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W siedzibie redakcji mijaj¹ ostatnie godziny i minuty do premiery naszej
gazety regionalnej. Burza mózgów trwa, wymyœlaj¹c jakie pierwsze s³owa
powinniœmy skierowaæ do naszych nowych czytelników i mieszkañców
regionu. Pada najprostsza propozycja: Niech podpowie nam coœ wujek
Google! - on wie wszystko. No i podpowiada... du¿e bezrobocie, stolica
województwa to nie Gdañsk ani Warszawa, i te odwieczne kompleksy
poszczególnych miast. Serca zaczê³y nam mocniej pulsowaæ, a w g³owach
niepotrzebna pustka i przera¿enie. Po chwili otrzeŸwienia (przyp. red. w gwoli
œcis³oœci dla wszystkich, ¿adnych g³êbszych nie by³o) wyjmujemy kartkê
papieru i ka¿dy z Redakcji wypisuje punkty, z których mieszkañcy regionu
mog¹ byæ dumni. Po chwili Wydawca i Redaktor Naczelny musz¹ uspokajaæ
ca³¹ Redakcje mówi¹c: Spokojnie, w tym numerze maj¹ siê znaleŸæ tak¿e
artyku³y bie¿¹ce, a nie tylko lista powodów do dumy naszego województwa.
Ograniczamy j¹ do 10 punktów, jednak po tej dyskusji wiemy, ¿e ka¿dy
mieszkaniec woj. warmiñsko-mazurskiego nie powinien mieæ ¿adnych
kompleksów. Zmiany jakie obserwujemy wokó³ to zas³uga nas wszystkich.
Nasze otoczenie zmieniaj¹ Marsza³kowie, Wojewoda, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie i So³tysi Gmin oraz Radni. Nie mo¿emy jednak
zapominaæ o przedsiêbiorcach, tysi¹cach spo³eczników i wolontariuszy oraz
wszystkich mieszkañcach. Tworzymy jedn¹ dru¿ynê, której powinien
przyœwiecaæ jeden cel..... Bogactwo Regionu, nas Wszystkich. Sporo ju¿ osi¹gnêliœmy jako Region, teraz pora na kolejne sukcesy
i powody do dumy. Skorzystajmy z doœwiadczenia wieloletnich samorz¹dowców i dodajmy do tego energiê m³odego pokolenia.
B¹dŸmy Bogat¹ Warmiñsko-Mazursk¹ Rodzin¹ ... pozb¹dŸmy siê kompleksów, stereotypów i sztucznych podzia³ów na Elbl¹g
i Olsztyn, du¿e miasta i ma³e wsie.... My chcemy jako Redakcja tylko w tym pomóc i po to powstaje nasza gazeta. Oby pisa³a do
koñca œwiata..... ¯yczymy mi³ej lektury, telefon lub smartfona mo¿na od³o¿yæ na bok. Nacieszmy siê chwil¹ z gazet¹, jak nasi
wielcy przodkowie w regionie.
Redaktor Naczelny
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30 miliardów pozyska³o warmiñsko-mazurskie podczas 15 lat w Unii
Europejskiej. Gdzie trafi³y unijne fundusze?
Bilans cz³onkostwa w Unii Europejskiej w skali makroekonomicznej dla Polski to spór, który z ca³¹
pewnoœci¹ ekonomiœci bêd¹ toczyæ. Warto jednak rozejrzeæ siê w naszym regionie i doceniæ te
osoby, które po euro z Brukseli siê schyli³y i zmieni³y wiele w naszych ma³ych ojczyznach. Jest co
podziwiaæ.
Warmiñsko-Mazurskie
UE. - mówi nam Marta
sowania z Unii Europejskiej.
przesz³o spor¹ metamorfozê.
Bartoszewicz, rzecznik prasowa
Przypomnijmy, ¿e ta inwestycja
W ci¹gu 15 lat wp³ynê³o do nas
Urzêdu Miasta Olsztyn. Olsztyn,
wynios³a ³¹cznie a¿ 350
30 miliardów z³otych
dziêki tym funduszom zmieni³
milionów z³otych.
siê nie do poznania i coraz
Niezale¿nie od tego czy dziêki
bardziej zbli¿a siê warunkami i
Elbl¹g nie mo¿e czuæ sie
obecnoœci w Unii Europejskiej
komfortem ¿ycia do du¿ych
pokrzywdzony - tak¿e
Polska zyskuje czy traci to warto
polskich aglomeracji. Wielkim
pozyska³ du¿e pieni¹dze
przy okazji jubileuszu 15-lecia w
sukcesem jest z ca³¹ pewnoœci¹
unijnych strukturach doceniæ
budowa Filharmonii WarmiñskoWielu mieszkañców Elbl¹ga
wszystkie te instytucje i osoby,
Mazurskiej. Wed³ug wielu
uwa¿a, ¿e ich miasto zosta³o
które potrafi³y pozyskaæ œrodki
architektów jest to naj³adniejszy
pokrzywdzone trac¹c stolicê
unijne na rozwój województwa
obiekt w Olsztynie. Co roku
województwa na rzecz
warmiñsko-mazurskiego.
odwiedza j¹ kilkadziesi¹t tysiêcy
Olsztyna. Nic jednak bardziej
Œwiêtujemy 15-lecie Polski w
melomanów. Powstanie nowego
mylnego. Z unijnego tortu uda³o
Unii Europejskiej. Czy to by³a
gmachu Filharmonii by³o
siê dla Elbl¹ga pozyskaæ sporo
dobra decyzja ówczesnego
wspó³finansowane ze œrodków
f u n d u s z y. W a r t o j e d n a k
rz¹du? Ka¿dy z Was powinien
Unii Europejskiej, bud¿etu
pamiêtaæ, ¿e Elbl¹g z ni¿szym
oceniæ to sam. Ja chcia³bym
S a m o r z ¹ d u Wo j e w ó d z t w a
bud¿etem ni¿ Olsztyn nie mia³
podaæ tylko jedn¹ liczbê. Na
Warmiñsko-Mazurskiego i
tak du¿ych wk³adów w³asnych
Warmiê i Mazury w latach 2004bud¿etu Pañstwa. Ca³kowity
do ró¿nych inwestycji. Mimo to
2020 trafi³o blisko 30 miliardów
koszt przedsiêwziêcia wyniós³
uda³o siê pozyskaæ ponad 814
z³otych w ramach ró¿norodnych
ponad 63 miliony z³otych. W tej
milionów z³otych. To zas³uga
programów unijnych. Ta kwota,
kwocie dofinansowanie ze
wszystkich Prezydentów
jak i inwestycje za ni¹ poczyœrodków Europejskiego FunElbl¹ga, którzy byli przychylni do
nione robi¹ wielkie wra¿enie duszu Rozwoju Regionalnego w
œrodków z Unii Europejskiej.
napisa³ na swoim profilu
ramach Regionalnego
Akcesjê Polski do Unii EuroFacebookowym wicemarsza³ek
Programu Operacyjnego
pejskiej traktowaliœmy jako
woj. warmiñsko-mazurskiego
Warmia i Mazury na lata 2007szansê zarówno dla naszego
Marcin Kuchciñski.
2013 wynios³o 42,8 miliona
kraju, jak równie¿ regionu
z³otych. Dziêki œrodkom unijnym
i miasta. Pamiêtam doskonale
Olsztyn pozyska³ 1,5 miliarda
wiosenno- letnie dni w Olsztynie
entuzjazm, ale i oczekiwanie na
z³otych
nabra³y nowej jakoœci. Wszystko
ten moment. By³ to kolejny krok
za spraw¹ inwestycji nad
w rozwoju polskiej demokracji,
Niew¹tpliwie liderem w
jeziorem Ukiel. Inwestycja
ale i w rozwoju spo³ecznopozyskiwaniu œrodków unijnych
Centrum Ukiel realizowana w
gospodarczym. Uwa¿am, ¿e dla
w naszym województwie
latach 2013-2015 poch³onê³a
Elbl¹ga okres tych 15 lat by³
warmiñsko-mazurskim jest
ponad 60 milionów z³otych.
bardzo dobry. Do tej pory jako
stolica województwa, Olsztyn.
Olsztynianie zyskali nie tylko
samorz¹d – ³¹cznie ze œrodkami
W ci¹gu 15 lat zrealizowaliœmy
fajn¹ infrastrukturê do odpoprzedakcesyjnymi pozyskaliœmy
w Olsztynie oko³o 100 projektów,
czynku, ale te¿ co roku odbywa
ponad 814 933 808 z³
na które pozyskaliœmy dofinansiê tu najwiêksza impreza
dofinansowania na kilkadziesi¹t
sowanie ze œrodków Unii
muzyczna na Warmii I Mazurach
projektów inwestycyjnych
Europejskiej £¹cznie otrzy- Olsztyn Green Festival.
i spo³ecznych. To praktycznie
maliœmy ok. 1,5 miliarda z³otych
Infrastruktura tramwajowa
dodatkowo pó³tora obecnego
unijnego wsparcia. Zaznaczê
postawiona od zera by³a spor¹
bud¿etu miasta. Uwa¿am, ¿e
jednak, ¿e o œrodki unijne
zmian¹ komunikacyjn¹ dla
jest to ogromny sukces. Te
skutecznie zabiegaliœmy
miasta. Nie by³o by to mo¿liwe,
œrodki s³u¿¹ elbl¹¿anom
równie¿ przed akcesj¹ Polski do
gdyby nie 85 % dofinani zapewniaj¹ zrównowa¿ony

Hotel Elbl¹g - wizytówka Starego Miasta
rozwój, a co za tym idzie wy¿szy
komfort ¿ycia i zwiêkszenie
atrakcyjnoœci Elbl¹ga, jako
miasta do ¿ycia i inwestowania.
Nie ma bowiem dziedziny, w
której nie pozyskalibyœmy
dofinansowania. Wspomnê tu
choæby infrastrukturê drogow¹,
w tym wêze³ „Elbl¹gWschód”, rozbudowê portu,
trakcji tramwajowej wraz z
zakupem taboru, budowê sieci
œwiat³owodowej, Elbl¹skiego
P a r k u Te c h n o l o g i c z n e g o ,
modernizacji stacji uzdatniania
wody, remonty instytucji kultury,
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, œrodki na wyposa¿enie
szkó³, czy elbl¹skich szpitali.
Szczerze mówi¹c dziœ nie
wyobra¿am sobie rozwoju
Elbl¹ga bez wsparcia unijnego.
Na pewno nie bylibyœmy na tym
etapie, na jakim jesteœmy.
Oczywiœcie na tym nie
zamierzamy poprzestaæ,
dlatego mamy, przygotowujemy
kolejne projekty, które s³u¿yæ
bêd¹ mieszkañcom i turystom. mówi Prezydent Elbl¹ga Witold
Wróblewski
Lotnisko w Szymanach - skok
milowy w turystyce regionu
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Filharmonia Warmiñsko-Mazurska goœci co roku kilkadziesi¹t
tysiêcy melomanów

Sporo zainwestowaliœmy
w zmiany infrastruktury
drogowej. Remonty i budowy
dróg wojewódzkich, miejskich
i gminnych u³atwiaj¹
komunikacjê kierowcom. Warto
jednak spojrzeæ nieco wy¿ej, a
zmiany dostrze¿emy tak¿e
wysoko, a¿ w chmurach. Mowa
o nowo powsta³ym lotnisku w
naszym województwie.
Wszyscy turyœci, którzy
odwiedzili lotnisko w
Szymanach wiedz¹, ¿e
oczekiwanie na samolot w
œrodku lasu to sama

przyjemnoœæ, czego nie
doœwiadczymy nigdzie indziej w
Polsce. Pocz¹tek urlopu
zaczyna siê mi³o ju¿ na samym
pocz¹tku. Port Lotniczy OlsztynMazury zlokalizowany jest
w po³udniowej czêœci
województwa warmiñskomazurskiego, na zachód od
m i e j s c o w o œ c i S z y m a n y.
Odleg³oœæ od najbli¿szego
oœrodka miejskiego, którym jest
Szczytno, wynosi 8 km. Dojazd
do stolicy województwa –
Olsztyna – mo¿liwy jest dziêki
zmodernizowanej infrastrukturze kolejowej (linie
kolejowe nr 35 oraz 219) oraz
drogowej (drogi krajowe nr 53
i 57) i zajmuje oko³o godziny.
Historia tego lotniska siêga a¿ lat
30-tych XX wieku, jednak przez
d³ugi czas by³o kojarzone
z dzia³aniami wojskowymi.
Pierwsze po³¹czenia pasa¿erskie zaczê³y siê tutaj w dniu
2 czerwca 1996 r., kiedy
wyl¹dowa³ po raz pierwszy
samolot Polskich Linii
Lotniczych LOT – ATR72
z pasa¿erami na pok³adzie.
Pocz¹tki du¿ych zmian na
lotnisku w Szymanach zaczê³y
siê na dobre w 2010 roku, kiedy
tereny zosta³y przejête przez
Samorz¹d Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego. Rok
póŸniej powo³ano spó³kê
„Warmia i Mazury”, która
zarz¹dza lotniskiem do dziœ. W
dniu 30.06.2014 r. Spó³ka
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
podpisa³a umowê o
dofinansowanie projektu
"Regionalny Port Lotniczy
Olsztyn–Mazury” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007 – 2013.
Inwestycja nie nale¿a³a do

³atwych i trwa³a a¿ 6 lat.
20 stycznia 2016 roku
Marsza³ek Województwa
Wa r m i ñ s k o - M a z u r s k i e g o
Gustaw Marek Brzezin oficjalnie
otworzy³ Port Lotniczy Olsztyn –
Mazury dla ruchu pasa¿erskiego, a lotnisko do³¹czy³o do
grona 15 regionalnych portów
lotniczych w Polsce Ca³oœæ
inwestycji wynios³a ok. 205
milionów z³otych. Z Unii
Europejskiej pozyskano a¿
ponad 120 milionów z³otych.
Dziœ mo¿na z lotniska
w Szymanach lataæ do m.in.
Londyn Luton, Londyn Stansted,
Dortmundu czy Lwowa,
Krakowa oraz do bu³garskiego
lotniska Burgas, sk¹d jest
bardzo blisko do kurortu
S³oneczny Brzeg. Wszelkie
informacje o lotach i aktualnych
promocjach mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej
www.mazuryairport.pl.
Czy mniejsze samorz¹dy te¿
skorzysta³y?
Du¿e miejscowoœci dysponuj¹ce bud¿etami w setkach
milionów z³otych mog³y pozwoliæ
sobie na du¿e inwestycje unijne.
A co z ma³ymi i œrednimi
miastami w województwie?
Opinie Burmistrzów s¹ raczej
p o z y ty w n e , r ó w n i e ¿ tu ta j
euro z Brukseli zosta³o
zainwestowane.
Gmina Miejska Ostróda
w przeci¹gu 15 lat zrealizowa³a
kilkadziesi¹t projektów
finansowanych ze œrodków Unii
Europejskiej – wysokoœæ
pozyskanych œrodków to ponad
107 milionów z³otych. Zmiany,
które zasz³y w Ostródzie w ci¹gu
ostatnich 15 lat spotykamy
niemal na kaýdym kroku. Wiele
z nich powsta³o w wyniku

www.bogatyregion.pl
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warmiñskich. XIV-wieczny
zamek to jeden z najcenniejszych zabytkowych obiektów
Warmii i Mazur. Renowacja
zabytkowego przedzamcza
trwa³a prawie 16 miesiêcy.
Pracowa³y przy niej lokalne
firmy, a pracê zyska³o ponad 300
osób. Koszt inwestycji wyniós³
ok. 58 milionów z³otych.
Dofinansowanie unijne oraz ze
Skarbu Pañstwa wynios³o 15
milionów z³otych. W Hotelu
Krasicki do dyspozycji goœci jest
250 miejsc noclegowych w 122
pokojach, a tak¿e strefa SPA
i centrum wellness. Obiekt jest
tak¿e przystosowany do
organizacji konferencji i spotkañ
biznesowych.
Prywatni przedsiêbiorcy
pozyskiwali œrodki nie tylko
na hotele.
Port lotniczy Olsztyn- Mazury Lotnisko otrzyma³ 120 mln
z³otych dofinansowania z UE

wykorzystania funduszy
unijnych. Zagospodarowana
przestrzeñ miejska, zmodernizowane szkoùy, drogi,
zrewitalizowane budynki. Do
tego szereg nowych obiektów
sportowych i rekreacyjnych,
które zmieni³y krajobraz oraz
podnios³y atrakcyjnoœæ miasta.
Jesteœmy w trakcie kolejnych
realizacji. Aktualne projekty to
m.in. zrównowa¿ony transport
miejski, w ramach którego
wymienimy w 100% tabor
komunikacji miejskiej, budowa
œcie¿ek rowerowych czy
urz¹dzenie strefy aktywnoœci
rodzinnej dziêki, której
powstanie przestrzeñ miejska
do rodzinnego spêdzania czasu
- mówi Burmistrz Ostródy
Zbigniew Michalak.
Tylko w minionej kadencji, dziêki
œrodkom unijnym powsta³a
obwodnica miasta, targowisko,
œcie¿ki rowerowe, œcie¿ka MTB,
drogi czy chodniki. Warto
wspomnieæ tak¿e o œrodkach
przeznaczonych na projekty
miêkkie, dziêki którym do
naszych szkó³ trafi³y laptopy
i tablety dla uczniów a osoby

wykluczone po zakoñczeniu
projektu mog³y odnaleŸæ siê na
rynku pracy. Niestety nie
wszêdzie wygl¹da to tak dobrze.
Wiele gmin, szczególnie ma³ych,
nie dysponuj¹cych du¿ym
bud¿etem mia³o problem ze
znalezieniem œrodków na
wk³ady w³asne - podsumowa³
wiceburmistrz Lidzbarka Janusz
Bielecki.
Inwestycje prywatne - sektor
prywatny bardzo wspomóg³
rozwój miast regionu
Sporo s³ów pochwa³y nale¿y siê
te¿ przedsiêbiorcom z naszego
województwa. Gdyby nie oni,
nasz region nie zmieni³ by siê
w tak szybkim tempie i nie
powsta³yby inwestycje, które
codziennie s³u¿¹ wielu
miejscowoœciom. Dodatkowy
strumieñ pieni¹dza sektora
prywatnego w po³¹czeniu ze
œrodkami unijnymi da³ niezwyk³e
inwestycje i nowe miejsca pracy
w województwie borykaj¹cym
siê z bezrobociem. Sektor
prywatny w ci¹gu ostatnich 15 lat
w Unii Europejskiej okaza³ siê

sporym wsparciem dla
samorz¹dów. Warmia i Mazury
ju¿ nie strasz¹. Kiedyœ ma³e
chatki na wynajem, trochê a'la
PRL w œrodku lasu czy nad
jeziorami, teraz coraz czêœciej
baza noclegowa na europejskim
i œwiatowym poziomie, która
przyci¹ga turystów z Polski
i Œwiata. Przyk³adami s¹ tu np.
Hotel Elbl¹g, obiekt, który
upiêkszy³ Stare Miasto. Sta³ siê
wspania³¹ wizytówk¹ miasta.
Jest to hotel maj¹cy 4 gwiazdki,
6 piêter i 85 luksusowych pokoi
i apartamentów. Ponadto basen,
zabiegi spa, restauracja i
pomieszczenia do konferencji
i szkoleñ. Budowa Hotelu Elbl¹g
kosztowa³a ponad 36 mln
z³otych, z czego 15 mln z³otych
uda³o siê pozyskaæ
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013
Wielu zachwyca równie¿
czterogwiazdkowy Hotel
Krasicki, który mieœci siê
w L i d z b a r k u Wa r m i ñ s k i m
w odrestaurowanym, historycznym przedzamczu. Dawniej
by³a to siedziba biskupów

