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KONKURS: Wygraj podwójną wejściówkę. Już w grudniu w
Olsztynie i Elblągu gwiazdy zaśpiewają świąteczne przeboje
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KONKURS: Wygraj podwójną wejściówkę do olsztyńskiego klubu Rabarbarǃ Koncerty warszawskich zespołów Pale Path i Sky Collapse
W Olsztyńskim klubie Rabarbar w sobotę 16tego listopada odbędzie się koncert, podczas którego można będzie posłuchać dwóch warszawskich zespołów – Pale Path oraz Sky
Collapse. Mamy dla Was podwójną wejściówkę na to wydarzenie.
Oba zespoły grają muzykę z
pogranicza metalcore’u serwując
w idzom dawk ę energicznych,
ciężkich brzmień. Trasa koncertowa promuje nowe krążki wydane
przez zespoły „Primal” od Pale Path
oraz „The Void” od Sky Collapse.
Pale Path powstał w marcu 2018
roku. We wrześniu tego roku
ukazały się debiutanckie EP grupy
o nazwie "Primal". Materiał zawarty
na krążku jest odzwierciedleniem
ciemnej strony naszych najbardziej
pierwotnych instynktów– strachu,
agresji i pożądania. Przepełniony
przemyśleniami na temat ludzkiej
psychiki i jej słabości „Primal”, na
czele z promującym ją singlem
"Enemy", serwuje energetyczny,
surowy klimat poparty solidnymi
breakdownami.

Sky Collapse - to warszawska
metalcor eowa maszy na, której
inspiracją są takie zespoły jak
Parkway Drive czy August Burns
Red. Zespół występował na jednej
scenie z takimi zespołami jak
Darkest Hour, Cancer Bats czy
Decapitated. W 2016 roku zespół
wydał pierwszy pe ł n y a l b u m
zatytułowany The Waves. W tym
roku ukazało się EP o nazwie Void.

KONKURS – Wygraj podwójne zaproszenie na koncert Pale
Path i Sky Collapse w olsztyńskim klubie Rabarbar
Lubisz mocne brzmienia? Czujesz, że potrzebujesz mocnego
doładowania energetycznego? Koncert w klubie Rabarbar w
Olsztynie 16 listopada z całą pewnością spełni Twoje oczekiwania.
Specjalnie dla czytelników wojewódzkiej Gazety Bogaty Region
oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl przygotowaliśmy
konkurs, gdzie do wygrania jest podwójna wejściówka
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region
(https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 11 listopada wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w
tytule maila wpisując „Lubię mocne brzmienia”, a w treści maila
wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzyma osoba, która wyśle 11 listopada
e-maila jako 5-ta w kolejności tego dnia. Pierwszeństwo wygranej
będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 11
listopada.
4) Z wygraną osobą skontaktujemy się drogą mailową i wyślemy
bilety w wersji elektronicznej lub drogą pocztową na wskazany
przez wygranego adres.
Zapraszamy do zabawy i konkursu – Redakcja Bogaty Region

Koncert:
16 listopada
Klub Rabarbar, Olsztyn,
ul. Staromiejska 6
godzina: START 20:00
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Nie trać czasu na bieganie po Bankach... Eksperci
z Luka Finance wytłumaczą Ci wszystko w sprawie kredytów
Wielu z nas nie ma czasu by przejść się po wielu Bankach i wyszukać odpowiednią ofertę,
dobry kredyt dla siebie czy sprawdzić swoją zdolność kredytową. Niektóre Banki nie mają
swoich placówek w naszej miejscowości. Warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy
ekspertów finansowych.
Wszystko w jednym miejscu z profesjonalistami na rynku. Bezpłatne spotkania
Firma Luka Finance zajmuje się pomocą w zakresie wyboru odpowiedniego finansowania
bankowego. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem bankowym przeanalizują dla każdego klienta
obecną sytuację na rynku bankowym.
Pomagamy w zakresie wyboru takich produktów bankowych jak:
- kredyt mieszkaniowy
- kredyt konsolidacyjny
- kredyt gotówkowy
- kredyt firmowy
- leasingi
- konta osobiste, firmowe

Luka Finance Centrum Finansowe
Adresy placówek:
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

Na całym etapie starania się o kredyt i produkt bankowy pomagamy naszym klientom w
skompletowaniu dokumentów i udzielamy merytorycznego wsparcia.
Jeśli nie masz jak dotrzeć do naszego biura, nie martw się. Nasi Eksperci Finansowi są mobilni,
jeśli zajdzie taka potrzeba, dojeżdżamy do naszych klientów.

Głos Kowalskiego jest kilka razy ważniejszy niż głos np. Wiśniewskiego!
Za nami wybory parlamentarne. W Polsce jedna z rekordowych frekwencji! Warmia i Mazury niestety w zimowym śnie…. Do wyborczych urn było za daleko. Obracając to jednak w sukces,
przynajmniej w jakimś elemencie jesteśmy na czołowych miejscach w kraju…. Szkoda tylko, że to kategoria Bierności Wyborczej!
O wiele smutniejsza jest jednak refleksja, jaka wypływa z analizy wyników wyborczych metodą D’Hondta. Metoda D’Hondta powoduje, że np. głos Kowalskiego głosującego na PiS jest kilka razy
ważniejszy niż głos Wiśniewskiego głosującego na Konfederację! Dlaczego? Otóż, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w minionych wyborach ok. 8 milionów głosów. Z kolei Konfederacja zdobyła ok.
1,25 miliona głosów. PiS zdobył więc 6 razy więcej głosów niż Konfederacja. Dzięki jednak metodzie D’Hondta PiS ma 235 Posłów. Konfederacja ma tylko 11 Posłów, czyli 21 razy mniej niż PiS.
Jaki z tego morał? Jeden głos wyborcy PiS jest kilka razy ważniejszy niż taki sam głos oddany przez wyborcę Konfederacji. Jak z 6 razy więcej oddanych głosów na listę można uzyskać ok. 21 razy
więcej Posłów wie tylko sam matematyk Pan D'Hondtǃ Czy nie lepiej byłoby zastosować prostą matematyczną zasadę? Oto ona: Skoro mamy 460 Posłów to np. PiS zdobywając ok. 43% głosów
zgarniałby ok. 200 Posłów. Konfederacja, która osiągnęła 6,8% głosów otrzymałaby nie 11 Posłów, jak teraz, a ok. 30-tu Posłow. Sprawiedliwsze? Oczywiście!
Póki mamy jednak metodę D’hondta, musimy żyć w naiwnym śnie, gdzie wmawia się nam, że głos każdego z Polek i Polaków liczy się tak samo….
Redaktor Naczelny
WYDAWCA:
Agencja Reklamowa Luka Vision
strona internetowa: www.bogatyregion.pl
e-mail: redakcja@bogatyregion.pl
REDAKCJA:
10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39/pok.303
82-300 Elbląg, ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej)
Telefon: 534 868 377

REDAKTOR NACZELNY:
Bartosz Radomski
e-mail: bartosz.radomski@bogatyregion.pl
DZIAŁ REKLAMY I MARKETINGU:
kom. 517 571 604
600 894 827
731 417 281
REDAGUJE:
Zespół dziennikarski

GRAFIKA I DTP:
Przemysław Kusyk
DRUK:
Zakłady Graficzne im. J. Czyżewskiego Sp. z o.o.
ul. Gazety Tczewskiej 1
83-110 Tczew
* Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam, ogłoszeń, wypowiedzi osób
w wywiadach i artykułach. Zastrzegamy sobie prawo
do skracania nadesłanych tekstów

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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NASZA DIETA a MOTYWACJA- Poznaj 10 patentów, które pomogą Ci zacząć!
Każdy z nas przechodził przez dietę "od jutra"...Ty zacznij już dziś! Początek jesieni to świetny czas- kto wie, czy nie najlepszy! 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 Nasza Dieta obfitować będzie w pyszne, kolorowe i bioaktywne związki dodające energii!
Motywacja jest tym, co pozwoli Ci zacząć… nawyk jest tym, co pozwoli Ci wytrwaćǃ
Ci: „Pewnie nie dasz rady! Nie
lubisz ćwiczyć i nie wytrzymasz na
diecie bez czekolady”, zamiast go
słuchać podejmij wyzwanie
i przygotuj plan działania. Gdy
rozpiszesz sobie na co i kiedy
możesz sobie pozwolić- nie wyda
się Tobie to takie trudne. Możesz
skorzystać z pomocy dietetyka,
który indywidualnie dopasuje dietę
do Twoich potrzeb, możliwości
czasowych, upodobań smakowych
i sytuac j i zd r owotnej. Zdecydowani e łatwiej będzie Ci j ą
przestrzegać i osiągnąć swój cel.

