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Nawet za miliardy nie kupimy nigdy miłości...
Program "500 +" dla rządu PiS był miłością życia. Ten element programu wyborczego, ze wszystkich innych punktów, dla
polityków PiS był najbardziej atrakcyjny, pełen wdzięku, nadziei oraz wiary w długą szczęśliwą miłość, która da kolejne kadencje
dla rządzących... jak to w miłości bywa był też najbardziej kosztowny. Zachwyt nad tym programem był nieustanny w 2016 roku,
kiedy program był wprowadzany. Ślepo tym programem zauroczył się zarówno Prezes Jarosław Kaczyński, jak i Premier Beata
Szydło czy była Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Po roku miłość była przeogromna, bo w 2017 roku,
urodziło się ponad 400 tys. dzieci. Politycy PiS i jego sympatycy oczarowani pierwszymi efektami w swoich wypowiedziach
faktycznie uwierzyli, że program "500 plus" to program, który może uzdrowić polską demografię. Niestety po euforii wybuchu
gorącego uczucia, nastąpił zimny i lodowaty prysznic. W 2018 roku urodziło się już tylko 388 tys. dzieci. To wynik gorszy niż był
notowany, np. w latach 2008-2011, kiedy to rządziło PO-PSL i nie było programu "500 plus". Jasno pokazuje to, że
wpompowanie kilkudziesięciu miliardów złotych na projekt "500 plus" nie jest gwarantem poprawy liczby urodzeń. Dzieci zawsze
są bowiem efektem miłości mężczyzny i kobiety, i żaden czek na jakąkolwiek kwotę tego nie zmieni. Daru miłości do dziecka,
miłości ukochanego nie da się kupić. Gdyby tak było to najwięcej dzieci rodziłoby się w bogatych rodzinach, a milionerzy mogliby
mieć każdą kobietę jaką sobie tylko zapragną. Tak nie jest.
Tak samo nie da się też kupić wiecznej miłości wyborców. Wyborcy co wybory, działają często emocjonalnie, kierują się nie tylko
transferami społecznymi, ale także sprawami światopoglądowymi, gospodarczymi czy marzeniami o kolejnych zmianach ... za
chwilę wybory, gdzie sondaże coraz częściej pokazują, że rządzący mogą mieć kłopot by uzyskać samodzielną większość.
Kolejny raz może okazać się, że pieniądze nigdy nie zastąpią prawdziwej, szczerej miłości. Może starczy to na chwilowy romans,
zauroczenie, ale wieczna miłość ze wzajemnością to coś więcej ...
Redaktor Naczelny
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Zbigniew Ziejewski – przedsiębiorca z ludzką twarzą
Zbigniew Ziejewski urodził się w 1958 r. Mieszka w Szwarcenowie w powiecie nowomiejskim, w południowo-zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego. Jest absolwentem Akademii Rolniczo–Technicznej w Olsztynie. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu
zarządzania i organizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również na Politechnice Gdańskiej (kierunek szacowanie i wycena
nieruchomości). Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną i samorządową, podejmując różnego rodzaju inicjatywy wpływające na rozwój
powiatu nowomiejskiego oraz powiatów ościennych. Przez wiele lat był radnym powiatu nowomiejskiego; pełnił również funkcję starosty,
przewodniczącego Rady Powiatu oraz prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Aktualnie jest prezesem Zarządu Powiatowego Polskiego
Stronnictwa Ludowego, członkiem Rady Naczelnej PSL oraz członkiem OSP Wonna.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi, które to odznaczenia
przyjął z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej, Medalem „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego Witosa, odznaką honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa”, którą przyjął z rąk ministra rolnictwa oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, które nadał mu marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego, został również uhonorowany główną nagrodą w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Rolnik – Farmer Roku 2010 oraz
Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Pożarnictwa.
Zbigniew Ziejewski jest nie tylko samorządowcem i społecznikiem, ale również bardzo skutecznym przedsiębiorcą. Firma, którą stworzył – PPUH
Ziemar Sp. z o.o. – była wielokrotnie nagradzana, w tym laurami o randze ogólnopolskiej. Wśród nich można wymienić m.in.: tytuł Farmera Roku
2010 w kategorii Przedsiębiorstwo rolnicze. W roku 2015 firma została uhonorowana statuetką „Herosa Przedsiębiorczości”, a rok później
zdobyła równie zaszczytny tytuł „Orzeł Agrobiznesu”. Jest również laureatem AgroLigi 2008. W 2011 roku spółka Ziemar znalazła się wśród trzech
laureatów III edycji konursu Eurozagroda, którego celem jest promowanie najlepszych projektów i realizacji w budownictwie zagrodowym,
spełniających standardy europejskie. Doceniono budynki inwentarskie – inteligentną brojlernię dla 27 tys. kurcząt. W tym samym roku (2011)
firmę Ziemar uhonorowano tytułem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. PPUH Ziemar otrzymało nominację w kategorii Społeczna
odpowiedzialność biznesu w konkursie „Inwestycja 25-lecia na Warmii i Mazurach.”
To, co jest bardzo istotne to fakt, że przedsiębiorstwo jest głęboko zaangażowane w rozwój społeczny i kulturalny lokalnej społeczności.
Jest pan rolnikiem,
właścicielem jednego
z największych gospodarstw
rolnych w powiecie nowomiejskim. Czy może pan
powiedzieć coś więcej
o swoim gospodarstwie,
o swojej pracy?
Gospodarstwo założyłem
w 1994 roku na bazie byłego
państwowego gospodarstwa
rolnego. Wiele pracy wymagało
dostosowanie go do coraz
większych wymagań stawianych przez rynek. Rolnictwo jest
działem wysoko konkurencyjnym. Wiedzą to wszyscy, którzy
zajmują się produkcją rolną. Ja
dodatkowo zajmuję się
produkcją zwierzęcą – hodowlą
kurczaków indyków oraz gęsi.
Dzięki wielkości areału mogę
skutecznie konkurować z
innymi, a lekko nie jest.
Wiadomo, że dziś musimy być
konkurencyjni także wobec
rynków zagranicznych – wiele
towarów jest importo-wanych.
Dotyczy to także produkcji
rolnej.
Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy, że aby utrzymać się
na rynku rolnik musi
inwestować. Jak duże są to
wydatki?
To są bardzo duże wydatki, które
w przypadku tak dużego
gospodarstwa można liczyć w
milionach. Koszt użytkowania i
zakupu maszyn rolniczych jest

bardzo wysoki, a to dopiero
wierzchołek góry lodowej.
W ostatnich latach poczyniliśmy
wiele inwestycji, które były
konieczne, aby rozwijać
gospodarstwo, ale także
skutecznie konkurować na
rynku. W 2011 roku wybudowaliśmy magazyn służący do
czyszczenia i sortowania
materiału siewnego, zakupiliśmy maszyny służące do
czyszczenia, sortowania oraz
do pakowania. W 2006 roku
zainwestowaliśmy w ekologiczny piec na słomę o mocy
500 KW oraz zmodernizowaliśmy kotłownię. W międzyczasie zbudowaliśmy wiatę do
hodowli gęsi oraz miejsce do
przechowywania słomy. W
ostatnich latach zakupiliśmy
wiele ciągników i
maszyn
rolniczych, które są niezbędne w
produkcji. Przedsiębiorstwo
posiada również nowoczesne
magazyny do przechowywania
zbóż, linię czyszczenia
i zaprawiania zbóż, suszarnię
i mieszalnię pasz. Wszystkie te
inwestycje służą też ogółowi
rolników z powiatu nowomiejskiego i powiatów
ościennych. Specjalizujemy się
przede wszystkim w produkcji
kwalifikowanego materiału
siewnego. Zakrojone na tak
szeroką skalę inwestycje
w gospodarstwo są bardzo
kosztowne. Dodam jeszcze, że

firma BASF Polska SA otworzyła
w siedzibie naszej spółki
Centrum Kompetencji BASF,
zakładając u nas 8 ha poletek
doświadczalnych, na których
rolnicy mogą zobaczyć
najnowsze tendencje, które
będą stosowane w przyszłości.
To są sprawy materialne, ale
przecież są jeszcze ludzie.
Nierzadko zarzuca się
przedsiębiorcom, że ludzie są
gdzieś na szarym końcu. Jak
sprawa wygląda w Pana
gospodarstwie?
Zawsze ważny dla mnie był
pracownik, komfort, bezpieczeństwo jego pracy, stworzenie
mu odpowiednich warunków.
Zrobiliśmy naprawdę wiele,
aby poprawić byt ludzi
zatrudnionych w gospodarstwie
(pełna nazwa firmy to:
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe Ziemar sp.
z o.o. – przyp. red.). Wybudowaliśmy nowy, duży budynek
biurowy, wyposażony w bogate
zaplecze socjalne oraz
nowoczesny warsztat
naprawczy. Komputeryzacja
produkcji rolnej sprawiła, że
pracownicy nie muszą już tak
ciężko pracować. Przykładowo
specjalny samochód dostarcza
paszę do silosów, a stąd
systemem rur jest automatycznie rozprowadzana do
karmideł. Zakupiliśmy również
ładowarkę teleskopową

Manitou, która pozwoliła na
łatwiejszy rozładunek ciężkich
towarów – nawozów, dodatków
paszowych w specjalnych
wielkich workach – tzw. big
bagach lub na paletach.
W ten sposób wyeliminowaliśmy ręczny rozładunek 50kilogramowych worków. Ktoś,
kto pracował na gospodarce
wie, że tego typu praca
powoduje, że bardzo wielu
rolników z czasem ma duże
problemy z kręgosłupem.
Chcieliśmy tego uniknąć.
Zdrowie jest najważniejsze.
To oczywiście nie wszystko.
Stale inwestujemy w park
maszynowy, co powoduje, że
praca przy zbiorach jest
bardziej komfortowa, szybsza.
Oszczędzamy w ten sposób nie
tylko paliwo i czas, ale także
dbamy o jakość pracy, zdrowie
naszych pracowników. W nowej
siedzibie spółki prowadzimy
szkolenia dla rolników
w zakresie prowadzenia
zrównoważonego rozwoju,
stosowania środków ochrony
roślin i wprowadzania nowinek
technologicznych.
Tr a d y c y j n i e c o r o k u , p o
zakończeniu prac polowych,
organizujemy dożynki. Nasi
pracownicy integrują się także
przy grillu. To jest ważne dla
budowania dobrej atmosfery w
pracy. Corocznie organizujemy
kilkudniowe wycieczki krajo-

znawcze dla osób zatrudnionych w gospodarstwie,
w których biorą udział ich
rodziny.
Czy i w jaki sposób Wasze
działania są ukierunkowane
na ochronę środowiska
naturalnego?
Nasza spółka w 2019 roku
wybudowała innowacyjny
warsztat z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii –
dbamy o wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań
w prowadzonej przez nas
działalności, mając na uwadze
przede wszystkim ochronę
środowiska. W 2012 roku
zmodernizowaliśmy system
grzewczy w budynku biurowym
poprzez wprowadzenie
geotermalnego systemu
grzewczego. Wszystkie obiekty
inwentarskie ogrzewane są
biomasą. Całkowicie wyeliminowaliśmy węgiel.
Czy udziela się Pan społecznie? Jak lokalna społeczność korzysta mając na
swoim terenie tak
duże i prężnie działające
przedsiębiorstwo?
Naszą siłą są ludzie, którzy nas
otaczają. Nigdy nie zapominam
skąd pochodzę i gdzie są moje
korzenie. Jestem strażakiem.
Wspieram mocno moją
macierzystą jednostkę OSP
Wonna. Wspieram zakupy
odzieży strażackiej i innego