Przyk³ad mo¿e stanowiæ tu Anna
Wajdlejt – przedsiêbiorca
i prezes fundacji OLIMP
z Braniewa, która wraz ze
wspó³pracuj¹cymi podmiotami
gospodarczymi zrealizowa³a
kilka inwestycji, s³u¿¹cych
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lokalnej spo³ecznoœci czy
ochronie œrodowiska. Na
terenach ubogiej Warmii,
powsta³y inwestycje z których
miasto i mieszkañcy mog¹ byæ
dumni. Powsta³o Centrum
Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiêbiorczoœci,
oferuj¹cy wsparcie m³odym
firmom z regionu oraz
nowoczesna Klinika Potocki –
szpital chirurgii jednego dnia.
Wszystko to w zrewitalizowanym, historycznym Domu
Konwertytów, ufundowanym w
XVIII wieku przez Teodora
Potockiego, jednego z biskupów
warmiñskich, stacjonuj¹cych w
Braniewie - pierwszej stolicy
Warmii.
Poza powy¿szymi inwestycjami
uda³o siê zrealizowaæ takie
inwestycje, jak nowoczesne
korty tenisowe, które bêd¹ siê
rozbudowywaæ w oparciu
o œrodki z UE oraz zak³ad
granulacji biomasy dzia³aj¹cy
w bran¿y OZE (odnawialne
Ÿród³a energii) i produkuj¹cy
naturalny nawóz granulowany.
Dziêki tym projektom zaledwie
jednego przedsiêbiorcy gmina

zyska³a wiele u¿ytecznych
obiektów oraz nowe miejsca
pracy.
Od 2012r uczestniczy³am w
7 projektach o ³¹cznej wartoœci
27,7 mln z³, dla których zosta³y
pozyskane 16,6 mln z³. Œrodki
unijne to nieoceniony bodziec do
rozwoju, jednak¿e pozyskanie
ich i wdra¿anie projektów
wymaga ogromnego nak³adu
pracy i determinacji. Dziêki
funduszom unijnym mo¿liwa jest
realizacja dzia³añ nie zawsze
komercyjnych, uwzglêdniaj¹cych aspekt spo³eczny,
kulturowy czy ochrony
œrodowiska. Uwa¿am, ¿e
cz³onkostwo w UE pozwoli³o
zrobiæ krok milowy w rozwoju
naszego regionu, choæ jest tu
jeszcze wiele do zrobienia
i szans do wykorzystania
zarówno dla samorz¹dów jak
i przedsiêbiorców - mówi nam
Anna Wajdlejt, braniewski
przedsiêbiorca, Prezes Fundacji
Olimp.
red.

Pa³acyk Potockiego w Braniewie po renowacji budzi
podziw mieszkañców i turystów

Studenci zaczynaj¹ œwiêtowanie – Kortowiada i Turbinalia z gwiazdami muzycznymi
Przed studentami ju¿ wkrótce ciê¿ki czas sesji, nauki i oby zdanych
egzaminów… zanim to jednak nast¹pi pora na wielkie œwiêtowanie,
czyli czas Juwenaliów. W tym roku bêdzie siê dzia³o.
Na pocz¹tek olsztyñska
Kortowiada – impreza znana
na ca³¹ Polskê!
Kortowiada, to symbol i duma
U n i w e r s y t e t u Wa r m i ñ s k o Mazurskiego. Studenci z innych
uczelni wy¿szych w Polsce, jeœli
idzie o czas Juwenaliów mog¹
olsztyñskim ¿akom tylko
zazdroœciæ. Nic nie cieszy tak jak
zabawa na Olsztyñskiej Górce
ze œpiewaj¹cym zespo³em Enej
i s³ynne „O Olsztynie ka¿dy
mówi, o Olsztynie ka¿dy gada…
Kortowiada, Kortowiada!”.
W tym roku nie bêdzie inaczej.
Kortowiada potrwa od 15 do 19
maja. Punktem kulminacyjnym z
ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹ jednak
koncerty jakie odbêd¹ siê
w pi¹tek i sobotê.
W pi¹tek wyst¹pi¹ m.in.: Enej,
Arronchupa&Little Sis Nora,
DJ Hazel, Daria Zawia³ow,
TABU, Grubson, S³awomir, SB
Maffija
W sobotê wyst¹pi¹ m.in.:
Myslovitz, Organek, Cleo,
Maryla Rodowicz, C-Bool,
Kêkê, Wilki

Dla tych, co wol¹ siê pobawiæ w
jednym gatunku muzycznym
czekaj¹ tematyczne namioty
takie jak: Namiot Silent Party,
Hip-Hop, Kortofest, Disco-Polo,
Alternative Stage, Klubowy, Chill
Stage.
Czeka nas równie¿ noc
Folkowo- Szantowa, która mo¿e
przyci¹gnie te¿ nieco starsze
roczniki …
Elbl¹skie Turbinalia z wielk¹
gwiazd¹ muzyczn¹. Zagra
MESAJAH!
Elbl¹scy ¿acy mocno narzekali
na Juwenalia zorganizowane
rok temu przez uczelniê. Tym
razem PWSZ stan¹³ jednak na
wysokoœci zadania i szykuje siê
dla elbl¹skich studentów bardzo
ciekawa zabawa.
Impreza odbêdzie siê w dniach
30-31 maja a gwiazd¹
tegorocznych Turbinalii bêdzie
MESAJAH!
Przewodnicz¹ca Rady
Studentów Weronika Wójcik, we
wspó³pracy z wieloma
studentami podjê³a siê
organizacji tegorocznych

Turbinali. Przyznaje, ¿e to nie
by³o ³atwe zadanie.
Od listopada ub. roku g³owiliœmy
siê i troiliœmy, ¿eby stworzyæ
imprezê z prawdziwego
zdarzenia i nam siê uda³o.
Chcielibyœmy pochwaliæ siê
wynikami naszej kilkumiesiêcznej, mozolnej i nie raz
bardzo trudnej pracy. Tegoroczne Turbinalia obejm¹ dwa
dni studenckiej zabawy. –
mówi³a podczas konferencji
prasowej Przewodnicz¹ca Rady
Studentów PWSZ Weronika
Wójcik
Pierwszy dzieñ – 30 maja.
Pochód studentów, grillowanie i impreza w Yolo Club
Organizowany w tym roku
pochód bêdzie siê nieco ró¿ni³
od pozosta³ych. Zmieni siê nie
tylko trasa, ale tak¿e konwencja.
Marsz przejdzie ulicami:
¯eromskiego, Wojska
Polskiego, Mickiewicza, Grobla
Œw. Jerzego, Grota Roweckiego, 12 Lutego, Nowowiejsk¹
oraz Górnoœl¹sk¹.
W tym roku czekaæ bêdzie
mnóstwo atrakcji. Studenci
wspólnie zatañcz¹ na ulicach
Elbl¹ga, jeden z najbardziej
popularnych tañców: od

tradycyjnego Poloneza, po
wspó³czesne skibidibi. Nie
zabraknie równie¿ konkursów z
nagrodami. Dobr¹ zabawê
podczas przemarszu
i grillowana zapewni DJ Danny
D, który w ubieg³ym roku gra³ na
Kortowiadzie.
Po otwarciu akademika
rozpocznie siê ju¿ 4. edycja
Wielkiego ¯aków Grillowania.
Dla najm³odszych studentów
akademika bêdzie czeka³ s³odki
poczêstunek, a dla nieco
starszych wojskowa grochówka.
Odbêd¹ siê równie¿ konkursy
np. lokalny Master Chef
z udzia³em elbl¹skiego klubu
szefów kuchni oraz konkursy
zrêcznoœciowo-umys³owe.
O godzinie 22:00 impreza
przeniesie siê do klubu Yolo.
Bêd¹ te¿ nowoczesne koszulki
dla uczestników, damskie
i mêskie.Postanowiliœmy
odzwierciedliæ tegoroczn¹ ideê,
czyli kosmos i wprowadziæ
odrobinê chaosu. Sam wzór
zawiera tradycyjne turbinki, jak i
elementy kojarz¹ce siê
z kosmosem, takie jak rakieta.
Koszulki zosta³y wykonane z
bawe³ny w krojach damskich
i mêskich. Chcieliœmy stworzyæ
imprezê o której bêdzie siê

mówiæ kosmos! W koñcu po to
s¹ imprezy ¿eby oderwaæ siê w
„kosmos”, od egzaminów
i kolokwiów. Oprócz koszulek
i plakatów, razem z ko³em
studenckim „Akustyk” przygotowaliœmy specjaln¹ turbinalow¹
piosenkê. W tym roku stawiamy
na dynamikê, oryginalnoœæ,
kreatywnoœæ i pomys³owoœæ! powiedzia³a Magda Fedak,
Wiceprzewodnicz¹ca Rady
Studentów
Drugi dzieñ 31 maja. Gwiazdy:
MESAJAH
Na turbinaliowej scenie odbêd¹
siê 4 koncerty:

18:10 - Koncert Blind Box
19:05 - Koncert Zespo³u SakinOl
20:00 - Koncert
DiscoSanFrancisco
20:45 - Koncert MESAJAH
z zespo³em
Po koncertach afterparty
w YOLO CLUB
Imprezie bêdzie towarzyszy³
miêdzy innymi festiwal kolorów
Holi, a tak¿e gry i zabawy.
Organizatorzy licz¹ na ogromne
poparcie przez studentów
tegorocznej imprezy. Zosta³a
ona naprawdê szczegó³owo
i œwietnie przygotowana.
red.
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60 kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okrêgu
podlasko-warmiñskiego. Kto wygra?
60 kandydatów, 6 komitetów wyborczych i prawdopodobnie zaledwie 2 mandaty do
zdobycia z tego okrêgu. Czy bêd¹ niespodzianki czy raczej wygraj¹ murowani faworyci?
Quo Vadis Europo? - Wygrajà
entuzjaúci czy przeciwnicy
Unii Europejskiej w obecnym
ksztaùcie?
Czasem wielu z nas mniejszà
rolæ przywiàzuje do wyborów
europejskich niý krajowych. To
bùædne podejúcie. Przykùady
walki polskiego rzàdu z Komisjà
Europejskà przy ustawie o
sàdownictwie, ACTA2, nowe
przepisy ochrony danych
osobowych RODO, propozycje
Unii Europejskiej o pracownikach delegowanych czy
problemy Wielkiej Brytanii
z Brexit pokazujà, jak olbrzymia
iloúã zmian prawa i przepisów w
gospodarce powstaje poza
krajowymi rzàdami i instytucjami. Coraz bardziej dominujàcà rolæ w naszym ýyciu
odgrywa Unia Europejska i jej
instytucje. Dlatego bardzo
waýnym jest to, by wybraã takich
kandydatów, którzy bædà godnie
i skutecznie potrafili reprezentowaã spojrzenie Polaków.
Niezaleýnie czy jest to
spojrzenie optymistyczne czy
sceptyczne w stosunku do Unii
Europejskiej.
Napiæta sytuacja w Europie
zwiàzana z Brexitem, napùyw
imigrantów, problemy Francji i

poùudnia Europy powodujà, ýe
sà to niezwykle waýne wybory
nie tylko dla Polski, ale caùej
Europy. Dotychczas w Parlamencie Europejskim zasiadali
raczej euro entuzjaúci, teraz po
wielu latach, do gùosu mogà
dojúã przeciwnicy dalszej
integracji europejskiej w jej
obecnym ksztaùcie.
Co myúlà obywatele krajów
europejskich przekonamy siæ 26
maja. Z caùà pewnoúcià mogà to
byã historyczne wybory.
Silne kandydatury w okrægu
podlasko- warmiñskim
W tym roku w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w
okrægu nr 3 (podlaskowarmiñskim) róýnorodnoúã
gospodarcza i úwiatopoglàdowa
kandydatów jest bardzo duýa.
To c i e s z y, g d y ý k a ý d y
z wyborców w naszym regionie
moýe odnaleêã kandydata
leýàcego blisko jego serca
i ideaùów.
Na listach poszczególnych
komitetów wyborczych
w naszym regionie trafiùy siæ
silne i mocne nazwiska. Sà
kandydaci z krwi i koúci zwiàzani
z naszym regionem, ale nie
b r a k u j e r ó w n i e ý t z w.

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY
NARODOWCY
1. WINNICKI Robert Artur

"spadochroniarzy".
5 lat temu z naszego okrægu do
Parlamentu Europejskiego
dostali siæ prof. Karol Karski
(PiS) oraz prof. Barbara
Kudrycka (Platforma
Obywatelska). Pani prof.
Barbara Kudrycka w tym roku w
wyborach nie wystartuje.
Najwiæksze szanse na
zgarniæcie mandatów majà
oczywiúcie kandydaci z dwóch
najsilniejszych bloków wyborczych czyli Koalicji Europejskiej
oraz PiS.
Listæ Koalicji Europejskiej
otwiera Tomasz Frankowski,
byùy piùkarz reprezentacji Polski,
zdobywca wielu goli dla Wisùy
Kraków oraz Jagielloni
Biaùystok. W Biaùymstoku z caùà
pewnoúcià ma szansæ uzyskaã
sporo gùosów. Czy jednak
popularnoúã stadionowa
przeùoýy siæ na popularnoúã
przy urnach wyborczych? Czy
popularny Franek bædzie tak
samo skuteczny w polityce jak
byù na boisku?
Z caùà pewnoúcià nie bædzie
ùatwo, gdyý politycznà gwiazdà
Koalicji Europejskiej jest
startujàcy z numerem 10 Poseù
Jacek Protas. To samorzàdowiec z naszego regionu, który
wspóùtworzyù najwiæksze

inwestycje w woj. warmiñskomazurskim w czasach, gdy byù
marszaùkiem województwa
i aktywnie dziaùaù w Komitecie
Regionów Unii Europejskiej.
Wiækszoúã obserwatorów jemu
daje najwiæksze szanse na
wygranie mandatu z naszego
regionu. Ciekawymi postaciami
na listach Koalicji Europejskiej
sà teý Wùadysùaw Mañkut (byùy
wojewoda elblàski, senator w
latach 2001-2007 zwiàzany z
SLD) oraz obecna Posùanka
PSL Urszula Pasùawska.
Z kolei PiS postawiù ponownie na
prof. Karola Karskiego, który jest
jedynkà na ich liúcie. Karol
Karski to obecny europoseù PiS.
To nauczyciel akademicki,
profesor na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Wyýszej
Szkole Ekonomicznej w
Biaùymstoku.
Dwójka to Krzysztof Jurgiel, byùy
minister rolnictwa. Ósemka na
liúcie PiS to bardzo znany Poseù
Tadeusz Cymañski. Choã jest on
t z w. " s p a d o c h r o n i a r z e m "
w województwie warmiñskomazurskim i podlaskim to jednak
jego szanse naleýy oceniaã
bardzo wysoko. Poseù Tadeusz
Cymañski to tzw. zùotousty
rzàdzàcej partii, bardzo aktywny
medialnie. Jego wypowiedzi sà
bardzo odwaýne i przede
wszystkim niezaleýne.
Odwaýne poglàdy Posùa z caùà

Lista nr 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
1. FRANKOWSKI Tomasz
(lat 44, przedsiêbiorca, Grabówka)

pewnoúcià oýywiùyby Parlament
Europejski.
Poza dwoma najwiækszymi
obozami ciekawie wyglàda lista
Konfederacji Korwin Braun Liroy
Narodowcy. Prawicowy obóz po
wielu latach doczekaù siæ
zjednoczenia w skali kraju. Na
listach w naszym okrægu sà
bardzo silne kandydatury.
Liderem jest Robert Winnicki,
Prezes Ruchu Narodowego,
obecny Poseù. Úrodowiska
patriotyczne od lat majà silnà
grupæ poparcia spoùecznego,
czæsto w úrodowiskach kibiców
piùkarskich, a tych w naszym
regionie nie brakuje. Dwójkà
z kolei jest Piotr Lisiecki, równieý
zwiàzany z Ruchem
Narodowym. Ciekawà kandydaturà z tego obozu jest
startujàcy z numerem 8 Andrzej