1. Wyznacz sobie realny cel,
który zachęci Cię do pracy
Jeśli docelowo Twój cel jest duży do
osiągnięcia, na początku rozbij go
na mniejsze, których nie będziesz
się bała i będą w Twoim zasięgu.
Dodadzą Ci odwagi do następnych
kroków.
2. Zrób plan działania
Jeśli Twój Wewnętrzny Krytyk mówi

3. Mów głośno o swoich celach
i planach
Dzieląc się tym, trudniej będzie
wycofać się Tobie ze swoich
postanowień. Osoby bliskie mogą
Cię w tym wspierać i motywować.
Przy współpracy z dietetykiem
sprawdzasz przebieg diety i efekty,
a także omawiasz swoje trudności,
oczekiwania i osiągnięcia w trakcie
regularnych spotkań kontrolnych.
4. Zainwestuj w swoją metamorfozę
Może to być karnet na siłownię,
bl e nder d o przygotowywania
zdrowych koktajli lub praktyczne
pojemniki, w których zabierzesz
posiłki do pracy. Twoje chęci

wzr o sną jeszcze bardziej d o
przygotowywania ciekaw ych
po s iłkó w, poznawania nowyc h
s ma ków l u b wsparcia sw o ich
e f e k tów di e t y przez wię k szą
aktywnością fizyczną.
5. Znajdź towarzystwo
Czyli Twojego wspólnika w wysiłku,
np. przyjaciółka, z którą będziesz
razem ćwiczyć, a nieprzyjemny
obowiązek zamieni się w miłą
formę spędzania czasu. Może to
być też zaangażowany kibic, np.
mąż, siostra, dietetyk od których
otrzymasz dawk ę ws pa rcia,
pomogą Ci przetrwać dni, w których
nie będziesz miał chęci szukając
wymówek.
6. Obserwuj otoczenie
Rozejrzyj się wokół i czerp siłę od
osób, które próbują tak jak Ty.
Plan u ją i p r zygot o wują swoje
posiłki do pracy, biegają, spacerują,
ćwiczą. Często zachęca to do
zmiany trybu życia, gdy zdajesz
sobie sprawę, że są osoby równie
zapracowane jak Ty, starsze, ze
słabszą kondycją fizyczną,
a próbują! Inspiruj się!
7. Pozbądź się złych nawyków
Złe nawyki mogą hamować Twoje
postępy i co za tym idzie… Twoją
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Wielkie oszczędności bez wychodzenia
– tego jeszcze nie było
Wielu z nas w obecnym zabieganym
świecie, nie ma czasu aby wyszukać
odpowiednią ofertę abonamentu telewizyjnego czy internetu A jeszcze montaż
i odpowiednie ustawienia urządzeń to już
istny horror. Naprzeciw tym wyzwaniom
wychodzi firma INSTA, której pracownicy
z wieloletnim doświadczeniem w branży
załatwią za nas wszelkie formalności i
sprawy techniczne.
Firma INSTA to zespół specjalistów z
wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy
pomogą nam wynegocjować najlepsze warunki
cenowe ofert produktowych sieci VECTRA oraz
NC+ (Internet i Telewizja). Dodatkowo dzięki
wyborze tej firmy mamy zagwarantowaną
przez cały okres trwania umowy 24 godziny na
dobę i 7 dni w tygodniu techniczne wsparcie.

z domu!

Dodatkowo firma świadczy usługi w zakresie:
- montażu anten satelitarnych wszystkich
operatorów
- modernizacji istniejących systemów
telewizyjnych
- monitoringu i alarmy
- sprzedaży sprzętu komputerowego
Takiej oferty nie było już dawno na rynku.
Zyskujesz czas i pieniądze.
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem i
specjalistami:
☎️
507 956 561
instaelblag@o2.pl
https://www.facebook.com/INSTAelblag

motywację. Jeśli np. sięgasz po
niezdrowe przekąski po ciężkim
dniu w pracy lub słodycze zajadając
stres pomyśl, co mogłabyś zrobić
innego. Może pójście na spacer
zamiast intensywnego treningu na
siłowni, na który nie masz siły ani
nastroju lub koktajl mleczno owocowy, który zaspokoi apetyt na
słodkie.
8. Rozwijaj siłę woli
Wybierz jedną małą rzecz, którą
robisz codziennie, np. jeździsz
wszędzie samochodem, kupujesz
niezdrowe przekąski w przerwie
w pracy. Jeśli uda Ci się przez
tydzień czasu chodzić pieszo lub
przygotowywać pożywne kanapki,
koktajle, sałatki do pracy wzrośnie
Twoja pewność siebie. Możesz
za c ząć stawiać sobie kolejne
wyzwania.
9. Należy Ci się nagroda!
Jeśli dałaś z siebie wszystko
i jesteś dumna ze swoich pierwszych znaczących sukcesów…
czas na nagrodę! Relaks w kinie
z koleżanką od wspólnych
treningów lub u kosmetyczki, nowe
ubranie - z pewnością poczujesz
się jeszcze lepiej!

10. Nie poddawaj się łatwo
Odchudzanie to proces długotrwał y. P rzygotuj się na nieuchronne kryzysy lub sytuacje
n i epr z ewidzia n e, kt ó re m o gą
popsuć w danym dniu Twój plan
działania. Jeśli tak się stanie,
pamiętaj o tym, że jutro też jest
dzień. Odpocznij, a jutro wyspana i
zmotywowana wstaniesz i dasz
radę!
Coraz więcej osób w Polsce
przekonuje się jednak, że
współpraca z wyspecjalizowanym
dietetykiem to sama przyjemność
i poznawanie zupełnie nowych
i doskonałych smaków. Dieta nie
musi być pełna wyrzeczeń, warto
spróbować!
PROMOCJA
Wielkimi krokami zbliża si ę
przedświąteczny zakupowy szał!
B L A C K F R I D AY i C Y B E R
MONDAY w Poradni Nasza Dieta!
Święta, Sylwester, a co za tym idzie
postanowienia noworoczne
o nowej sylwetce! Po co czekać?
Skontaktuj sie z nami w dniach
29.11-2.12 a otrzymasz rabat -25%
na dowolny jadłospis!

www.bogatyregion.pl
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Hala Urania w Olsztynie z szansą na ponad 130 milionów złotych unijnego
dofinansowaniaǃ
Olsztyn, jako stolica woj. warmińsko- mazurskiego, zasługuje z całą pewnością na widowiskowo- sportową
halę z prawdziwego zdarzenia. Dzięki decyzji urzędu marszałkowskiego jest na to spora szansa.
Projekt już jest, będą pieniądze?
Modernizacja olsztyńskiej hali Urania
jest pilna. Obiekt lata świetności
ma już za sobą, a miasto wojewódzkie powinno dysponować halą
widowisko-sportową z prawdziwego
zdarzenia by tworzyć przedsięwzięcia sportowe, kulturalne czy
koncertowe na najwyższym
poziomie.

W 2016 roku lokalny Ratusz wydał
pozytywną opinię o środowiskowych
uwarunkowaniach do modernizacji
hali Urania. Wtedy to też wyłoniono
najlepszą koncepcję urbanistycznoarchitektoniczną opracowaną przez
Urban Architect Dorota SzymaniakUrban w Olsztynie. Nowa hala Urania
ma nabrać nowoczesnego kształtu,
zachowując jednak charaktery-

Hala Urania w Olsztynie
Hala Widowiskowo- Sportowa
adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 44
Rok powstania: 1978
Posiada pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, piłki nożnej,
koszykowej, siatkowej, unihokeja, tenisa, badminton, halowej piłki
nożnej, małą specjalistyczną salę do sportów walki i gimnastyki
korekcyjnej oraz siłownię.
Ilość miejsc: ok. 2500
Użytkownicy: siatkarska drużyna AZS UWM Olsztyn, piłkarze ręczni
Warmia Olsztyn
Swoją siedzibę ma tutaj Olsztyńskie Muzeum Sportu (od 2014)
Organizowane są tu również widowiska artystyczne, targi, wystawy i
koncerty

styczną kopułę. Powstać ma też
dodatkowa hala treningowa, a ilość
miejsc ma się zwiększyć do ok. 4 tys.
miejsc. By jednak do modernizacji
doszło potrzebne są środki
finansowe, i to niemałe...
Światełko w tunelu... wszystko
w rękach Komisji Europejskiej
Pod koniec października Urząd
Marszałkowski w Olsztynie
zaproponował Komisji Europejskiej
przesunięcie niewykorzystanych
przez region środków europejskich,
tak by miasto Olsztyn mogło
przebudować halę Urania.
Przesuniętych ma być 132 miliony
złotych z unijnych funduszy
zapisanych w Regionalnym
Programie Operacyjnym.
Poza wspomnianymi 132 milionami
złotych z europejskich funduszy,
miasto Olsztyn musi znaleźć 30
milionów złotych na wkład własny.
Władze miasta deklarują, że takie
środki się znajdą.
Na przesunięcie pieniędzy w RPO
musi jeszcze zgodzić się Komisja
Europejska. Jeśli się zgodzi,
inwestycję trzeba będzie zrealizować
i rozliczyć w tej perspektywie
finansowej, czyli najpóźniej do końca
2023 roku.
Red.