KONKURS: Kabaret Ani Mru Mru 22 września w Olsztynie. Wygraj
podwójną wejściówkęǃ
Kabaret Ani Mru Mru to jeden z najbardziej legendarnych kabaretów w Polsce. Ich przyjazd zawsze wiąże się ze sporą dawką śmiechu, i nie inaczej
będzie i tym razem. Już 22 września kabaret wystąpi w Olsztynie ze swoim nowym programem "Cirque de volaille", pełnym nowych skeczy.
Ani Mru Mru, to kabaret dla każdego widza. Nie trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, żeby móc się dobrze bawić - ten kabaret polityką się nie
zajmuje. Michał, Marcin i Waldek po prostu podejmują tematy obyczajowe, z życia wzięte. Są rozchwytywani przez publiczność w każdym wieku, a każdy ich
skecz bawi do łez. Mają swój własny, niepowtarzalny styl.
Olsztynianie i mieszkańcy regionu będą mogli zobaczyć premierową odsłonę zatytułowaną "Cirque de volaille", w której zobaczymy nowe oblicze kabaretu i
nowe niesamowite skecze, których w telewizji nie zobaczycie!!!
Warto się spieszyć, gdyż bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

KONKURS – Wygraj podwójne zaproszenie na kabaret Ani Mru Mru w Olsztynie
Jeśli uwielbiasz się śmiać, a kabaret Ani Mru Mru należy do Twoich ulubionych to nie ma co czekać. Ten konkurs to idealna okazja by znacznie poprawić
sobie humor.
Specjalnie dla czytelników Gazety Bogaty Region oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl przygotowaliśmy konkurs, gdzie do
wygrania są aż 2 podwójne zaproszenia na kabaret Ani Mru Mru, który wystąpi 22 września w Olsztynie.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 5 września wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując „Kocham się śmiać”, a w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzymają dwie osoby. Będzie to osoba, która wyśle e-maila jako pierwsza i piętnasta w kolejności tego dnia. Pierwszeństwo
wygranej będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 5 września.
4) Z wygranymi skontaktujemy sie drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej na wskazany przez wygranego adres mailowy.
Zapraszamy do zabawy i konkursu – Redakcja Bogaty Region

wyposażenia. Wspieram także
działalność iławskiego klubu
tanecznego. Staram się
angażować na rzecz rodzin
swoich pracowników, ale
także lokalnej społeczności.
Wspieram miejscowe drużyny
piłkarskie, jak choćby Osę
Biskupiec.
Przez wiele lat byliśmy współorganizatorem Święta Gęsi w
Biskupcu Pomorskim, które
pełniło funkcję integracyjną dla
lokalnej społeczności (zostało
przeniesione do Iławy). Moja
firma współuczestniczyła przy
budowie boiska szkolnego.
Znakomicie układa nam się
współpraca z panią sołtys
Angeliną Pokojską i Radą
Sołecką. Zaangażowaliśmy się
w budowę plaży w Szwancerowie nad jeziorem Trupel.
W tę wspaniałą inwestycję
włączyło się wiele osób. Cieszę
się, że moja firma wzięła udział
w projekcie tak ważnym dla
lokalnej społeczności. Nasze
jezioro jest przepiękne, a dziś
mieszkańcy mają dostęp do
wspaniałej plaży.
Dziękujemy za rozmowę i
życzymy dalszych sukcesów
zawodowych
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W minionej perspektywie unijnej zmodernizowano w
naszym województwie aż 370 kilometrów dróg
Infrastruktura drogowa czy lotnicza to bardzo ważny element naszego codziennego życia. Co w tym temacie zmieniło się w naszym
województwie oraz jakie są kolejne plany? O to i inne ważne sprawy spytaliśmy najbardziej zorientowanej osoby w regionie,
wicemarszałka woj. warmińsko- mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, który zajmuje się właśnie tymi sprawami.
Panie wicemarszałku, zanim
przejdziemy do rozmowy
o planach i kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych,
prosimy by podsumował Pan
minioną kadencję. Co udało
się zrealizować z inwe stycji drogowych w woj.
warmińsko-mazurskim? Jak
duże środki zostały zainwe
stowane w infrastrukturę
drogową w latach 2014-2018?
Zadania związane z infra struktura drogową, to to czym
zajmuję się w swojej pracy na co
dzień. Długo mógłbym o tym
opowiadać, tym bardziej, że
w naszym regionie dzieje się
w ich kontekście naprawdę
dużo. W minionej perspektywie
unijnej pozyskanych zostało
niebagatelne - 743 milionów
złotych, dzięki którym zmodernizowaliśmy blisko 370 km dróg.
W tym okresie finansowania
możemy pochwalić się już
zakończonymi inwestycjami na
drogach wojewódzki 545/604 w
Nidzicy i 519 Małdyty-Morąg. Na
kolejnych odcinkach dróg
wojewódzkich prace już trwają.
Przeznaczyliśmy
dodatkowe
środki na Fundusz Chodnikowy,
który cieszy się ogromną
popularnością. Dzięki temu, we
współpracy z lokalnymi samorządami jeszcze w tym roku
oddamy do użytku blisko 8 km
c h o d n i k ó w. P o p r a w i t o
z pewnością bezpieczeństwo
w mniejszych miejscowościach.
Do puli na drogi trafiła również
kwota 20 milionów z budżetu
województwa. Dzięki tej kwocie

blisko 30 km będzie miało nową
nawierzchnię. Jak widać – jest
się z czego cieszyć.
Kolportując gazetę rozmawiamy często z mieszkańcami
mniejszych miejscowości,
którym bardzo zależy na
poprawie infrastruktury
drogowej i lepszej komunikacji z większymi miastami.
Mieszkańcy Górowa Iławeckiego chcieliby lepszych dróg
dojazdowych do swojej
miejscowości, mieszkańcy
Braniewa marzą o obwodnicy.
Co w planach na najbliższą
kadencję ma zarząd województwa dla mniejszych
miejscowości jeśli idzie
o inwestycje drogowe?
To są właśnie te inwestycje,
o których mówiłem wcześniej,
gdzie trwają już prace.
To wyczekiwana modernizacja
dróg wojewódzkich 504
(Pogrodzie – Frombork Braniewo) i 507 (Braniewo –
Pieniężno – Górowo Iławeckie –
Bartoszyce). Dzięki temu
domkniemy pas dróg w
północnej części województwa
sięgający od Elbląga, aż po
Gołdap. Kolejna ważna
inwestycja, to modernizacja
drogi wojewódzkiej 512 na
odcinku Pieniężno – Bartoszyce
wraz z budową przeprawy
mostowej na rzece Łyna w
Bartoszycach. Tu wkrótce
rozstrzygniemy przetarg. Będzie
to jedna z największych
inwestycji, której wartość
przekracza 270 milionów
złotych.

Lotnisko w Szymanach
z początku miało wielu
sceptyków w regionie
i niedowiarków, że projekt
może się nie udać.
Tymczasem rozwój siatki
połączeń, wzrost liczby
pasażerów i przepiękna
lokalizacja sprawiają , że
perspektywa dla lotniska jest
coraz lepsza. Jak Pan ocenia
tą inwestycję i szanse na
dalszy rozwój tego obiektu?
Od początku wierzyłem i nadal
wierzę w projekt jakim jest
Lotnisko w Szymanach. Nasz
entuzjazm podzielają prze w o ź n i c y, k t ó r z y o f e r u j ą
rozbudowaną siatkę połączeń.
Z Szyman dolecimy już do
Krakowa, Londynu, Burgas,
Dortmundu a także Lwowa. Już
niebawem dojdzie także Brema
i Kolonia. Widzę jak gorący
to temat także wśród
mieszkańców, którzy dyskutują
na temat możliwości, jakie te
lotnisko daje.
Ostatnio
pobiliśmy rekord i w jednym
miesiącu odprawiliśmy ponad
1 5 t y s i ę c y p a s a ż e r ó w.
Profesjonalizm i duże możliwości rozbudowy bazy sprawiły,
że w budynkach przyległych
lotnisku powstanie prestiżowa
szkoła dla pilotów – Bartolini Air.
To sprawia, że mamy jeszcze
większy zapał do pracy
i ciągłego rozwoju.
W tym roku minęła 15 rocznica
obecności Polski w Unii
Europejskiej. Jak Pan ocenia
pozyskiwanie środków
europejskich w mijającej

perspektywie w woj.
warmińsko- mazurskim. Czym
możecie się pochwalić i co
planujecie jeszcze jako zarząd
województwa poprawić w
zbliżającej się nowej
perspektywie unijnej?
Ta k n a p r a w d ę w y s t a r c z y
spojrzeć za okno. Każdy z nas
dostrzega korzyści płynące
z przynależności Polski do Unii
Europejskiej. Zarówno większe,
jak i mniejsze miejscowości
z n a c z n i e s i ę r o z w i n ę ł y.
Powstały nowe obiekty rekreacyjne i sportowe, wyposażone
zostały pracownie szkolne,
rozwinęły się drogi czy transport
kolejowy.
Żyje nam się
zdecydowanie lepiej. Chciałbym
podać tylko jedną liczbę. Na
Warmię i Mazury w latach
2004-2020 trafiło blisko
30 MILIARDÓW ZŁOTYCH
w ramach różnorodnych
programów unijnych. Jeśli
chodzi o największe inwestycje,
to warto wspomnieć o Wodnym
Centrum Rekreacyjno –
Sportowym Aquasfera, Termach
Warmińskich w Lidzbarku
Warmińskim, zagospodarowanym Jeziorze Ukiel
w Olsztynie czy Parku Naukowo Technologicznym
w Elblągu, Olsztynie i Ełku.
Z b l i ż a s i ę r o k s z k o l n y.
Olsztyn, w tym m.in. Radni
Koalicji Obywatelskiej wprowadzili darmowe przejazdy
komunikacją miejską dla
uczniów szkoły podstawowej. Gdzie rodzice mogą
szukać informacji na ten