Wyræbek od lat zwiàzany
z partiami Janusza KorwinaMikke. To goràcy zwolennik
wolnorynkowego rozwoju
Polski, jego barwnych wypowiedzi na kaýdy temat sùucha siæ
z przyjemnoúcià.
Jedynkà z Wiosny Roberta
Biedronia bædzie Monika Falej,
prawniczka z Olsztyna.
Z kolei Kukiz'15 stawia na Posùa
Andrzeja Maciejewskiego, który
kandydowaù ostatnio w
wyborach na Prezydenta
Olsztyna. Na miejscu trzecim na
liúcie Kukiz'15 jest Stefan
Rembelski, który kandydowaù na
Prezydenta Elblàga z bardzo
ciekawym programem wyborczym porzàdkujàcym finanse
miasta.
red

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY,
RSS
1. GRUCELA Bartosz

(lat 33, publicysta, Zgorzelec)

2. PAS£AWSKA Urszula Stefania

(lat 33, specjalista do spraw stosunków miêdzynarodowych, Olsztyn)

2.LISIECKI Piotr Cezary

(lat 42, prawnik, Biskupiec)

2. ROSIÑSKA Katarzyna Ewa

(lat 46, przedsiêbiorca, Naglady)

3. MAÑKUT W³adys³aw

(lat 23, pozostali pracownicy obs³ugi biurowej, Bia³ystok)

3.MICHALEWICZ Joanna

(lat 71, ekonomista, Elbl¹g)

3. PROKOPIUK Seweryn

(lat 29, inspektor BHP, Gi¿ycko)

4.WOJCIECHOWSKA Anna

(lat 34, socjolog, Widowo)

4. STYPKA Maciej

(lat 59, urzêdnik, E³k)

4. MATUSZEWSKA-BORUC Ma³gorzata Emilia

(lat 31, przedstawiciel handlowy, Bia³ystok)

5. KAMIÑSKA Bo¿ena

5. MOSHECHKOVA Lilija

(lat 53, ekonomista, Suwa³ki)

(lat 49, prawnik, Warszawa)

6. GO£ÊBIEWSKA Paulina
(lat 27, ekonomista, Olsztynek)

7. GONTARSKA Marzanna
(lat 42, kosmetyczka, Grajewo)

8. WYRÊBEK Andrzej Piotr
(lat 55, lekarz, Dobre Miasto)

9. KIE£CZEWSKI Adam

6. MICHALSKA Joanna Klaudia
(lat 48, socjolog, Ró¿nowo)

7. NOWAK Tadeusz Zenon
(lat 63, nauczyciel akademicki, £om¿a)

8. DEN Jolanta
(lat 42, mgr in¿. leœnictwa, Czarna Bia³ostocka)

9. BO£TRYK Marcin
(lat 33, teolog, Hajnówka)

(lat 66, wychowawca w placówkach oœwiatowych, Olsztyn)

5. BIRGIEL Marcin
(lat 36, administrator systemów komputerowych, Suwa³ki)

6. BARTKOWSKA Emilia
(lat 26, animator kultury, Olsztyn)

7. GULCZYÑSKI Marcin
(lat 37, analityk baz danych, Olsztyn)

8. WYSOCKA Kamila Maria
(lat 32, pozostali pracownicy obs³ugi biurowej, Bia³ystok)

9. ARTYSIEWICZ Michalina Daria

(lat 40, in¿ynier mechaniki, Grajewo)

10. PROTAS Jacek

(lat 21, student, Zaœcianki)

10. SAWICKI Marcin

(lat 55, polityk, Lidzbark Warmiñski)

10. KOLIÑSKI Robert

(lat 32, przedsiêbiorca, Bia³ystok)

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA
ROBERTA BIEDRONIA
1. FALEJ Monika Walentyna

(lat 41, technik hotelarstwa, Elbl¹g)

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŒÆ
1.KARSKI Karol Adam

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KUKIZ'15
1. MACIEJEWSKI Andrzej

(lat 47, prawniczka, Olsztyn)

(lat 52, prawnik, Bia³ystok)

(lat 49, politolog, Giedajty)

2. GROMADZKI S³awomir

2. JURGIEL Krzysztof

2. JANKOWSKA Wanda

(lat 44, rolnik przedsiêbiorca, Stare Rakowo)

(lat 65, geodeta, Bia³ystok)

(lat 59, nauczyciel, Choroszcz)

3. DZIK Katarzyna Helena

3. ARENT Iwona Ewa

3. REMBELSKI Stefan Boles³aw

(lat 47, przedsiêbiorczyni, I³awa)

(lat 50, politolog, Olsztyn)

(lat 61, in¿ynier mechanik, Elbl¹g)

4. KRUTUL Pawe³

4. KIEROZALSKI Grzegorz

4. DYMKO £ukasz

(lat 45, przedsiêbiorca, Bia³ystok)

(lat 57, urzêdnik, Ostróda)

(lat 29, prawnik, Bia³ystok)

5. OLKOWSKA Ma³gorzata

5. KARPOWICZ Joanna

5. ROSZIG Agnieszka

(lat 41, menad¿erka, Olsztyn)

(lat 55, ekonomista, Karakule)

(lat 47, g³ówny ksiêgowy, Koczarki)

6. AMBROZIAK Piotr Robert

6. ¯ALEK Justyna Emilia

6. P£OÑSKA Wies³awa Bo¿enna

(lat 45, urzêdnik samorz¹dowy, Olsztyn)

(lat 43, kulturoznawca, Bia³ystok)

(lat 65, technik budowlany, Bia³ystok)

7. FALKOWSKA Agnieszka

7. KOSSAKOWSKI Wojciech

7. D¥BROWSKA Ewa Alicja

(lat 39, finansistka, Dobre Miasto)

(lat 41, prawnik, E³k)

(lat 67, emeryt, Elbl¹g)

8. LEWCZUK Tomasz

8. CYMAÑSKI Tadeusz

8. OJDANA Alina

(lat 27, lekarz, Bielsk Podlaski)

(lat 63, ekonomista, Malbork)

(lat 52, ekonomista, Nowoberezowo)

9. MURAWKO El¿bieta

9. ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wies³awa

9. JASKÓ£OWSKI Pawe³

(lat 38, rencistka, Suwa³ki)

(lat 57, ekonomista, Bartoszyce)

(lat 33, historyk, Mi³om³yn)

10. TARASIEWICZ S³awa Iwona

10. £ANCZKOWSKI Romuald

10. KOPKO Janusz

(lat 60, pedagog, Galwiecie)

(lat 64, urzêdnik, Suwa³ki)

(lat 39, technik mechanik, Piecki)

Reklama

Sfinansowano ze œrodków KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Tu Europa siê zaczyna
Pose³ Jacek Protas to niezwykle doœwiadczony polityk i samorz¹dowiec znaj¹cy nasz region jak
ma³o kto. Radny miejski, starosta, marsza³ek województwa, obecnie pose³, a ju¿ nied³ugo mo¿e
europose³. Czy dostrzega potencja³ rozwojowy województwa warmiñsko-mazurskiego? Czy nasz
region mo¿e byæ bogaty? – spytamy w poni¿szym wywiadzie. Bêdzie te¿ o sprawach krajowych i
europejskich.
Nale¿y Pan do najbardziej
doœwiadczonych polityków
naszego regionu. By³ Pan
radnym miejskim Lidzbarka
Wa r m i ñ s k i e g o , s t a r o s t ¹
lidzbarskim, marsza³kiem
województwa warmiñskomazurskiego, a teraz jest Pan
pos³em. Który etap wspomina
Pan najlepiej?

polityce wojewódzkiej
i krajowej od lat 90-tych.
Warmiñsko-Mazurskie, choæ
dalej boryka siê z problemem
du¿ego bezrobocia, wizualnie
zmieni³o siê nie do poznania
przez te lata. Jakie inwestycje
i zmiany uznaje Pan za
szczególnie wa¿ne? Która jest
Panu szczególnie bliska?

Jestem z krwi i koœci samorz¹dowcem, st¹d praca
w Radzie Miasta, a nastêpnie na
stanowisku starosty czy
marsza³ka województwa,
zawsze bardzo mocno mnie
anga¿owa³a i bardzo mi³o
w s p o m i n a m t e c z a s y.
Samorz¹dowcy mog¹
przek³adaæ swoj¹ aktywnoœæ na
wymierne efekty. Pozostawiaj¹
po sobie konkretne inwestycje –
choæby kilometry dróg,
wyremontowane szko³y czy
nowe parki i place zabaw – które
ka¿dego dnia s³u¿¹ tysi¹com
mieszkañców. To jest sól
ka¿dego samorz¹du. Ja jestem
dumny z tego, ¿e na ka¿dym
etapie swojej pracy coœ po sobie
zostawi³em, wiêc naprawdê
œwietnie wspominam ten czas.
Kulminacj¹ mojej kariery
samorz¹dowej by³o sprawowanie funkcji marsza³ka
województwa przez 8 lat.

Tych inwestycji by³o bardzo
wiele, wspomnê o najwa¿niejszych. Zaczynaj¹c od Elbl¹ga,
na pewno wymieni³bym program
„Pêtla ¯u³awska”, bo jest to
przedsiêwziêcie, które o¿ywi³o
turystycznie ca³y basen Zalewu
Wiœlanego, o czym od lat
marzyliœmy. Zalew Wiœlany
powinien przyci¹gaæ turystów
nie mniej ni¿ Mazury, jednak
z powodu braku infrastruktury
tak nie by³o. „Pêtla ¯u³awska”
by³a pierwszym krokiem
w dobrym kierunku.
Du¿y nacisk k³ad³em te¿ zawsze
na zabezpieczenie przeciwpowodziowe, st¹d setki milionów
z³otych zainwestowane
w czasie, gdy by³em marsza³kiem województwa. Te dzia³ania
powinny byæ teraz kontynuowane przez rz¹d, a niestety nie s¹
i odczuwamy tego skutki.
Z kolei wœród inwestycji,
z których mieszkañcy korzystaj¹
na co dzieñ na pewno warto
wymieniæ basen miejski przy
ul. Moniuszki, tak chêtnie
odwiedzany.
Jestem dumny, ¿e zmodernizowaliœmy 400 km dróg
wojewódzkich. Nie jesteœmy
bogatym regionem, a byliœmy w
czo³ówce Polski.
Wyró¿niaj¹ce inwestycje mia³y
miejsce tak¿e w Olsztynie,
czego przyk³ad mo¿e stanowiæ
wybudowana od podstaw
F i l h a r m o n i a Wa r m i ñ s k o Mazurska. Œwietnie zosta³ te¿
wykorzystany potencja³
olsztyñskich jezior, w tym
t³umnie odwiedzanego jeziora
Ukiel.

Pamiêtam, ¿e by³ Pan
wówczas bardzo aktywny
równie¿ poza regionem.
To prawda. W czasie gdy by³em
marsza³kiem, pe³ni³em te¿
funkcjê Prezesa Zwi¹zku
Wo j e w ó d z t w R P, a w i ê c
przewodniczy³em stowarzyszeniu, które skupia wszystkich
marsza³ków i wszystkie
województwa. O interesy Polski
i regionu dba³em równie¿ w
Brukseli. Mam bowiem za sob¹
prawie 9 lat pracy w Komitecie
Regionów UE – to taki parlament
samorz¹dowców z wszystkich
krajów Unii Europejskiej.
Opiniuje on akty prawne, które
pojawiaj¹ siê na poziomie
Parlamentu Europejskiego czy
Komisji Europejskiej i które maj¹
zwi¹zek z samorz¹dem b¹dŸ
dotykaj¹ administracji i spraw
lokalnych.
Dzia³a Pan aktywnie w
Reklama

Mam wra¿enie, ¿e gdy by³ Pan
marsza³kiem to w³aœnie
inwestycje w rozwój szeroko
rozumianej turystyki by³y na
pierwszym planie.
Na pewno nale¿a³y do tych
najwa¿niejszych, wystarczy

tylko wspomnieæ lotnisko
regionalne w Szymanach.
Dziêki du¿emu unijnemu projektowi dzisiaj mamy nowoczesny
port lotniczy z najpiêkniejszym
terminalem jaki znam. Jest
oknem na œwiat dla ca³ego
naszego regionu, a liczba
korzystaj¹cych z niego pasa¿erów stale roœnie. W coraz
wiêkszym stopniu s³u¿y te¿ ono
biznesowi.
Nieco mniejszym, choæ równie¿
wa¿nym przedsiêwziêciem by³o
zbudowanie na mazurskich
jeziorach sieci ekomarin
przystosowanych do odbierania nieczystoœci z jachtów.
Wybudowaliœmy kilkanaœcie,
a trzeba drugie tyle. Mam
nadziejê, ¿e w najbli¿szym
czasie one powstan¹.
Inwestuj¹c w turystykê, mocno
rozbudowaliœmy nasz¹ bazê
hotelow¹, która niegdyœ,
powiedzmy sobie szczerze, by³a
doœæ uboga. Powsta³o oko³o 25
nowych hoteli, zw³aszcza 4 i 5
gwiazdkowych, które s¹ po
prostu niezbêdne dla przyci¹gniêcia turystów. Przyk³adem
takiego hotelu 4-gwiazdkowego
jest Hotel Elbl¹g, który znacznie
podniós³ us³ugi hotelarskie
w tym mieœcie.
Wreszcie nie mo¿na zapomnieæ o kompleksowym
programie rozwoju wokó³
Kana³u Elbl¹skiego i modernizacji samego Kana³u, który jest
jedn¹ z najbardziej spektakularnych atrakcji w naszym
województwie.
Te inwestycje na pewno
zmieni³y region, ale wiele
wyzwañ jeszcze przed nami.
Czy z biednego regionu mamy
szansê staæ siê bogatym,
który pokochaj¹ turyœci z
Polski i œwiata? Gdzie
upatruje Pan kluczowe szanse
rozwoju?
Zawsze powtarzam moim
rozmówcom w Polsce i za
granic¹, ¿e w województwie
warmiñsko-mazurskim Europa
siê zaczyna, a nie koñczy.
Jesteœmy Europejczykami i
poziomem ¿ycia chcemy
dorównaæ Europie Zachodniej.
Jesteœmy ambitni, pracowici i
gotowi wykorzystywaæ swój
potencja³. Trzeba nam tylko na
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to pozwoliæ i odrobinê pomóc, bo
przez lata byliœmy zaniedbywanym regionem, nie by³o tutaj
inwestycji. Poza tym granica
z Rosj¹ nadal nas ogranicza, a
nie stymuluje. Jaki potencja³
widzê?
Wskazaliœmy specjalizacje
naszego regionu, jedn¹ z nich
jest produkcja mebli czy,
szerzej, przetwórstwo drzewne.
Nale¿ymy do europejskich
liderów w tej bran¿y i musimy
zrobiæ wszystko, by tê mocn¹
pozycjê utrzymaæ.
Drug¹ ga³êzi¹ gospodarki jest
rolnictwo i przetwórstwo rolnospo¿ywcze, szczególnie
z uwzglêdnieniem mleka. Pod
tym wzglêdem w Europie te¿
jesteœmy w czo³ówce, stale siê
rozwijamy i wykorzystujemy
swój potencja³.
Trzecia nasza mocna specjalizacja to turystyka, zw³aszcza
wodna, której mo¿liwoœci jednak
nie wykorzystujemy w stu
procentach. Musimy robiæ
wszystko, ¿eby ograniczyæ

sezonowoœæ turystyki w naszym
regionie, st¹d te¿ inwestycje w
hotele premium oraz inwestycje
w uzdrowiska. Do tej pory
uzdrowisko by³o tylko w Go³dapi,
a s¹ plany na wiêcej. Mamy
piêkny krajobraz, czyste
powietrze, tylko trzeba zbudowaæ odpowiedni¹ infrastrukturê,
a ludzie bêd¹ chcieli do nas
przyje¿d¿aæ przez ca³y rok.
Wrócê jeszcze do polityki. Co
najbardziej ucieszy³o Pana
w sprawowaniu mandatu
Pos³a, a czym jest Pan
najbardziej zawiedziony w
trwaj¹cej kadencji Sejmu?
Cieszê siê z tego, ¿e w Sejmie
zajmujê siê sprawami samorz¹du terytorialnego, czyli tym
na czym siê znam, czym ¿yjê.
Jestem wiceprzewodnicz¹cym
komisji samorz¹du terytorialnego i polityki regionalnej.
Powierzono mi te¿ funkcjê
ministra ds. samorz¹du
terytorialnego w gabinecie cieni

stworzonym przez PO. Jestem
przewodnicz¹cym rady programowej Platformy Obywatelskiej,
odpowiada³em za napisanie
samorz¹dowego programu
partii. Podczas jesiennych
wyborów by³em szefem sztabu
wyborczego Koalicji Obywatelskiej na poziomie krajowym.
Krótko mówi¹c: kocham to, co
robiê i pod tym wzglêdem
realizujê siê w parlamencie.
Natomiast negatywnie zaskoczy³o mnie to, ¿e wiêkszoœæ
sejmowa zrobi³a z pos³ów
maszynki do g³osowania. Do
minimum ograniczona jest
dyskusja, decyzje podejmowane s¹ w ci¹gu paru
godzin.Wszystkie zasady
dobrego tworzenia prawa
i prawid³owego procesu
legislacyjnego s¹ regularnie
³amane, a to rodzi du¿¹
frustracjê i zniechêcenie,
bowiem pos³owie nie maj¹ tak
naprawdê wiele do powiedzenia. To w du¿ym stopniu
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facebook.com/bogatyregion/
dotyczy pos³ów PiS, którzy
musz¹ g³osowaæ tak, jak ich
prezes karze. Tak¿e jeœli ustawa
im siê nie podoba.
Jak ocenia Pan sytuacjê
wewnêtrzn¹ w kraju? Po
strajkach m³odych lekarzy,
niepe³nosprawnych, rolników,
przyszed³ teraz czas na
nauczycieli. Dlaczego
w Polsce coraz czêœciej
dochodzi do buntów spo³ecznych i czy jest szansa by to
zatrzymaæ?
W mojej ocenie obecna w³adza
nie radzi sobie z zarz¹dzaniem
krajem. Wprowadza pseudoreformy, które powoduj¹ du¿y
ba³agan i zniechêcenie ró¿nych
grup spo³ecznych. Przyk³adem
jest chocia¿by reforma, a raczej
deforma systemu oœwiaty,
zupe³nie niepotrzebna. Efektem
tych dzia³añ sta³ siê strajk
nauczycieli, którzy bardzo
rzadko posuwali siê do takiego
aktu desperacji. Postanowili oni
walczyæ nie tylko o swoje
dochody i o swoj¹ godnoœæ, ale
równie¿ o racjonalne podejœcie
do budowania ca³ego systemu
oœwiaty.
Poza tym politycy PiS du¿o
opowiadaj¹ o wzroœcie gospodarczym, szkoda tylko, ¿e tak
wielu ludzi tego wzrostu nie
odczuwa. Pieni¹dze w ró¿ny
sposób s¹ marnotrawione, nie
trafiaj¹ do tych, którzy powinni
byæ ich beneficjentami, st¹d te¿
tyle protestów.
Przed nami wybory do
Parlamentu Europejskiego,

w których ubiega siê Pan
o mandat. Faworytami do
wygrania wyborów s¹ Koalicja
Europejska oraz PiS. Obydwa
œrodowiska ró¿ni¹ siê w wizji
postrzegania roli Polski w Unii
Europejskiej. Czy mo¿e
Pan wskazaæ najwa¿niejsze
ró¿nice?
Nasi ojcowie i my sami przez
wiele lat walczyliœmy o to, ¿eby
byæ czêœci¹ kultury Europy
Zachodniej. Kiedy wyzwoliliœmy
siê spod pazurów Zwi¹zku
Radzieckiego, rozpocz¹³ siê
proces zbli¿ania do UE, którego
szczêœliwy fina³ nast¹pi³ 1 maja
2004 roku. 15 lat póŸniej
widzimy, ile pozytywów nam ta
decyzja przynios³a. Otwarte
granice, swobodny przep³yw
pracowników, nasze produkty
sprzedawane s¹ bez c³a na
ca³ym wielkim europejskim
rynku – to na pewno sprzyja
rozwojowi gospodarczemu.
Mamy równie¿ mo¿liwoœæ
uczenia siê i studiowania
na najlepszych uczelniach
europejskich. Setki miliardów
euro przez te 15 lat trafi³y do
Polski na modernizacjê. Bez
tych œrodków o wiele trudniej
by³oby nam rozwijaæ kraj i zbli¿aæ
siê do standardów zachodnioeuropejskich.
Od PiS odró¿nia nas to, ¿e my
nadal chcemy byæ czêœci¹
zachodniej cywilizacji, zachowuj¹c jej standardy, jeœli chodzi
o instytucje demokratyczne, np.
niezale¿noœæ s¹dów, prokuratur,
mediów, swobodê wypowiadania siê. Chcemy mieæ mocny i
konstruktywny g³os w Europie.

