2019
boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 11
film „Cudowny chłopak”;
10.08.2019
park Bażantarnia - Muszla koncertowa
film „Narzeczony na niby;
17.08.2019
park Modrzewie
film „Serce nie sługa”;
24.08.2019
plac zieleni (małe boisko) przy osiedlu za PWSZ (od
strony ul. Willowej i ul. Kolejowej)
film „Daddy Cool”;
31.08.2019
park Planty
film „Do zakochania jeden krok”.

Lipiec / Sierpień

2019

www.bogatyregion.pl

Z regionu / Elbląg

facebook.com/bogatyregion/
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Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” nie zwalnia tempa
W 2018 roku Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zorganizowało łącznie
139 przedsięwzięć, w których wzięło udział blisko 136 tysięcy widzów. Ubiegły rok
kulturalny obfitował w projekty rozwijające artystyczne pasje seniorów, dzieci i młodzieży,
jak również w projekty edukacyjne, realizowane wspólnie ze szkołami z naszego regionu.

CSE „Światowid” z
sukcesem zakończył rok
kulturalny, pozyskując
środki na realizację
18 projektów kulturalnych,
w tym 5 projektów
„unijnych” i 2 inwestycyjne.
- Pracownicy CSE
„Światowid” korzystają
z różnorodnych form
dofinansowania projektów
– mówi Dyrektor CSE
„Światowid” w Elblągu
Antoni Czyżyk. – To dzięki
temu realizujemy wiele
przedsięwzięć edukacyjnych i aktywizujących
młodzież oraz seniorów
i mimo trwającej rozbudowy nie zwolniliśmy
tempa i działamy bez
przerwy w funkcjonowaniu
instytucji.
Nadal trwają prace nad
najważniejszą inwestycją
polegającą na rozbudowie,
przebudowie i remoncie
placówki. Prace budowlane nie zakłóciły
organizacji największych
wydarzeń kulturalnych od
lat przygotowywanych
przez CSE „Światowid”.
Wiosną tego roku odbyła
się kolejna edycja
„Wielkanocnego Jarmarku
Sztuki Ludowej”, który z
powodzeniem wpisał się w
kalendarz cyklicznych
imprez w Elblągu. Dla
mieszkańców miasta
Centrum przygotowało też
ofertę feryjną i wakacyjną w
formie obozów tanecznych
i półkolonii, a przez cały rok
prowadzi działalność
edukacyjną, organizując
kursy taneczne, zajęcia
i warsztaty plastyczne,
zajęcia fotograficzne
i wokalne, a także edukację
kinową. Wielokrotnie
w ciągu roku zaprasza na
wernisaże artystówplastyków z regionu - na
wystawach oglądać można
prace z różnych dziedzin
sztuk plastycznych, m.in.
malarskie, ceramiczne
i fotograficzne.
Od marca tego roku w CSE
„Światowid” regularnie
spotyka się Klub
Aktywnego Seniora, który
działa w związku z
realizacją projektu pn.
„Elbląscy edukatorzy dla
seniorów”.
- Zachęcamy seniorów,
żeby spróbowali swoich sił
w roli edukatorów – mówi
Antoni Czyżyk. - Założenie

jest takie, że seniorzy będą
dzielić się swoją wiedzą i
umiejętnościami w formie
jednorazowych lub
cyklicznych warsztatów
czy wykładów.
W Klubie Aktywnego
Seniora regularnie
odbywają się spotkania
z szydełkiem oraz
brydżowe, dotychczas
seniorzy poprowadzili
warsztaty plastyczne oraz
z wikliny papierowej.
Od 1 grudnia 2018 roku do
30 listopada 2020 roku dzięki środkom pozyskanym z programu
Erasmus+ Edukacja
Dorosłych – prowadzona
jest wymiana doświadczeń
z instytucjami z Włoch,
Hiszpanii i Niemiec.
Z myślą o grupie odbiorców
60+, ale także o dzieciach i
młodzieży, zorganizowany
został też cykl spotkań
międzypokoleniowych „Od
juniora do seniora” i
warsztaty artystyczne
„Arteintegracja” w czterech
miejscowościach regionu:
Rogajnach, Suchaczu,
Milejewie i Słobitach.
Wszystko to, a także
warsztaty edukacyjne
i Ta r g i S e n i o r a , s ą
realizowane w ramach
kolejnego projektu, jaki
zdobył grant w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a zatytułowanego „Akademia
+60”.
W maju tego roku
rozpoczęła się również
realizacja projektu „Nasze
tutaj”, którego tematem są
pierwsi powojenni
mieszkańcy Elbląga,
kształtowanie się ich
tożsamości i relacji
z miastem.
- Powstanie m.in.
krótkometrażowy film
dokumentalny i ebook,
odbył się już spacer miejski
i warsztaty z kodowania,
a wkrótce powstaną
także scenariusze lekcji
– dodaje Antoni Czyżyk.
Do końca roku w ramach
projektu „Sztuka
kontaktu” - dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury - odbywać
się będą cykliczne zajęcia