MEGA KONKURS: wygraj podwójną wejściówkę na
Koncert Muzyki Filmowej na BIS w Elblągu
Już pod koniec września, w Elblągu, w hali CSB na ulicy Grunwaldzkiej odbędzie się wielkie święto dla wszystkich miłośników muzyki
w regionie. Przed nami Koncert Muzyki Filmowej na BIS z wielkimi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Czytelnicy Gazety Bogaty
Region i naszych portali mają szansę wygrać podwójną wejściówkę na to wydarzenie.
Co? Gdzie? Kiedy?
Koncert Muzyki Filmowej na BIS odbędzie się 27 września o godzinie 19:00 w Elblągu na hali CSB przy ulicy Grunwaldzkiej. Podczas koncertu
usłyszymy największe hity i najlepsze wykonania utworów z trzech edycji koncertów muzyki filmowej. Na scenie pojawią się m.in. Justyna
Steczkowska, Kasia Moś, Janusz Radek, Andrzej Piaseczny czy Sławek Uniatowski. Towarzyszyć im będzie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej.
Artyści wprowadzą widzów w niezwykły filmowy świat najbardziej znanych i lubianych muzycznych przebojów. Zapowiada się Koncert pełen
dobrej energii i prawdziwych wzruszeń przy dźwiękach z ukochanych filmów takich, jak „Dirty Dancing”, „James Bond”, „Pretty Woman”, „Batman
Forever”, „Król Lew”, „Robin Hood: Książę złodziei”, „Dawno temu w Ameryce”, „Gwiezdne Wojny” i wielu innych.
Całość poprowadzi polski teatrolog, krytyk filmowy i publicysta- Tomasz Raczek.
Bilety w cenie od 59 złotych do 149 złotych.
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/249483309329114/
Bilety do nabycia:www.royalconcert.pl, www.eventim.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl
Wszelkie dodatkowe informacje:
tel.730 377 300
email: biuro@royalconcert.pl , bilety@royalconcert.pl

KONKURS – Wygraj podwójne zaproszenie na Koncert Muzyki Filmowej na BIS
Chcesz zobaczyć znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej śpiewających utwory z Twoich ulubionych filmów? To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko wziąć udział w konkursie i liczyć, że los uśmiechnie się właśnie do Ciebie.
Specjalnie dla czytelników Gazety Bogaty Region oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl przygotowaliśmy
konkurs, gdzie do wygrania są aż 2 podwójne zaproszenia na Koncert Muzyki Filmowej na BIS, który odbędzie się 27 września w Elblągu.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 9 września wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując „Uwielbiam Muzykę Filmową”, a w treści maila
wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzymają dwie osoby. Będzie to osoba, która wyśle e-maila jako pierwsza i dwunasta w kolejności tego dnia.
Pierwszeństwo wygranej będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 9 września.
4) Z wygranymi skontaktujemy sie drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej na wskazany przez wygranego adres mailowy.
Zapraszamy do zabawy i konkursu – Redakcja Bogaty Region

Wicemarszałek woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński

temat?
Bardzo się cieszę, że Olsztyn
dołączył do innych dużych
polskich miast, które taki projekt
realizują z powodzeniem od
dłuższego czasu. Jak ważny to
temat dla rodziców przekonałem
się szczególnie czytając
media społecznościowe. To
bezsprzecznie najczęściej
komentowana i odsłaniana
wiadomość ostatnich miesięcy.
Cała procedura jest bardzo
prosta, a wszystkie potrzebne
informacje znajdują się zarówno
na stronach internetowych
ZDZiT Olsztyn, jak i w punktach
stacjonarnych, których na
terenie miasta jest kilka.
Był Pan ostatnio gościem na
Warmińskiej Uczcie Pierogowej w Biesowie koło
Biskupca. Jak wspomina Pan
udział i organizację tego
wydarzenia? Jakie są Pana

ulubione pierogi? Kto w Pana
rodzinie robi najlepsze
pierogi?
Byłem na tej imprezie wiele razy
i zawsze jadę tam z radością.
W tym roku przygotowano aż 60
tysięcy pierogów. Imponująca
liczba, prawda? Wszystkie
pierogi czy to na słodko czy
słono są pyszne, jednak
w Biesowie zaskoczył mnie
smak tych z gęsiną, a rok temu
z kurkami. Jeśli chodzi
o specjalistki w rodzinie, to jest
ich kilka. Nie powiem nic
zaskakującego. Najlepiej
smakowały mi zawsze ruskie
pierogi Babci.
Dziękujemy za rozmowę

www.bogatyregion.pl

Zdrowie

facebook.com/bogatyregion/
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Czy czas po wakacjach to dobry
moment by rozpocząć przygodę z
dietetykiem?
Wielu z nas ma złe doświadczenia lub swoje przekonania, że rozpoczęcie diety to
porzucenie wszystkich dotychczasowych posiłków, które lubiliśmy, zastąpienie ich
małymi porcjami opartych na samych warzywach, i do tego to nieustające uczucie głodu.
Coraz więcej osób w Polsce przekonuje się jednak, że współpraca z wyspecjalizowanym
dietetykiem to sama przyjemność i poznawanie zupełnie nowych i doskonałych smaków.
O tym, czy czas po wakacjach to dobry moment by rozpocząć przygodę z dietetykiem
rozmawiamy z Aleksandrą Radomską z Poradni Nasza Dieta.
Z jakimi problemami
pojawiają się pacjenci
w Pani gabinecie?
Najczęściej są to osoby
z nadwagą lub otyłością, które
chcą zmienić coś w swoim
życiu i zadbać o swój wygląd,
jak i zdrowie. Otyłość
wynika u nich zazwyczaj
z nieprawidłowych nawyków
żywieniowych lub też jest to
efekt pakietu chorób lub
zaburzeń hormonalnych (np.
nieprawidłowa praca
tarczycy). Bardzo często
są to też osoby, którym
w przeszłości udało się
osiągnąć sukces, gubiąc
sporo kilogramów w krótkim
czasie, jednak masa ciała
wróciła z czasem z efektem
jo-jo. Zdrowe i rozsądne
tempo chudnięcia to 0,5-1 kg
na tydzień. Zbyt szybki
spadek masy ciała wpływa
często na utratę wody i masy
mięśniowej w organizmie,
a nie pożądanego tłuszczu.
Dlatego wszelkie głodówki
czy diety restrykcyjne są
niedoborowe, wpływają
na rozregulowanie pracy
metabolizmu i pogorszenie
stanu zdrowia i samo poczucia.
Jakie błędy żywieniowe
spotyka Pani najczęściej
u swoich pacjentów?
Najczęstsze błędy, czy też
nawyki żywieniowe, które
pojawiają się u moich
pacjentów to brak
regularności posiłków
i nieświadome podjadanie
między posiłkami, zbyt małe
ilości owoców i warzyw
w codziennej diecie,
nieprawidłowe nawodnienie
organizmu, czy też zajadanie
się w drugiej części dnia lub
godzinach wieczornych. Na
rynku pojawia się coraz to
więcej wysokoprzetworzonej
żywności, o niskiej wartości
odżywczej, przepełnionej
Reklama

chemicznymi dodatkami.
Niestety wielu z nas nie
zwraca uwagi na jakość
produktów, jemy zazwyczaj to
co mamy szybko pod ręką.
Nasz organizm po pewnym
czasie odpłaci nam się
gorszym samopoczuciem
i odpornością, brakiem
energii i zmęczeniem. Na całe
szczęście są szybkie sposoby
by skorygować te złe nawyki.
Jak wygląda wizyta
w poradni dietetycznej
Nasza Dieta?
W czasie pierwszego
spotkania przeprowadzam
z klientem wywiad zdrowotnożywieniowy. Dzięki wynikom
badań krwi oraz analizie
składu ciała mogę ocenić stan
zdrowia i odżywienia
organizmu. W czasie
spotkania rozmawiamy
również o codziennym
sposobie odżywiania, co
pozwala nam ustalić
przyczynę otyłości, złych
wyników badań lub gorszego
samopoczucia. Wspólnie
zastanawiamy się, jak
wyeliminować ją w przyszłości oraz wyznaczamy cel
jaki klient chce lub powinien
osiągnąć.Plan żywieniowy
przygotowany przeze mnie
dostosowany jest indywidualnie do stanu zdrowia
oraz uwzględnia preferencje
smakowe, umiejętności
kulinarne, czy możliwości
finansowe i czasowe klienta
(nie są tzw. „gotowcami”).
W trakcie współpracy
spotykamy się regularnie na
spotkaniach kontrolnych,
w czasie których omawiamy
przebieg diety i jej efekty.
Najważniejsza jest dla
mnie satysfakcja klienta
i osiągnięcie wyznaczonego
celu. Oferuję wsparcie
i pomoc przez cały okres
współpracy.