Projekt nowej hali Urania - www.urbanarchitect.pl
Liczymy, że dzięki tej inwestycji ściągniemy
na Warmię i Mazury wiele imprez i inicjatyw
nie tylko na ogólnopolskim, ale i światowym
poziomie
Temat nowej hali dla Olsztyna przewija się
wśród samorządowców i mieszkańców już od
wielu lat, lecz zawsze napotykaliśmy na
trudności. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi przeważnie o pieniądze. Teraz pojawiła
się doskonała okazja, aby urzeczywistnić plany,
jakie mamy względem tego wysłużonego
obiektu. Samorząd Województwa zaplanował
przekazanie 133 milionów złotych
z przysługujących województwu środków
europejskich. Czekamy na decyzję w tej
sprawie z Brukseli, ale jesteśmy dobrej myśli.
Rok temu obchodziliśmy 40-lecie istnienia tego charakterystycznego obiektu. Lata
świetlności Urania ma za sobą, i należy jej się przebudowa i dostosowanie do obecnie
panujących standardów. Liczymy, że dzięki takiej inwestycji ściągniemy na Warmię
i Mazury oraz do Miasta Olsztyn wiele ciekawych imprez i inicjatyw nie tylko na
ogólnopolskim, ale i światowym poziomie. Skorzystają na tym wszyscy – kibice,
przedsiębiorcy, jak i sami sportowcy – chociażby siatkarze olsztyńskiego AZS czy
szczypiorniści Warmii.
Wicemarszałek woj. warmińsko- mazurskiego Marcin Kuchciński
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POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO DZIENNIKARZ / PRACOWNIK
BIUROWY
Wydawca Gazety Bogaty Region oraz portali internetowych bogatyelblag.pl,
bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl w związku z rozwojem firmy i zasięgiem działania
poszukuje energicznych i nastawionych na sukces pracowników.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA m.in. ZA:
- prowadzenie i administrowanie biura w punkcie stacjonarnym (w Elblągu)
- budowanie kanałów sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie
długotrwałych relacji z Klientami,
- opracowywanie materiałów prasowych,
- reprezentowanie firmy w relacjach medialnych i biznesowych
WYMAGANIA:
- umiejętność organizacji czasu pracy,
- umiejętność pracy w zespole,
- realizacja planów sprzedaży,
- entuzjazm i zaangażowanie,
- umiejętność obsługi komputera i znajomość mediów społecznościowych,
- mile widziane prawo jazdy kat. B,
OFERUJEMY
- Pracę w młodym, dynamicznym zespole;
- Atrakcyjne wynagrodzenie: umowa o pracę + atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne
uzależnione od sprzedaży;
- Możliwości rozwoju zawodowego i awansu;
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV + List Motywacyjny na e-mail:
rekrutacja@lukavision.pl
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To wielka tragedia! Ale wierzymy, że Kuźnia Społeczna wstanie z popiołów!
Kuźnia Społeczna, to budynek zaadoptowany po dawnych koszarach, odrestaurowany i przygotowany do spełniania swojego zadania, czyli łączenia biznesu z potrzebami
społecznymi. Otwarcie innowacyjnego miejsca odbyło się 30 września, a już 17 października budynek spłonął w ¾. Straty zostały wycenione na około 5 mln złotych. Trwa zbiórka,
gdzie można wpłacać pieniądze i oddawać swoje rzeczy czy usługi na licytację.
Kuźnia to miejsce w którym
najważniejszy jest człowiek
Kuźnia Społeczna to 2200 metrów
przestrzeni, która miała pomagać w
re a lizacj i celów st a tu t ow y ch
orga ni zacji N GO - Ba nk ów
Żywności, ale również poprzez
różne działania miała pracować na
jego rzecz. Był to największy
z Banków Żywności w Polsce.
W Kuźni Społecznej znajdowały
się: Co-work, Sale Konferencyjnoeventowe, Kuchnie Warsztatowe,
Kuchnie Produkc yj ne i inn e
powierzchnie, które były olbrzymim
potencjałem do realizowania celów
Banków Żywności, ale również
wielką szansą na duże zmiany
kulturowo-wydarzeniowe w
Olsztynie.
Kuźnia miała być miejscem gdzie
r eal i zowan e by ł yby pr oj ekt y
s p o łe c z n e, powsta ł yb y nowe
miejsca pracy, w którym najważniejszym surowcem jest człowiek.
Projekt realizowany był w ramach
działal ności Banku Ż ywnośc i
w Olsztynie.
Projekt realizowany był z funduszy
europejskich, aczkolwiek inwestorzy cały czas byli na etapie
zbierania środków, które pozwoliłyby pokryć wkład własny projektu.
Teraz zbierane są pieniądze na to,
by Kuźnia wstała w popiołów.
Zachęcamy do wywiadu z Panem
Markiem Borowskim, Prezesem
Zarządu Banku Żywności

w Olsztynie
Red. Czy wiadomo już co było
przyczyną pożaru Kuźni?
Marek Borowski: Śledczy badają
przyc zynę p ożar u Kuźn i Społecznej w Olsztynie, w tej chwili nie
jest jeszcze ona znana.
Czy Kuźnia była ubezpieczona,
jeśli tak to na jakim etapie są
procedury odszkodowawcze?
Tak, Kuźnia była ubezpieczona.
Przedstawiciel ubezpieczyciela był
już na miejscu, dokonał oględzin
i już pozwolił nam wejść do
bu d ynku , ż eby usu n ąć sku t ki
p o ż a r u . Tr w a t e r a z p r o c e s
związany z przekazaniem wszelkiej
dokumentacji, o którą poprosił
u b e zpiecz y c i el i c z e kamy n a
protokół, do którego będziemy
mogli się odnieść.
Do kiedy trwa zbiórka 1 mln zł na
usuwanie skutków pożaru?

sk u tkó w p oż a ru j e st b a rdzo
kosztowne i naszej organizacji na
to nie stać. Szukamy różnych form
wsparcia/finansowania prac
związanych z usuwaniem skutków
poż a ru, k t óre n i e są obj ęt e
ubezpieczeniem. Pierwsza wycena
prac, związana z usunięciem i demontażem spalonych elementów,
odzyskaniem mebli/sprzętu,
ozonowaniem pomieszczeń,
została wyceniona na około 200
tys. zł. W tej chwili zebraliśmy
kwotę ponad 100 tys. zł. To jest dla
nas w ie l kie ws p ar c i e , za co
j esteśmy ogr omni e w dzięczni
i dzi ękuj emy z cał ego serca
wszystkim darczyńcom. Dzięki tym
pieniądzom specjalistyczna ekipa
wcho d zi do bu d yn k u j uż na
początku listopada i będzie usuwać
skutki pożaru.
J eśli k toś chc i ał b y j es z cze
wesprzeć Bank Żywności
w Olsztynie to można to zrobić
poprzez:

Oświadczenie prezesa Banku Żywności w Olsztynie
dot. Kuźni Społecznej
Drodzy Państwo,
W nocy 16 października wybuchł
pożar w Kuźni Społecznej. To
miejsce stworzone przez Bank
Żywności w Olsztynie, który
reprezentuję. Jesteśmy organizacją społeczną, która od niemal
20 lat działa na rzecz osób
potrzebujących, niemarnowania
jedzenia i na rzecz środowiska.
Przez minione lata, to my
wspieraliśmy pomocą i to do nas
zgłaszały się inne organizacje
społeczne po pomoc. Teraz role
się odwróciły. W obliczu olbrzymiej tragedii, która nas spotkała, to nasz
zespół prosi o pomoc. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć sami tej tragedii.
Uruchomiliśmy zbiórkę na Facebooku i można nas wesprzeć poprzez wpłaty
na konto organizacji. Są pytania o ubezpieczenie. Oczywiście, budynek był
ubezpieczony. Jednak mamy świadomość, że ubezpieczenie nie pokryje
w pełni strat. Spaleniu uległa 1/3 budynku, a 1/4 zaczadzeniu. Część
powierzchni została zalana podczas akcji ratowniczej. Strażacy oszacowali
wstępnie straty na 5 mln zł. Tymczasem my już potrzebujemy wejść do
budynku i usuwać straty po pożarze i to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

zbiórkę na fb:
Na bieżąco szacujemy potrzeby
związane z usuwaniem skutków
pożaru i będziemy zbierać do
kwoty, która pozwoli nam usunąć
skutki pożaru. Jaka to będzie
kwota, tego jeszcze nie wiemy, bo
nie znamy wszystkich kosztów. Zaś
na odbudowę Kuźni Społecznej
p rz e znac z ymy ś r odki z u b e z pieczenia. Tymczasem usunięcie

https://www.facebook.com/donate/
502540110300651/101577888457
17509/
licytacje na fb, w grupie
"Gasimy pożar! licytacje na
rzecz Kuźni Społecznej ":
https://www.facebook.com/groups/
406679523583660/
bezpośrednie wpłaty na konto:
Bank Żywności w Olsztynie - 06
1930 1611 2400 0400 4551 0005,
Tytuł wpłaty: Gasimy pożar
Czy macie Państwo plany na
najbliższą przyszłość w związku
np. z remontem Kuźni? Czy
możliwe jest przywrócenie Kuźni
do jej stanu przed pożarem?
Chcemy jak najszybciej doprowadzić budynek Kuźni Społecznej
do stanu sprzed pożaru. Jesteśmy
po rozmowach z wykonawcami,
którzy już podejmują działania.
P ierwszym etape m prac je st
usunięcie skutków pożaru.
I doprowadzenie do takiego stanu,
aby do budynku mogła wejść
pon o wni e f ir m a b udo w lan a.
Nas z ym marzeniem je s t, ab y
Kuźnia za pół roku wróciła do stanu
sprzed pożaru, ale wiemy, że to
zależy od wielu czynników i dlatego
nie jesteśmy w stanie podać żadnej
daty. Jest jeszcze część budynku,
która nie została zniszczona przez
pożar i tę chcemy uruchomić jak
najszybciej, jak tylko dostaniemy
pozwolenie od nadzoru budowlan e go na pro w ad z en i e t a m
działalności.

Jako organizacja społeczna nie mamy stałego finansowania zewnętrznego.
Utrzymujemy się z grantów, dotacji, darowizn i z własnej działalności.
Odbieramy codziennie ze sklepów nadwyżki żywności i przekazujemy je
innym organizacjom społecznym. Tylko w zeszłym roku przekazaliśmy
potrzebującym prawie 2,5 tys. ton żywności, którą w części uratowaliśmy ze
sklepów przed zmarnowaniem. Pomogliśmy blisko 57 tys. osób! Dajemy nie
tylko rybę potrzebującym, ale i wędkę. W różnych programach
aktywizacyjnych bierze udział ponad 600 osób. Również edukujemy
w zakresie niemarnowania jedzenia, organizujemy rocznie pond 200
warsztatów kulinarnych.
Z pożaru udało się odzyskać dokumenty księgowe, kadrowe i po części
projektowe. Mamy wielką nadzieję, że część obiektu, która najmniej
ucierpiała w pożarze (cowork i kuchnia), zostanie w najbliższym czasie
ponownie uruchomiona.
Jeśli możemy Was prosić o pomoc, to dzisiaj to robimy. Odzywamy się do
wszystkich osób, które znają nasze działania, które poznały już Kuźnię,
którym zależy na odnowieniu tego zabytkowego budynku. Odzywamy się
również do osób, które nas nie znają, a chcą bliżej się dowiedzieć o naszej
działalności. Zajrzyjcie Państwo na naszą stronę www oraz na Facebooku
Banku Żywności w Olsztynie i zobaczcie, ile cennych inicjatyw zrobiliśmy dla
całego regionu i społeczności.
Zachęcamy do wpłacania pieniędzy przez zbiórkę uruchomioną na
Facebooku:
https://www.facebook.com/donate/502540110300651/1015778884571750
9/
i poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Banku Żywności w
Olsztynie:
Bank Żywności w Olsztynie 06 1930 1611 2400 0400 4551 0005
Tytuł wpłaty: „Gasimy pożar„
Zapraszamy również do wystawiania przedmiotów na licytację:
https://www.facebook.com/groups/406679523583660/
Cały zysk z licytacji przeznaczymy na usuwanie skutków pożaru, których nie
pokryje ubezpieczenie.
Dziękujemy wszystkim służbom oraz osobom, które zaangażowały się
w ratowanie majątku Banku Żywności w Olsztynie. Szczególnie dziękujemy
za wszelkie ciepłe słowa wsparcia. Są nam one bardzo potrzebne.
Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie

www.bogatyregion.pl
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Konfederacja i Koalicja Obywatelska w okręgu elbląskim i olsztyńskim straciły
mandaty w skutek metody D’Hondta!

facebook.com/bogatyregion/

Coraz więcej osób twierdzi, że wybór metody D’Hondta jako właściwej do wyłonienia Posłów z danego
regionu jest metodą mocno niewłaściwą. Warto zobaczyć dlaczego.
Skąd ten D’Hondt?
Metoda D’Hondta jest stosowana
do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na
proporcjonalnej reprezentacji
z listami partyjnymi. Jej nazwa
pochodzi od nazwiska belgijskiego
matematyka Victora D’Hondta.
W metodzie tej dla każdego
komitetu wyborczego, który
p r z e k r o c z y ł p r ó g w y b o r c z y,
obliczane są kolejne ilorazy
całkowitej liczby głosów uzyskanych przez dany komitet
i kolejnych liczb naturalnych, czyli
ilorazy wyborcze. O podziale miejsc
pomiędzy komitetami decyduje
wielkość obliczonych w ten sposób
ilorazów. Jednym słowem, czarna

Otrzymali mandaty:
1) Jacek Protas
24 266 głosów
2) Leonard Krasulski
19 747 głosów
3) Zbigniew Babalski
19 293 głosy
4) Jerzy Wilk
18 620 głosów
5) Elżbieta Gelert
11 590 głosów
6) Monika Falej
11 093 głosów
7) Zbigniew Ziejewski
9 028 głosów
8) Robert Gontarz
7 702 głosów

magia dla większości wyborców….
Zwolennicy metody D’Hondta
wskazują jako plus tej metody, że
wygrana partia otrzymuje
dodatkową premię dzięki, której jest
w stanie sformować rząd. Czy
jednak sprawiedliwym jest, że
partia, która dostała np. 6 razy
więcej głosów niż inna partia
otrzymuje aż ponad 20 razy więcej
Posłów? Tu już można by było
polemizować… Czy sprawiedliwym
jest, że kandydat, który w danym
okręgu wyborczym otrzymuje
więcej głosów ostatecznie nie
otrzymuje mandatu wyborczego?
Też można z tym polemizować.
Niestety tak właśnie było w tych
wyborach o czym świadczą

poniższe zestawienia. W okręgu 34
mandat Posła zdobył Robert
Gontarz z PiS (7 702 głosów). Nie
zdobył go natomiast Piotr Cieśliński
z Koalicji Obywatelskiej, który miał
160 głosów więcej (7 862 głosów).
W okręgu olsztyńskim doszło do
podobnej sytuacji. Tym razem
mandat Posła zdobył Jerzy Małecki
z PiS (9 631 głosów). Nie otrzymał
mandatu Posła Piotr Lisiecki
z Konfederacji (10 919 głosów).
Choć Piotr Lisiecki z Konfederacji
zdobył prawie 1300 głosów więcej
niż kandydat PiS to jednak mandatu
nie zdobył.
No cóż, nieszczęsny D’Hondt i tyle
mamy sprawiedliwości…

Otrzymali najwięcej głosów:
1) Jacek Protas
24 266 głosów
2) Leonard Krasulski
19 747 głosów
3) Zbigniew Babalski
19 293 głosy
4) Jerzy Wilk
18 620 głosów
5) Elżbieta Gelert
11 590 głosów
6) Monika Falej
11 093 głosów
7) Zbigniew Ziejewski
9 028 głosów
8) Piotr Cieśliński
7 862 głosów

Otrzymali mandaty:

Otrzymali najwięcej głosów:

1) Wojciech Maksymowicz
31 575 głosów
2) Janusz Cichoń
26 402 głosów
3) Marcin Kulasek
20 453 głosów
4) Urszula Pasławska
19 528 głosów
5) Paweł Papke
19 415 głosów
6) Iwona Arendt
17 916 głosów
7) Michał Wypij
14 170 głosów
8) Wojciech Kossakowski
11 257 głosów
9) Anna Wasilewska
10 982 głosów
10) Jerzy Małecki
9 631 głosów

1) Wojciech Maksymowicz
31 575 głosów
2) Janusz Cichoń
26 402 głosów
3) Marcin Kulasek
20 453 głosów
4) Urszula Pasławska
19 528 głosów
5) Paweł Papke
19 415 głosów
6) Iwona Arendt
17 916 głosów
7) Michał Wypij
14 170 głosów
8) Wojciech Kossakowski
11 257 głosów
9) Anna Wasilewska
10 982 głosów
10) Piotr Lisiecki
10 919 głosów

Podział mandatów wg. Metody
D’Hondta:

Podział mandatów wg. liczby głosów
na kandydata:

Podział mandatów wg. Metody
D’Hondta:

Podział mandatów wg. liczby
głosów na kandydata:

PiS – 4 mandaty
Koalicja Obywatelska – 2 mandaty
Lewica – 1 mandat
PSL – 1 mandat

PiS – 3 mandaty
Koalicja Obywatelska – 3 mandaty
Lewica – 1 mandat
PSL – 1 mandat

PiS – 5 mandatów
Koalicja Obywatelska – 3 mandaty
PSL – 1 mandat
Lewica – 1 mandat

PiS – 4 mandaty
Koalicja Obywatelska – 3 mandaty
PSL – 1 mandat
Lewica – 1 mandat
Konfederacja – 1 mandat

Okręg elbląski z najniższą frekwencją w Polsce!
Tegoroczne wybory były jednymi z najważniejszych w ostatnim 30-leciu. Po raz pierwszy doszło do tego, że przez 4 lata władzę sprawował jeden komitet wyborczy. Zmotywowało to w
dużej mierze wyborców opozycji, którzy znacznie wpłynęli na wynik frekwencji wyborczej w całym kraju.
Okręg elbląski z najniższą
frekwencją w Polsce! Okręg
olsztyński niewiele wyżej…
Niestety ogólnopolski trend nie
dopisał w naszym regionie.
To smutne, gdyż jakby nie patrząc
nasz głos decyduje, o tym jak silny
mandat mają kandydaci wywodzący się z naszego regionu.
W skali kraju frekwencja wyniosła
61,74%.
W okręgu 35 (olsztyńskim)
frekwencja wyniosła 54,32%.
Najniższa w skali całego kraju była
w okręgu 34 (elbląskim) gdzie
wyniosła 52,71%.

Warto by wybrani Posłowie
z okręgu elbląskiego niezależnie od
ugrupowania zastanowili się w jaki
sposób można sprawić, by wyborcy
z ich terenów nie zajęli za 4 lata
ostatniego miejsca w kraju pod
względem frekwencji wyborczej.
Poniżej zestawienie frekwencji
w poszczególnych terenach
z okręgu 34 i 35:

Poniżej zestawienie frekwencji w poszczególnych terenach
z okręgu 34 i 35:
1) Miasto Olsztyn 67,12%
2) Miasto Elbląg 60,04%
3) Olsztyński 54,01%
4) Nowomiejski 53,86%
5) Iławski 53,46%
6) Giżycki 53,24%
7) Mrągowski 52,69%
8) Ostródzki 51,49%
9) Szczycieński 51,47%
10) Działdowski 51,41%
11) Lidzbarski 50,96%

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Węgorzewski 50,04%
Ełcki 49,78%
Piski 49,33%
Nidzicki 49,10%
Kętrzyński 48,77%
Braniewski 48,73%
Bartoszycki 48,68%
Elbląski 47,83%
Olecki 47,36%

21) Gołdapski 46,42%
19)
Elbląski 47,83 %
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„Niepodległa do hymnu!”. Już niebawem obchody 101. rocznicy
Niepodległej Polski
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość!
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami
sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.” - opisał moment wielkiego wzruszenia i entuzjazmu premier Jędrzej Moraczewski. W tym roku
przypada 101. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Zobacz jak poszczególne miasta w woj. warmińsko- mazurskim zaangażują się w obchody Święta.

123 lata pod zaborami...
11 Listopada 1918 dał Polakom
odetchnąć choć na chwilę...
Po 123 latach życia pod zaborami,
Polska zaczęła stawać się krajem
wolnym. Tak, wydawało się
wszystkim, w listopadzie 1918 r.
Niestety jak dobrze wiemy Polska
w kolejnych kilkudziesięciu latach
musiała stawić opór totalitarnym
systemom niemieckim i radzieckim. Gdyby jednak nie sukces
w 1918 roku, siły jakiej nabraliśmy
w tamtych latach, Polakom trudniej
byłoby walczyć o wolność
w kolejnych latach XX wieku.
Dlatego też 11 listopada 1918 roku
to bardzo ważna data w życiu
każdego z nas. Nasz dzisiejszy
świat, ojczyzna, język i narodowa
duma mogłyby być inne, gdyby nie
marszałek Józef Piłsudski i miliony
walczących Polaków- patriotów.
W tym roku przypada 101. rocznica upamiętnienia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z tej
okazji w całej Polsce organizowana jest akcja „Niepodległa do
hymnu”. Polacy zbiorą się we
wskazanym miejscu i odśpiewają
hymn.
„Niepodległa do hymnu” to jedyne
w swoim rodzaju wydarzenie,
zapoczątkowane rok temu na
setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Chcemy
przenieść tę nową tradycję na
kolejne stulecie i dać wszystkim
możliwość zaśpiewania hymnu
wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami.
Pomysłodawcą i koordynatorem
akcji „Niepodległa do hymnu” jest
Biuro Programu „Niepodległa”.
Braniewo rozpocznie najwcześniej. Już 8 listopada
mieszkańcy Braniewa odśpiewają hymn państwowy.
W Braniewie z inicjatywy placówek
oświatowych mieszkańcy odśpiewają hymn narodowy w piątek 8
listopada 2019 roku, o godz. 11:11
w Amfiteatrze im. Henryka
Mrozińskiego. Wspólnie zadbajmy
o frekwencję właściwą tak
ważnemu świętu narodowemu gorąco apeluje i zaprasza do
obchodów Święta Niepodległości
Burmistrz Tomasz Sielicki
W Elblągu Bieg i koncert dla
Niepodległej
Sporo różnych inicjatyw czeka na
mieszkańców Elbląga, którzy będą
mogli obchodzić Święto Niepodległości, nie tylko śpiewając
patriotyczne pieśni, ale również
biorąc udział w Biegu Niepodległości, który odbędzie się o 13:30
z ulicy Teatralnej.

11.00 msza św. w intencji Ojczyzny
w katedrze pw. św. Mikołaja
12.00 przemarsz ulicami miasta
(Stare Miasto – Plac
Jagiellończyka)
12.30 uroczystości patriotyczne,
pokaz sprzętu wojskowego,
żołnierska grochówka ( Plac
Jagiellończyka)
13.30 Bieg Niepodległości (start ulica Teatralna)
17.00 koncert „Elbląg dla
Niepodległej” - koncert polskich
kompozytorów muzyki filmowej
w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry
Kameralnej pod batutą Szymona
Sutora, z udziałem chóru Cantata
pod dyrekcją Marty Drózdy –
Kulkowskiej oraz Elbląskich
Diamentów (Hala Sportowo –
Widowiskowa Al. Grunwaldzka).
Akcja „Niepodległa do hymnu”
odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole
Podstawowej nr 14.
W Olsztynie III Bieg Niepodległości - do wyboru dwie trasy
W Olsztynie poza patriotycznymi
uroczystościami nie zabraknie
wielkiego sportowego wydarzenia
jakim będzie III Olsztyński Bieg
Niepodległości.
Wydarzenie
z roku na rok przyciąga coraz
większą liczbę miłośników
biegania. W tym roku do wyboru są
dwie trasy – na 10 km i na 5 km.
Biegniemy trasą nad jeziorem
Ukiel. W związku z coraz
większym zainteresowaniem
organizatorzy wprowadzili limit
600 uczestników. Trwają zapisy
online na stronie:
www.projektigrzyska.pl/zapisy/
Do wyboru są dwie trasy.
Zaawansowani biegacze
z pewnością zdecydują się na
trasę 10-kilometrową. Z kolei ci
mniej wprawieni w boju, którzy
również aktywnie chcą świętować
Dzień Niepodległości, mogą
wybrać dystans 5-kilometrowy.
Organizatorzy deklarują, że
zawsze kierują się dewizą
„Najpierw zabawa potem
rywalizacja” i Olsztyński Bieg
Niepodległości jest przygotowany
właśnie w takim duchu. Zawody
mają mieć charakter radosnej
przygody dla wszystkich, bez
nastawienia na rywalizację za
wszelka cenę i łamanie życiowych
rekordów. Dlatego też zapraszamy
wszystkich do uczestnictwa, jak i
do kibicowania kilku setkom
zawodników na trasie!
Bieg Niepodległości odbędzie się
w poniedziałek, 11 listopada na
terenie Centrum RekreacyjnoSportowego Ukiel. Bieg na 5 km
rozpocznie się o godz. 11:00,
z kolei bieg na 10 km – o godz.

