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23 września- Pierwszy dzień jesieni. Zadbaj o swoją odporność pełnowartościową dietą!
Co możesz zrobić na własną rękę, by uniknąć w sezonie jesienno-zimowym infekcji? Zadbaj o swoją odporność, czyli pierwszą linię obrony Twojego organizmu przed inwazją bakterii i wirusów,
dobierając odpowiednie produkty spożywcze. Dzięki temu nasza dieta obfitować będzie w niezbędne składniki mineralne i witaminy – mówi dietetyk Aleksandra Radomska z Poradni Nasza Dieta.
Najważniejszym posiłkiem rozpoczynającym dzień jest śniadanie.
Budzimy się, wstajemy prawą nogą
i zaczynamy kolejny dzień. Od tego
momentu nasz organizm zaczyna
pracować na coraz to większych
obrotach, jesteśmy aktywni zarówno
psychicznie, jak i fizycznie. Dlatego to
właśnie teraz potrzebujemy dostarczyć energii poprzez odpowiednio
skomponowane śniadanie. Brak
śniadań wpływa często na poczucie
zmęczenia, spadku nastroju,
koncentracji czy osłabienia przez co
nasz organizm może nieskutecznie
walczyć z wirusami. Dobrze jest zacząć
dzień od ciepłego posiłku- zwłaszcza
jesienną porą- podpowiada dietetyk
Aleksandra Radomska.
Cynk- jest ważnym składnikiem
mineralnym budującym odporność
organizmu. Gdy zaczyna go brakować
w organizmie mogą pojawiać się częste
infekcje i problemy z koncentracją czy
pamięcią. Jego bogatym źródłem są
pestki dyni, produkty pełnoziarniste jak
pieczywo razowe, kasze, brązowy ryż,
makaron i płatki owsiane. Cynk
znajdziemy także w rybach i owocach
morskich.
Selen- jest przeciwutleniaczem,
który podnosi skuteczność układu
immunologicznego, zwiększając liczbę
przeciwciał i hamując namnażanie
się bakterii, wirusów i grzybów
chorobotwórczych. Jego niedobór
powoduje ciągle zmęczenie, zwiększa
ryzyko przeziębień. Godne polecenia
jest spożywanie orzechów, zwłaszcza
brazylijskich- które są najbogatszym
źródłem selenu, a także ryby i owoce
morza.
Witamina D- to z pewnością
witaminowy must have i nie jest to
chwilowa moda czy kolejny chwyt

marketingowy. Polacy generalne mają
sezonowe niedobory tej witaminy, nie
tylko z uwagi na odporność.
Jak wiadomo wpływa na nasze
kości, a także zmniejsza ryzyko
chorób nowotworowych, sercowonaczyniowych, cukrzycy czy chorób
autoimmunologicznych. Wpływa
pozytywnie na nasz nastrój i skórę,
która w końcu produkuje wit. D pod
wpływem słońca. w wyniku małej
ekspozycji na słońce warto
suplementować wit. D od września do
maja lub przez cały rok. Dorośli powinni
suplementować ją ok. 800-2000
j.m./dzień w zależności od masy ciała
i stężenia w surowicy krwi (poniżej
30 ng/ml traktowane jest jako niedobór).
Witamina A- występuje w dwóch
postaciach: retinolu- który znajdziesz w
produktach pochodzenia zwierzęcegomleku, jajach, podrobach, rybach,
A także w formie beta-karotenu, który
występuje w produktach roślinnych
m.in. żółtych, pomarańczowych
i czerwonych owocach i warzywach,
takich jak czerwona papryka, marchew,
dynia, brzoskwinia lub suszone morele.
Pochodne wit. A wzmacniają układ
odpornościowy, dzięki wytwarzaniu
większych ilości przeciwciał.
Witamina E- jest jednym z
najsilniejszych przeciwutleniaczy.
Zwalcza dzięki temu narastającą ilość
wolnych rodników podczas infekcji.
Można ją znaleźć w produktach
roślinnych, np. oleju rzepakowym,
nasionach słonecznika, orzechach.
Dobrym jej źródłem jest także masło,
jajka lub szprotki.
Niezbędne nienasycone kwasy
tłuszczowe NNKT znajdziemy
w rybach morskich takich jak łosoś,
makrela, szprotka, sardynka, śledź,
olejach roślinnych zwłaszcza w oleju
rzepakowym, lnianym czy sezamowym