W ofercie Poradni Nasza
Dieta pojawia się również
Poradnia Online - na czym
polega współpraca
z dietetykiem drogą online?
Dieta Online to idealne
rozwiązanie dla osób zapracowanych, nie mających
czasu na dojazdy bądź też nie
ma poradni dietetycznej w ich
miejscu zamieszkania,
które chciałyby skorzystać
z pomocy dietetyka. Na
podstawie ankiety zdrowotnożywieniowej przygotuję
indywidualny plan żywieniowy. Ankietę możemy
wypełnić również wspólnie
w trakcie rozmowy
telefonicznej lub przez Skype
w dogodnym terminie. Efekty
diety sprawdzane są na
bieżąco w trakcie rozmów
w dowolnej formie wybranej
przez klienta, tak aby kolejne
jadłospisy były jak najbardziej
dopasowane do potrzeb.
Co najbardziej ceni sobie
Pani w zawodzie dietetyka?
Przede wszystkim to uczucie
widząc pacjenta, który
z wizyty na wizytę wychodzi
z coraz większym uśmiechem
na twarzy.
Chyba największy „boom”
na diety odchudzające
przypada na okres
wiosenno-letni. Czy takie
sezonowe odchudzanie ma
wpływ na nasze zdrowie?
Czy czas po wakacjach to
dobry moment by
rozpocząć przygodę
z dietetykiem?
To prawda, często chcąc
zrzucić zbędne kilogramy,
naszym wyznacznikiem jest
początek wiosny, czy też
zbliżające się wakacje,
sylwester lub wesele. Często
budzimy się za późno, i aby
szybko osiągnąć zamierzony
cel, stosujemy głodówki lub
diety mocno restrykcyjne, na

które naszła chwilowa moda
w internecie. Wahania masy
ciała mogą niekorzystnie
wpływać na nasz organizm,
odbijając się nie tylko na
naszym wyglądzie, ale
ogólnym zdrowiu i samopoczuciu, rozregulowując
pracę naszego metabolizmu.
Z kolei okres jesiennozimowy u wielu osób sprzyja
przybywaniu dodatkowych
k i l o g r a m ó w, n a s k u t e k
mniejszego ruchu i jedzenia
więcej. Dlatego warto zmienić
nasze podejście do słowa
„Dieta” jako chwilowe
restrykcje do osiągnięcia
krótkotrwałego efektu. Dzięki
zdrowemu odżywianiu na co

dzień z uwzględnieniem
odpowiedniej kalorycznościnie dopuścimy do gwałtownych wahań naszej masy
ciała. Każdy moment jest
dobry na rozpoczęcie swojej
przygody z odchudzaniem!
Nasza Dieta- Twój sukces!
Nasza Dieta to nie tylko
sposób na utratę zbędnych
kilogramów, to działanie
kompleksowe wpływające na
poprawę jakości życia.
Korzystając z pomocy
dietetyka nauczysz się
zdrowo odżywiać co pozwoli
Ci utrzymać prawidłową masę
ciała przez resztę życia.
Zachęcam do kontaktu drogą

mailową, telefoniczną czy
przez facebooka i skorzystania z promocji na koniec
l a t a – T Y D Z I E Ń
JADŁOSPISU GRATIS przy
zakupie dowolnego planu
dietetycznego w Poradni
Nasza Dieta! Oferta ważna do
końca września!
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Od lewego do prawego

Sierpień / Wrzesień

2019

Czy "500 +" to dobry lek na poprawę demografii w Polsce?
W naszym comiesięcznym cyklu „od lewego do prawego” tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym politykom z różnej strony
sceny politycznej na ten sam temat. Tym razem spytamy o to czy program "500+" to dobry lek na problemy polskiej demografii?
Pytanie zadane politykom tym razem brzmiało:
1) Czy program "500 plus" to program socjalny czy demograficzny? Czy powinny być dokonane zmiany w tym programie?
2) Jakie reformy powinny być wprowadzone, by dzieci w Polsce rodziło się więcej?

Twarde dane pokazują, że program 500 + nie
poprawia sytuacji demograficznej

W Wielkiej Brytanii na jedną Polkę przypada 3,3 dziecka. Rządzący Polską od
1990 roku nie tworzą warunków do rozwoju polskich rodzin

Korekty w programie 500 plus są potrzebne. Ważne aby
docenić osoby, które są aktywne na rynku pracy. Wtedy
świadczenie może być nawet większe. Niestety dane
o programie pokazują, że wiele osób w ogóle
zrezygnowało z pracy, co w dłuższym okresie czasu jest
niekorzystne dla rodzin i kraju. Zauważmy, że obecnie
ceny wyraźnie rosną. W 2019 roku za 500 zł kupimy
znacznie mniej niż choćby rok, czy 2 lata temu. Z drugiej
strony płace rosną i będą stale wzrastać, bo mamy niską
stopę bezrobocia i pracodawcy szukają pracowników.
Oczywiście, że program powinien być nastawiony na
poprawę sytuacji demograficznej, jednak twarde dane pokazują że nie jest
i ma obecnie bardziej socjalny wymiar, a powinien też motywować do podejmowanie pracy,
choćby w niepełnym wymiarze czasu. To jest w interesie Polaków.

Po agresywnym, i co nieco siermiężnym okresie budowania wolnego rynku
i gospodarki rynkowej według zasady, że pierwszy milion w biznesie trzeba ukraść,
program 500+ jest poniekąd drobną rekompensatą dla tych, którzy nie ukradli
pierwszego miliona, ale którym właśnie ten milion ukradziono poprzez grabież
majątku narodowego i likwidację miejsc pracy.

Prócz dobrej pracy dla młodych rodziców ważny jest łatwiejszy dostęp do mieszkań,
przedszkoli i nowoczesna, europejska opieka zdrowotna. To daje poczucie stabilizacji.
Niestety te tematy obecny rząd zaniedbał. Program Mieszkanie Plus okazał się
wydmuszką. Przedszkoli tak szybko nie przybywa. Rząd obciąża gminy i miasta wieloma
wydatkami i coraz częściej brakuje im środków na tworzenie nowych przedszkoli. Stan
opieki zdrowotnej znamy i najgorsze, że ten obszar nie jest obecnie priorytetem.
Ważniejsze okazują się wydatki na kancelarię Premiera, czy Sejmu, loty, utrzymanie
upartyjnionych mediów publicznych oraz nietrafione inwestycje. W programie Koalicji
Obywatelskiej zdrowie, wsparcie młodych rodzin, przedszkola i szkoły należą do
kluczowych tematów. Reaktywujemy choćby program Mieszkanie dla Młodych, który rząd
zlikwidował.
Poseł Jacek Protas, Koalicja Obywatelska
Do obsługi programu 500 plus zatrudniono dodatkowo
ok. 7 000 urzędników!
Program "500 plus" nie jest ani socjalny ani demograficzny.
Jest to ordynarna łapówka dla elektoratu obliczona na
rosnące poparcie dla PiSowskich socjalistów. Jest to
złodziejskie rozdawnictwo cudzych pieniędzy. Przecież
rząd nie posiada ŻADNYCH WŁASNYCH PIENIĘDZYmoże wydać lub rozdać tylko to, co zabierze podatnikom,
a więc również częściowo tym którym zabiera.
Do rozdzielania mamony potrzebni są urzędnicy
(zatrudniono dodatkowo ok. 7000 osób)- trzeba ich opłacić.
W ten sposób "program " pochłania dodatkowe pieniądze.
Rząd PiS-owski zaciąga kredyty (obecnie głównie
w obligacjach), które będziemy spłacać my i nasze dzieci
z odsetkami. Spada wartość pieniądza (drożyzna) wskutek
wrzucania na rynek coraz większej ilości miliardów złotych w tym roku ok. 40 mld. Każdy "system" socjalny prowadzi do zapaści gospodarczej o czym
przekonujemy się na przykładzie Wenezueli. Zmiany w powyższym "programie" są iluzją,
trzeba go zlikwidować i wprowadzić ulgi podatkowe: na początek znieść podatek
dochodowy w całości i po 5 latach będziemy HongKongiem północy.
Aby dzieci w Polsce rodziło się więcej należy zlikwidować Zakład Ubezpieczeń
(a)Społecznych. Nie da się tego zrobić od razu, ale przynajmniej trzeba zacząć! Bandyckie
"składki" na ZUS zabierają pracującym podatnikom masę pieniędzy podobnie jak
idiotyczny podatek dochodowy- oba podatki to przecież KARA ZA PRACĘ! Pracujący
rodzice nie obciążeni powyższymi daninami będą mogli odłożyć więcej zasobów na
przyszłość albo zainwestować w swoje potomstwo, aby ono starym rodzicom zapewniło
odpowiednie warunki bytowe. W ten sposób rodzice będą niejako zmuszeni do posiadania
dzieci oraz ich dobrego wychowania jako swojej gwarancji "pogodnej starości".
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, partia Wolność – KORWiN
Reklama