11:11.
Szczegółowe informacje o
wydarzeniu znajdziesz na stronie:
www.facebook.com/Niepodleglos
ciBieg
Pasłęcki Ośrodek Kultury
przygotował bardzo ciekawy
program artystyczny
W Pasłęku 101 obchody Dnia
Niepodległości zaczynają się
o godzinie 10.00 Mszą świętą za
O j c z y z n ę w k o ś c i e l e ś w.
Bartłomieja w Pasłęku (Plac św.
Wojciecha 11). Po Mszy Świętej
o godz. 11:30 odbędą się
Uroczystości Patriotyczne w sali
widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury (Plac św.
Wojciecha 5).
W programie:
- występ solistów z sekcji wokalnej
POK prowadzonej przez
Wojciecha Hazę:
Nikola Głuszyk - „Co to jest
niepodległość”
Michał Cichocki - „Wolność”,
„Ojczyzna”
Kinga Jankiewicz - „Walczyk Lilu”,
„A jeśli nie wrócę”
Akompaniament na pianinie
Katarzyna Cichocka
- występ zespołu "Perełki"
działającego przy PUTW,
- koncert zespołu "Knitter's Jazz
Band" działającego przy
Pasłęckim Ośrodku Kultury,
w repertuarze m.in.: Gdzie są
kwiaty..., Biały Krzyż, Ojczyzna,
Gaj, Ludzkie Gadanie, Czas nas
u c z y p o g o d y, K i e d y z n ó w
zakwitną..., Ada to nie wypada,
Dopóki jesteś, Już nie zapomnisz
mnie.
Orneta i Iława również
odśpiewają hymn
W tych miejscowościach również
odbędzie się akcja "Niepodległa
do hymnu". Będzie ona miała
miejsce w Iławskim Centrum
Kultury oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Ornecie.
Obydwa wydarzenia odbędą się
11 listopada, o godzinie 12:00.
Lidzbark Warmiński weźmie
udział w pikniku "Służymy
Niepodległej" wśród 34 miast
w Polsce
Lidzbark Warmiński za sprawą
9 Pułku Rozpoznawczego weźmie
udział w pikniku wojskowym
"Służymy Niepodległej". To akcja
organizowana przez Ministerstwo
Obrony Narodowej, gdzie
10 listopada w 34 miastach Polski,
w tym właśnie w Lidzbarku
Warmińskim, o godzinie 15:00
zostanie wraz z wojskiem

odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego,
czyli "Marsz Pierwszej Brygady".
W programie pikników jest m.in.
prezentacja sprzętu wojskowego
i wyszkolenia żołnierzy, kino
frontowe, występy orkiestr wojskowych, żołnierska grochówka oraz
wiele innych atrakcji. Pikniki
w całej Polsce zakończy uroczysty
Capstrzyk Niepodległości.
„Marsz Pierwszej Brygady”
powstał pod koniec I wojny
światowej. Stał się też nieoficjalnym hymnem legionistów.
15 sierpnia 2007 roku decyzją
ówczesnego ministra obrony
narodowej Aleksandra Szczygło
fragmenty „Marszu Pierwszej
Brygady” zostały uznane za pieśń
reprezentacyjną Wojska
Polskiego. Dziś jest ona wykonywana podczas obchodów
Święta Wojska Polskiego,
uroczystości patriotycznych
z udziałem wojska, a także
w czasie uroczystości wojskowych
organizowanych w jednostkach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.

Piknik "Służymy Niepodległej"
Plac Wolności, Lidzbark
Warmiński od godziny 11:00
Polityka historyczna to bardzo
ważny punkt w polityce rządu
Prawa i Sprawiedliwości. Obchody
100- lecia Niepodległości były
wyjątkowe. Wszelkie działania
w tej dziedzinie są niewątpliwym
powodem do dumy obecnego
rządu polskiego. Z roku na rok
pamięć historyczna rośnie
w Narodzie. W tym roku rząd
Polski, a także lokalne samorządy
również dołożyły wielkich starań
by godnie uczcić 101 rocznicę
odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Warto wziąć udział
w licznych inicjatywach.
Red.
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KONKURS: Wygraj podwójną wejściówkę
Już w grudniu w Olsztynie i Elblągu wielkie
gwiazdy polskiej sceny muzycznej
zaśpiewają świąteczne przeboje
Szybkimi krokami zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Wielu z nas już dziś myśli
o tym by spędzić czas z najbliższymi, zjeść ulubione potrawy, a także posłuchać, jak co roku
ulubionych kolęd czy przebojów świątecznych. Nie lada gratka szykuje się dla mieszkańców
Elbląga i Olsztyna, którzy w okresie świąt będą mogli się wybrać na Christmas Timeǃ Concert.
Już w grudniu wielkie koncerty
w Olsztynie i Elblągu
Tym, którzy dokładnie interesują się polską
sceną muzyczną i koncertami dobrze znane
są już serie występów bardzo znanych
polskich artystów w towarzystwie orkiestry
wykonujących różnego rodzaju utwory.
Koncerty z serii Tribute to... i Tribute to... 2
zapisały się w sercach wielu miłośników
muzyki. Do tej pory słyszeliśmy wykonania
znanych utworów filmowych, utwory
legendarnych artystów. Tym razem najwięksi
polscy artyści zaśpiewają w wielu miastach
Polski światowe przeboje świąteczne
z towarzyszeniem orkiestry. Koncerty odbędą
się m.in. w: Suwałkach, Tarnowie,
Częstochowie, Koszalinie, Kielcach, Elblągu,
Olsztynie, Wałbrzychu.

Na scenie wystąpią m.in.:
Justyna Steczkowska
Andrzej Piaseczny
Kasia Moś
Halina Młynkowa
Kasia Cerekwicka
Koncert poprowadzi Piotr Polk.
Termin koncertów:
21 grudnia, Elbląg, Hala SportowoWidowiskowa, MOSiR godz. 19:00
27 grudnia, Olsztyn, Hala Urania, godz. 19:00
Bilety do kupienia na www.royalconcert.pl

KONKURS – Wygraj podwójne zaproszenie na Christmas Timeǃ Concert, który odbędzie się 21 grudnia w Elblągu
Chcesz odpowiednio nastroić się do Świąt Bożego Narodzenia.... a przy okazji zobaczyć znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej? To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko wziąć
udział w konkursie i liczyć, że los uśmiechnie się właśnie do Ciebie.
Specjalnie dla czytelników Gazety Bogaty Region oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl przygotowaliśmy konkurs, gdzie do wygrania jest podwójna wejściówka
na Koncert "Christmas Timeǃ Concert", który odbędzie się 21 grudnia w Elblągu.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 16 listopada wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując „Kocham Świąteczny Czas”, a w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzyma osoba, która wyśle 16 listopada e-maila jako 8-ma w kolejności tego dnia. Pierwszeństwo wygranej będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 16
listopada.
4) Z wygraną osobą skontaktujemy się drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej lub drogą pocztową na wskazany przez wygranego adres.
Zapraszamy do zabawy i konkursu – Redakcja Bogaty Region

"Miej w opiece Naród cały" – hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości
w stolicy Polski
Lokalne obchody Dnia Niepodległości to wydarzenia w których weźmie udział zazwyczaj kilkaset lub kilka tysięcy osób. Wydarzeniem, które jednoczy jednak kilkadziesiąt a czasem
setki tysięcy osób od lat w Polsce jest Marsz Niepodległości jaki przechodzi ulicami Warszawy. Warto choć raz w życiu wziąć w nim udział by stanąć wśród wielu Polaków patriotów.
"Miej w opiece Naród cały" - to
hasło tegorocznego Marszu
Niepodległości
Nagrania wideo w internecie
z Marszów Niepodległości
z minionych lat robią wrażenie.
Tysiące Polaków z biało- czerwonymi flagami połączeni jednego
dnia razem śpiewają patriotyczne
pieśni. W tym dniu nikt nie patrzy na
drugiego jakie ma poglądy
polityczne, czy jest bogaty czy
biedny, czy pochodzi z dużej
miejscowości czy małej lub wsi.
Wszyscy tego dnia wspólnie
maszerują stolicą Polski by oddać
pamięć tym, którzy polegli za nasz
kraj przelewając własną krew dla
przyszłych, NASZYCH, pokoleń.