Natomiast PiS d¹¿y do tego,
¿eby nas z Unii Europejskiej
wyprowadziæ. Nie szanuje
przepisów, traktatów, nawet tych
podpisanych przez œ.p.
prezydenta Lecha Kaczyñskiego. To wszystko dzieje siê
niestety ze szkod¹ dla Polski.
Ju¿ dzisiaj projekt unijnego
bud¿etu na lata 2021-2027
zak³ada obni¿enie nak³adu dla
Polski o 23%. Dla mnie jest to
kwota nie do przyjêcia. Wierzê,
¿e po wygranych wyborach
nowy polski rz¹d utworzony
przez Koalicjê Europejsk¹ nie
dopuœci do tego, byœmy ponieœli
tak du¿e straty.
Ma³o kto wie, ale w latach
1986-1987 by³ Pan trenerem
koszykówki w klubie
Wybrze¿e Gdañsk. Czy
doœwiadczenie sportowe
pomaga w polityce? Polska
reprezentacja w tym roku
dosta³a siê po raz pierwszy od
wielu lat na mistrzostwa
œwiata w koszykówce, które
odbêd¹ siê w Chinach.
W grupie zagramy z Wybrze¿em Koœci S³oniowej,
Wenezuel¹ i Chinami. Wybiera
siê Pan na to wydarzenie? Jak
ocenia Pan szanse Polaków?
Sport jest bardzo wa¿ny dla
kszta³towania psychiki, charakteru, tê¿yzny fizycznej. Gry
zespo³owe ucz¹ wspó³pracy,
wyrozumia³oœci, systematycznoœci, pracowitoœci, odpornoœci
na ból i stres, a wiêc umiejêtnoœci, które powinien posiadaæ
ka¿dy doros³y cz³owiek. Sam
by³em sportowcem, póŸniej
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przez wiele lat pracowa³em jako
trener. Do dzisiaj mile wspominam wspó³pracê z m³odymi
ludŸmi, którzy obecnie pe³ni¹
wa¿ne funkcje w spo³eczeñstwie.
Bardzo siê cieszê, ¿e polska
reprezentacja po tylu latach
awansowa³a do mistrzostw
œwiata. Nikt nie dawa³ im szans,
kiedy zobaczyliœmy w jakiej
grupie przysz³o nam rywalizowaæ, ale okazuje siê, ¿e
mieliœmy dobrego trenera
i œwietny zespó³ bez wielkich
gwiazd. Do Chin siê nie wybiorê,
ale bêdê oczywiœcie kibicowa³.

Cieszê siê bardzo, ¿e nasza
koszykówka wróci³a do elity.
Myœlê, ¿e na MŒ mamy szansê
powalczyæ o wyjœcie z grupy,
a póŸniej kto wie...
Ze œwiatem koszykówki bardzo
mocno kojarzony jest równie¿
lider Platformy Obywatelskiej
Grzegorz Schetyna. W latach
90-tych by³ on prezesem Œl¹ska
Wroc³aw, który odnosi³ sukcesy
na arenie krajowej oraz godnie
reprezentowa³ nas w europejskich pucharach.
W mistrzowskim Œl¹sku
Wroc³aw i w reprezentacji Polski
gra³ Maciej Zieliñski, który

pocz¹tki kariery mia³ w AZS
Olsztyn. Obecnie w kadrze gra
inny reprezentant naszego
regionu, Przemys³aw Zamojski,
który z kolei pierwsze szlify
koszykarskie zdobywa³ w Truso
Elbl¹g. Nasz region jak widaæ to
kuŸnia wybitnych polskich
koszykarzy.
Dziêkujemy za rozmowê

Wielkie œwiêto demokracji w 28 krajach. Co powinieneœ wiedzieæ o
europejskich wyborach
Wstêpuj¹c do Unii Europejskiej w 2004 roku jako Polacy zdecydowaliœmy siê na wspó³uczestnictwo w kszta³towaniu przysz³ych
kierunków rozwoju Europy. Wybory do Parlamentu Europejskiego to œwiêto demokracji w 28 krajach, tak¿e w Polsce. Nie ma lepszej
okazji by pokazaæ swoj¹ sympatiê do Unii Europejskiej lub sprzeciw temu w jakim kierunku zmierza.
Wybory do Parlamentu
Europejskiego - kluczowe
informacje
Wybory do Parlamentu
Europejskiego to wielkie œwiêto
demokracji w 28 krajach. Unia
Europejska to zwi¹zek 28
pañstw, utworzony na mocy
traktatu z Maastricht. Nale¿¹ do
niej: Austria, Belgia, Bu³garia,
Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, £otwa, Malta,
Niemcy, Polska, Portugalia,
Rumunia, S³owacja, S³owenia,
S z w e c j a , W ê g r y, W ³ o c h y
i Wielka Brytania, która 29 marca
2017 roku rozpoczê³a proces
wystêpowania ze Wspólnoty
Europejskiej.
Wybory do Parlamentu
Europejskiego odbywaj¹ siê co 5
lat, trwaj¹ na przestrzeni kilku dni
we wszystkich krajach UE, s¹
powszechne, bezpoœrednie oraz
proporcjonalne. W tym roku
wybory odbêd¹ siê w dniach 23 –
26 maja, a w Polsce bêdzie to
niedziela, 26 maja. Lokale
wyborcze bêd¹ otwarte od 7:00
do 21:00.
Wed³ug tradycji wyborczej
g³osowanie rozpocznie siê ju¿ w
czwartek, 23 maja w Holandii,
gdzie czas na oddanie g³osu
trwa cztery dni i koñczy siê

w niedzielê. Z kolei w niedzielê –
26 maja - g³osowanie odbywa siê
w wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich – w tym w Polsce.
Ró¿ne zwyczaje wyborcze w
krajach europejskich. G³osuj¹
16-latkowie lub wystêpuje
obowi¹zek g³osowania dla
obywateli
Wybory do Parlamentu
Europejskiego maj¹ du¿y
margines dowolnoœci w ka¿dym
kraju cz³onkowskim UE. Dlatego
te¿ zwyczaje dobrze znane nam
z Polski nie znajduj¹ odwzorowania w innych krajach.
Ka¿dy z krajów cz³onkowskich
ma swobodê ustalania granic
okrêgów wyborczych.
W wiêkszoœci krajów g³osowaæ
mog¹ tylko pe³noletni obywatele.
W Austrii, jest jednak wyj¹tek. Tu
g³osowaæ mog¹ ju¿ osoby, które
ukoñczy³y 16 lat.
Bardzo zaskakuj¹ce dla nas
Polaków mog¹ byæ zwyczaje
jakie proponuje Belgia, Cypr,
Grecja i Luksemburg. Tu
g³osowanie do Parlamentu
Europejskiego ma wymiar
obowi¹zkowy. Dotyczy to nie
tylko obywateli tych krajów, ale
tak¿e obywateli innych pañstw
nale¿¹cych do UE, którzy
aktualnie przebywaj¹ na terenie
wspomnianych krajów.
Obywatel ka¿dego pañstwa
przynale¿¹cego do UE ma

ca³kowite prawo do kandydowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w kraju aktualnie
zamieszkiwanym. Skorzysta³
z tej mo¿liwoœci np. Jan Vincent
Rostowski, by³y minister
finansów za rz¹dów Donalda
Tuska, który kandyduje do
Parlamentu Europejskiego
w Wielkiej Brytanii z partii
Change UK. Partia opowiada siê
za pozostaniem Wielkiej Brytanii
w Unii Europejskiej.
Ilu pos³ów zasiada w Parlamencie Europejskim? Ilu
wybiera Polska?
W Unii Europejskiej mieszka wg.
danych Eurostatu z 2018 roku
512,6 miliona osób. Wybior¹ oni
705 europos³ów w kadencji
2019-2024 roku. Wczeœniej
wybieraliœmy 751 pos³ów.
Obni¿ka liczby pos³ów zwi¹zana
jest z Brexitem.
Polska mimo to zyska
1 europos³a wiêcej. W kadencji
2014-2019 dla Polski przypada³o
51 pos³ów w Parlamencie
Europejskim. Teraz bêdzie to 52
europos³ów.
Zasady g³osowania. Lokale
wyborcze czynne od 7 do 21
Ka¿dy z uprawnionych obywateli
ma prawo do oddania g³osu
w lokalu okrêgowej komisji
wyborczej. Za pomoc¹

obwieszczenia dowiemy siê
o numerach, ulicach oraz
siedzibach komisyjnych, do
których zostaliœmy przydzieleni.
G³osowanie mo¿e odbyæ siê
osobiœcie, korespondencyjnie,
jak i za pomoc¹ upowa¿nionego
poœrednika. Istnieje mo¿liwoœæ
g³osowania poza miejscowoœci¹
zamieszkania.
Wybory do Parlamentu
Europejkiego s¹ wyborami
jednodniowymi, których czas
trwania zaczyna siê o godzinie 7,
a koñczy o 21.
By wzi¹æ udzia³ w wyborach
w Polsce nale¿y ukoñczyæ 18 rok
¿ycia oraz posiadaæ aktualny
dowód to¿samoœci.
W celu uzyskania kart wyborczych nale¿y udaæ siê do
stanowiska komisji wyborczej i
okazaæ wa¿ny dokument.
G³osowania dokonuje siê
poprzez stawienie znaku X przy
nazwisku kandydata. Wype³nion¹ kartê nale¿y wrzuciæ do
urny wyborczej.
red
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Zdrowie
Rusza sezon na grillowanie! - czy mo¿e byæ zdrowo?
Majówka otwiera oficjalnie sezon grillowy, który trwa do
ostatniego s³onecznego i ciep³ego dnia wakacji. Spotkania z
przyjació³mi i rodzin¹ przy grillu czy ognisku to okazja do
wspólnego spêdzenia czasu, a tak¿e do przygotowania
smakowitych grillowych dañ. Poznaj zasady zdrowego
i smacznego grillowania!
Czy grillowanie moýe byã
zdrowe?
Wielu z nas z góry zakùada, ýe
grillowanie z caùà pewnoúcià do
zdrowych nie naleýy. Okazuje
siæ, ýe jak to w ýyciu bywa,
niestety ulegamy potocznym
opiniom i przesàdom zamiast
posùuchaã zdania specjalistów.
O tym, co robiã by grillowanie
byùo jak najbardziej zdrowe
i ograniczyùo zbyt duýà iloúã
kalorii podpowiada naszym
czytelnikom Aleksandra
Radomska, dietetyk z Poradni
Nasza Dieta.
Wybieraj odpowiednie miæso
Staraj siæ wybieraã miæso
chude, m.in. piersi z indyka czy
skrzydeùka z kurczaka. Jest
zdecydowanie mniej tùuste
od miæsa woùowego czy
wieprzowego. Wymaga takýe
krótszej obróbki termicznej,
dziæki czemu ma mniejszà
stycznoúã z grillowanymi
oparami. Kieùbasæ wybieraj o
wysokiej zawartoúci miæsa
i dobrej jakoúci. Co wiæcej
sprawdzi siæ na grillu? Ryby
takie jak dorsz, pstràg czy ùosoú.
Ich miæso jest delikatne, bogate
w biaùko i cenne kwasy omega
3 i 6.
Samodzielnie przyprawiaj
miæso
Zrezygnuj z grillowania miæs
wædzonych i peklowanych, które

same w sobie zawierajà wiæcej
niezdrowych zwiàzków oraz
z kupna gotowego, przyprawionego juý miæsa. Trudno
bædzie oceniã nam te produkty, a
takýe jakoúã skùadników uýytych
do przyprawienia.
Wùasne marynaty. Zbawienne
dziaùanie zióù
Najlepszym rozwiàzaniem
bædzie zrobienie domowej
marynaty z oliwy z oliwek czy
oleju, maúlanki lub jogurtu czy
kwaúnego octu winnego lub
soku z cytryny. Dobrej jakoúci
tùuszcze zapobiegnà wysychaniu potrawy, sok z cytryny
zmiækczy miæso, a jogurt
naturalny sprawi, ýe miæso
bædzie wyjàtkowo soczyste.
Staraj siæ ograniczaã sól, którà
moýesz zastàpiã innymi
przyprawami i zioùami. Unikaj
takýe gotowych mieszanek
przypraw, w których mogà byã
konserwanty m.in. glutaminian
sodu lub sprawdzaj dokùadnie
ich skùad. Zioùa takie jak
majeranek, tymianek, zioùa
prowansalskie, rozmaryn,
kurkuma, papryka czy curry nie
tylko wzbogacà smak naszych
dañ, ale równieý uùatwià ich
trawienie.
Postaw obowiàzkowo na
warzywa
W grillowym menu nie moýe
zabraknàã warzyw! Zarówno
tych pieczonych na ruszcie,

marynowanych, jak i úwieýych.
Sà lekkostrawne, a takýe bogate
w bùonnik i witaminy. Jakie
warzywa nadajà siæ na grilla?
Praktycznie wszystkie! Cukinia,
papryka, bakùaýan, marchew,
ziemniaki, szparagi. Pokrojone
w talarki lub sùupki wystarczy
uùoýyã na tacce, skropiã oliwà
i posypaã ulubionymi przyprawami i zioùami lub moýna
je nadziaã na patyki do
szaszùyków. Kolorowe saùatki
i surówki pozwolà nam
ograniczyã iloúã spoýytego
miæsa czy pieczywa, czyli
dodatkowych porcji kalorii.
Wùasne sosy i dipy
Tùuste sosy na bazie majonezu
lub kupne o niezdrowym
skùadzie to kolejna bomba
kaloryczna. Stwórz samemu
proste i zdrowe sosy do dañ
z grilla- na bazie jogurtu
naturalnego, musztardy czy
oliwy z oliwek, np. sos tzatziki na
bazie jogurtu z dodatkiem
startego ogórka i rzodkiewki czy
pomidorowy dip przygotowany
ze úwieýych pomidorów i zióù
skutecznie zastàpi sklepowy
ketchup.
Grill elektryczny zamiast
tradycyjnego
Coraz wiæcej osób wybiera
grill elektryczny zamiast
tradycyjnego grilla wæglowego.
Uchodzi on za najzdrowszy typ
grilla, gdyý w czasie uýytkowania nie sà wytwarzane
zwiàzki rakotwórcze. Jest
doskonaùym rozwiàzaniem,
gdy pogoda nie sprzyja
rozpalaniu grilla, a tak naprawdæ
o kaýdej porze roku.

Ograniczmy napoje gazowane. Z alkoholi najlepiej
wybraã wino

zneutralizowaã szkodliwe
substancje powstajàce w trakcie
grillowania.