Pełni bardziej rolę programu socjalnego niż demograficznego. Jego wpływ na
demografię jest ograniczony - aby był pełniejszy muszą być spełnione inne ważne
kryteria, którymi kierują się rodzice podejmując świadomie decyzję
o powiększeniu rodziny. Możemy przyjąć z dużą dozą pewności, że żadna rodzina
bądź osoba samotnie wychowująca dziecko nie czyni z rozmysłem z tego
programu źródła dochodu.
Jeszcze w latach 50-dziesiątych nie było żadnego problemu z przyrostem
naturalnym. Był tak wysoki, że stanowił nawet problem dla państwa, bo brakowało szkół, przedszkoli i żłobków. Dzisiaj mamy
sytuację odwrotną zamykamy szkoły, przedszkola - polska wieś się wyludnia. Przez te siedemdziesiąt lat wiele się zmieniło
w postrzeganiu świata przez Polki i Polaków - zmieniło się mentalnie, obyczajowo, zmieniły się priorytety życiowe, chociaż dla
ogromnej większości posiadanie dzieci i zapewnienie im godnych warunków do życia, jest najważniejszym celem życia.
Polacy w planowaniu rodziny są bardzo odpowiedzialni czego nie można powiedzieć o "teoretycznym państwie", które od 1990
roku nie robi nic by tworzyć podstawy prawne do rozwoju polskich rodzin. Przeciwnie, rozwiązania prawne idą w tym kierunku
aby polskie rodziny ubezwłasnowolnić, aby spętać im ręce i uczynić z nich do końca życia niewolnikami banków lub przymusić
zwłaszcza młodych ludzi do emigracji. To jest podłe zachowanie wszystkich rządzących po roku 1990 - to jest cynizm
przysłonięty hipokryzją, bo wszyscy deklarują w programach wsparcie dla rodzin, a w rzeczywistości czynią wszystko na
odwrót.
Zastanówmy się przez chwilę na jakie pytania odpowiadają sobie młodzi ludzie zakładając rodzinę i myśląc o potomstwie?
Po pierwsze, drugie i trzecie, gdzie będą mieszkać i czy stać ich będzie na mieszkanie? Według danych GUS 57% młodych
ludzi mieszka z rodzicami. Dlaczego? - czy z powodu ogromnej miłości do rodziców i braku umiejętności odcięcia pępowiny,
czy może z powodu braku możliwości wynajęcia lub kupna samodzielnego mieszkania? Niektórym pomagają rodzice uzbierać
na wkład własny i kupują małe mieszkanie na kredyt spłacany przez 35 lat, i nie ma już miejsca na dzieci bo mieszkanie ciasne
a raty kredytu wysokie - no może na jedno dziecko sobie pozwolą. Inni czasami ze łzami w oczach pakują walizki i wyjeżdżają
z Polski. I znowu bezlitosna statystyka wg. brytyjskiego urzędu na jedną Polkę mieszkającą w UK przypada 3,3 dziecka.
Dlaczego jest w UK tak dobrze - bo dla rodziny dostępne są niedrogie mieszkania. A gdyby tak o co apelują wszyscy politycy,
wszyscy Polacy postanowili wrócić do kraju to skąd dla nich wziąć milion mieszkań? Gdzie by ich zakwaterowano- w Alejach
Ujazdowskich czy na stadionie narodowym? Gdyby sami chcieli zadbać o swój dach nad głową, kupić małą działkę za miastem
i postawić mały dom to nie mogą tego zrobić bo na przeszkodzie stanie im polskie państwo, które broni ziemię przed
młodymi niezamożnymi Polakami. Co prawda od tego roku można kupić grunt rolny do wielkości jednego hektara,
ale pobudować domu już na niej nie można - procedura odrolnienia i uzyskania pozwolenia na budowę to co najmniej kilka lat
i koszt przewyższający wartość działki. Co zatem pozostaje? - deweloperka i kredyt do końca życia lub zakup działki
budowlanej w mieście za cenę równą połowie kosztów budowy domu. Skąd takie koszty - pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i
cała masa nikomu nie potrzebnych dokumentów, z których się utrzymuje samorządowo- rządową bizantyjską armię
urzędniczą. Czy to normalne? Łatwiej spakować walizkę niż kopać się z wyjątkowo złośliwym i opresyjnym systemem
urzędniczym.
A powinno być prosto i przyjaźnie - każdy kto kupi grunt rolny o powierzchni do 1 ha powinien mieć prawo zbudowania na niej
domu do 120 metrów kwadratowych na zwykłe zgłoszenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia budowlanego. Taki dom
w lekkiej konstrukcji powstaje z pomocą rodziny i przyjaciół w jeden sezon a jego koszt nie przekroczy 100 tys. złotych. Każda
młoda rodzina, która ma ziemię i dom, może spokojnie myśleć o potomstwie, o sielskim życiu w otoczeniu przyrody, domowych
zwierzaków, uprawiając trawnik lub owoce i warzywa. To wszystko jest zgodne z trendami powszechnymi w Europie
stawiającej na ekologię poprzez rozproszenie zamieszkania, tym samym zmniejszenie emisji w miastach. Dlaczego zatem
państwo nie chce zdjąć więzów z rąk obywateli by uwolnić ich marzenia o szczęściu na łonie rodziny w ojczyźnie, by mogli sami
za swoje pieniądze zbudować swój dom, by swoimi pieniędzmi i aktywnością wspierali wzrost gospodarczy Polski? Tego nie
potrafię pojąć - to sabotaż polskiego narodu większy niż za czasów Bismarcka, kiedy to Drzymała z "Placówki" Bolesława
Prusa musiał posunąć się do fortelu z zakupem domu na kołach. Komu z rządzących zależy na wynarodowieniu Polaków samo 500+ pomoże tyle co umarłemu kadzidło.
Stefan Rembelski, Kukiz'15

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
Program 500 + należy zachować i zrewaloryzować
Ani nie jest to program demograficzny, bo przecież nadal mamy
w Polsce ujemny przyrost naturalny, ani program socjalny, bo to też
różni się od znanych wcześniej w Polsce programów socjalnych.
Program 500+ pomija trzy kluczowe kwestie związane z życiem
rodziny – sytuację na rynku pracy, sytuację na rynku mieszkań oraz
opiekę nad dziećmi. Program 500+ mógłby być zaczątkiem dobrze
i sprawnie działającego uniwersalnego sytemu wsparcia państwa dla
rodzin. Chciałbym by działał na zasadach jak w Skandynawii, gdzie
każdy niezależnie od dochodów otrzymuje świadczenie. Dzięki temu
całe społeczeństwo identyfikuje się z państwem, a także ma poczucie,
że to o nich pamięta. Taki program powoduje, że oszustw
podatkowych jest mniej, a osoby o niższych dochodach nie są
stygmatyzowane.
Obecnie funkcjonujący program należy zachować i obudować innymi
programami by wsparcie Państwa było realne i odczuwalne. Sam program „Rodzina 500+” należy zachować
i zrewaloryzować. Program i stawki zostały ustanowione w 2015 roku. Od tego czasu wzrosły znacznie koszty
życia, dlatego stawki tego świadczenia powinny odpowiadać realnie ponoszonym wydatkom.
Jedno uniwersalne świadczenie, jak widać nie wystarcza by zachęcić Polki i Polaków do większej dzietności.
Problemem są przede wszystkie zbyt niskie pensje – szczególnie widoczne w naszym województwie. Dlatego
jako lewica chcielibyśmy zacząć od znacznego podniesienia pensji minimalnej, a także kwoty wolnej od
podatku. Dodatkowo kluczowe są inwestycje w system opieki nad dziećmi – szczególnie stworzenie większej
ilości publicznych żłobków i przedszkoli, a także objęciem wszystkich dzieci bezpłatną opieką zdrowotną (w tym
stomatologiczną) i żywieniową (darmowe, zdrowe posiłki w żłobkach, przedszkolach i szkołach). Należy
wprowadzić realną reformę rynku mieszkaniowego – postawić na budowę tanich, komunalnych mieszkań na
wynajem, szczególnie dla młodych rodzin. Niezbędna jest też reforma rynku pracy – zwiększenie stabilności
pracowników poprzez podwyższenie płacy minimalnej i ograniczenie umów śmieciowych. Chcielibyśmy
również uspójnić system świadczeń społecznych. Obecny jest skomplikowany, chaotyczny i nieprzejrzysty.
W Polsce istnieje kilkanaście rodzajów świadczeń i zasiłków dla rodzin oraz szereg zasiłków w ramach systemu
pomocy społecznej. Powszechne, uniwersalne świadczenie zmniejszyłoby koszty obsługi tego niewydolnego
systemu.
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SLD od początku popierało pomysł wprowadzenia
programu "500+"
Dlaczego? Dlatego, że nawiązuje on do najlepszych
pomysłów europejskiej socjaldemokracji. W Europie
Zachodniej powszechnie przyjęte jest, że państwo
wspiera każdego rodzica, bez względu na wysokość
jego dochodu. W czasach, gdy rodzi się coraz mniej
dzieci, państwo musi docenić trud, jaki podejmuje
każdy, kto wychowuje młodego człowieka. Program
500+ ma dzisiaj przede wszystkim walor socjalny:
pomaga walczyć z biedą wśród najmłodszych, a nieco
bardziej zamożnym - spełniać drobne marzenia ich
dzieci. Czy ten program powoduje, że rodzi się więcej
dzieci? Póki co nie, ale takiego efektu nie można
oczekiwać po 3 latach obowiązywania programu.
Dzieci rodzić się będzie więcej, gdy każdy rodzic będzie miał pewność, że państwo i samorząd będą go
wspierać w obowiązkach rodzicielskich. Do tego natomiast potrzebne jest kilkanaście lat aktywnej,
konsekwentnej i przyjaznej dla rodzica polityki państwa.
Co zrobić, by dzieci rodziło się w Polsce więcej? Wystarczy spytać młodych ludzi, dlaczego nie mają
dzieci. Większość z nich odpowie, że nie ma do tego warunków: stabilnej pracy, dobrego
wynagrodzenia, własnego mieszkania. Z tego powodu recepta na kryzys dzietności w Polsce jest
prosta: koniec zatrudnienia na umowach śmieciowych, wyższe płace, w tym wysoka, godna płaca
minimalna i co najważniejsze - dostępne dla młodych ludzi, tanie i własne mieszkanie. Do tego
wsparcie od narodzin dziecka: becikowe, 500+, wyprawka szkolna i przedszkolna, bezpłatne
i dostępne żłobki i przedszkola, darmowe posiłki w szkołach. Jak to zrobić? Odsyłam do programu
wyborczego Lewicy, który zaprezentujemy w najbliższych dniach.
Marcin Kulasek, SLD, Lewica

Bartosz Grucela, Lewica RAZEM

Program 500 + nie działa. Dzieci w naszym regionie
rodzi się coraz mniej
Program 500 + miał być receptą na polepszenie sytuacji demograficznej w Polsce. Niestety ku zapowiedzi minister Pracy i Polityki
Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego program 500 plus mimo olbrzymich nakładów
finansowych nie działa. W 2018 roku urodziło się mniej dzieci niż w 2017 roku!
Więcej dzieci w Polsce
W pierwszym roku kiedy
plus „najpoważniejsze argudziecko dla każdego.
w niektórych latach przed
wprowadzany był program 500
menty – mówiła minister
Sytuacja demograficzna jednak
programem 500 plus!
plus Pani Elżbieta Rafalska,
Elżbieta Rafalska w 2016 roku.
się nie zmienia, o czym
Rząd Prawa i Sprawiedliwości
ówczesna minister Pracy
Niestety, dane jakie pokazał rok
świadczą dane liczby zgonów
chciał uzdrowić sytuację
i Polityki Społecznej wierzyła
2018 nie były już tak dumnie
w Polsce. W 2018 roku zmarło
demograficzną w Polsce.
w demograficzny cel projektu.
prezentowane przez Panią
w Polsce aż 414 tys. osób. Tak
Niestety twarde dane pokazują,
Wzrost liczby urodzin dzieci,
Minister Elżbietę Rafalską,
wielu zgonów nie odnotowano
dzięki programowi 500 plus jest
że tylko 2017 rok był rokiem
która wybyła do Parlamentu
w Polsce od II wojny światowej.
jak najbardziej oczekiwany.
znaczącego wzrostu dzietności.
Europejskiego wraz z Premier
Jeśli dodamy do tego liczbę
Niestety nawet rekordowy 2017
Nasze prognozy były oszczędBeatą Szydło.
emigrujących Polaków do
rok nie miał, tak dobrych
niejsze niż efekt końcówki tego
Program PiS jest raczej
innych krajów to okaże się, że
roku. W listopadzie 2016 r.
wyników urodzeń jak zdarzały
programem socjalnym niż
już wkrótce Polska będzie się
się za czasów rządów PO- PSL,
urodziło się o 5 tys. więcej dzieci,
demograficznym, a przecież nie
w bardzo szybkim tempie
np. w latach 2008-2010 kiedy to
w porównaniu do listopada 2015
taki był cel przy wprowadzaniu
wyludniać.
r. […] Gdyby tempo miesięspokojnie rodziło się ponad 410
tego kosztownego programu dla
cznego przyrostu liczby nowo
tys. dzieci rocznie. Nie było
budżetu Polski.
W warmińsko-mazurskim
wtedy programu 500 plus,
narodzonych dzieci utrzymało
również maleje dzietność.
P r z y p o m n i j m y, n a j e g o
a mimo to wielu rodzi
się w pozostałych miesiącach, to
realizację w 2018 roku
Olsztyn z najlepszą
można powiedzieć z dużą dozą
ców decydowało się na
wydaliśmy 24,5 miliarda złotych.
demografią w regionie!
rodzicielstwo.
prawdopodobieństwa, że
W tym roku urodziło się ok. 388
Niestety, region Warmii i Mazur
nie wyróżnia się jakoś
nadzwyczaj pozytywnie na tle
kraju. Podobnie jak w Polsce
w większości naszych
miejscowości również w 2018
roku nastąpił spadek dzietności.
W najlepszej sytuacji znajduje
się jednak Olsztyn, gdzie rok
w rok rodzi się o kilka tysięcy
więcej osób niż umiera. W 2016
roku w Olsztynie dodatni
przyrost naturalny wyniósł 2355
na plusie, w 2017 roku było to
2855 więcej urodzeń niż
zgonów, w 2018- 2300 osób na
plusie. Jeśli dodamy do tego
przyjeżdżających ciągle nowych
studentów, którzy osiedlają się
w stolicy województwa to
perspektywy dla tego miasta są
niezwykle dobre.
Gorzej wygląda to już w innych
miastach. Dla przykładu drugi
co do wielkości Elbląg
w województwie od lat boryka
Maleje liczba urodzeń. Liczba
program 500 plus miał w tym
tysięcy dzieci. W kolejnych
się z problemami demograzgonów w Polsce w 2018 roku
znaczący udział. [...] rząd –
latach będą to jeszcze większe
ficznymi i odpływem młodych
dzięki wzrostowi liczby urodzin
najwyższa od czasów II wojny
środki, gdyż program 500 plus
ludzi wyjeżdżających do
światowej! To alarmujące
dzieci– wytrącił z ręki
będzie zakładał również wypłatę
Tr ó j m i a s t a , O l s z t y n a c z y
dane.
przeciwników programu 500
świadczenia na pierwsze