Marsz Niepodległości i patriotyczne
wspomnienia uświadamiają nam
wszystkim, że w obliczu zagrożenia i wojny wszelkie bieżące
spory i polityczne walki nie mają
żadnego znaczenia, wszyscy
stajemy ramię w ramię w obronie
Polski i naszych rodzin.
W tym roku Marsz Niepodległości
pójdzie pod hasłem Miej w opiece
Naród cały!, pochodzącym z pieśni
maryjnej "Z dawna Polski Tyś
Królową". 11 listopada ulicami
stolicy przejdzie X Marsz
Niepodległości. Chcemy
podkreślić, że nasza tożsamość
narodowa jest nierozłączna z wiarą
katolickąmówili podczas
konferencji prasowej organizatorzy

Marszu Niepodległości.
Członek zarządu stowarzyszenia
Marszu Niepodległości Tomasz
Kalinowski mówił, że w 2019 r.
miały miejsce setki aktów antykatolickich, antychrześcijańskich,
antynarodowych. Chcemy odwołać
się do hasła właśnie patriotycznego, narodowego, ale
i katolickiego, chrześcijańskiego i to
chcemy podkreślać w marszu że
tożsamość narodowa jest
nierozłączna z naszą wiarą
katolicką, z chrześcijaństwem.
Marsz ruszy tradycyjnie z ronda
Dmowskiego, przejdzie Alejami
Jerozolimskimi, a jego trasa
zakończy się na błoniach
przy Stadionie Narodowym

w Warszawie.
Przed marszem zostanie
odprawiona Msza Święta
w klasycznym rycie rzymskim.
Odbędzie się o godzinie 10:00
w kościele pw. Najświętszego
Zbawiciela znajdującego się na
ulicy Marszałkowskiej 37
w Warszawie. Po Mszy Świętej
uczestnicy marszu ruszą
pochodem w kierunku Ronda
Dmowskiego odmawiając
Różaniec Święty.
Red.
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Od lewego do prawego

Listopad

2019

Czy metoda D'Hondta liczenia głosów
w wyborach powinna być zmieniona?
Od lewego do prawego
Po przerwie związanej z kampanią wyborczą powracamy do naszego comiesięcznego cyklu
"od lewego do prawego", w którym tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym politykom z różnej
strony sceny politycznej na ten sam temat. Tym razem spytamy o to jak oceniają nowy układ sił
sejmowych i w Senacie oraz o to czy metoda D'Hondta liczenia głosów w wyborach powinna być
zmieniona?
Pytanie zadane politykom tym razem brzmiało:
1) Jak ocenia Pan wynik swojego ugrupowania i nową sytuacje w Sejmie i Senacie? O co Pańska partia
będzie walczyć na początku kadencji? Jakie zmiany są w danej chwili najważniejsze?
2) Opozycja zdobyła więcej głosów niż partia rządząca PiS. Mimo to rząd stworzy Prawo i Sprawiedliwość.
W naszych okręgach również pojawiły się przykłady kandydatów, którzy nie zdobyli najwyższych wyników w swoim okręgu, a mimo to zdobyli mandat Posła. Czy warto postawić za 4 lata na inną
metodę liczenia głosów? Czy warto wprowadzić JOW-y zamiast Metoda D'Hondta w poszczególnych okręgach? Jakie jest Pani/ Pana zdanie?

JOW-y spłaszczają wynik
wyborczy i eliminują mniejsze
partie.
Liderzy opozycji
demokratycznej powinni
skupić się na odpowiedniej
formule, która pozwoli przejąć
władzę
Wyborcy zaufali obietnicom
Prawa i Sprawiedliwości,
lekceważąc zagrożenia dla
demokracji, praworządności,
naszej obecności we wspólnocie europejskiej, a finalnie
doprowadzenie do głębokiego
kryzysu społecznego i gospodarczego, będącego prawdopodobnym
finałem stylu sprawowania władzy, jaki obserwujemy od czterech lat.
Naszym zadaniem – w tej sytuacji – będzie ograniczanie szkód, jakie
Polacy z tego powodu odniosą. Chodzi m.in. o wykorzystanie przyznanych
już środków unijnych (np. na rolnictwo czy ochronę środowiska), które
mogą zostać przez Polskę niewykorzystane albo Polsce odebrane na
skutek niekompetentnych rządów.
Ważna jest także obrona zasad demokracji i zagrożonej niezależności
politycznej sądownictwa, samorządów oraz mediów. Zagrożenie jest tak
poważne, że grozi uruchomieniem procedur wykluczenia Polski z Unii
Europejskiej.
Liczymy, że wygrana kandydatów opozycji demokratycznej w Senacie
pozwoli przywrócić prawidłowy proces stanowienia prawa na tym etapie.
Zamkniemy procedury tworzenia ułomnego prawa podczas nocnych
obrad, bez konsultacji i bez dialogu społecznego. Będziemy także
przedstawiali własne projekty legislacyjne, służące Polsce i Polakom.
Projekty w dużej mierze będą wynikały z programu „Twoja Polska”, ale
także z bieżących potrzeb.
Konsekwentnie będziemy dążyli do rozliczenia osób, których obecność w
różnych strukturach Państwa Polskiego zagraża naszemu
bezpieczeństwu, a przynajmniej publicznie stawiane im zarzuty powinny
zostać dokładnie zbadane.
Co do odpowiedzi na drugie pytanie:
Metoda D`Hondta nie oddaje dobrze rzeczywistych nastrojów
społecznych, ale pozwala na uformowanie sprawnej większości rządowej.
To ważny atut.
Ewentualna modyfikacja sposobu liczenia głosów musi być dobrze
przeanalizowana. Wątpię, by zastąpienie D`Hondta systemem JOW-ów
było dobrym rozwiązaniem. JOW-y znacznie skuteczniej „spłaszczają”
wynik wyborczy i eliminują mniejsze partie niż systemy większościowe.
Moja rada dla liderów partii jest taka, by przeanalizowali ordynację
wyborczą przed wyborami i wybrali takie rozwiązanie wyborcze, które im
najlepiej służy. W mojej opinii, w minionych wyborach duża część
ugrupowań tzw. opozycji demokratycznej nastawiło się na sukces partyjny,
a nie na przejęcie władzy w Polsce. I wynik wyborczy to potwierdził:
poszczególne partie uzyskały satysfakcjonujące ich wyniki, ale jako całość
opozycja nie zdobyła takiej liczby mandatów, która upoważniałaby je do
przejęcie władzy w Polsce.
Przypomnę, że zwycięski PiS ma na swoich „zjednoczonych” listach
reprezentantów trzech partii i dzięki temu – mimo, że uzyskał o ok. 900 tys.
mniej głosów – to wygrał wybory i prawo do tworzenie samodzielnego
rządu. Gdyby opozycję stać było na podobne rozwiązanie, dzisiaj
formowała by swój Rząd.
Jerzy Wcisła, senator RP, Platforma Obywatelska