spożywanym na zimno np. w postaci
dressingu do sałatek. Niedobór NNKT
skutkuje zmniejszeniem odporności
organizmu i zwiększoną podatnością na
infekcje.
Probiotyki-Regularne spożywanie
produktów probiotycznych zawierających żywe szczepy prozdrowotnych
bakterii wzmacnia florę bakteryjną
jelit wspomagając szybką regenerację organizmu w czasie walki
z chorobą. -podpowiada dietetyk
Aleksandra Radomska. Do naturalnych
produktów probiotycznych zaliczamy
m.in.: przetwory mleczne- dobrej
jakości kefiry, maślanki i jogurty, a także
kiszonki- kapusta czy ogórki.
Zadbaj o swoją odporność
pełnowartościową dietą!
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 lata – TYDZIEŃ JADŁOSPISU
GRATIS przy zakupie dowolnego planu
dietetycznego w Poradni Nasza Dieta!
Oferta ważna do końca września!
Nasza Dieta- Twój sukces!

K O N K U R S : K a b a r e t J u r k i 11 p a ź d z i e r n i k a
w Bartoszycach. Wygraj podwójne wejściówki!
Mieszkańcy Bartoszyc będą mogli zobaczyć premierową odsłonę zatytułowaną „Last minute”. Żyjemy w biegu, na huśtawce, na
krawędzi, na kredyt, wszystko odkładamy na ostatnią chwilę, albo kręcimy się w kółko jak bąki na pleckach i nie możemy ruszyć z miejsca.
A życie nie będzie na nas czekać, a marzenia same się nie spełnią. Nie czekajmy do ostatniej chwili, metronom nie śpi... tik tak tik tak tik
tak…
To zapowiedź najnowszego kabaretu Kabaretu Jurki na który możecie wygrać podwójne wejściówki.
Kabaret Jurki Last Minute
11.10.2019 piątek godz. 20:00
Bartoszycki Dom Kultury
Ul. Bohaterów Warszawy 11
Bartoszyce

KONKURS
Wygraj podwójne zaproszenie na kabaret Jurki w Bartoszycach
Jeśli uwielbiasz się śmiać, a kabaret Jurki jest jednym z twoich ulubionych to nie czekaj, gdyż bilety rozchodzą się jak ciepłe
bułeczki! Ten konkurs to idealna okazja by wygrać podwójne bilety na kabaret który każdemu poprawi humor i zapewni ogromną
dawkę śmiechu!
Specjalnie dla czytelników Gazety Bogaty Region oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl i bogatystarogard.pl przygotowaliśmy konkurs, gdzie do wygrania są aż 4 podwójne wejściówki na kabaret Jurki w Bartoszycach.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region
2) 25 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 4 osoby. Zwycięzcą będzie osoba która przyśle maila jako pierwsza, piąta, dziesiąta i ostatnia
tego dnia.
4) Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej mailowo.
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NIE dla gnębienia polskich małych i średnich firmǃ
W minionych tygodniach cała Polska dyskutuje o pomyśle, jaki zaproponował rząd PiS, czyli podniesieniu
w szybkim tempie pensji minimalnej w ciągu kilku lat. Dla właścicieli wielu małych i średnich firm, których
jest bardzo dużo na Warmii i Mazurach to lęk przed upadłością, a dla tysięcy pracowników strach przed
utratą pracy. Ta zmiana służy głównie zachodnim korporacjom. Powyższy problem tłumaczy Andrzej
Wyrębek, numer 1 na liście Konfederacja (lista nr 4) z okręgu 34 w najbliższych wyborach do Sejmu
Jak ocenia Pan pomysł podwyższenia pensji minimalnej do
wysokości 4000 brutto w 2023
roku?

które zbankrutowały. Czy Pana
zdaniem bogactwo krajów
można wprowadzać ustawami i
dekretami?