zagranicę na stałe. Przyrost
naturalny Elbląga w 2017 roku
wyniósł 951, jednak w 2018 było
to już tylko 632 więcej liczby
urodzeń niż zgonów.
W mniejszych miejscowościach
bilans kształtuje się prawie na
zero. W Braniewie urodziło się
w 2018 roku 255 dzieci, a zmarło
235 osób tego samego roku.
Ujemny bilans w 2018 roku
zanotował z kolei Lidzbark
Warmiński. Tu urodziło się 120
dzieci, a w tym samym roku
zmarło aż 174 osób.
Ile środków z programu 500
plus wpłynęło do rodzin
z warmińsko- mazurskiego?
Problem demograficzny trwa
nadal w naszym województwie.
Sprawdziliśmy jakie koszty
zostały wydane z budżetu
Państwa na poszczególne
miejscowości. Najwięcej
środków pobrały rodziny
z Olsztyna. Lokalny Ośrodek
Pomocy Społecznej wypłacił
w 2018 roku ok 78,6 miliona
złotych. Jak było w innych
miastach? Elbląg wypłacił
w ramach 500 plus w 2018 roku
55,9 miliona złotych dla 6 894
rodzin, Lidzbark Warmiński 8,2
miliona złotych dla 1109 rodzin,

Pisz 18,2 miliona złotych dla
2215 rodzin.
Jak więc widać olbrzymie środki
rzucone przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości nie zmieniły
problemu demograficznego
w Polsce. W latach 2008-2010
urodziło się najwięcej dzieci
w Polsce w ostatnim czasie.
Przypomnijmy był to czas, kiedy
przed 2009 rokiem panował
boom gospodarczy na świecie.
Nie było programu 500 plus.
Wygląda więc na to, że
na poszerzenie rodziny
decydujemy się nie z powodu
wsparcia socjalnego (te zawsze
przecież może być zabrane),
ale wtedy gdy czujemy się
pewnie na rynku pracy, mamy
perspektywę zakupu swojego
mieszkania w dobrej cenie,
a przede wszystkim z miłości,
której nie kupi się za żadne
pieniądze.
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„Światowid” bawi, uczy i inspiruje!
Wprawdzie wakacje dobiegły końca, ale rok szkolny też może być przyjemny! Zadbało o
to Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, przygotowując dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów mnóstwo atrakcyjnych zajęć. W „Światowidzie” jak
zawsze będzie ciekawie i twórczo, będzie tu można spotkać ludzi o podobnych
zainteresowaniach i odstresować się po ciężkim dniu.
– Serdecznie zapraszam
Tańca.Tu nauczą się
ciąganie, spinanie i rozdzieci, młodzież i dorosłych
podstaw tańca nowoluźnianie mięśni. Z kolei
na bogaty program zajęć
czesnego i ludowego,
wyrzeźbić ciało i spalić
artystycznych, sportowych
a przede wszystkim tańca
kalorie pomagają Stepy –
i ogólnorozwojowych –
towarzyskiego, który
platformy, za pomocą
mówi Antoni Czyżyk,
pomaga rozwinąć pamięć
których wykonujemy
dyrektor Centrum Spotkań
ruchowo-taneczną
rozmaite układy choreograEuropejskich „Światowid”
i koordynację ciała. Zajęcia
ficzne polegające na
w Elblągu. – Zapraszam do
dla początkujących
dynamicznym wchodzeniu
skorzystania z oferty zajęć
odbywają się raz
i schodzeniu ze stopnia na
w C e n t r u m Ta ń c a
w tygodniu, należy wybrać
różne sposoby. Najbardziej
„Promyk”, które, przejdzień w którym dziecko
intensywne są zajęcia
mując najlepsze tradycje
będzie uczęszczało na
pomagające wymodelować
Elbląskiego Klubu
zajęcia: poniedziałek lub
ciało, wzmocnić wszystkie
Tanecznego „Jantar”, jest
sobotę. Taniec towarzyski
partie mięśni i spalić
kuźnią taneczną i tredla dzieci i młodzieży to
kalorie, czyli Stay Fit
nerską. Niektórych
propozycja dla dzieci
trening funkcjonalny.
z naszych trenerów będzie
w wieku 7-15 lat. Młodzi
Szczególnie kobietom
można zobaczyć na
ludzie uczą się kroków
polecamy zajęcia Lady
Międzynarodowym
walca angielskiego,
Latino z elementami
Festiwalu Tańca „Baltic
wiedeńskiego czy rumby,
bachaty oraz zajęcia
Cup”, który rozegra się w
a ponadto zyskują
z wykorzystaniem dużych
dniach 11-13 października
prawidłową postawę oraz
dmuchanych piłek, czyli Fit
w Elblągu. W tym roku
wiedzę o tym, jak
ball. W naszej ofercie
odbędzie się jubileuszowa,
kulturalnie zachować się
jest również chińska
dwudziesta już edycja
w każdej sytuacji. Zajęcia
gimnastyka zdrowotna
Festiwalu.
odbywają się dwa razy
i relaksacyjna, czyli Tai Chi.
Bilety na MFT „Baltic Cup”
w tygodniu (sobota i nieW CT „Promyk” odbywają
w promocyjnej cenie
dziela). Dzieci w wieku 6-11
się też zajęcia dedykowane
w sprzedaży do 8 paździerlat w środę i piątek
seniorom – pary mogą
nika – promocja dotyczy
zapraszamy na zajęcia
w niedzielę uczęszczać na
biletów na trybuny kupoHip-Hop, a nieco młodsze
Taniec towarzyski dla
wanych na miejscu, w kasie
dziewczynki, bo od 5 roku
Seniorów, z kolei
CSE „Światowid”.
życia, zapisać można na
w pozostałe dni tygodnia
Zajęcia w CT „Promyk”
Gimnastykę artystyczną,
zapraszamy na zajęcia
rozpoczynają się 16 wrześktóra łączy w sobie
indywidulane: Fit ball 60+
nia, a do końca września
elementy akrobatyki, baletu
i Senior dance, podczas
wszystkie zajęcia są
i tańca. Zajęcia odbywają
których można nauczyć
bezpłatne. Z kolei 15
się raz w tygodniu,
się podstaw tańca
września odbędzie się
w sobotę.
towarzyskiego.
bezpłatny Maraton
taneczny, podczas którego
„Promyk” dla dorosłych
Warsztaty plastyczne
będzie można sprawdzić
i seniorów
Młodzieży w wieku 11-14
się w różnych formach
Dorosłym proponujemy
lat proponujemy zajęcia
aktywności fizycznej.
niedzielne zajęcia z tańca
plastyczne, podczas
towarzyskiego – dla par,
których uczestnicy zapo„Promyk” dla dzieci
które chcą doskonale czuć
znają się z malarstwem
i młodzieży
się na parkiecie. Mamy też
farbami akrylowymi,
Dla dzieci w wieku od 3 do
propozycję na relaks,
akwarelowymi oraz
4 lat w soboty odbywa się
wzmocnienie mięśni,
olejnymi, papieroplastyką,
Rytmika, czyli zajęcia
odciążenie kręgosłupa
ekoplastyką, podstawami
ruchowe oraz nauka
i obniżenie poziomu stresu.
ceramiki oraz szkła artypodstaw tańca w formie
Pilates, bo o nim mowa,
stycznego. Program
zabawy. Nieco starsze
zawiera elementy jogi,
spotkań jest elastyczny
dzieci (4-6 lat) zapraszamy
baletu i ćwiczeń siłowych,
względem preferencji
do Dziecięcej Akademii
których istotą jest rozi zainteresowań
uczestników, aby każdy
znalazł obszar plastyki,
w którym czuje się najlepiej.
Osobom powyżej 18 lat
proponujemy różnorodne
działania plastyczne,
które odbywać się będą
w pracowniach CSE
„Światowid”. Zajęcia
skierowane są do osób,
które chcą poznać zasady
technik malarskich na
płótnie i tkaninach, techniki
pisania ikon pigmentami
naturalnymi, wyrobu
ceramiki i szkła
artystycznego.
Wszystkich chętnych –