Do tego punktu dostosowaã siæ
bædzie zapewne najtrudniej.
Ogranicz spoýycie sùodkich
napojów gazowanych, soków,
które dostarczajà pustych
kalorii. W poùàczeniu
z alkoholem posiùek staje siæ
ciæýkostrawny co moýe powodowaã zgagæ, wzdæcia czy
zaparcia. Jeúli pijesz alkohol,
wybierz najlepiej czerwone wino
wytrawne lub póùwytrawne ze
wzglædu na wysokà zawartoúã
polifenoli, dziæki czemu mogà

W Naszej Diecie wcale nie
musisz rezygnowaã z grilla!
Trzymaj siæ zasad zdrowego
grillowania, by cieszyã siæ ich
smakiem, a takýe by ograniczyã
wpùyw szkodliwych produktów
i zwiàzków na nasz organizm.
Smacznego i udanego
grillowania ýyczy Aleksandra
Radomska- dietetyk z Poradni
Nasza Dieta.
Oczywiúcie, jeúli chcemy
podejúã do grillowania i naszej

Maj 2019
diety w tym roku na 100 %
powaýnie warto wybraã siæ do
dietetyka, by kompleksowo
sprawdziã jakie produkty, napoje
i dania sùuýà naszemu organizmowi najlepiej. Z caùà
pewnoúcià nie musi oznaczaã to
rezygnacji z miæsa I grillowania.
_____________________
reklama

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Ortopeda Miros³aw Kulmaczewski przeprowadzi³ 3 rekonstrukcje
nadgarstka. Powód do dumy dla Szpitala im. Jana Paw³a II w Elbl¹gu
Polska medycyna nie powinna mieæ powodów do kompleksów.
Tym milej, jeœli do jej sukcesów, przyczyniaj¹ siê doktorzy czy
szpitale z naszego regionu. Taka sytuacja ma miejsce w Szpitalu
im. Jana Paw³a II w Elbl¹gu, gdzie ortopeda Miros³aw Kulmaczewski jako pierwszy w Polsce umo¿liwia rekonstrukcje nadgarstka, po której pacjenci z powodzeniem mog¹ wróciæ do swoich
dawnych zajêæ.
Od ma³ego i skromnego
oddzia³u szpitalnego a¿ po
wielkie sprawy
Podczas niedawnej konferencji
prasowej w Szpitalu im. Jana
Paw³a II dowiedzieliœmy siê o
wspania³ych sprawach jakie
maj¹ tu miejsce. Pocz¹tki by³y
jednak niepozorne. Oddzia³
chirurgii rêki powsta³ w naszym
szpitalu w 2008 roku. By³ to
oddzia³ z pocz¹tku bardzo ma³y.
Co roku zaczêliœmy wykonywaæ
tu coraz wiêcej zabiegów i coraz
bardziej skomplikowanych.
Z roku na rok kontrakt naszego
szpitala powiêksza siê. W tej
chwili jesteœmy drugim
z potentatów chirurgii rêki
w kraju, w wielu ró¿nych
zakresach. Mamy doskona³ych
lekarzy. Jest to oddzia³, który
pe³ni ogólnopolskie dy¿ury,
zdecydowanie oddzia³
p o n a d r e g i o n a l n y. D y ¿ u r
ogólnopolski pe³niony jest raz w
tygodniu. - mówi³ dyrektor
Szpitala Miros³aw Gorbaczewski.

Pierwsze tego typu operacje w
Polsce. Pomys³ przyby³ z USA
Ortopeda Miros³aw Kulmaczewski pomaga pacjentom
z chorob¹ Kienbocka. Jest to
choroba martwicy koœci
ksiê¿ycowatej nadgarstka, która
dotyczy ludzi m³odych, czêsto
dwudziestolatków, i do tej pory
jej leczenie koñczy³o siê
ca³kowitym usztywnieniem
nadgarstka.
W zesz³ym roku jedna z firm,
która zajmuje siê dystrybucj¹
protez stawów stopy, trafi³a na
trop pewnego ortopedy z USA,
który zaadaptowa³ protezê
s³u¿¹c¹ do rekonstrukcji
jednego ze stawów stopy do
rêki. Doktor Kulmaczewski
odwa¿y³ siê wykonaæ operacje
stosuj¹c podobn¹ metodê
adoptowania protezy stopowej
do nadgarstka. W chwili obecnej
ortopeda wykona³ trzy takie
operacje, a jedna z operowanych osób, powróci³a ju¿ do
p r a c y. Z a w s z e , w k a ¿ d y
p o n i e d z i a ³ e k , p e ³ n i ê t z w.
„gotowoœæ replantacyjn¹”, czyli
zajmujemy siê pacjentami,
którzy doznaj¹ amputacji r¹k. S¹

tutaj przywo¿eni z terenu ca³ego
kraju. Od 3 lat pe³nimy taki dy¿ur.
Rekonstrukcja rêki jest trudniejsza od przeszczepu serca.
Rozmawiamy tu o milimetrowych naczyniach, na które
trzeba, na przyk³ad, na³o¿yæ
osiem szwów i jeszcze
opracowaæ to naczynie - mówi
lekarz
Za nami ju¿ 3 tego typu
operacje. W tej chwili szykuje siê
4 operacja. Efekty s¹ na tyle
dobre, ¿e bêdziemy dalej
wspierali pacjentów. Proteza nie
jest obecnie refundowana. NFZ
p³aci za zabieg, a szpital
finansuje protezê. Mam
nadziejê, ¿e nied³ugo NFZ
zacznie refundowaæ równie¿ te
protezy. - mówi³
Miros³aw
Gorbaczewski, dyrektor Szpitala
w Elbl¹gu
Historia, która chwyta za
serce
Histori¹, która chwyta za serce
jest los Pana Micha³a Obrembskiego. Doktor Kulmaczewski
dokona³ rekonstrukcji oskalpowanej d³oni. W paŸdzierniku
2013 roku Pan Micha³ Obrembski uleg³ powa¿nemu wypadkowi.
Podczas pracy maszyna
lakiernicza oskalpowa³a mu
d³oñ. 37-letni wówczas
mê¿czyzna trafi³ najpierw do
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Olsztynie,
a stamt¹d do doktora Miros³awa

Dr. Mirosùaw Kulmaczewski
Kulmaczewskiego. Doktor
przeprowadzi³ pierwszy
w Polsce zabieg rekonstrukcji
tkanek ca³ej d³oni, od nadgarstka po koñce palców,
o którym wczeœniej mo¿na by³o
s³yszeæ w USA. Przez dziurê w
brzuchu, w³o¿ono d³oñ do jamy
brzusznej i opleciono mocno
ukrwion¹ b³on¹. Na otulonej ni¹
d³oni pacjenta nabudowa³a siê
tkanka podskórna, na któr¹
mo¿na by³o przeszczepiaæ
skórê. PóŸniej mia³o miejsce

kszta³towanie palców poprzez
rozciêcia i kosmetykê. D³oñ jest
niemal¿e w pe³ni sprawna!

opisywania i stanie siê czêœci¹
podrêcznika, z którego bêd¹ siê
uczyli studenci medycyny.

Doktor Kulmaczewski
dostrze¿ony przez TVN
W ci¹gu roku ortopeda
przeprowadza oko³o tysi¹ca,
mniej lub bardziej skomplikowan y c h z a b i e g ó w. Wa r t o
wspomnieæ, ¿e indywidualna
metoda operacji, opracowana
przez ortopedê Miros³awa
Kulmaczewskiego jest w trakcie

Nie ma co siê dziwiæ, ¿e
o lekarzu z Elbl¹ga g³oœno jest
nie tylko w naszym regionie ale
i ca³ym kraju. W minion¹
niedzielê, 12 maja, o jego
niezwyk³ych osi¹gniêciach
rozmawiano w programie Dzieñ
Dobry TVN. Program prowadzili
Piotr Kraœko i Kinga Rusin.
EG

Reklama

Nowa Kamienica Ksiê¿ycowa - najlepszy adres w mieœcie. Zamieszkaj w
nowych apartamentach na Starówce, w lato ciesz siê bliskoœci¹ jeziora
Kochasz nowoczesnoœæ apartamentów, uroki zabytkowych Starówek oraz miejscowoœci z piêknymi
jeziorami? Jeœli tak, to nowa inwestycja dewelopera „Marad Budownictwo” Kamienica Ksiê¿ycowa
jest dla Ciebie.
Doœwiadczony deweloper,
Wielu z nas coraz czêœciej
W Kamienicy znajdowaæ siê
szereg okaza³ych inwestycji
szuka ucieczki od du¿ych miast i
bêdzie dziewiêæ apartamentów
na koncie
wielkich oœrodków miejskich.
o zró¿nicowanej powierzchni i
Polacy coraz czêœciej osiedlaj¹
rodzaju -od 42 m2 do 73,70 m2
Budowana Kamienica realizosiê w mniejszych, przyjaznych
z ogródkami, z balkonami i bez
wana jest przez dewelopera
i ekologicznych miejscowobalkonów, jedno i dwupoziomo„Marad Budownictwo”
œciach w pobli¿u wiêkszych
we. Dodatkowo mieœciæ siê
w Pas³êku. Inwestor ma ju¿ za
miast. Pas³êk gdzie budowana
w niej bêd¹ dwa dwupoziomowe
sob¹ lata doœwiadczenia,
jest Kamienica Ksiê¿ycowa
lokale u¿ytkowe usytuowane na
w pracach budowlanych
spe³nia powy¿sze warunki. Jest
parterze i poziomie -1. Cena za
i remontowo-budowlanych.
on idealnie po³o¿ony komunikam2 apartamentu zaczyna siê ju¿
Realizowa³ zlecenia m.in.. dla
cyjnie dziêki czemu szybko i bez
od 4056,99 z³. a lokalu
22 Bazy Lotnictwa Taktycznego
problemu dostaniemy siê np. do
u¿ytkowego od 4500,00 z³.
w Malborku, 21 WOG-u
Elbl¹ga, Ostródy czy Braniewa a
Ponadto istnieje mo¿liwoœæ
w Elbl¹gu, Muzeum Stutthof
dziêki nowo oddanej S7 w ci¹gu
po³¹czenia dwóch lokali
w Sztutowie, Hotelu i Spa
ok. godziny jesteœmy ju¿
w jeden. Niedawno ruszyliœmy
w Kadynach, Jednostki
w Gdañsku!
ze sprzeda¿¹ apartamentów.
Wo j s k o w e j w B r a n i e w i e ,
Ceny jeœli idzie o obecn¹
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Kamienica Ksiê¿ycowa
sytuacjê na rynku pierwotnym w
„Elbl¹¿anka” w Elbl¹gu,
powstaje w samym centrum
tak dogodnej lokalizacji
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Starego Miasta, na styku ulic
naprawdê s¹ korzystne dla
„Zakrzewo” w Elbl¹gu czy
Chrobrego i Aptecznej
kupuj¹cych. Wszystkich
Gminy Stare Pole – budynki,
w Pas³êku. Wygl¹d kamienicy
zainteresowanych zapraszamy
przedszkola i wiele innych.
zostanie utrzymany w estetyce
do wizyty w naszym biurze
staromiejskiej z nut¹ nowoczess p r z e d a ¿ y. - m ó w i I w o n a
- Nasze wieloletnie doœwianoœci. Ca³y projekt powstawa³
Machowska.
dczenie sprawia, ¿e firma siê
pod nadzorem konserwatora
rozwija i stawia na budownictwo
zabytków, co sprawia ¿e
Pas³êk jest miastem przyjazmieszkaniowe. Nasze
Kamienica Ksiê¿ycowa
nym mieszkañcom. Atrakcje
inwestycje charakteryzowaæ siê
wspó³gra z istniej¹c¹ architekdla najm³odszych, jezioro w
bêd¹ dbaniem o szczegó³y i
tur¹ pas³êckiej starówki.
wiosenno- letnie dni
wykorzystaniem wysokiej
jakoœci materia³ów budowlanyW s¹siedztwie Kamienicy
W Pas³êku znajduje siê Park
ch i wykoñczeniowych.
znajduj¹ siê punkty handlowoEkologiczny, który latem jest po
Oferujemy wysok¹ jakoœæ
us³ugowe, Koœció³, Urz¹d
prostu rajem. To w³aœnie tutaj,
w rozs¹dnych cenach.
Miejski, plac zabaw dla dzieci,
gdy upa³y siêgaj¹ zenitu,
– mówi nam Iwona Machowska,
nowo powsta³y du¿y parking
mo¿emy siê sch³odziæ
Wiceprezes Marad Budownictwo
miejski. Planowane zakoñczew jeziorze. Ponadto Pas³êk
nie budowy „Kamienicy
mo¿e siê pochwaliæ du¿ym i
Kamienica Ksiê¿ycowa –
Ksiê¿ycowej” to III kwarta³ 2020
bogato wyposa¿onym placem
Wiele korzyœci w przystêpnej
roku.
zabaw dla dzieci. Znajduj¹ siê w
cenie
nim atrakcje dla dzieciaków

w ka¿dym wieku. Doroœli mog¹
w tym czasie wypiæ pyszn¹ kawê
i zjeœæ lody oraz gofry siedz¹c
przy fontannie na licznie
postawionych ³awkach. Od kilku
lat inwestycj¹, której mog¹
zazdroœciæ inne miasta jest
z ca³¹ pewnoœci¹ pole golfowe
Sand Valley gdzie w ci¹gu roku
organizowanych jest sporo
eventów z udzia³em polskich
i miêdzynarodowych postaci
i gwiazd sportu. Urokliwa
Starówka na której znajduje siê
Kamienica Ksiê¿ycowa
z historycznymi murami Zamku
Krzy¿ackiego robi wra¿enie na
mieszkañcach i turystach.

Wiæcej szczegóùów zwiàzanych z inwestycjà
moýna znaleêã na stronie:
www.maradbudownictwo.pl
Kontakt: 695 696 046
biuro@maradbudownictwo.pl
Biuro sprzedaýy:
82-300 Elblàg
Bielnik Pierwszy 3G
Godziny otwarcia:
pn-czw 11:00-16:30
lub indywidualny termin spotkania
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Czy wielkie fundusze unijne to przereklamowany mit?
Jedni wskazuj¹ same plusy, inni same minusy. A jak to bywa w
¿yciu prawda jest zapewne gdzieœ po œrodku. Warto byœmy
poznali ró¿ne plusy i minusy naszego cz³onkostwa w europejskiej
wspólnocie.
Pamiêtasz jak g³osowa³eœ
w referendum?
1 maja 2004 roku przystàpiliúmy
do Unii Europejskiej. Razem
z nami w tym samym dniu
dokonaùy tego równieý Cypr,
Czechy, Estonia, Litwa, Ùotwa,
Malta, Sùowacja, Sùowenia,
Wægry. Nasze starania o
nawiàzanie pozytywnych relacji
ze wspólnotà europejskà
rozpoczæùy siæ duýo wczeúniej.
Pierwsze stosunki dyplomatyczne miaùy miejsce 16
wrzeúnia 1988 roku. Wtedy
to
teý Polskæ odwiedziù
Przewodniczàcy Rady Ministrów
ówczesnej Wspólnoty
Europejskiej. Podczas wizyty
podpisano negocjacje w sprawie
umowy o handlu i wspóùpracy
handlowej i gospodarczej.
Decydujàcy byù jednak 2003 rok.

Traktat akcesyjny naszego kraju
podlegaù zatwierdzeniu i
przyjæciu absolutnà wiækszoúcià
gùosów przez Parlament
Europejski. Miaùo to miejsce 9
kwietnia 2003 roku. Nastæpnie 5
dni póêniej Rada Unii
Europejskiej jednogùoúnie
pozytywnie zaopiniowaùa
decyzjæ Parlamentu Europejskiego. Kolejnym etapem byùa
ratyfikacja go przez wszystkie
kraje czùonkowskie zgodnie
z wymogami konstytucyjnymi
obowiàzujàcymi w kaýdym
z pañstw. Traktat wszedù w ýycie
po zakoñczeniu unijnej
procedury ratyfikacyjnej. W
Polsce proces jego przyjæcia
odbywaù siæ w formie
ogólnonarodowego referendum
w dniach 7-8 czerwca 2003.
Polacy odpowiadali na pytanie
czy wyraýajà zgodæ na przystà-

pienie Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej. Wedùug
oficjalnych wyników do urn
poszùo 58,85% uprawnionych do
gùosowania (tj. 17 586 215 osób)
spoúród 29 868 474
uprawnionych. 77,45% z nich (tj.
13 516 612) odpowiedziaùo tak na postawione
pytanie. 22,55% z nich (tj. 3 936
012) odpowiedziaùo nie. Oddano
równieý 126 194 gùosy
niewaýne.
Traktat akcesyjny bædàcy
prawnà podstawà przystàpienia
(akcesu) 10 krajów Europy
Úrodkowej i Poùudniowej do Unii
Europejskiej zostaù podpisany
16 kwietnia 2003 roku
w Atenach.
Wielkie fundusze unijne - to
przereklamowany mit
Od 15 lat w miejscowoúciach
naszego regionu i w caùej Polsce
przy wielu inwestycjach znajdujà
siæ tabliczki z unijnà flagà i
wielkoúcià europejskiego
dofinansowania. Dziæki tym
úrodkom udaùo siæ wybudowaã
wiele kilometrów dróg i
autostrad, stadionów, placów
zabaw, elewacji szkóù, przedszkoli i innych waýnych spraw
spoùecznych.
Niestety doúã czæsto ulegajàc
propagandzie euroentuzjastów
ulegamy zùudzeniu, ýe gdyby nie
Unia Europejska to Polska byùa
by zaúciankowym krajem
upadajàcym w biedzie bez
dobrej infrastruktury. Czy
úwiadczà o tym konkretne
liczby? Warto sprawdziã.
Przez 15 lat czùonkostwa Polski
w Unii Europejskiej Polska
otrzymaùa 163 miliardy euro.
Najwiæcej otrzymaliúmy na
politykæ spójnoúci - 103 miliardy
euro. Zmniejsza ona róýnice
w poziomie rozwoju wszystkich
regionów w Unii Europejskiej.
Na wspólnà politykæ rolnà
otrzymaliúmy 55 miliarda euro
Naleýy jednak pamiætaã, ýe do
unijnego budýetu wpùaciliúmy 53
miliardy euro. Róýnica pomiædzy
wpùywami z Unii Europejskiej, a
tym co Polska wpùaciùa do
unijnego budýetu wynosi wiæc

Polacy w czo³ówce krajów proeuropejskich - gdzie najgorzej?
Z jednej strony ekonomia
i wielkie liczby, z drugiej strony
ludzkie emocje i chêæ bycia
europejczykiem przez du¿e E.
Polska po ciê¿kich latach
spêdzonych za ¿elazn¹ kurtyn¹,
uciemiê¿ona pod butem
i rz¹dami w³adzy ze Wschodu po
wst¹pieniu do Unii Europejskiej
sta³a siê jednym z najbardziej
proeuropejskich krajów w

strukturze unijnej. Odleg³e
marzenie sprzed 1989 roku
bycia czêœci¹ zachodniej Europy
sta³o siê faktem. Widaæ to w
b a d a n i u E u r o b a r o m e t r,
z którego wynika, ¿e ponad 53,1
% Polaków dobrze ocenia Uniê
Europejsk¹. Œrednia dla innych
krajów Unii to tylko 42,8 %.
Lepsze nastroje s¹ tylko
w Irlandii (64,1 %), Luksemburg

(55,8 %) oraz Szwecja (53,2 %).
Na przeciwnym biegunie s¹
Grecja. Tu tylko 25,3 %
obywateli pozytywnie ocenia
Uniê Europejsk¹. Równie¿ ma³e
poparcie UE ma wœród naszych
po³udniowych s¹siadów, w
Czechach pozytywne zdanie ma
tylko 27,9 % obywateli.