warsztatowe z różnych
dziedzin sztuki,
prezentacje sceniczne,
h a p p e n i n g i , w y s t a w y,
a także letnie warsztaty
artystyczne i 13. Międzynarodowe Spotkania
Artystyczne. Projekt ma
charakter edukacyjny,
adresowany jest do
wszystkich grup
wiekowych – dzieci,
młodzieży oraz osób
dorosłych. Dłużej, bo do
końca marca 2020 roku
realizowany będzie projekt
pn. „Siła wsparcia” z
programu Erasmus+.
Głównym celem projektu –
adresowanego do kadry
niezawodowej edukacji
dorosłych – jest wymiana i
zebranie dobrych praktyk
na poziomie międzynarodowym, związanych
z poprawą funkcjonowania
osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie
poprzez wypracowanie
skutecznych metod
komunikowania się i
arteterapii.
- Z kolei od czerwca w
ramach projektu „Ojczysty
– lubię to!” organizujemy
cykl imprez poświęconych
kulturze języka polskiego wakacyjne warsztaty
ortograficzne dla najmłodszych oraz warsztaty
dziennikarskie dla
młodzieży – informuje
dyrektor instytucji Antoni
Czyżyk. - Przygotujemy
dyktanda, które przeprowadzone będą dla trzech
poziomów edukacyjnych
i dla dorosłych. Najlepsi
w poszczególnych kategoriach wezmą udział w
finałowym dyktandzie,
wówczas odbędzie się
„Piknik ortograficznojęzykowy”, na który
zaprosimy mieszkańców
miasta i okolic, odbędzie
się także debata
poświęcona kulturze
Internetu, na której mowa
będzie m.in. o braku
odpowiedzialności za
słowo oraz niechlujstwie
językowym. Do dyskusji
zaprosimy dziennikarzy,
polityków, nauczycieli,
samorządowców i
uczniów.
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
dofinansowało także
projekt „Witajcie w
szkolnej bajce!”, który

Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu Antoni Czyżyk i Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

realizowany będzie do
grudnia tego roku
z programu „Promocja
literatury i czytelnictwa”.
Całą Polskę obejmie
„Bajeczna Konkursomania”, w Markusach
zorganizowane były
warsztaty literackoteatralne, w Elblągu gra
miejska „Z dala od
k l a w i a t u r y, a b l i ż e j
literatury”, w Ornecie,
Zalewie i Młynarach
odbędą się szkolne pikniki
literackie. We współpracy
ze szkołami w regionie - ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
W o j e w ó d z t w a
Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 CSE
„Światowid” w Elblągu –
„Światowid” realizuje 4
projekty – „Akademia
Nauki i Kreatywności”
(szkoła w Suchaczu), „Być
jak Leonardo” (szkoła w
Słobitach), „Myśleć jak
Einstein” (szkoła w
Rogajnach) i „Akademia
sukcesu” (szkoły w Łęczu,
Tolkmicku, Pogrodziu).
Wszystkie one obejmują
u c z n i ó w, n a u c z y c i e l i
i rodziców, którzy uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych kształcących umiejętności
m a t e m a t y c z n e ,
przyrodnicze, językowe,
ICT.
- Szkoły partnerskie
zostają doposażone
w szereg pomocy
dydaktycznych oraz w
sprzęt multimedialny
niezbędny do realizacji
innowacyjnych zajęć –
podkreśla Antoni Czyżyk.
CSE „Światowid” w
Elblągu, dbając o rozwój
artystyczno-kulturalny