dzieci, młodzież i dorosłych – zapraszamy na
zajęcia ceramiki.
Uczestnicy tworzyć będą
prace w różnych rodzajach
gliny, uczyć się tworzenia
kompozycji płaskich i przestrzennych.
Sekcja wokalna dla dzieci
i młodzieży
Zajęcia wokalne dla dwóch
grup wiekowych: dzieci
w wieku od 6 do 9 lat oraz
młodzieży od 10 do 14 lat,
będą odbywały się raz
w tygodniu. Uczestnicy
będą pracowali nad
warsztatem wokalnym,
świadomością głosu,
emisją, dykcją i kształtowaniem słuchu w śpiewie.
Na pierwsze spotkanie,
będące przesłuchaniem
kwalifikacyjnym, dzieci
zapraszamy 9 września od
godz. 16.00 do 17.00,
a młodzież –10 września od
godz. 16.00 do 17.30.
Edukacja kinowa dla
dzieci i młodzieży
W Kinie Światowid do
końca września trwają
zapisy do programu Nowe
Horyzonty Edukacji
Filmowej na rok szkolny
2019/2020. Program ten
oferuje projekcje kinowe

dla dzieci i młodzieży
szkolnej, przygotowujące
młodych widzów do
odbioru filmowych dzieł.
Metodycznie opracowane
seanse, uzupełnione
o materiały dydaktyczne,
kierowane są do
konkretnych grup wiekowych: przedszkole,
szkoła podstawowa: klasy
1-3, 4-6, 7-8 oraz szkoła
ponadpodstawowa.
Zajęcia dedykowane
seniorom
W ramach „Akademii
+60”, od września rusza
cykl bezpłatnych
warsztatów, inspirujących
seniorów do odkrywania
nowych pasji. Zapraszamy
na zajęcia filmowe,
warsztaty DIY-zrób to sam,
warsztaty języka
angielskiego z elementami
teatru, warsztaty ruchowe
„Joga śmiechu”. Seniorzy
będą mogli też nabyć
praktyczne umiejętności
z zakresu nowych
technologii na warsztatach
„Senior w Sieci”, podczas
których dowiedzą się, m.in.,
jak instaluje się aplikacje na
smartfonie, czy jak
funkcjonuje bankowość
internetowa.
W ramach realizacji

projektu „Elbląscy
edukatorzy dla seniorów”
kontynuowane będą
spotkania Klubu
Aktywnego Seniora.
Seniorów zainteresowanych wolontariatem
oraz instruktorów
pracujących na rzecz
seniorów zapraszamy do
udziału w warsztatach we
wrześniu z instruktorami
z Hiszpanii, w październiku
z instruktorami z Niemiec,
a w listopadzie z instruktorami z Włoch. W trakcie
spotkań zapoznamy się
m.in. ze sposobami
prowadzenia zajęć
u naszych zagranicznych
partnerów.
Więcej informacji,
harmonogram i informacje
o kosztach uczestnictwa
znaleźć można na stronie:
www.swiatowid.elblag.pl
(zakładka Kursy i sekcje).

www.bogatyregion.pl
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Marzysz o karierze pilota samolotu?
Uczniowie Bartolini Air będą ćwiczyć
umiejętności na lotnisku Olsztyn Mazury
Dynamiczny rozwój rynku lotniczego (w Polsce 3-4 proc. rocznie) oznacza coraz większe
zapotrzebowanie na profesjonalnych pilotów. Jeden z największych producentów samolotów
Boeing szacuje, że na świecie co roku potrzebnych będzie 31 tys. nowych pilotów, głównie
w regionie Azji i Pacyfiku. Część z nich może szkolić się również w Polsce. Łódzka szkoła
lotnicza nie marnuje czasu i zwiększa swoją flotę szkoleniową. Niedawno Bartolini Air
podpisała kontrakt z Ryanairem.
Ryanair nawiązał współpracę z Bartolini Air. Kadeci
będą ćwiczyć na lotnisku
Olsztyn Mazury
17 lipca Ryanair (linia lotnicza
nr 1 w Europie) ogłosił
partnerstwo z polskim
ośrodkiem szkolenia pilotów
Bartolini Air. Dzięki współpracy, irlandzki przewoźnik
lotniczy, powiększy swoją
kadrę o wykwalifikowanych
pilotów zawodowych, którzy
będą wspierać jego dalszy
rozwój w całej Europie.
18-miesięczny intensywny
program szkoleniowy będzie
dawał uczestnikom możliwość
uzyskania licencji pilota
na jasnych zasadach
Po ukończonym szkoleniu
będą gotowi dołączyć do
szkolenia na typ Boeing 737
w Ryanair. Kadeci uczestniczący w programie odbędą
szkolenie realizowane przez
instruktorów Bartolini Air
zgodnie z procedurami
Ryanair. W ciągu najbliższych
4 lat zostanie wyszkolonych
ponad 300 zawodowych
p i l o t ó w. Z a j ę c i a b ę d ą

odbywały się we współpracy
z Portem Lotniczym Łódź im.
Władysława Reymonta oraz
Portem Lotniczym OlsztynMazury.
Szkolenia na lotnisku Olsztyn
Mazury rozpoczną się
w kwietniu 2020 roku. W tym
celu zakupionych zostanie
7 nowych samolotów
dedykowanych do szkolenia
Ryanair Mentored
Programme.
Bartolini Air jest jednym
z największych ośrodków
szkolenia lotniczego w
Europie Środkowej. W ramach
programu we współpracy
z Portem Lotniczym Łódź im.
Władysława Reymonta oraz
Lotniskiem Olsztyn-Mazury
przygotujemy pilotów do pracy
w Ryanair. Do tej pory
przeszkoliliśmy ponad 1500
pilotów z 56 krajów, a wielu
z nich pracuje już w tej linii
lotniczej. W ramach Ryanair
Mentored Programme, kadeci
będą szkoleni przez
instruktorów Bartolini Air
zgodnie ze standardami
Ryanair (SOPS). Uczestnicy

Bartolini Air fot. Andrzej Amerski
Reklama

programu przejdą szkolenie
na flocie nowoczesnych,
jedno- i dwusilnikowych
samolotów tłokowych oraz
symulatorów, a profesjonalne
środowisko przygotuje ich do
ekscytującej i satysfakcjonującej kariery w naszej
partnerskiej linii lotniczej
Ryanair. Z niecierpliwością
czekamy na rozpoczęcie tej
wieloletniej współpracy.- mówi
Bartłomiej Walas, Założyciel
i Prezes Bartolini Air.
Jakie wymagania trzeba
spełniać, by móc zostać
pilotem?
Największy w Europie
Centralnej, funkcjonujący
od 2006 roku ośrodek
szkoleniowy Bartolini Air, co
roku przygotowuje ponad 200
nowych pilotów do pracy dla
renomowanych przewoźników
rejsowych.
Szkolenie we wszystkich
ośrodkach lotniczych na
świecie wygląda bardzo
podobnie. Rekrutujemy osoby
z minimum średnim
wykształceniem, i od podstaw
przygotowujemy je do
roli pilota zawodowego.
Absolwenci po zakończeniu
nauki otrzymują tzw. licencję
liniową zamrożoną. Jest
ona „zamrożona”, ponieważ
zdobyli określone umiejętności, ale brak im jeszcze
konkretnego doświadczenia
i godzin lotów na pokładzie
samolotów liniowych. Po 1500
godzinach lotów w roli
pierwszego oficera (czyli
drugiego pilota) mogą pełnić
funkcję kapitana – wyjaśnia
Takayoshi Iwamoto, pochodzący z Japonii instruktor
ośrodka szkoleniowego
Bartolini Air.
Dlaczego praca w liniach

Bartolini Air fot. Andrzej Amerski

lotniczych Ryanair jest
atrakcyjna?
Ryanair oferuje atrakcyjne
możliwości rozwoju dla
nowych pilotów, dzięki: 86
bazom lotniczym w 38
regionach, najlepszym
w branży standardom
szkoleniowym, atrakcyjnemu
trybowi pracy, w którym po
każdych 5 przepracowanych
dniach przysługują 4 dni
wolnego, najlepszemu
w branży wynagrodzeniu (do
200 000 euro
rocznie na
stanowisku kapitana!),
możliwości awansu, jasnej
ścieżce rozwoju, najnowocześniejszej flocie w Europie,
w której skład będzie wchodzić
zaawansowany technologicznie samolot Boeing 737
„Gamechanger”.
Sukces lotniska OlsztynMazury. Powstaną specjalne dofinansowania do
szkoleń dla mieszkańców
województwa
Niewątpliwie wyróżnienie
lotniska Olsztyn- Mazury
w programie szkolenia pilotów
Ryanair spośród wielu lotnisk
w Polsce to ogromny powód
do dumy. Dzięki tej współpracy
zyskać mogą młodzi
mieszkańcy warmińskomazurskiego, którzy marzą
w przyszłości o karierze pilota.

Marszałek województwa
zapowiedział, że władze
województwa podjęły już
pracę nad stworzeniem
modelu dofinansowania do
pokrycia kosztów szkolenia
dla młodych mieszkańców
warmińsko- mazurskiego.
Ogromnie cieszymy się, że
będziemy mogli gościć u nas w
regionie uczniów z całego
świata i zrobimy wszystko,
żeby swój pobyt u nas
zapamiętali na długo i chcieli
do nas wrócić w przyszłości
już jako turyści wraz ze swoimi
rodzinami. Ze swojej strony
możemy Państwa zapewnić,
że rozpoczęliśmy już
pracę nad specjalnym
programem stworzenia
modelu dofinansowania na
pokrycie kosztów szkolenia,
tak, żeby pośród międzynarodowego grona uczniów
szkoły kadetów Ryanair
znaleźli się również młodzi
mieszkańcy Warmii i Mazur. powiedział Gustaw Marek
Brzezin , Marszałek województwa warmińsko –
mazurskiego.
Nasze regionalne lotnisko,
czyli Port Lotniczy Olsztyn
Mazury to najmłodsze lotnisko
komunikacyjne w Polsce.
Dlatego tym bardziej cieszymy
się i doceniamy fakt, że jedna
z największych europejskich