110 miliardów euro przez 15 lat.
Roczna úrednia dodatniego
bilansu transferów z Unii
Europejskiej wynosi wiæc ok. 7,3
miliarda euro rocznie. Aktualny
kurs euro to ok. 4,3 zùotego.
Widzimy wiæc, ýe úrednio co
roku polski budýet dziæki
czùonkostwu w Unii Europejskiej
zyskiwaù ok. 31 miliardów
zùotych.
Nie jest to astronomiczna suma
patrzàc, ýe dochody Skarbu
Pañstwa w 2019 roku
w zaplanowanym budýecie majà
wynieúã 386,9 miliardów
zùotych. Wydatki w budýecie to

kwota ok. 415 miliardów zùotych.
Pieniàdze z Unii Europejskiej
stanowià wiæc ok. 7,5 %
wszystkich wydatków Pañstwa
w skali roku. Czy jeœli
zarabialibyœmy np. 2000 z³otych
miesiêcznie i ktoœ dop³aca³by
nam 150 z³otych co ka¿dy
miesi¹c (7,5 % kwoty, któr¹
zarabiamy) to czy oznacza³oby
to, ¿e bez tej dop³aty ¿ylibyœmy o
wiele gorzej? Widzimy wiêc, ¿e
Polska staje siê bogatszym
krajem g³ównie z pracowitoœci
wszystkich Polaków, a nie tylko i
wy³¹cznie za spraw¹ unijnych
dotacji.

Wyliczanie korzyúci ekonomicznych z czùonkostwa w Unii
Europejskiej nie powinno siæ
tylko koñczyã na prostym
równaniu wpùywów z Unii
a naszà skùadkà czùonkowskà.
Sà bowiem jeszcze inne koszty,
trudniej wprost wyliczalne, które
powodujà, ýe úrodki z Unii
Europejskiej w caùoksztaùcie
caùej gospodarki to wcale nie
taka kura znoszàca zùote jaja.
Warto je znaã.
red

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/

Wywiad
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Kukiz’15 – ruch z ambitnymi ideami. Czy mamy szansê porzuciæ partiokracjê?
Na polskiej scenie politycznej mamy do czynienia od wielu lat z partiokracj¹. W tym kierunku nie poszed³
Kukiz’15, który jako stowarzyszenie mimo, i¿ jest w Sejmie, nie otrzymuje subwencji z pieniêdzy
podatników. Czy ambitne idee ruchu Kukiz’15 pokochaj¹ Polacy? O tym rozmawiamy ze Stefanem
Rembelskim, kandydatem Kukiz’15 do Parlamentu Europejskiego.
dziaùaczy i ich rodzin. To dostæp
Trybunaù Konstytucyjny spolePanie Stefanie, od czasów
do gùównych mediów
gliwie orzekù, ýe nie sà to
wolnej Polski, dominuje w
ogólnopolskich co daje moýlipieniàdze obywateli i moýna je
Polsce system partyjny. Wy
woúã indoktrynacji i manipulacji
zwyczajnie „ukraúã”, co PO
chcecie go zmieniã na sysopinià publicznà. Arena
zrobiùa, a po wyborach dzieùo
tem, gdzie to obywatel ma
polityczna jest podzielona na
koñczy PiS i zapowiada kolejny
duýy wpùyw na rozwój kraju
dwa niby zwalczajàce siæ obozy.
przymusowy program emeryi jego gùówne kierunki zmian.
W trakcie przemian ustrojowych
talny bez ýadnej gwarancji dla
Czy taki model funkcjonuje
wyrosùy ogromne fortuny
obywateli. Gdyby w Polsce byùa
gdzieú poza Polskà?
z niczego, na naszych oczach
instytucja referendum wiàýàwyrosùa kasta miliarderów
cego dla wùadzy, to nie trybunaù
Nie trzeba daleko szukaã, 16
uwùaszczonych na majàtku
partyjny decydowaùby o tym czy
godzin jazdy samochodem lub 2
wspólnym Polaków. Fortuny
pieniàdze z OFE sà Donalda
godziny samolotem, by znaleêã
powstajàce z pracy wyrastajà
Tuska i Jarosùawa Kaczyñsiæ w Szwajcarii, w kraju gdzie
przez pokolenia, u nas podobnie
skiego. Obecny system
poziom ýycia jest jeden
jak w Rosji, z dnia na dzieñ
wyborczy i partyjny powoduje,
z najwyýszych w Europie
powstaùy z ukùadów partyjnych.
ýe szef partii decyduje kto
a dbaùoúã o publiczny grosz jest
Pùawienie siæ w luksusach
bædzie jedynkà na listach.
cnotà w ýyciu publicznym.
wùadzy i ýycie na koszt
Inaczej jest w JOW-ach.
Szwajcarzy, dziæki funkcjonpodatnika to norma partyjnego
Najwaýniejszà ich zaletà jest
ujàcemu w ich kraju systemowi
stylu. Warto przypomnieã
nacisk na selekcjæ pozytywnà,
politycznemu majà moýliwoúã
zaspokajanie kompleksów
co wynika z faktu, ýe jednowywierania bezpoúredniego
w restauracji Sowa i Przyjaciele
mandatowe okrægi wyborcze sà
wpùywu na sprawy publiczne.
czy sùuýbowy wyjazd KGHM do
maùe terytorialnie, a kandydaci
Narzædziami sùuýàcymi temu
Tr ó j m i a s t a z p o b y t e m w
sà rozpoznawalni przez lokalnà
sà referendum i inicjatywa.
erotycznym klubie za ok. 10
spoùecznoúã. Znamy ich z ýycia
Referenda mogà byã obowiàztysiæcy zùotych na gùowæ za
codziennego, zawodowego,
kowe bàdê nieobowiàzkowe.
kaýdego uczestnika. To tylko
rodzinnego – wiemy czy sà
Referendum obowiàzkowe jest
drobne przykùady koùtuñstwa
ludêmi z zasadami czy zwykùymi
przeprowadzane wówczas,
politycznego, które dziejà siæ na
szujami. Wiemy na kogo
gdy dotyczà one waýnych
naszych oczach i za naszym
gùosujemy. JOW-y to równieý
zmian, np. w Konstytucji.
przyzwoleniem. Czy na
pomocna dùoñ dla partii
W przypadku zmian ustaw
przestrzeni trzydziestu lat od
politycznych, bo bædà musiaùy
istniejà referenda
1989 roku ktoú zostaù prawootworzyã swoje szeregi na ludzi
nie obowiàzkowe (tzw. weto
mocnie skazany za rabunek
wartoúciowych, a nie gnuúnieã
ludowe). Innym waýnym
mienia narodowego wielkich
we wùasnym sosie, rodzinnych
narzædziem sùuýàcym
rozmiarów? Nie, tylko pùotki
i towarzyskich klik. To jest dùugi
demokracji bezpoúredniej
i symboliczna babcia z
proces, ale juý siæ rozpoczàù
w Szwajcarii sà inicjatywy. Jest
demencjà za „kradzieý” kostki
i trwa. Paweù Kukiz wykonaù
to moýliwoúã zgùoszenia
masùa. Nawet sædzia przyùapany
ogromnà pracæ na rzecz
inicjatywy ustawodawczej
na kradzieýy na oczach caùej
spoùeczeñstwa obywatelskiego
lub weta obywatelskiego.
Polski zostaù uniewinniony przez
i upodmiotowienia Polaków.
Obywatele mogà w ten sposób
Sàd Najwyýszy. Masz wùadzæ
Mimo metodycznych dziaùañ
inicjowaã tworzenie aktów
i pieniàdze stoisz ponad
klanów partyjnych i gùównych
prawnych lub ich odrzucenie.
prawem, wùos z gùowy Ci nie
mediów nie udaùo siæ zniszczyã
Powyýsze rozwiàzania to
sprawowania wùadzy. Wybory do
spadnie, inaczej zniszczymy ciæ
ruchu KUKIZ'15, nie ulegliúmy
idealny bezpiecznik na sytuacjæ,
Parlamentu Europejskiego sà
bez-wzglædnie, tak jak prezesa
pokusie siægniæcia po publiczne
gdyby deklaracje wyborcze
swoistym katalizatorem do
Romana Kluskæ i jego úwietnie
pieniàdze w postaci subwencji
rozmijaùy siæ z praktykà
wspólnego wystàpienia i nie jest
niegdyú prosperujàcà firmæ
partyjnych. Wróýono nam
rzàdzenia.
to sojusz taktyczny, lecz
Optimus. Moýe niektóre
poprzez fake newsy, ýe nie
W Polsce nie mamy takiego
dùugofalowy proces tworzenia
niszowe lokalne media spróbujà
zbierzemy podpisów- zebrainstrumentu i dochodzi do takich
platformy europejskiej do
zainteresowaã opiniæ publicznà,
liúmy, ýe nie zarejestrujemy list –
sytuacji, ýe inne padajà
wspóùpracy na rzecz demokracji
ale to kropla w morzu faùszu,
zarejestrowaliúmy, to wszystko
obietnice wyborcze a inne sà
bezpoúredniej. Obecna
przekupstwa i cynicznych
wielkim wysiùkiem tysiæcy
realia rzàdzenia po wyborach.
demokracja przegrywa w
interesów.
woluntariuszy, którzy zrobili to za
Obywatele w Polsce nie majà
zderzeniu z globalizacjà, z
swoje pieniàdze i kosztem
ýadnego instrumentu by takiej
ponadnarodowymi korpoCzy jest szansa by Polacy
swojego czasu wolnego. Nie
patologii partyjnej przeciwracjami, ulega naciskom
dojrzeli do porzucenia
oczekujemy, ýe Polacy bædà nas
dziaùaã. Argument, ýe referenlobbystycznym ocierajàcym siæ
systemu partyjnego i
kochaã, ale liczymy na to, ýe
dum jest kosztowne, jest maùo
o korupcjæ. Wymaga wiæc ona
pokochali Wasze idee. Co
zgùæbià i przyjmà za wùasnà
powaýny w XXI wieku. W
wzmocnienia formuùà demomusiaùoby siæ staã?
naszà ideæ demokracji
obecnych czasach moýna je
kracji bezpoúredniej, tak jak w
bezpoúredniej, która leýy w
przeprowadziã koresponSzwajcarii. Wspóùpraca
Panie Redaktorze – Polacy
interesie wszystkich obywateli.
dencyjnie lub przez internet.
z Ruchem 5 Gwiazd i innymi
kochajà wolnoúã, a z racji
Wierzæ, ýe obywatele obdarzà
Jest to jak najbardziej moýliwe
ruchami obywatelskimi jest
uwarunkowañ historycznych jej
nas sympatià, co juý powoli ma
i bezpieczne – przecieý dzisiaj
poczàtkiem drogi do uczynienia
umiùowanie jest nader
miejsce i za co im serdecznie
wykonujemy przez internet
demokracji bezpoúredniej
szczególne poúród narodów
dziækujemy.
chociaýby transakcje bankowe.
staùym narzædziem do
europejskich. Polska budzi siæ
Obywatele muszà mieã jakiú
podejmowania waýnych decyzji
i po okresie pewnego zachùyUczestniczyù Pan w ostatniej
oræý w walce z cynicznymi
dla Europejczyków.
úniæcia siæ wolnoúcià na
konwencji europejskiej
oszustami politycznymi.
zasadzie „róbta co chceta”
K u k i z ’ 1 5 w Wa r s z a w i e .
Jak ocenia Pan nasz pobyt w
Polacy widzà, ýe krok po kroku
Goúciem tego spotkania byù
Waszymi gùównymi zaùoýeUnii Europejskiej od 2004
sà w swojej wolnoúci
wicepremier Wùoch Luigi Di
niami sà Jednomandatowe
roku? Widzi Pan wiæcej
kanalizowani. Dostrzegamy, ýe
Maio z Ruchu 5 Gwiazd, z
Okrægi Wyborcze, referenda
plusów czy minusów z
demokracja to fasada a nam
którym wspóùpracujecie oraz
obywatelskie, brak subwencji
naszego czùonkostwa?
wszystkim i kaýdemu z osobna
przedstawiciele Chorwacji,
dla partii politycznych,
nakùadany jest kaganiec
Grecji, Finlandii, Estonii. Czy
sædziowie pokoju.
Unia Europejska jest speùzniewolenia myúli i swobody
sojusz z Ruchem 5 Gwiazd
Zgùosiliúcie równieý ustawæ
nieniem marzeñ wielu narodów
wyznania, kaganiec poprastworzony jest tylko na
antysitwowà. Mimo szczyto ýyciu w pokoju we wspólnym
wnoúci politycznej, kaganiec
wybory europejskie czy teý
noúci tych postulatów inne
obszarze gospodarczym i
multikulti. Dzisiaj moýemy
myúlicie o dùuýszej
partie polityczne czy duýe
swobodzie przemieszczania siæ
gùosowaã, ale tylko na tych,
wspóùpracy i czerpaniu
media nie sà zainteresowane
obywateli. Od 2004 to marzenie
których nam wskaýe capo di tutti
wzorców wùoskich w Polsce?
by te tematy nagùoúniã.
speùniùo siæ równieý dla Polski
capi (szef szefów), moýemy
Dlaczego?
I innych krajów Europy
wyraýaã swoje poglàdy, ale tylko
Ruch 5 Gwiazd jest ruchem
Úrodkowej. Z naszej obecnoúci
w domu, zbliýa siæ inwigilacja
obywatelskim wiæc ze swojej
Przyczyna jest banalnie prosta.
w UE pùynà ogromne korzyúci
totalna i cenzura w internecie.
istoty jest nam bliski tak, jak
Zdobytych przywilejów nie
gospodarcze, socjalne ale teý
Weêmy, np. przymus pùacenia
kaýdy ruch obywatelski
oddaje siæ tak, ot po prostu, bo
mentalne w sferze satysfakcji z
skùadek na OFE, po czym po
zmierzajàcy do upodmioz nich wynika wùadza, a wùadza
tworzenia wspólnoty eurokilkunastu latach partyjny
towienia obywateli w procesie
to pieniàdze i stanowiska dla
pejskiej poprzez uczestnictwo

Stefan Rembelski
kulturowe i narodowe. Czy sà to
same plusy? Otóý, aby
odpowiedzieã na to pytanie
naleýy wróciã na chwile do
okresu akcesyjnego, który
poprzedziù nasze czùonkostwo.
W tym okresie uzgodnione
zostaùy wszystkie obszary
negocjacyjne, które
sprowadzaùy siæ krótko mówiàc
do ujednolicenia prawa i
otwarcia rynków, oprócz rynku
usùug. Poniewaý to nam bardzo
zaleýaùo na czùonkostwie, to
zgodziliúmy siæ na traktowanie
nas w niektórych obszarach
gorzej niý stare pañstwa Unii z
perspektywà wyrównania tych
nierównoúci w przyszùoúci. Do
dzisiaj to nie nastàpiùo i zmierza
wræcz w odwrotnym kierunku
pod dyktando protekcjonistycznych dàýeñ Niemiec
i Francji. Trzeba zauwaýyã, ýe
na przestrzeni tych lat zmieniù
siæ system gùosowañ, a co za
tym idzie sposób podejmowania
decyzji. Wchodziliúmy do Unii w
której decyzje zapadaùy
jednomyúlnie, a poprzez traktaty
Nicejski i Lizboñski doszliúmy do
stanu gdzie od 2017 roku
obowiàzuje system podwójnej
wiækszoúci co w przypadku
wyjúcia Wielkiej Brytanii utrwala
hegemonie dwóch pañstw,
Niemiec i Francji, zamiast
solidaryzmu mamy dyktat.
Dzisiaj jest to ogromne
wyzwanie dla pozostaùych
mniejszych krajów by budowaã
umiejætny balans dla hegemoni
Niemiec i Francji, by reformowaã
Uniæ w kierunku nadania
wiækszego znaczenia
decyzyjnego Parlamentowi

Europejskiemu w celu
ograniczenia autorytarnobiurokratycznych zapædów
Komisji Europejskiej i takiej jej
reformy by na jej czele nie mógù
staã przewodniczàcy ledwo
trzymajàcy siæ na nogach. Po za
tym widzæ same plusy naszej
obecnoúci w UE. Wiækszoúã
moich klientów to firmy z
Niemiec, Szwecji, Anglii, Danii
czy Holandii - w prywatnych
rozmowach nikt z nas nie
podnosi tych kwestii, które
forsuje przeciw Polsce Komisja
Europejska, a wræcz przeciwnie
wszyscy jesteúmy zgodni, ýe
biurokracja w Brukseli niszczy
ducha wspólnej Europy, zabija
swobodæ dziaùalnoúci
gospodarczej.
Pana ýyciowym hobby sà
podróýe. Jakie ciekawe
miejsca w Europie poleciùby
Pan do zwiedzenia naszym
czytelnikom?
Ostatnio odkrywam na nowo
Karpaty w Rumuni. Kaýdego
dnia wybieram innà miejscowoúã. Przepiækne krajobrazy –
serdeczni, mili, sympatyczni i
otwarci ludzie. Jedyny minus to
sùabe drogi lokalne ale nie o to
chodzi, bo wszystko jeszcze tam
jest dziewicze i w tym caùy urok,
ýe dziaùania czùowieka nie
wszystko jeszcze zabetonowaùy
i nie ustawiùy pod turystyczny
sznurek. Oczywiúcie nie do
opisania jest delta Dunaju - to
trzeba zobaczyã. Jest
bezpiecznie, wiæc gdyby siæ ktoú
wybieraù, to bez obaw polecam.
Dziækujemy za rozmowæ
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Od lewego do prawego
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Lokalnie o Europie... od lewego do prawego
Od lewego do prawego... aý do umiarkowanego czyli 100 % polskiej sceny politycznej. Nie ma w tym nic dziwnego bo takim jesteúmy narodem,
o którym wielu mówi, ýe gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania.
W kolejnych wydaniach gazety bædziemy poruszaã szereg róýnych tematów, nie tylko lokalnych, ale takýe krajowych czy úwiatowych. Ýyjemy
w globalnym úwiecie i sprawy krajowe oraz úwiatowe czy europejskie majà duýy wpùyw na nasze codzienne ýycie.
Warto jednak by kaýdy z nas miaù moýliwoúã poznania zdania lokalnych polityków z odlegùych biegunów sceny politycznej. W pierwszym cyklu "Od
lewego do prawego" padùy nastæpujàce pytania.
Jaka jest ocena pobytu Polski w Unii Europejskiej w ciàgu 15 lat? Wiæcej jest plusów czy minusów?
Czy Polska powinna przyjàã walutæ euro?