mieszkańców regionu, nie
zaniedbuje inwestycji w
nowoczesne technologie.
Od kilku lat działa tu
Regionalna Pracownia
Digitalizacji, która od
ubiegłego roku wraz z
dziewięcioma muzeami w
województwie realizuje
projekt pn. „Średniowieczne kolekcje Warmii i
Mazur”. Jego celem jest
digitalizacja muzealiów,
bab pruskich, kościoła
w Mariance oraz Bocianiej
Baszty w Dobrym Mieście.
Rozpoczęły się już prace
nad nową stroną
internetową z usługą
audiodeskrypcji, czyli
werbalnym opisem treści
wizualnych osobom
niewidomym i słabowidzącym, a ponadto trwa
uruchamianie aplikacji VR.
Tr w a j ą c a r o z b u d o w a
instytucji w żaden sposób
nie zakłóciła pracy Kina
Światowid, w którym
nieprzerwanie odbywają
się premiery nowych
filmów. Ponadto, jak w
każde wakacje, odbywa się
akcja „Kolej na kino”, w
ramach której Kino
Światowid działa też poza
swoją siedzibą,
organizując bezpłatne
pokazy filmowe w przestrzeni miejskiej Elbląga.
W tym roku projekcje
plenerowe odbywają się
we wszystkie sobotnie
sierpniowe wieczory.
Pracownicy kina kontynuują realizację działań
długofalowych. Środki
pozyskane z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej
na projekt pn. „Akustyka
ma znaczenie częściowa modernizacja
paneli akustycznych w
dużej sali Kina
Światowid” umożliwiły
modernizację dużej sali

Kina Światowid dla celów
prowadzenia działalności
kinowej, przede wszystkim
poprawienia warunków
funkcjonowania kina.
W ramach projektu nastąpi
częściowa wymiana
ekofonów – paneli akustycznych ściennych
w miejscach, w których
uległy one zniszczeniu
i odkształceniu w skutek
zalania. Ponadto, do końca
stycznia 2020 roku, Kino
Światowid jest liderem
projektu „FilmNet – South
Baltic Film and Culture
Network”, który zakłada
szeroko pojętą współpracę
w dziedzinie filmu i edukacji
filmowej w obszarze
Południowego Bałtyku.

Warto jest też przypomnieć, że w ubiegłym
roku Kino „Światowid”
otrzymało z rąk
Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Laur „Najlepszym
z Najlepszych”. Kino
mogło również poszczycić się odebraniem
n o m i n a c j i d l a
Dyskusyjnego Klubu
Filmowego do 11. edycji
Nagród Polskiego Instytut
Sztuki Filmowej. Do
najważniejszych osiągnięć należało również
wydanie publikacji pt.
„PROJEKCJE – znane i
nieznane historie o kinach
w Elblągu”, co zaowocowało uhonorowaniem
Elbląską Nagrodą
Kulturalną 2019 za
Wydarzenie Roku 2018.
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Straciłeś dopłaty państwowe w kredycie Rodzina na Swoim? Zobacz co
robić by obniżyć swoje raty
Program Rodzina na Swoim był niezwykle popularny wśród
młodych Polaków. Szacuje się, że w latach 2007-2013 z takiego
kredytu skorzystało blisko 200 tysięcy osób. Po 8 latach każdy
z kredytobiorców traci jednak dopłaty do miesięcznej raty przez co
jego raty ulegają wzrostowi. W takim przypadku warto pomyśleć o
zmianie Banku na inny z niższą marżą.
Tysiące Polaków z wyższymi
ratami. Czy jest rozwiązanie?
Program Rodzina na Swoim
w czasie kryzysu, po upadku
amerykańskiego Banku Lehmann
Brothers, pobudzał rynek
budownictwa mieszkaniowego w
Polsce. Perspektywa niższych rat
przez okres 8 lat kusiła tysiące
Polaków. W latach 2017-2013
szacuje się, że z programu
skorzystało aż 200 tysięcy
Polaków.
Boom w programie Rodzina na
Swoim przypadł jednak na rok
2011, wtedy udzielono ok. 50
tysięcy kredytów mieszkaniowych
w ramach tego programu.
Oznacza to, że najwięcej klientów
Banków zacznie tracić dopłaty od
Skarbu Państwa właśnie teraz,
czyli w latach 2019-2020.
Straty mogą być bardzo duże.
Analitycy prognozują, że rata
może wzrosnąć ok. 30-40% do
góry. Przy kredycie ok. 200 tys.
złotych skok może wynieść ok.
200 – 250 złotych. Pułapką są też
niskie stopy procentowe, jeśli
Rada Polityki Pieniężnej zacznie
je podwyższać, to skok raty może

Symulacja 1 - 200 000 PLN kredytu
Rok udzielenia kredytu: 2011
Marża banku w 2011 : 3,5 %
Okres udzielonego kredytu w 2011: 30 lat

być jeszcze wyższy– tłumaczą
nam eksperci finansowi z firmy
Luka Finance.

Rata po 8 latach po utracie dopłat: ok. 1100 PLN/ miesiąc

Co robić po utracie dopłat
w programie Rodzina Na
Swoim?