linii lotniczych – Ryanair wraz
z najlepszą szkołą lotniczą
w Polsce – Bartolinii Air
wybrały właśnie nasze
lotnisko jako miejsce
odpowiednie dla swojej szkoły
kadetów. Zarówno
infrastruktura naszego Portu
Lotniczego jak i bardzo
wysoka jakość obsługi statków
powietrznych została już
niejednokrotnie przetestowana i potwierdzona przez
p r z e w o ź n i k ó w, d l a t e g o
jesteśmy spokojni o to, że
wyszkolenie 320 pilotów
w ramach trzyletniego
programu zintegrowanych
szkoleń – Ryanair Mentored
Programme to tylko początek
naszej długofalowej
w s p ó ł p r a c y. K a ż d e
przedsięwzięcie biznesowe na
naszym lotnisku, które
przyczynia się do rozwoju
ruchu lotniczego i infrastruktury lotniskowej będzie
zawsze przez nas witane
z otwartymi ramionami. Nie
inaczej będzie i w tym
przypadku, tym bardziej, że
specjalnie dla tego projektu,
w porcie lotniczym powstanie
dedykowany hangar. - mówił z
kolei Tomasz Kądziołka,
Prezes Portu Lotniczego
Olsztyn – Mazury.
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Elektryczne hulajnogi blinkee.city
dostępne w Elblągu i Olsztynie
Dotychczas hulajnogi znaliśmy głównie z większych polskich metropolii. Teraz wkraczają one
do woj. warmińsko- mazurskiego. Jedni je chwalą ze względu na ekologię, szybką możliwość
przemieszczania się po mieście zwłaszcza w godzinach szczytu. Inni zwracają uwagę na
zagrożenia jakie powodują ich nieuważni użytkownicy. Od 20 sierpnia elblążanie testują nowe
„zabawki”. Po Elblągu przyjdzie czas na olsztynian.
Elektryczne hulajnogi
okazują się świetną
alternatywą dla pojazdów
mechanicznych
Wdrożenie usługi wypo życzenia e-hulajnóg w
Elblągu podjęli się rodowici
mieszkańcy działający we
współpracy z marką
blinkee.city. Na początek do
dyspozycji mieszkańców
Elbląga zostanie oddanych
kilkadziesiąt sztuk pojazdów,
które będzie można
wypożyczyć w różnych
częściach miasta. Aby
korzystać z usługi wystarczy
zarejestrować konto
w aplikacji blinkee.city na
urządzeniu mobilnym przy
użyciu dowolnej karty
płatniczej.
Jak korzystać z elektrycznej
hulajnogi?
Elektryczne hulajnogi
niewątpliwie doskonale
wpisują się w kierunek rozwoju
miasta Elbląg, które dąży do
wdrażania efektywnych
rozwiązań z zakresu
transportu, ekologii oraz idei
tzw. smart city. Jest to nie tylko
przyjazny dla środowiska
sposób na rekreację, ale
Reklama

również skuteczna metoda
przemieszczania się po
mieście, zwłaszcza
w godzinach szczytu.
Użytkownik wypożyczoną
hulajnogą może poruszać się
po dowolnym obszarze
miasta, aplikacja wyznacza
jednak strefę (oznaczoną
kolorem różowym w aplikacji),
gdzie można zakończyć
przejazd.
W oparciu o znajomość
miasta, w którym się
wychowaliśmy, zaproponowaliśmy obszar, gdzie
w naszej ocenie mieszkańcom
Elbląga będzie najwygodniej kończyć przejazdy.
Oczywiście jesteśmy otwarci
na sugestie ze strony
użytkowników i serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia
naszego biura przy ul.
Pestalozziego 5 (vis a vis I LO)
– mówi Ryszard Płyszewski,
city manager blinkee.city
w Elblągu. Mamy nadzieję,
że hulajnogi elektryczne
spotkają się z entuzjazmem
mieszkańców. Jednak jednym
z naszych głównych celów jest
edukacja użytkowników
e-hulajnóg w zakresie
bezpieczeństwa oraz kultury

poruszania się. Na terenie
miasta można już spotkać
nasze pierwsze “hulajstopy”,
które mają podpowiadać, jak
zaparkować odpowiednio
pojazd. – dodaje.
Konkurs „Hulaj po kask”
Wraz z wprowadzeniem usługi
ogłoszony został konkurs
“Hulaj po kask”, w ramach
którego uczestnicy mogą
zwiększyć bezpieczeństwo
korzystania z e-hulajnóg.
Organizatorzy zapraszają do
wzięcia udziału oraz
zdradzają, że to nie ostatnia
akcja promocyjna. By być na
bieżąco warto śledzić fanpage
blinkee.city na Facebooku.
Ile to kosztuje taki rodzaj
transportu?
Ceny za hulajnogi w Elblągu
są podobne, do tych jakie
możemy spotkać w innych
miastach. Za każde
wypożyczenie hulajnogi
musimy uiścić opłatę startową
wynoszącą 2,5 zł, a następnie
za ka żd ą mi n u tę j a zd y
zapłacimy 49 groszy. Nie
zabraknie również promocji
jak, np. 15% rabat dla
studentów. Możliwe jest
również włączenie płatnej
pauzy, by np. zrobić szybkie

Elektryczne hulajnogi są coraz bardziej popularne w Polsce

zakupy czy np. zdalna
rezerwacja pojazdu, np. gdy
w i e m y, ż e p o j a z d j e s t
w pobliżu a nie chcemy by ktoś
nam go „zwinął” sprzed nosa.
Cena za każdą minutę pauzy
wynosi 9 gr.
Najpierw Elbląg, potem
Olsztyn. Stolica
województwa również
stawia na hulajnogi
Pierwsze testy w woj.
warmińsko-mazurskim
elektrycznych hulajnóg
przeszli już mieszkańcy
Elbląga. Jednak już
pod koniec sierpnia

z innowacyjnego transportu
skorzystają również
mieszkańcy Olsztyna. Na
początku dostępnych będzie
20 elektrycznych hulajnóg na
terenie Olsztyna. Cennik
będzie taki sam jak w Elblągu,
czyli 2,50 zł za wypożyczenie,
49 gr za minutę jazdy oraz 9gr
za postój (pauzę). Hulajnogi
będą dostępne w Olsztynie
kilka dni po tym jak,
debiutowały w Elblągu.
Aktualne informacje są
zawsze dostępne na
fanpage’u blinkee.citypoinformowało nas biuro
prasowe blinkee.city

Czy nowy sposób transportu
przyjmie się w Elblągu
i Olsztynie? Czy takiego
środka transportu oczekują
również mieszkańcy innych
miast w województwie jak,
np. w Braniewie, Lidzbarku
Wa r m i ń s k i m c z y B a r t o szyczach? Dawajcie nam
znać.
Na pewno hulajnogi to
ciekawa alternatywa dla
samochodu czy komunikacji
miejskiej.
red

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

Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg
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Nie trać czasu na bieganie po Bankach... Eksperci z Luka
Finance wytłumaczą Ci wszystko w sprawie kredytów
Wielu z nas nie ma czasu by przejść się po wielu Bankach i wyszukać odpowiednią ofertę, dobry kredyt dla siebie czy
sprawdzić swoją zdolność kredytową. Niektóre Banki nie mają swoich placówek w naszej miejscowości. Warto w takich
sytuacjach skorzystać z pomocy ekspertów finansowych.
Wszystko w jednym miejscu z profesjonalistami na rynku. Bezpłatne spotkania
Firma Luka Finance zajmuje się pomocą w zakresie wyboru odpowiedniego finansowania bankowego. Eksperci z wieloletnim
doświadczeniem bankowym przeanalizują dla każdego klienta obecną sytuację na rynku bankowym.
Pomagamy w zakresie wyboru takich produktów bankowych jak:
- kredyt mieszkaniowy
- kredyt konsolidacyjny
- kredyt gotówkowy
- kredyt firmowy
- leasingi
- konta osobiste, firmowe
Na całym etapie starania się o kredyt i produkt bankowy pomagamy naszym klientom w skompletowaniu dokumentów i
udzielamy merytorycznego wsparcia.
Jeśli nie masz jak dotrzeć do naszego biura, nie martw się. Nasi Eksperci Finansowi są mobilni, jeśli zajdzie taka potrzeba,
dojeżdżamy do naszych klientów.

Luka Finance Centrum Finansowe
Adresy placówek:
ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej) 82-300 Elbląg
ul. Dąbrowszczaków 39/pok.303 10-542 Olsztyn
Tel. 600 89 48 27 ; 534 868 366 ; 534 868 377; 731 417 281
biuro@luka-finance.pl
www.luka-finance.pl
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OPERACJE ZAĆMY
w ramach NFZ w Klinice Potocki
Od 13 sierpnia w Klinice Potocki w Braniewie wykonywane są bezpłatne
zabiegi operacji usunięcia zaćmy w ramach umowy z NFZ. Pierwsze
zabiegi, poprzedzone kwalifikacją do zabiegu, już we wrześniu tego roku.

Klinika Potocki wykonuje zabiegi zaćmy refundowane w ramach NFZ.
Klinika Potocki wykonuje zabiegi zaćmy refundowane w ramach NFZ.
W celu wpisania się na listę oczekujących na zabieg refundowany, należy
zgłosić się do placówki- Klinika Potocki ze skierowaniem na operację
usunięcia zaćmy.
W pierwszej kolejności Pacjent umawiany jest na bezpłatne badanie
diagnostyczne, które potwierdzi rozpoznanie na skierowaniu. Po pozytywnej
kwalifikacji Pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących.
W obecnej chwili Klinika Potocki dopiero rozpoczyna współpracę
z Narodowym Funduszem Zdrowia, co umożliwia pacjentom wykonanie
zabiegu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od kwalifikacji.
Placówka dotychczas specjalizowała się w operacjach usuwania zaćmy
w trybie prywatnym. Odznacza się dużym zapleczem wykwalifikowanych
i doświadczonych specjalistów, a także nowoczesnym sprzętem
medycznym.
Więcej informacji znajdą Państwo w linku:
http://klinikapotocki.com/uslugi/zacma-na-nfz/

ZAĆMA to choroba, z którą boryka się 70% osób powyżej 75. roku życia.
Nie jest to jednak wyznacznik, ponieważ schorzenie to dotyczy coraz
młodszych osób. Nieleczona zaćma prowadzi do ślepoty.
Katarakta to choroba uleczalna. Jedyna metoda leczenia stosowana
na całym świecie to zabieg chirurgiczny, tzw. fakoemulsyfikacja. Jest to
usuwanie zaćmy (zmętniałej soczewki) za pomocą wibracji
ultradźwiękowych, które rozdrabniają zmętniałą soczewkę w oku.
W jej miejsce wstawiana jest nowa sztuczna soczewka.
W klinice Potocki zabiegi zaćmy odbywają się w procedurze jednodniowej.
Sam zabieg trwa w przedziale czasowym 15-20 minut. Około 3-4 godziny
zajmuje cała procedura. Po około czterech godzinach pacjent może opuścić
szpital, a po kilku dniach może powrócić do wykonywania większości
czynności życia codziennego.
www.klinikapotocki.com
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