Unijni komisarze z lewackimi pogl¹dami to
przeciwieñstwo zasad i zwyczajów jakie
ukszta³towa³y cywilizacjê Europy
Jak ocenia Pan nasz pobyt w Unii
Europejskiej?
Unia Europejska jest
biurokratycznym
tworem rz¹dzonym przez urzêdasów
skupionych w Komisji Europejskiej.
Parlament Europejski mo¿e sobie uchwalaæ
i przeg³osowywaæ dowolne ustawy, ale
decyzje ostateczne podejmowane s¹ w
Komisji Europejskiej. Komisja rekomenduje
i zaleca wprowadzanie swoich dyrektyw
w ka¿dym unijnym kraju. Wskutek tego
w Polsce co najmniej 90% wprowadzanego
prawa pochodzi od komisarzy unijnych,
których lewackie pogl¹dy s¹ powszechnie
(mam nadziejê) znane. Skoro wiêc prawo
tworz¹ lewicowcy (w zasadzie komuniœci
nowej generacji) to musi byæ ono niestety
dalekie od dotychczasowych zasad
okreœlaj¹cych cywilizacjê Europy. Chodzi tu
g³ównie o 2 sfery ¿ycia:
gospodarcz¹
i obyczajowo-kulturow¹, gdzie wprowadza
siê i utrwala patologiê. W sferze
gospodarczej jest to przekonanie narodów,
¿e bez dotacji, subwencji, zasi³ków, grantów
itp. rozdzielanych przez urzêdasów nie da siê
"godnie ¿yæ". Jest to promowanie postaw
roszczeniowych, a mówi¹c brutalnie œmierdz¹cych leni , którym nie chce siê
pracowaæ.
Natomiast w sferze kulturowo - obyczajowej
upowszechnia siê (zachwala) ró¿norodne
zboczenia okreœlane skrótem LGBT. Celem
tej rewolucji kulturowej jest oczywiœcie
Andrzej Wyrêbek
rozbicie rodziny jako stra¿nika zasad
wytworzonych w ci¹gu wieków trwania
naszej cywilizacji. Obecna nagonka na
Koœció³ (ataki o wszechobecn¹ pedofiliê) jest tylko czêœci¹ szerokiej strategii lewactwa europejskiego,
maj¹cego na celu obezw³adnienie umys³owe obywateli i pozbawienie ich przywództwa duchowego. Na tak
przygotowanym gruncie bezwolnej "masy ludowej" ³atwo zaszczepiæ nowe "zasady" zgodnie z bolszewickim
powiedzeniem: Boga niet - Otca w mordu mo¿na. OdpowiedŸ na pytanie o korzyœci cz³onkostwa Polski w UE jest
wiêc jasna: cz³onkostwo W UE to minus a nie plus. Wielu Polakom wciœniêto k³amstwo o tym, ¿e gdyby nie
wspania³omyœlna Unia Europejska, nie moglibyœmy podró¿owaæ. To nieprawda. O swobodnym ruchu
granicznym decyduj¹ uk³ady z Schengen, a nie ¿adna Unia.
Czy jest Pan za tym by Polska przyjê³a walutê euro?
W kwestii przyjêcia waluty euro i ca³ej strefy, czyli jednakowego pieni¹dza, to jestem tu zdecydowanym
przeciwnikiem. Decyduj¹ tu dwa wzglêdy. Pierwszy, wi¹¿e siê z dro¿yzn¹ (vide - S³owacja i Litwa). Drugi to
likwidacja z³otówki czyli dalsze ograniczenie suwerennoœci naszego kraju kraju na rzecz ca³kowitego dyktatu
gospodarczego ze strony Niemiec. Z powy¿szych wzglêdów jestem za opuszczeniem UE - przyk³ad Wielkiej
Brytanii jest tu znamienny. Dla w¹tpi¹cych w powy¿sze tezy polecam ksi¹¿ki P. Tomasza Cukiernika - felietonisty
"Najwy¿szego Czasu".
Andrzej Wyrêbek, kandydat Konfederacja KORWIN BRAUN LIROY Narodowcy do Parlamentu
Europejskiego
Reklama

Jestem Polk¹, ale i Europejk¹
Jak ocenia Pani nasz pobyt w UE od
2004 roku?
Ocenê obecnoœci Polski w UE mo¿na
oceniaæ na wielu p³aszczyznach.
Oczywiœcie najbardziej przemawiaj¹ do
nas liczby, czyli 110 miliardów euro netto,
które Polska otrzyma³a na rozwój
i inwestycje. Dla mnie bardziej istotne s¹
kwestie niewymierne, jak wzrost
integracji europejskiej, swoboda
podró¿owania, wolny rynek pracy
i towarów. Jestem Polk¹, ale i Europejk¹.
Obecnoœæ w Unii Europejskiej wzmacnia
moj¹ to¿samoœæ i przynale¿noœæ do
europejskiej wspólnoty.

Monika Falej i Frans Timmermans

Czy jest Pani za tym by Polska przyjê³a walutê euro?
Przyjêcie euro jest faktem. Do tego zobowi¹zaliœmy siê wchodz¹c do UE. Na szczêœcie nie
okreœliliœmy daty. W obecnej sytuacji powinniœmy ustabilizowaæ pozycjê ekonomiczn¹ i polityczn¹
Polski, by podj¹æ powa¿n¹ decyzjê o terminie przyjêcia euro.
Monika Falej, kandydatka Wiosna Roberta Biedronia do Parlamentu Europejskiego

Polska by przyj¹æ euro musi spe³niæ
gospodarcze kryteria
Jak ocenia Pan nasz pobyt w Unii Europejskiej od
2004 roku?
Polska przez 15 lat cz³onkostwa w UE zyska³a bardzo
wiele. W tym czasie nasz kraj otrzyma³ równowartoœæ
jednego bud¿etu naszego pañstwa. Widaæ to, kiedy
spojrzymy na infrastrukturê. Nasze drogi, chodniki,
stacje paliw, hotele i obiekty publiczne s¹ nowe
i wygl¹daj¹ lepiej ni¿ u zachodnich s¹siadów. Nasze
rolnictwo równie¿ bardzo siê rozwinê³o. Jedyny minus
jaki dostrzegam w cz³onkostwie w UE to spadek
jakoœci produktów ¿ywnoœciowych. Tego mo¿na by³o
dopilnowaæ. Na szczêœcie œwiadomoœæ Polaków jest
coraz wy¿sza i szukamy produktów lepszej jakoœci a
dyskonty musz¹ dostosowaæ ofertê pod potrzeby
klientów.
Czy jest Pan za tym by Polska przyjê³a walutê euro
Janusz Bielecki
Polska i tak musi przyj¹æ walutê euro. Wynika to z
przyjêcia w 2004 toku wszystkich warunków
cz³onkostwa. Pytanie tylko kiedy to nast¹pi. Wiem, ¿e w chwili obecnej nie ma ¿adnych prac nad
przyjêciem euro przez Polskê. Mówi³ o tym wielokrotnie premier Mateusz Morawiecki. Aby rozmawiaæ
o wprowadzeniu euro Polska musi spe³niæ gospodarcze kryteria i mieæ stabilne ceny, d³ugotrwa³¹
równowagê finansów publicznych, stabilny kurs z³otego oraz stabilne stopy procentowe.
Janusz Bielecki - wiceburmistrz Lidzbarka.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Rzym - tu doba zdecydowanie trwa za krótko
Podró¿ do W³och i Wiecznego Miasta nas¹czonego histori¹ naszej cywilizacji to marzenie wielu z
nas. Czy musi to byæ drogie marzenie? Wcale nie, mo¿na zwiedziæ to miasto nie du¿ym kosztem i w
komfortowych warunkach. Wizyta od 5 do 7 dni pobytu da Ci z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿liwoœæ zobaczenia
najwa¿niejszych punktów tego staro¿ytnego miasta i udanego odpoczynku.
Biuro podró¿y czy na w³asn¹
rêkê?
Ofert podró¿y do Rzymu z biur
turystycznych znajdziesz wiele.
Koszt takiej wycieczki mo¿e
jednak byæ znacznie dro¿szy ni¿
znalezienie dobrego po³¹czenia
lotnicznego i noclegu na w³asn¹
rêkê.
Rzym jest tak piêkny i uroczy
w swoich alejkach, ¿e wielu co
chwile siê tu zapomina. Dlatego
raczej zwiedzanie na w³asn¹
rêkê mo¿e byæ o wiele bardziej
przyjemne ni¿ zwiedzanie
z pêdz¹c¹ grup¹ turystów od
miejsca do miejsca.
Z Polski najwygodniej znaleŸæ
po³¹czenie lotnicze do Rzymu.
Oferuje je kilka lotnisk w naszym
kraju. Dla osób z pó³nocy
najwygodniej bêdzie wybraæ
lotnisko w Gdañsku czy
Warszawa Modlin. Stamt¹d
lataj¹ samoloty na lotnisko
Rzym Ciampino lub Rzym
Fiumicino. Z ³atwoœci¹ wyszukamy po³¹czeñ bezpoœrednich.

Zanim wyl¹dujemy sprawdŸmy
ile ten lot bêdzie nas kosztowa³?
Jeœli dobrze poszperamy w
przegl¹darkach internetowych
lot do Rzymu nie musi nas wcale
drogo kosztowaæ. W wielu
terminach znajdziemy ceny
biletu w granicach 250 -400
z³otych za 1 osobê w obydwie
strony. Wszystko zale¿y od
wielkoœci baga¿u, czy rezerwacji
miejsca. Jeœli lecimy w kilka
osób warto skorzystaæ z opcji
rezerwacji miejsca, ¿eby
wszyscy siedzieli obok siebie.
Z lotnisk w Rzymie bez
problemu dostaniemy siê do
centrum miasta do wybranych
hoteli czy apartamentów. Mo¿na
dojechaæ autobusami,
poci¹giem lub taxi (ta opcja
oczywiœcie najdro¿sza). Na
lotnisku znajdziemy wiele
punktów, gdzie kupimy bilety na
dalsz¹ podró¿.
Nocleg?
Oferta noclegowa w Rzymie jest
niezwykle bogata. Oczywiœcie
bardzo znane hotele
usytuowane w najbardziej
presti¿owych dzielnicach czy
punktach Rzymu mog¹ nas
kosztowaæ od kilku do nawet
kilkunastu tysiêcy z³otych za
kilkudniowy czy tygodniowy
pobyt. Warto jednak poszperaæ
ofert hoteli ma³ych i œrednich,
których jest bardzo du¿o przy
popularnych ulicach w centrum
Rzymu sk¹d szybko dotrzemy w
najbardziej znane miejsca.
Bardzo dobrymi lokalizacjami

bêd¹ hotele niedaleko Koloseum b¹dŸ dworca Termini.
Idealna baza wypadowa. Koszt
takich hoteli, apartamentów
kszta³tuje siê w przedziale od
1000 – 2000 z³otych za pobyt od
5 do 7 dni za pobyt dla 2 osób.
Bardzo mi³y, rodzinny charakter
ma Hotel Giuliana prowadzony
przez Jean przyby³¹ do Rzymu
z Wielkiej Brytanii. Bêd¹c tutaj
na pewno nie bêdziemy
anonimowymi goœæmi lub
niezauwa¿onymi. Hotel
dysponuje 11 pokojami dziêki
czemu personel hotelu szybko
nawi¹zuje mi³¹ przyjacielsk¹
relacjê z ka¿dym z przyby³ych
goœci. Bêdziemy mogli tu te¿
liczyæ na sporo podpowiedzi
gdzie i co zwiedziæ w Rzymie lub
otrzymaæ pomoc w transferze na
lotnisko w drogê powrotn¹.
Rezerwacji warto dokonywaæ
bezpoœrednio przez stronê
hotelu (otrzymamy raczej ni¿sz¹
cenê ni¿ z popularnych witryn
rezerwacyjnych w internecie).
Najwa¿niejszym atutem tego

hotelu jest jednak cicha i
spokojna uliczka, z której bardzo
szybko pieszo dotrzemy do
Koloseum, Piazza Repubblica,
Piazza Venezzia, fontanny Di
Trevi. St¹d te¿ mamy blisko do
dworca Termini, stacji metra czy
linii autobusowych, z których
ruszymy do innych rejonów
Rzymu. Wokó³ Hotelu Giuliana
mamy te¿ mnóstwo restauracji,
pubów czy sklepów
renomowanych marek. No bo
jak Rzym, to moda i
obowi¹zkowe zakupy.
Kiedy najlepiej odwiedziæ
Rzym? Kuchnia w³oska
Idealn¹ por¹ roku na zwiedzanie
Rzymu jest wiosna lub wczesna
jesieñ. Bez t³umu turystów,
widocznych w sezonie letnim,
spacerowanie rzymskimi
uliczkami i leniwe popo³udnia
spêdzane w niewielkich
kawiarenkach, s¹ wtedy jeszcze
wiêksz¹ przyjemnoœci¹.
W tym okresie s³oñce i upa³y nie
dadz¹ nam siê mocno we znaki,
a ¿eby zwiedzaæ Rzym trzeba
mieæ odpowiedni¹ pogodê i
niebywa³¹ kondycjê. To w koñcu
miasto 7 wzgórz.
S¹ to
Awentyn, Palatyn, Kwiryna³,
Wimina³, Celius, Eskwilin,
Kapitol.
Nie bêdziesz mia³ tu zawsze z
górki. Mo¿na sporo schudn¹æ
mimo dobrej kuchni, któr¹
obowi¹zkowo musisz
spróbowaæ...

La colazione to mo¿e Ciebie
zdziwiæ nie kolacja a œniadanie.
W³osi nie jedz¹ obfitych œniadañ.
Podstaw¹ jest mocne espresso
oraz coœ s³odkiego czyli rogalik
lub ciasteczka.
Obiad to u W³ochów La pranzo.
W³osi jadaj¹ zazwyczaj ok.
13:00.
La cena to z kolei nie pytanie
o cenê w restauracji a po w³osku
po prostu kolacja.
Do w³oskich specja³ów
zaliczymy z pewnoœci¹ szereg
ró¿nych past podawanych
z sosami oraz odpowiedniki
naszych pierogów ravioli,
tortellini, gnocchi. Oczywiœcie
nie mo¿emy zapomnieæ o pizzy.
Serwowana z przeró¿nymi
dodatkami od lat cieszy siê
ogromn¹ popularnoœci¹ na
ca³ym œwiecie. Popularn¹
w³osk¹ potraw¹ jest równie¿,
przyrz¹dzone na bazie ry¿u risotto. Do najs³ynniejszych
serów w³oskich zaliczyæ
mo¿emy: parmezan,
mozzarella, risotta,
mascarpone. Nie zapominajmy
o szynce parmeñskiej,
wyœmienitych warzywach oraz
aromatycznych przyprawach.
Olbrzymi¹ rolê w kuchni w³oskiej
pe³ni¹ desery: tiramisu, cannolo,
panna cotta, lody w³oskie,
granita, panettone oraz
wyœmienita kawa w³oska:
espresso, cappuccino, cafe
latte.
Co nas mo¿e zaskoczyæ?
Czêsto w restauracji do ka¿dego
dania mamy podawane
pieczywo. W³osi u¿ywaj¹
pieczywa do czyszczenia
talerza, którym zgarniaj¹
pozosta³oœci po daniu, np.
pozosta³y sos.
W restauracjach musimy
uwa¿aæ na ostateczny koszt
rachunku. Norm¹ s¹ tutaj
dodatkowe op³aty za obs³ugê na
koñcowym rachunku, który
podnosi koszt zamawianych
dañ. Jeœli mamy wiêc okreœlony
bud¿et zostawmy w nim kilka
euro zapasu na nieprzewidziane
dodatkowe op³aty.
Co warto zobaczyæ?
Bêd¹c w Rzymie z ca³¹
pewnoœci¹ wpadnie nam w rêce
mapka z naniesionymi
miejscami wartymi odwiedzenia.
W krêtych i licznych uliczkach
Rzymu taka mapka jest na wagê
z³ota. Mieszkaj¹c w samym
centrum nie musimy praktycznie
wydawaæ ani 1 euro na
jakikolwiek transport.
Wiêkszoœæ piêknych miejsc jest
w zasiêgu naszych pieszych
mo¿liwoœci. Rzym z reszt¹
najlepiej zwiedza siê
spaceruj¹c. Co rusz oczaruje
nas coœ innego.
Trasa - Watykan
Obowi¹zkowym punktem dla
ka¿dego z Polski z ca³¹
pewnoœci¹ jest odwiedzenie
Watykanu. Warto wiêc tak
zaplanowaæ swój wyjazd by byæ
tutaj podczas niedzieli.
Wszystko po to by móc wzi¹æ
udzia³ w niedzielnym spotkaniu z
Papie¿em.
Co rzadkie w Rzymie, zwie-