Marża w nowym Banku : 1,9 %

Wiele młodych rodzin korzystając
z programu Rodzina na Swoim
miało wtedy ok. 25-30 lat. Po 8
latach to wciąż w wielu przypadkach rodziny na dorobku, często
z dodatkowymi kredytami
gotówkowymi, czy dziećmi na
utrzymaniu. Wzrost raty o kilkaset
złotych to spory cios po utracie
dopłat państwowych.
Ratunkiem w tej sytuacji, jak
mówią nam eksperci finansowi z
Luka Finance, jest zmiana banku
na inny i wynegocjowanie niższej
marży kredytu mieszkaniowego.
Eksperci z tej firmy w imieniu
swoich klientów negocjują
uzyskanie jak najniższej marży w
nowym banku. Decydując się na
taki ruch, klient może zyskać
obniżkę raty od kilkudziesięciu
złotych do kilkuset złotych w dół
na miesięcznej racie kredytu.
Co ważne za usługi ekspertów

Rata po przeniesieniu kredytu: 947 PLN/ miesiąc

Po 8 latach pozostało do spłaty: ok. 172 500 PLN

Pozostało do spłaty: 22 lata

Oszczędność po zmianie Banku: Ok. 153 PLN/ rata miesięcznej
finansowych w wyborze nowego
Banku nie ponosimy żadnych
opłat.
Jeśli więc utraciłeś dopłaty
państwowe w ramach programu
Rodzina na Swoim, warto byś udał
się na bezpłatne spotkanie
z ekspertami finansowymi Luka
Finance, by ocenić, czy masz
szansę płacić niższe raty.

Kupno mieszkania, zmiana
kredytu mieszkaniowego
z ekspertami Luka Finance nie
sprawia kłopotów, gdyż podczas
całego procesu starania się o
kredyt hipoteczny w wybranym
banku służą oni merytoryczną
pomocą i pomagają skompletować wszelkie potrzebne
dokumenty do analizy kredytu
oraz załatwiają dużą część
formalności za nas.

Firma Luka Finance zajmuje się
pomocą w zakresie wyboru
odpowiedniego kredytu hipotecznego. Eksperci z wieloletnim
doświadczeniem przeanalizują dla
każdego klienta obecną sytuację
na rynku bankowym oraz sytuację
cen na rynku nieruchomości.

Luka Finance Centrum Finansowe
Adresy placówek:

Symulacja 1 - 300 000 PLN kredytu
Rok udzielenia kredytu: 2011
Marża banku w 2011 : 3,5 %
Okres udzielonego kredytu w 2011: 30 lat
Rata po 8 latach po utracie dopłat: ok. 1650 PLN/ miesiąc
Po 8 latach pozostało do spłaty: ok. 258 000 PLN
Marża w nowym Banku : 1,9 %
Pozostało do spłaty: 22 lata
Rata po przeniesieniu kredytu: ok. 1415 PLN/ miesiąc
Oszczędność po zmianie Banku: Ok. 253 PLN/ rata miesięcznej
Symulacja 3 - 400 000 PLN kredytu
Rok udzielenia kredytu: 2011
Marża banku w 2011 : 3,5 %
Okres udzielonego kredytu w 2011: 30 lat
Rata po 8 latach po utracie dopłat: ok. 2200 PLN/ miesiąc

ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej) 82-300 Elbląg
ul. Dąbrowszczaków 39/pok.303 10-542 Olsztyn
Tel. 600 89 48 27 ; 534 868 366 ; 534 868 377; 731 417 281
biuro@luka-finance.pl
www.luka-finance.pl

Po 8 latach pozostało do spłaty: ok. 345 000 PLN
Marża w nowym Banku : 1,9 %
Pozostało do spłaty: 22 lata
Rata po przeniesieniu kredytu: ok. 1895 PLN/ miesiąc
Oszczędność po zmianie Banku: Ok. 305 PLN/ rata miesięcznej
* Podane powyżej symulacje mają charakter orientacyjny. Nie stanowią oferty
handlowej. Ostateczna rata zależy od wyboru i ostatecznej decyzji wybranej
przez Klienta Instytucji Finansowej
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Ślimaki są bardzo niezależne - poznaj Mariolę
Skalmowską- Piłat z firmy Snails Garden produkującą
kosmetyki ze śluzu ślimaka
Jest właścicielką firmy „Snails Garden”, otrzymała statuetkę „Kobieta z charakterem”, została laureatką konkursu „Kobieta Sukcesu
Warmii i Mazur”, a przed nią jeszcze mnóstwo pomysłów do urzeczywistnienia – poznajcie bliżej Panią Mariolę Skalmowską- Piłat, która
opowiedziała nam o tym jak dążyć do realizacji celów życiowych i osiągać sukcesy.
Jest Pani właścicielką firmy
„SNAILS GARDEN”, która
zajmuje się hodowlą
ślimaków oraz tworzy
naturalne kosmetyki ze
śluzem ślimaka. Skąd pomysł
na taki biznes?
Pomysł powstał w głowie
mojego męża w 2003 roku,
obecnie działamy już razem,
rodzinnie wraz z dziećmi.
Prowadzimy jako jedyni w kraju
sprzedaż ślimaków w miejscu
produkcji. Nasze miejsce
nazywa się Bistro Ślimaka, jest
tu sklep firmowy z naszymi
kosmetykami marki Snails
Garden ze śluzem ślimaka
i bardzo wyjątkowe menu.
Czym wyróżniają się Wasze
kosmetyki i czy konkurencja
na rynku jest duża?
Kosmetykami zajęłam się już
8 lat temu, stało się to po tym jak
eksportowaliśmy 50 litrów śluzu
pozyskanych z naszych
ślimaków do Belgii. Wtedy też
przyszedł mi pomysł do głowy,
czemu, to my, nie mamy mieć
własnej lokalnej marki kremów.
Później wszystko szybko
nabrało tempa, nasze kosmetyki
zostały docenione także przez
Marszałka Województwa, który
nadał kremom certyfikat
"Produkt Warmia Mazury"
i możliwość użycia naszego
pięknego loga województwa na