Metoda D'Hondta liczenia głosów jest idiotycznaǃ To element blokady sceny
politycznej. Lepsza byłaby metoda proporcjonalno-większościowa
Wynik Konfederacji jest bardzo dobry ze względu na liczbę oddanych głosów, tj. ok.
1.256.000. Świadczy to o tym, że naród budzi się z lewackiego letargu widząc
zakłamanie rządów "dobrej zmiany" i pamiętając afery z czasów sprawowania władzy
przez PO-PSL. Jednak sytuacja polityczna w Sejmie nie uległa zmianie- czekają nas
kolejne cztery lata pod władzą socjalistów z Partii PiS, a więc dalsze zadłużanie państwa
(czytaj: obywateli) oraz realizacja nieuprawnionych roszczeń żydowskich. Konfederacja
nie jest wstanie zablokować powyższych działań mając tylko 11 Posłów, ale będzie
wytykać rządowi z trybuny sejmowej i w mediach ograbianie narodu z owoców jego pracy
(olbrzymie podatki) i z majątku na rzecz organizacji "przemysłu holokaustu".
Najważniejszą pożądaną zmianą jest odblokowanie potencjału ekonomicznego
Polaków poprzez likwidację podatków PIT i CIT oraz zniesienie pozwoleń, zezwoleń,
licencji i koncesji na działalność gospodarczą.
Rzeczywiście uzyskanie mandatu poselskiego jest uzależnione od idiotycznej reguły D'Hondt'a dającej premię partii
z największym poparciem- jest to jeden z elementów blokady sceny politycznej razem z progiem 5% oraz złodziejską
dotacją dla partii już będących w Sejmie. Należy oczywiście znieść ten sposób liczenia mandatów i wprowadzić nową
metodę proporcjonalno-większościową polegającą na tym, że w danym okręgu mandaty poselskie przypadają każdej
partii, która zdobyła jakiekolwiek głosy. Pozostałyby tylko dwa ograniczenia. Pierwszy jakim byłoby zebranie 10 000
podpisów (tak jak obecnie) by można było brać udział w wyborach, drugi warunek liczba mandatów w danym okręgunp. 8 mandatów z okręgu elbląskiego (tak jak teraz). Wówczas w przypadku większej niż 8 liczby zarejestrowanych
i biorących udział w wyborach partii mandaty przypadają tylko 8 z największą liczbą głosów, a w przypadku mniejszej
liczby partii niż 8 (tak obecnie 5 lub 6) dodatkowe mandaty (z tych ośmiu) będą przydzielane partiom z większym
poparciem- proporcjonalnie!
Należy wykluczyć zupełnie pomysł Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW)! W Wielkiej Brytanii, gdzie
istnieje taki system wyborczy scena polityczna jest zablokowania na dziesięciolecia- wygrywa wybory zawsze jedna
partia z dwóch: tzw. konserwatywna (umiarkowani socjaliści) lub tzw. liberalna (socjaliści). Nie ma tam szans żadna
partia prawdziwie wolnościowa. Następne wybory za 4 lata- walczymy dalej!
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina- Mikke
W 2015 r. organizowaliśmy akcję "STOP JOW" i hasło to jest wciąż
aktualne
Lewica po czterech latach nieobecności w Sejmie wraca na Wiejską.
Udało nam się też - pierwszy raz od 2006 r. - wprowadzić naszych
przedstawicieli do Senatu. To duży sukces, bo do tej pory obowiązywała
zasada, że partia, która raz wypadła z Sejmu, już do niego nie wraca. A my
wracamy z dwukrotnie większą reprezentacją. Jest nas na Wiejskiej 51
lewicowych posłów i posłanek, senatorów i senatorek. Ten wynik mówi
jasno: Polacy potrzebują lewicy, a trzy lewicowe partie: SLD, Wiosna
i Razem mają dobrą ofertę dla Polski. O co będziemy walczyć?
Odpowiedź jest prosta. Od pierwszego posiedzenia Sejmu zaczynamy
realizować nasz program: będziemy składać projekty ustaw i próbować przekonać do nich większość w Sejmie
i Senacie. Na pierwszy ogień idą dwa projekty: obiecane przez nas leki za 5 złotych oraz przeniesienie siedzib części
ministerstw poza Warszawę. Te projekty złożymy na przełomie listopada i grudnia, gdy Sejm zacznie już
merytoryczną pracę.
Odpowiadając na drugie pytanie, tak działa ordynacja wyborcza. Podobne rozwiązania obowiązują nie tylko w Polsce,
ale także w wielu krajach zachodnioeuropejskich. Partia, która wygrywa wybory, dostaje pewną premię za sukces
i tworzy samodzielnie rząd. Możemy się spierać, czy to dobrze, ale na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż
jednomandatowe okręgi wyborcze. Lewica od lat mówi im stanowczo nie. Gdy one obowiązują, mandat posła
zdobywa ten, kto ma najlepszy wynik, a głosy na wszystkich innych kandydatów idą do kosza. To nieuczciwe. Taki
system obowiązuje w wyborach do Senatu. Lewica ma dzisiaj 2 senatorów. Gdybyśmy jednak nie wybierali senatorów
w okręgach jednomandatowych, SLD zdobyłoby 10-12 przedstawicieli w izbie wyższej. W 2015 r. organizowaliśmy
akcję "STOP JOW" i hasło to jest wciąż aktualne.
Poseł Lewicy Marcin Kulasek, Sekretarz Generalny SLD

www.bogatyregion.pl
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Dyskusja nad ordynacją wyborczą
powinna się odbyć. Jest to jednak zadanie
dla socjologów i politologów, a nie dla
polityków i polityczek.
To bardzo dobry wynik i to z kilku powodów. Po
pierwsze, Lewica jest trzecią siłą polityczną
w kraju, po drugie Polki i Polacy o lewicowych
poglądach wreszcie znaleźli swoją
reprezentację w Parlamencie. Lewica wraca
i aktywnie chce walczyć o lepsze jutro.
Będziemy walczyć o przyzwoitość w polityce,
o godne życie dla wszystkich obywateli
i obywatelek, a nie tylko wybranych grup społecznych.
Chcemy zagwarantować równość wobec prawa. Nikt w Polsce nie może
być wykluczony, czuć się gorszym ze względu na płeć, wierzenia, czy
orientację. Najważniejsze jest teraz, by "zakopać topór wojenny", by Polki
i Polacy odzyskali wiarę w Państwo, jego sprawczość, a politycy zabrali
się do pracy.
Metoda podziału mandatów jest dość skomplikowana. Faworyzuje ona
duże ugrupowania, jednak JOW-y w polskich realiach tę faworyzację
moim zdaniem jeszcze bardziej by spotęgowały. Dyskusja nad ordynacją
powinna się odbyć, jednak jest to zadanie dla socjologów i politologów,
a nie dla polityków i polityczek, którzy będą głównie bronić własnych
interesów.
Monika Falej, Posłanka Lewicy- Wiosna
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Dotychczasowy system wyborczy istnieje od wielu lat i jest sprawdzony. JOW-y
sprawdzają się tylko w wyborach do Senatu
Dzięki zaufaniu Polek i Polaków Zjednoczona Prawica ponownie uzyskała w Sejmie
większość bezwzględną, która pozwala na dalsze sprawowanie samodzielnych rządów.
Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej. Głosując na Prawo
i Sprawiedliwość, wyborcy opowiedzieli się za Polską Plus, czyli za naszą rodzimą wersją
państwa dobrobytu. Obywatele wybrali taki model rozwoju naszej Ojczyzny, którego celem
jest doprowadzenie do tego, by w niezbyt odległej przyszłości wszyscy Polacy mogli się
cieszyć takim samym poziomem i jakością życia, co mieszkańcy najzamożniejszych krajów
europejskich.
Oddając głos przeciwko Polsce Minus, wyborcy powiedzieli »nie« polityce złego rządzenia i niemożności, polityce
ciągłego powtarzania, że »pieniędzy nie ma i nie będzie«. Popierając kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości Polki
i Polacy zagłosowali za Polską godnego życia – solidarną i sprawiedliwą, dbającą o dobro ogółu obywateli. Za Polską
kierującą się w polityce wewnętrznej i zagranicznej naszą racją stanu i naszymi narodowymi interesami.
W najbliższych czterech latach czeka nas wiele ciężkiej pracy. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy są
na nią gotowe. Wiemy, co należy zrobić, by Polakom żyło się coraz lepiej. Mamy dobry program i będziemy go
konsekwentnie realizować.
Dotychczasowy system wyborczy istnieje od wielu lat i jest sprawdzony. Proporcjonalna ordynacja wyborcza połączona
z dotychczasową metodą D'hondta w przypadku wyborów do Sejmu od kilku kadencji gwarantuje większość, która jest
w stanie sformować Radę Ministrów i sprawować stabilne rządy przez całą kadencję. Powoduje to wzmocnienie
demokracji i stabilność Państwa. Zmiana mogłaby spowodować rozdrobnienie partyjne w Sejmie, które skutkowałoby
ciągłą zmianą rządów i przedterminowe wybory, co znacznie osłabiłoby nasze Państwo. Ordynacja większościowa
oparta na JOW-ach ma rację bytu jedynie w wyborach do Senatu.
Marcin Kazimierczuk, PiS, Radny Sejmiku woj. warmińsko- mazurskiego
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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 zetkneli się z tym problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie, że największą
bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi miejscami dla naszych najbliższych. Poza wolnymi miejscami chcemy jednocześnie
by było to też miejsce z komfortowymi warunkami dla naszych najbliższych. Na całe szczęście widać poprawę w tym zakresie i powstają nowe ośrodki, które
świadczą właśnie takie usługi. Takim Domem Seniora, który 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
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