dzanie Bazyliki œw. Piotra, gdzie
znajduje siê grób œw. Jana
Paw³a II, jest bezp³atne. Warto
zobaczyæ to miejsce.
Dodatkowe miejsca do
zwiedzania na terenie Bazyliki
i Watykanu mog¹ byæ jednak
p³atne.
Bêd¹c w Rzymie podczas
spacerów warto odwiedzaæ
liczne Koœcio³y. W ka¿dym z nich
znajdziemy liczne piêkne
o³tarze, obrazy czy rzeŸby.
Udzia³ we mszy te¿ jest
ciekawym prze¿yciem.
Nieznajomoœæ jêzyka nie
powinna peszyæ, w³oskiego
naprawdê mi³o siê s³ucha.
Trasa Staro¿ytny Rzym
Zwiedzanie Rzymu warto
podzieliæ sobie wed³ug pewnych
epok historycznych. Na trasie
Staro¿ytnego Rzymu warto
zwiedziæ nastêpuj¹ce miejsca:
Koloseum, Palatyn, Taras
widokowy na Palatynie, Forum
Romanum, Kolumna Trajana,
O³tarz Ojczyzny, Kapitol,
Fontanna ¯ó³wi,
Fontannê ¯ó³wi po wyczerpuj¹cym zwiedzaniu licznych
historycznych miejsc
staro¿ytnego Rzymu warto
zachowaæ sobie na sam koniec.
Wszystko przez bardzo
urzekaj¹c¹ legendê tego
miejsca.
Zwi¹zana jest ona z
hulaszczym ksiêciem Mattei,
znanym z zami³owania do
hazardu, który w ci¹gu jednej
nocy przegra³ ca³y dobytek. Z³e
wieœci szybko siê rozchodzi³y,
dotar³y równie¿ do jego
przysz³ego teœcia. Ojciec
m³odej, us³yszawszy o
bankructwie ksiêcia, chcia³
zerwaæ zarêczyny. Ksi¹¿ê
pomyœla³, ¿e skoro w ci¹gu nocy
straci³ wszystko, co mia³, to w
ci¹gu nastêpnej nocy zbuduje
coœ osza³amiaj¹cego, aby nie
uwa¿ano go za biedaka.
I wybudowa³ okaza³¹ fontannê.
Nazajutrz zaprosi³ teœcia do
pa³acu i przez salonowe okno
pokaza³ mu swoje arcydzie³o –
wspania³¹ fontannê, tym samym
odzyskuj¹c jego zaufanie i rêkê
panny m³odej. Nazajutrz kaza³
jednak zamurowaæ okno
pa³acowe, aby nie przypomina³o
mu o upokorzeniu, jakiego
dozna³.
Tyle barwnej legendy, bo
w rzeczywistoœci pa³ac powsta³
w 1616 roku, a wiêc prawie 30 lat
póŸniej po wybudowaniu
fontanny, a ksi¹¿ê prawdopodobnie wypo¿yczy³ fontannê
na jedn¹ noc z pobliskich
ogrodów, aby ratowaæ swój
honor.
Fontannê wykona³ florentyñczyk
Taddeo Landini w latach 80 -tych
XVI wieku wed³ug projektu
Jacopo della Porta. Czterej
ch³opcy, opieraj¹cy swoje stopy
na br¹zowych delfinach,
popychaj¹ cztery ma³e ¿ó³wie,
które usi³uj¹ wdrapaæ siê do
basenu z wod¹. Pocz¹tkowo na
miejscu ¿ó³wi mia³y byæ delfiny,
te jednak powêdrowa³y na
Campo de’ Fiori, aby ozdobiæ
Fontannê della Terrina. A ¿ó³wie
prawdopodobnie wykona³
Bernini na zlecenie papie¿a
Aleksandra VII podczas prac
restauracyjnych w 1658 roku.

Trasa Rzym Renesans - Barok
Podczas tej trasy, która bêdzie
mia³a ok. 4,5 kilometrów wartymi
miejscami odwiedzenia s¹:
Zamek œw. Anio³a, Plac Navona,
Fontanna Czterech Rzek,
Panteon, Kolumna Marka
Aureliusza, Fontanna Di Trevi,
Plac Hiszpañski - s³ynne schody
hiszpañskie, Villa Medici piêkne ogrody i rezydencja
z widokiem tarasowym na Rzym,
Ogrody Borghese, Plac del
Popolo, Bazylika Santa Maria
del Popolo.
Zdecydowanie najwiêcej
turystów próbuje zrobiæ zdjêcie
przy fontannie di Trevi. Urzeka
ona szczególnie wieczorow¹
por¹, gdy mieni siê w uroczym
podœwietleniu. W koœciele obok
fontanny mo¿na wybraæ siê na
darmowe koncerty arii, które
œpiewane we w³oskim jêzyku
ukoj¹ nasz s³uch i duszê.
Przy schodach hiszpañskich
znajdziemy salony najwiêkszych
marek modowych jak Gucci,
Prada, Dior czy Valentino.
Spacerowicze powinni
skorzystaæ z odwiedzenia Villa
Medica oraz Ogrodów
Borghese.
Jeœli ktoœ jest fanem pi³ki no¿nej
warto podczas pobytu w Rzymie
zaplanowaæ wyjazd na mecz AS
Roma na legendarny stadion
Stadio Olimpico. Bilety wbrew
pozorom nie kosztuj¹ fortuny.
Mo¿na je zakupiæ spokojnie
przez internet bêd¹c jeszcze w
Polsce.
Na co uwa¿aæ? - Przyjaciele z
pami¹tkami z Afryki
Jak na ka¿dym wyjeŸdzie

czeka na turystów, poza
przyjemnoœciami, trochê
n i e b e z p i e c z e ñ s t w. N a
naiwnoœci turysty ¿erowaæ jest
przecie¿ naj³atwiej.
O rachunkach w restauracji ju¿
Wam wspominaliœmy. Teraz
jednak najwa¿niejsza
wskazówka. Na ulicach Rzymu
czêsto zamiast przystojnych
brunetów z w³oskich filmów
spotkaæ mo¿emy czarnoskórych
przyjació³ z Afryki. Oferuj¹ oni
nam na pocz¹tku w ramach
przyjaŸni polsko- afrykañskiej
figurkê s³onia czy inne elementy
drobnej pami¹tki z Wiecznego
Miasta. Gdy myœlimy, ¿e
otrzymaliœmy mi³¹ pami¹tkê od
dobrego cz³owieka, który nas
polubi³ okazuje siê, ¿e po kilku
minutach fajnej rozmowy padaj¹
propozycje wsparcia finansowego naszego nowego
przyjaciela z innego kontynentu.
Stajemy w niezbyt komfortowej
sytuacji, gdy¿ zazwyczaj owego
s³onika czy bransoletkê mamy
ju¿ na rêku. Najlepsz¹ rad¹ by
stale nie traciæ pieniêdzy na
wsparcie naszych nowych
przyjació³ jest unikanie kontaktu
i nie reagowanie na ich
przyjacielskie zaczepki
i pozdrowienia.
Po prostu relaksujmy siê
widokami Rzymu i unikajmy
okazji ³atwego zdobycia
darmowej pami¹tki. Bo jak to w
¿yciu nie ma nic za darmo....
Zwiedzanie Rzymu rozkrêca siê
z dnia na dzieñ.... Przyje¿d¿aj¹c
tu raz, na pewno bêdziesz
marzy³ by wróciæ tu ponownie bo
z ca³¹ pewnoœci¹ doba w
Rzymie jest za krótka ....

Rzym – wa¿ne informacje
Stolica W³och
Liczba mieszkañców: 2,8 mln osób
Atrakcje turystyczne: Watykan, Koloseum, Schody
Hiszpañskie, Fontanna Di Trevi, Ogrody Borghese i inne
Koszt biletu lotniczego:
k. 250-400 z³otych/ osoby w 2 strony
Noclegi, hotele, apartamenty : ju¿ od 1000 -2000 /2 osoby
– 5-7 dni
Waluta: euro
Jedzenie: Pizza, Makarony, Rissoto, Tiramisu, Espresso,
Wino
Koszt dla 2 osób (Noclegi+ Samolot) od 5 do 7 dni: ok.
1500 – 2500 PLN
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Kropla dr¹¿y ska³ê. Radni Elbl¹ga coraz g³oœniej mówi¹ o progach
zwalniaj¹cych na Modrzewinie
Modrzewina w Elbl¹gu, od lat, dla wielu kierowców kojarzy³a siê
zamiast ze zwyk³ym odcinkiem ruchu drogowego z torem
rajdowym. Niestety takie podejœcie spowodowa³o, ¿e dosz³o na
tym odcinku do wypadków œmiertelnych. Jest szansa, ¿e to siê
zmieni.
Tr a g i c z n y w s k u t k a c h
niespotykany sposób. Dla mnie
wypadek œ.p. Jaros³awa
to dramat, który koñczy
S³awka – ta œmieræ poruszy³a
najlepszy jak dot¹d rozdzia³ w
elbl¹¿an
moim ¿yciu. ¯yliœmy piêknie
i bez niego takie ¿ycie jest
W 2018 roku szczególnie
zwyczajnie niemo¿liwe. Jarek
bolesny dla wielu osób w
pokocha³ Elbl¹g od pierwszego
mieœcie by³ wypadek œ.p.
pobytu, pokaza³ mi to miasto z
Jaros³awa S³awka, który zgin¹³
innej „swojej” perspektywy i te¿
pod ko³ami pijanego kierowcy.
je pokocha³am. ¯ywo interesoŒ.p. Jaros³aw S³awek stworzy³
wa³ siê wszystkim co ma tutaj
wraz z ¿on¹ stowarzyszenie
miejsce – powiedzia³a nam
„Nasza Arka”, organizowa³
El¿bieta S³awek, ¿ona œ.p.
spotkania Alpha Elbl¹g, pisa³
Jaros³awa S³awka.
wiele artyku³ów i pomaga³
ludziom wychodziæ z alkoholiApele Marii Koseckiej oraz
zmu. Tym bardziej przykre s¹
portalu bogatyelblag.pl mog¹
okolicznoœci odejœcia.
poskutkowaæ
Jarek by³ zupe³nie wyj¹tkowym
cz³owiekiem i zgin¹³ w zupe³nie
Od pewnego czasu spraw¹

progów na Modrzewinie zajê³a
siê Pani Maria Kosecka, by³a
Radna Elbl¹ga, wra¿liwa na
wszelkie g³osy spo³ecznie. By³a
ona jedn¹ z pierwszych osób
apeluj¹cych do w³adz miasta o
zamontowanie progów
zwalniaj¹cych na Modrzewinie.
Nadmierna prêdkoœæ i brak
ostro¿noœci to g³ówne przyczyny
wypadków drogowych.
Profilaktyka, dodatkowe
doœwietlenia czy te¿ interaktywne przejœcia dla pieszych nie
skutkuj¹ ograniczeniem
prêdkoœci. Efekt taki mo¿na
osi¹gn¹æ montuj¹c, progi
zwalniaj¹ce. Przywo³ywany
ostatnio bardzo czêsto Gdañsk
jest tego najlepszym przyk³adem, gdzie dziêki monta¿owi
progów w sposób znacz¹cy
spad³a iloœæ wypadków na
przejœciach. Mo¿na oczywiœcie
stosowaæ zamiennie szykany,

albo zwê¿enia drogi – one
równie¿ wymagaj¹ przejazdu ze
zmniejszon¹ prêdkoœci¹ i to bez
wiêkszoœci skutków ubocznych
zwi¹zanych ze stosowaniem
progów. Wielokrotnie apelowa³am o monta¿ sprawdzonych
rozwi¹zañ, niestety w³adze
z niewiadomych powodów
wykorzystuj¹ drogie, nieefektywne rozwi¹zania. Próg
spowalniaj¹cy to najtañszy
i najprostszy sposób na
zmuszenie kierowców do
zachowania bezpiecznej
prêdkoœci na wybranym odcinku
drogi. W przypadku Modrzewiny
powinien to byæ koronny
argument za. – mówi Maria
Kosecka, by³a Radna Elbl¹ga
dalej aktywna w ¿yciu spo³ecznym
W ostatnim czasie równie¿ nasz
portal BogatyElblag.pl, który
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Dom Pogodnego Seniora REMI ju¿ otwarty,
trwa nabór na wolne miejsca
Problem staroœci dla osób aktywnych nie musi byæ bólem g³owy. Wszystko za spraw¹ nowo otwartego Domu
Pogodnego Seniora w Bogaczewie k. Elbl¹ga. Seniorzy znajd¹ tam komfortowe warunki do odpoczynku i otrzymaj¹
profesjonaln¹ ca³odobow¹ opiekê.
Trwa nabór na wolne miejsca - atrakcyjne po³o¿enie
Spo³eczeñstwo polskie siê starzeje. Wielu z nas, którzy styknêli siê z tym problemem szukaj¹c miejsc dla swoich rodziców lub
dziadków wie, ¿e najwiêksz¹ bol¹czk¹ w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi miejscami dla
naszych najbli¿szych. Poza wolnymi miejscami chcemy jednoczeœnie by by³o to te¿ miejsce z komfortowymi warunkami dla
naszych najbli¿szych. Na ca³e szczêœcie widaæ poprawê w tym zakresie i powstaj¹ nowe oœrodki, które œwiadcz¹ w³aœnie takie
us³ugi. Takim Domem Seniora, które spe³nia powy¿sze warunki z ca³¹ pewnoœci¹ jest Dom Pogodnego Seniora w Bogaczewie
k. Elbl¹ga.
Atrakcyjne po³o¿enie
Jego niew¹tpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt po³o¿ony jest ko³o trasy szybkiego ruchu S7 co umo¿liwia komfortowy
dojazd dla odwiedzaj¹cych zarówno z Elbl¹ga, Trójmiasta jak i innych miejscowoœci z woj. warmiñsko- mazurskiego. Mimo
bliskoœci S7 sam oœrodek po³o¿ony jest w cichej niewielkiej miejscowoœci Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umo¿liwia bezstresowe i komfortowe spêdzanie czasu na œwie¿ym powietrzu.Ca³y obiekt mieszkalny nie posiada barier architektonicznych,
a w czêœci rekreacyjno-rechabilitacyjnej (wyposa¿onej w basen, saunê, ³aŸniê parow¹, jacuzzi, groty solne oraz gabinety do
masa¿u i rehabilitacji) dostêp u³atwiony jest poprzez zamontowane windy co pozwoli ka¿demu seniorowi na komfortowy
dostêp do strefy relaksu. Na zewn¹trz znajduje siê ogród z alejkami do spacerów, ³aweczkami i stolikami
Profesjonalna kadra, szereg aktywnoœci i atrakcji dla pensjonariuszy
W Domu Pogodnego Seniora dostêpne s¹ pokoje 1 i 2-osobowe. W ka¿dym z nich znajduje siê ³azienka, z pe³nym wêz³em
sanitarnym i elementy u³atwiaj¹ce korzystanie z ³azienek (pochwyty i siedzonka pod prysznicami). Dodatkowo zamontowana
jest instalacja TV oraz instalacja przywo³awcza. Posiadamy wieloletnie doœwiadczenie w gastronomi zapewniamy ca³odzienne wy¿ywienie z uwzglêdnieniem indywidualnych diet. W ci¹gu dnia seniorzy maj¹ nieograniczony dostêp do ró¿nych
przek¹sek, owoców i napoi.
Dom Pogodnego Seniora stawia te¿ na szereg atrakcji. Oto niektóre z nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ³aweczkami i stolikami - wieczorki integracyjne
- wycieczki (minimum 1 w miesi¹cu)
- zajêcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycznego oraz zajêcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- mo¿liwoœæ uprawiania w³asnego ogródka (od wiosny 2019)
- staw wêdkarski (od wiosny 2019)
- sala telewizyjna
- dostêp do aktualnej prasy oraz wiele innych
Wiemy jak wa¿na dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla naszych pensjonariuszy zadbaliœmy równie¿
o t¹ sprawê. W naszym obiekcie znajduje siê Kaplica gdzie odbywa siê pos³uga duszpasterska w niedzielê oraz œwiêta.

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 Elbl¹g

wydajemy, kilkukrotnie poruszy³
ten temat. W jednym z tekstów
zwróciliœmy siê do w³adz miasta
i Radnych aby przyjrzeli siê
tematowi.
Szybko odpowiedzieli nam
m.in.. Radni Micha³ Missan
i Bogus³aw To³wiñski, Radni PO,
którzy zapowiedzieli, ¿e
postaraj¹ siê jak najszybciej
zaj¹æ t¹ spraw¹.
Jak widaæ ich dzia³ania szybko
poskutkowa³y. Po majówkowym
weekendzie Radio Olsztyn
i portal Elblag24.pl poda³y, ¿e
Radny PO Antoni Czy¿yk z³o¿y³
w tej sprawie interpelacjê do
Prezydenta Elbl¹ga by zapobiec
zbyt szybkiej jazdy na Modrzewinie. Radny Antoni Czy¿yk
obieca³ wznowiæ interpelacjê w II
pó³roczu celem kontynuowania
tematu.
Podobnego zdania jest Janusz
Hajdukowski, Przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PiS, który
twierdzi, ¿e w³adze miasta
powinny s³uchaæ mieszkañców.
Kropla dr¹¿y ska³ê i wygl¹da na
to, ¿e temat monta¿u progów
zwalniaj¹cych na Modrzewinie
zyskuje coraz wiêksz¹ liczbê
zwolenników niezale¿nie od
opcji politycznych.
red
Dalszy ci¹g sprawy warto
œledziæ na

Uwaga do czytelników: Jeœli w
Waszych miejscowoœciach
równie¿ s¹ miejsca, które
uznajecie za niebezpieczne
prosimy o kontakt pod maila
redakcja@bogatyregion.pl
Postaramy siê przyjrzeæ sprawie
i opisaæ j¹ w naszych kolejnych
wydaniach.