opakowaniu. Wszak jest tam
błękitny żagiel, symbol jezior,
a wiadomo ślimaki bez wody ani
rusz, żółte słońce, przecież to
ślimaki śródziemnomorskie
i jasna zieleń, prawie jak symbol
naszej Ekofarmy ślimaków
"Snails Garden".
To wszystko wyróżnia nasze
kremy na tle konkurencji, jakby
nie patrząc kupić krem na farmie
ślimaków, to nie to samo co w
markecie. Jest to też okazja
by osobiście porozmawiać
z producentem, zobaczyć te
ślimaki na żywo w naszym
żywym muzeum ślimaka, na
każdym robi to wrażenie. Jeśli
jednak ktoś nie ma możliwości
by odwiedzić nas osobiście,
może zakupić kremy na
naszej stronie internetowej
www.snailsgardencosmetics.com

Pani działalność i aktywność
biznesowa jest doceniana
przez ważne instytucje.
Została Pani laureatką
konkursu „Kobieta sukcesu
Warmii i Mazur”, a w tym roku
otrzymała Pani statuetkę
„Kobieta z charakterem”.
Jakie cechy charakteru
pomagają Pani w osiąganiu
kolejnych sukcesów?
Tak, to dla mnie ogromne
wyróżnienie. Nie da się
pracować po tyle godzin dziennie bez pasji. Ważne jest, że są

instytucje, które to widzą
i doceniają. Każdy ma charakter
i swój sposób na życie, ja
je poświeciłam właśnie
…ślimakom. Trochę mnie te
małe mięczaki budują, podpowiadają, podoba mi się, że są tak
mocno niezależne, chodzą
gdzie chcą, śpią gdzie chcą i tak
szybko się adoptują do nowej
sytuacji. Nie ma dla nich
przeszkód nie do pokonania.
Potrafią przecież przejść po
ostrzu żyletki, dzięki swoim
właściwościom, a dokładnie
śluzowi, który jest w moich
kremach. To trochę tak jak ja często zdarza mi się chodzić po
"ostrzu". Mimo wszystko zawsze
mam nadzieję, że to ryzyko się
opłaci.
Jakie jest Pani ulubione motto
życiowe?
Ekspert to taki człowiek, który
popełnił wszystkie możliwe
błędy w bardzo wąskiej
dziedzinie… Dokładnie jest tak
ze mną, po wielu próbach
czasami udaje mi się stworzyć
coś z czego jestem zadowolona,
trwa to latami. Tutaj wspomniany
charakter, bardzo jest przydatny.
Generalnie ja zawsze jako
pierwsza jestem "królikiem"
doświadczalnym, potem moja
najbliższa rodzina. Nasza farma
ślimaków, która nas otacza, daje
nam wiele pomysłów z natury.