Kolejna PiS-owska obiecanka tyle,
że tym razem odległa w czasiewielu zapomni lub niestety nie
dożyje. W najlepszym razie PiS już
nie będzie rządził, w najgorszymzrealizuje obietnicę i w ten sposób
dobije polskich przedsiębiorców
zmuszając ich do porzucenia
polskiego socjalnego raju i
wyjazdu zagranicę, tam gdzie już
pracuje ok. 3 mln rodaków nie
obciążonych polskim fiskalizmem.
Wielu ekonomistów wystraszyło się ostatnimi obietnicami
PiS. Wielu wskazuje, że
to droga, którą obrała np.
Wenezuela czy inne kraje
socjalistyczne z przeszłości,

Bogactwa nie da się "zadekretować", bogactwo narodu
wytwarza się pracą. Rozdawnictwo cudzych (czytaj
ukradzionych) pieniędzy,
jak
i ustalanie pensji z sufitu zniechęca
do pracy oraz demoralizuje
pracowników najemnych, a
pracodawców zmusza do
emigracji albo do ucieczki w szarą
strefę.

się w Sejmie to jest ogromna
szansa na utworzenie z nimi rządu
koalicyjnego, co natychmiast
przełoży się na likwidację wielu
obciążeń podatkowych oraz
zniesienie uciążliwych, idiotycznych zezwoleń, pozwoleń,
koncesji i licencji, które zniechęcają i często uniemożliwiają
podjęcie działalności gospodarczej. Likwidacja podatku
dochodowego natychmiast
spowoduje podniesienie płac
pracownikom, a zmniejszenie
ZUS-u pozwoli pracodawcom
inwestować i rozwijać firmę.

partiami po 1989 roku?

Są Państwo partią, która
najbardziej stoi po stronie
małych i średnich przedsiębiorców. Co mogą dzięki
Wam zyskać pracodawcy oraz
pracownicy?
Jeśli posłowie Konfederacji znajdą

C z y z a u w a ż a P a n wz r o s t
zainteresowania poglądami
Konfederacji? Wiele sondaży
daje Wam szansę na historyczne
wejście do Sejmu. Jeśli
będziecie współrządzić to na co
mogą liczyć wyborcy zmęczeni

Prawdą jest, że program
Konfederacji staje się coraz
bardziej popularny, ponieważ
głosimy te same postulaty od lat a
naród, aczkolwiek powoli, budzi się
z letargu i ma coraz bardziej dość
kłamstw i rabunku fiskalnego

Reklama

Reklama

--- Sfinansowano ze środków KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ ---

uprawianego przez partie Bandy
Czworga: PiS, PO, SLD, PSL.
Konfederacja jest jedyną partią
spoza układu systemowego w tym
rozdaniu, i stanowi nadzieję dla
ludzi myślących i prawych.
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Rewolucja w mammografii. Do Elbląga trafił najnowocześniejszy
w kraju sprzęt do diagnostyki nowotworów piersi
Od września pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu mogą korzystać z jednego
z kilku zaledwie w Polsce tak nowoczesnych mammografów firmy Siemens. Nowy cyfrowy
„Mammomat Revelation” umożliwia wykonanie dużo bardziej precyzyjnej mammografii - w znacznie
bardziej komfortowy dla pacjentki sposób. Dodatkowe funkcje aparatu pozwalają na
przeprowadzenie także pogłębionej diagnostyki piersi m.in. biopsji.
Dla szpitala to ogromny krok naprzód w zakresie możliwości diagnostycznych. Pozwala dużo
bardziej skutecznie prowadzić profilaktykę nowotworową w naszym regionie.
Nowy cyfrowy aparat do mammografii oferuje nieporównywalnie
większe możliwości diagnostyczne w porównaniu z dotychczasowym sprzętem analogowym. W praktyce pomoże nam dużo
bardziej precyzyjnie wykrywać wszelkie niepokojące zmiany w
piersiach. W wymagających tego przypadkach umożliwi także
diagnostykę pogłębioną. Urządzenie wyposażone jest bowiem
w wiele dodatkowych funkcji mających bezpośredni wpływ zarówno
na efektywność badania, jak i na komfort pacjentek.