Foto: Bartek Rybaczewski - Kraina Kanału Elbląskiego
Reklama

Na dniach mamy nadzieję
odebrać zasłużony certyfikat
eko, także na śluz ślimaka
i "Perły Afrodyty", wcześniej
udało mi się stworzyć pierwszą
ekologiczną farmę ślimaków
w naszym kraju. To była długa
droga od hodowcy do jednostki
certyfikującej, po Ministerstwo
Rolnictwa.
Od niedawna prowadzi Pani
również spotkania dla kobiet –
kobiet biznesu. Czy w naszym
regionie kobiety są chętne do
tego by zakładać swoje firmy?
Jakie Pani zdaniem są
największe trudności w
prowadzeniu biznesu?
Niestety bardzo dużo obowiązków związanych z własną
działalnością i brak czasu, nie
pozwala mi już być tak aktywną
na forum. Mamy teraz szczyt
sezonu wakacyjnego na naszej
farmie ślimaków. Niemniej
uważam, że takie spotkania są
potrzebne. Gdy odwiedzają nas
grupy ludzi biznesu, opowiadamy co nas inspiruje i jakie są
trudności, ale i radość tworzenia
np. kosmetyków własnej marki.
Trudności muszą być, inaczej
nie byłoby woli działania. Ważne
aby otaczać się ludźmi
kreatywnymi, ja takich mam
w najbliższym otoczeniu.
Od niedawna na Waszej
farmie ślimaka w Krasinie k.
Pasłęka jest dostępne dla
turystów Bistro Ślimaka.
Jakie potrawy najbardziej
chwalą sobie turyści?
Tak, to prawda, trzy lata temu
otworzyliśmy na próbę namiot,
koło naszego słynnego ślimaka
z gliny. Nazwaliśmy go "Bistro
Ślimaka", czyli jego dzieło.
W tym roku serwujemy dania
nawet w jego wnętrzu, to robi
wrażenie, nie każdy może zjeść
mięczaki w ślimaku. Bardzo
dużym powodzeniem cieszą się
nasze pierogi pasłęckie
z mięsem ślimaka, czy słynne
już snajki - małe fileciki zawijane
w boczek, smażone i posypane
parmezanem. Nie można
oczywiście przejść obojętnie
obok burgerów w chrupiącej
bułeczce, w których skład
wchodzi 80% mięsa ślimaków
i 20% polskiej wołowiny. Frytki
są gratis dla tych co jeszcze
mają obawy. Nasze ślimaki to
nie są winniczki, lecz specjalna
odmiana, trochę jak krewetka,
ale lądowa. Sam ślimak nie ma

Mariola Skalmowska-Piłat
smaku, nadajemy go poprzez
sosy i przyprawy.
Dla gości czekających na dania,
przygotowany jest mały park
zoo, gdzie biegają luzem kuce
szetlandzkie, adoptowane ze
schroniska czy najmniejsza rasa
owiec na świecie. Jedni mają
Alpagi, my mamy swoją małą
oswojoną "Basię". Jest to mała
czarna owieczka, nie większa od
pieska. Kocha naszych gości,
ponieważ została przez nich
wykarmiona butelką z mlekiem.
Często jesteśmy myleni z
restauracją, którą nie jesteśmy,
nasze dania serwujemy w
ramach Rolniczego handlu
Detalicznego, a obsługa jest
tylko miłym dodatkiem.
Kochani turyści, przygotujcie

się, jedziecie na wieś!
Zapraszamy do małego Krasina
koło Pasłęka! Jesteśmy bardzo
blisko jednego z siedmiu cudów
Polski, jakim są Pochylnie
Kanału Elbląskiego.
Adres naszej strony
www.snailsgarden.com
Dziękujemy za rozmowę i
życzymy dalszych sukcesów
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Dom Pogodnego Seniora REMI już otwarty, trwa nabór na wolne miejsca
Problem starości dla osób aktywnych nie musi być bólem głowy. Wszystko za sprawą nowo otwartego Domu Pogodnego Seniora w Bogaczewie k.
Elbląga. Seniorzy znajdą tam komfortowe warunki do odpoczynku i otrzymają profesjonalną całodobową opiekę.
Trwa nabór na wolne miejsca - atrakcyjne położenie
Społeczeństwo polskie się starzeje. Wielu z nas, którzy styknęli się z tym problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie, że największą
bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi miejscami dla naszych najbliższych. Poza wolnymi miejscami chcemy jednocześnie by
było to też miejsce z komfortowymi warunkami dla naszych najbliższych. Na całe szczęście widać poprawę w tym zakresie i powstają nowe ośrodki, które świadczą
właśnie takie usługi. Takim Domem Seniora, które spełnia powyższe warunki z całą pewnością jest Dom Pogodnego Seniora w Bogaczewie k. Elbląga.
Atrakcyjne położenie
Jego niewątpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt położony jest koło trasy szybkiego ruchu S7 co umożliwia komfortowy dojazd dla odwiedzających zarówno z
Elbląga, Trójmiasta jak i innych miejscowości z woj. warmińsko-mazurskiego. Mimo bliskości S7 sam ośrodek położony jest w cichej niewielkiej miejscowości
Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umożliwia bezstresowe i komfortowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu.Cały obiekt mieszkalny nie posiada barier
architektonicznych, a w części rekreacyjno-rechabilitacyjnej (wyposażonej w basen, saunę, łaźnię parową, jacuzzi, groty solne oraz gabinety do masażu
i rehabilitacji) dostęp ułatwiony jest poprzez zamontowane windy co pozwoli każdemu seniorowi na komfortowy dostęp do strefy relaksu. Na zewnątrz znajduje się
ogród z alejkami do spacerów, ławeczkami i stolikami
Profesjonalna kadra, szereg aktywności i atrakcji dla pensjonariuszy
W Domu Pogodnego Seniora dostępne są pokoje 1 i 2-osobowe. W każdym z nich znajduje się łazienka, z pełnym węzłem sanitarnym i elementy ułatwiające
korzystanie z łazienek (pochwyty i siedzonka pod prysznicami). Dodatkowo zamontowana jest instalacja TV oraz instalacja przywoławcza. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie w gastronomi zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych diet. W ciągu dnia seniorzy mają nieograniczony
dostęp do różnych przekąsek, owoców i napoi.
Dom Pogodnego Seniora stawia też na szereg atrakcji. Oto niektóre z nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ławeczkami i stolikami - wieczorki integracyjne
- wycieczki (minimum 1 w miesiącu)
- zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycznego oraz zajęcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- możliwość uprawiania własnego ogródka (od wiosny 2019)
- staw wędkarski (od wiosny 2019)
- sala telewizyjna
- dostęp do aktualnej prasy oraz wiele innych
Wiemy jak ważna dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla naszych pensjonariuszy zadbaliśmy również o tą sprawę. W naszym obiekcie znajduje się
Kaplica gdzie odbywa się posługa duszpasterska w niedzielę oraz święta.

Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg

Czy warmińsko- mazurskie poradziło sobie z "podwójnym rocznikiem"?
Rekrutacja do szkół średnich spędza sen z powiek tysiącom dzieci i rodzicom w całej Polsce. Czego możemy spodziewać się we
wrześniu? Jak szkoły poradzą sobie z natłokiem uczniów? Czy są na to przygotowane? Zapytaliśmy warmińsko-mazurskie samorządy,
jak zamierzają sobie poradzić z problemem podwójnego rocznika. Sytuacja wydaje się być stabilna.
O miejsca do szkoły średniej
walczą dwa roczniki
W 2017 rząd PiS przeprowadził
w całym kraju reformę struktury
szkolnictwa. Konsekwencją
reformy jest tzw. „podwójny
rocznik”, co oznacza że
w najbliższym roku szkolnym,
o miejsca w szkole średniej,
walczyć będą nie tylko
absolwenci likwidowanych
gimnazjów, ale także po raz
pierwszy absolwenci ósmej
klasy podstawówki.
Olsztyn - aż 800 uczniów bez
kwalifikacji w 1 etapie
rekrutacji
Największy problem z reformą
edukacji przeżywają póki co
dzieci z Olsztyna i okolic.
W 1 etapie rekrutacji miejsca w
wymarzonej szkole średniej nie
znalazło ponad 800 uczniów.
Chodzi o ponad 430 absolwentów gimnazjów oraz ponad
380 uczniów absolwentów szkół
podstawowych.
Wśród nich były też dzieci,
z bardzo wysokimi naukami
w nauce.
Póki co należy jednak zachować
cierpliwość i poczekać na
ostateczną ocenę sytuacji.
Wielu ze zdających zdawało do
kilku szkół jednocześnie czym
uniemożliwili szanse dostania
się tym co odpadli w 1 etapie
rekrutacji. Dopiero gdy
uczniowie, którzy zakwa lifikowali się za pierwszym

razem doniosą oryginalne
świadectwa do wybranych szkół
będzie można tak naprawdę
oszacować liczbę absolwentów,
którzy nie dostali się do
wymarzonych szkół w skutek
tzw. "podwójnego rocznika".
Elbląg - 200 uczniów nie
znalazło miejsca w 1 etapie
rekrutacji. 2 etap powinien
być jednak formalnością
W roku 2016, przy tworzeniu
projektu dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych
do ustroju szkolnego, uwzględniono konieczność przyjęcia na
rok szkolny 2019/2020 do klas I
szkół ponadpodstawowych
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych.mówi Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski.
Rada Miejska podjęła uchwałę o
włączeniu 3 gimnazjów do
szkół ponadgimnazjalnych
(Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr
2 oraz Gimnazjum nr 9) oraz
zmianie siedziby niektórych
szkół (III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół
Zawodowych nr I, Centrum
Kształcenia Ustawicznego) co
pozwoli na prowadzenie
postępowania rekrutacyjnego
w tym samym czasie, ale dla
odrębnych typów szkół.
Od 1 września 2019 roku, po
wygaśnięciu oddziałów
gimnazjalnych, w szkołach
powstaną oddziały dla