lek. Piotr Lassota
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,
kierownik Zakładu Radiologii

Tomosynteza z zastosowaniem 50-stopniowego skanu. Aparat oferuje
skanowanie w najszerszym możliwym zakresie 50 stopni. Wykonuje serię
zdjęć przemieszczając się względem piersi. Umożliwia to oglądanie ich
warstwa po warstwie, co pozwala na lepszą identyfikację ewentualnego
guza. Tak szeroki kąt skanu sprawia, że otrzymujemy zdjęcia o najwyższej
możliwej rozdzielczości. Jednocześnie zachowane są bardzo niskie
wartości naświetlania.

Jako nowoczesny szpital o zasięgu ponadregionalnym nie ustajemy
w staraniach o sukcesywny, kompleksowy rozwój placówki. Wielką
szansą jest dla nas możliwość pozyskiwania na ten cel środków
unijnych. Fakt, że jedno z pierwszych tak nowoczesnych w kraju
urządzeń do diagnostyki nowotworów piersi trafiło do Elbląga,
zawdzięczamy udziałowi w unijnym projekcie pn. „Modernizacja Traktu
Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Elblągu”.

Biopsja zintegrowana z tomosyntezą. Igła do biopsji prowadzona po części automatycznie naprowadzana
jest na cel zaznaczony na wybranej przez lekarza warstwie prześwietlenia. Daje to bardzo dużą precyzję
nakłucia z możliwością bardzo szybkiego wstępnego prześwietlenia na miejscu pobranej próbki. Mammotom
jest w stanie pobrać do 12 wycinków z jednego nakłucia bez potrzeby wyjmowania igły.
Mammografia spektralna. Opcja mogąca być w niektórych przypadkach alternatywą dla rezonansu piersi.
Polega na podaniu dożylnie kontrastu i wykonaniu serii zdjęć, na których aparat jest w stanie wirtualnie
usunąć tkankę gruczołową, pozostawiając widoczne same zmiany ogniskowe (jeśli takie występują).
Badanie jest dużo wygodniejsze i mniej stresujące dla pacjentki. Trwa także nieporównywalnie krócej - tyle
co zrobienie dwóch zdjęć mammograficznych.

Elżbieta Gelert
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Elblągu

Zadanie polega nie tylko na poprawie infrastruktury szpitalnej bazy
ginekologiczno-położniczej, ale również na wymianie sprzętu medycznego.
Nasz nowo zakupiony mammograf, dedykowany kobietom pragnącym dbać
o swoje zdrowie, dla szpitala oznacza ogromny krok naprzód w zakresie
możliwości diagnozowania nowotworów piersi. Tym bardziej, że stanowią
one (także u nas) prawie 40% wszystkich nowo rozpoznanych nowotworów.