absolwentów szkół podstawowych. Liczba uczniów
kończących gimnazjum i szkoły
podstawowe wynosi 1900.
Biorąc pod uwagę również
uczniów spoza naszego miasta,
elbląskie szkoły średnie
przygotowują się na przyjęcie
2900 uczniów klas pierwszych.
Uczniowie, którzy w czerwcu
2019r. ukończą naukę w szkole
podstawowej, będą przyjęci do
4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego
technikum lub 3-letniej
branżowej szkoły I stopnia.
Z kolei absolwenci gimnazjum
ubiegać się będą o przyjęcie do
3-letniego liceum ogólnokształcącego, technikum lub
branżowej szkoły I stopnia.
Postępowanie rekrutacyjne
będzie prowadzone w tym
samym czasie, ale każda szkoła
utworzy odrębne klasy dla
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum, co
oznacza, że absolwenci nie
będą rywalizowali o te same
miejsca w szkołach. Będą
ubiegać się o miejsca
przewidziane tylko dla absolwenta konkretnego typu szkoły.tłumaczy Prezydent Elbląga,
Witold Wróblewski
Co warte podkreślenia od
dłuższego czasu samorząd
prowadził działania przygotowawcze. W tym celu odbyło
się spotkanie z rodzicami w auli
PWSZ, którego tematem była

oferta edukacyjna elbląskich
szkół oraz zasady rekrutacji na
rok szkolny 2019/2020,
zorganizowano IV edycję
Elbląskich Targów Pracy i
Edukacji, wydano informator dla
gimnazjalistów i ósmoklasistów.
Przeprowadzono również
analizę współczynnika
zmianowości w szkołach,
z której wynika, iż zajęcia
dydaktyczne w szkołach będą
odbywały się jak dotychczas, w
godzinach 8:00-16:00. Każdy
Dyrektor szkoły przeanalizował
także możliwości swojej szkoły
(biorąc pod uwagę liczbę sal
dydaktycznych, pracowni do
kształcenia zawodowego oraz
kadrę pedagogiczną) i określił,
jaką maksymalną liczbę
oddziałów klas I może utworzyć
od 1 września 2019 r. Liczba
przygotowanych miejsc jest
wystarczająca dla absolwentów
szkół podstawowych i uczniów
kończących gimnazja.
Obecnie uczniowie w Elblągu są
już po drugiej rekrutacji. W pierwszej rekrutacji uczestniczyło łącznie 3.046 uczniów –
dwukrotnie więcej niż w latach
poprzednich (około 2.000
uczniów z Elbląga i około 1.000
z poza terenu miasta). Łącznie
utworzono 97 oddziałów:•
48 po szkołach podstawowych
(18 w liceach, 20 w technikach,
10 w szkołach branżowych)
49 po gimnazjach (19 w liceach,
21 w technikach, 9 w szkołach

branżowych).
W drugiej rekrutacji uczniowie
(około 200 osób), którzy nie
dostali się do wybranej szkoły
w pierwszym podejściu, mieli w
drugim etapie do dyspozycji 400
miejsc w szkołach prowadzonych przez samorząd.
Wolne miejsca są w dalszym
ciągu i czekać będą na kolejny
już etap rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się
pod koniec sierpnia br. poinformował Łukasz Mierzejewski, Biuro Prasowe Urzędu
Miejskiego w Elblągu.
Mniejsze powiaty bez żadnych
problemów z "podwójnym
rocznikiem"
Ogólnopolski szum medialny
dotyczący podwójnych roczników dotyczył w dużej części
przypadków dużych miast
Polski. Jak pokazały odpowiedzi
z warmińsko- mazurskiego
w mniejszych miejscowościach

problemu z reformą edukacji nie
ma.
Powiat Olecki jako organ
prowadzący szkoły ponadpodstawowe jest przygotowany
na absolwentów gimnazjów
i szkół podstawowych i w chwili
obecnej nie widzi problemu
dotyczącego braku miejsc w
naszych szkołach. Jesteśmy
przygotowani nawet na większą
liczbę uczniów, co oznacza, że
możemy przyjąć absolwentów z
innych powiatów.- powiedziała
nam Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji, Urszula Nejfert
W szkołach prowadzonych
przez Powiat Działdowski są
jeszcze wolne miejsca. Nie ma
problemu z dostaniem się do
szkoły.- potwierdza z kolei
Naczelnik Wydziału Oświaty,
Marlena Perzyńska