PSC, czyli spersonalizowany delikatny ucisk. Specjalny system oblicza optymalną wartość ucisku
indywidualnie dla każdej pacjentki i reguluje go tak, by dyskomfort był możliwie najniższy. „Uciskadła” mają
W ramach Elbląskiego Centrum Onkologii, działającego na bazie naszego szpitala i Nu-Med Grupy
specjalnie wyprofilowane kształty, które dodatkowo redukują nieprzyjemne odczucia.
S.A., chcemy specjalizować się w leczeniu nowotworów piersi. To wyzwanie, którego realizację
rozpoczęliśmy otwierając w tym roku Ośrodek Senologiczny Breast Cancer Unit – specjalistyczny zespół,
Koszt aparatu łącznie z kompleksową adaptacją Pracowni Mammografii w Zakładzie Radiologii
którego zadaniem jest zapewnienie pacjentkom z rakiem piersi kompleksowej opieki oraz optymalnej
wynosi 1.781,288,15 zł
indywidualnej terapii.
Warto podkreślić, że w Elblągu leczona jest znacząca część pacjentek z rakiem piersi z terenu Warmii
Projekt pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 dot. Infrastruktury ochrony zdrowia w miejskim obszarze
i Mazur a także liczna grupa mieszkanek sąsiednich województw (ok. 200 pacjentek rocznie). Liczymy na to,
funkcjonalnym Elbląga.
że nowy mammograf, gwarantujący większą skuteczność wykonywanych badań, znacząco wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet w naszym regionie. Chcielibyśmy, aby to najnowsze osiągnięcie
techniki przyczyniło się do poprawy statystyk dotyczących wczesnej wykrywalności raka piersi.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Sprawy Regionu w Senacie
Jako senator starałem się pilnować spraw ważnych dla moich wyborców z Elbląga oraz powiatów: braniewskiego,
lidzbarskiego i bartoszyckiego, lidzbarskiego, elbląskiego i miasta Elbląg.
Interweniowałem w ok. 70 sprawach dotyczących spraw regionu. Przedstawiam cztery z nich. Problemów jest znacznie więcej.
Nie udało się obronić Elbląga jako siedziby 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Skutecznie apelowałem o uruchomienie
programu Polska-Rosja z budżetem 360 mln zł! Walczyłem też o „małe” sprawy, jak: zwiększenie liczby kas na dworcu PKP
(z częściowym sukcesem), utrzymanie wydziału pracy z sądzie w Bartoszycach (z sukcesem), całodobowego centrum
krwiodawstwa w Elblągu i wiele wiele innych.

CHCEMY WSPÓŁPRACY Z KALINIGRADEM
Wielokrotnie interweniowałem w sprawie Małego Ruchu Granicznego (MRG). Zamknięty na miesiąc, blokowany jest do
dzisiaj. Pod petycję w tej sprawie podpisało się ok. 5 tys. osób. Udowadniałem, że tysiące Rosjan przyjeżdża do Elbląga się
leczyć, do gabinetów kosmetycznych, do hoteli i zostawia w naszych miastach duże pieniądze. MRG ułatwiał współpracę
samorządowcom, organizacjom, turystom, żeglarzom i różnym grupom. Rosjanie kupowali u nas w dużych ilościach żywność,
chemię gospodarczą i inne artykuły.

Mały ruch graniczny sprzyjał rozwojowi i kontaktom – nie tylko drobnym handlarzom.

NIE POZWOLIĆ NA WYKLUCZENIE
REGIONU
Naszemu regionowi, ale także portom w Gdańsku
i (w przyszłości) w Elblągu zagraża potężne wykluczenie
drogowe (Via Carptia), kolejowe (szybkie koleje) i wodne
(Wisła i E70), a co za tym idzie zastój gospodarczy.

Połączenie Via Carpati drogą S16 z autostradą A1 i drogą S7 i polskimi portami
morskimi może zaktywizować cały region.

Senator Wcisła liderem
aktywności
Senator Jerzy Wcisła – mimo że
jest to jego pierwsza kadencja,
jest bardzo aktywnym senatorem i pełni w Senacie wiele
ważnych funkcji.


2 3 2 w y s t ą p i e n i a i 7 0
oświadczeń, gł. w sprawach
Regionu. Lider w gronie
senatorów i posłów naszego
regionu. Trzy pozostałe
senatorki z Warmii i Mazur łącznie występowały tylko 204
razy i złożyły 40 oświadczeń.

Projekt budowy Via Carpati, łączącej Kłajpedę z Białorusią,
Ukrainą i południem Europy jest groźny dla portów w Gdańsku
i Elblągu. Biznes zamiast z polskich, skorzysta z portu
litewskiego. Do niego też dotrą towary z Jedwabnego Szlaku.
Jest więc o co się bić. Ratunkiem może być szybka budowa
S16 łączącej nasze Via Carpatię z drogą ekspresową S7
i autostradą A1. Nad S16 znajdują się cztery z pięciu
największych miast naszego regionu. Interweniuję, z nadzieją
na zmianę priorytetów rządowych.
Należy też szybko udrożnić Wisłę i połączyć ją z Dnieprem,
umożliwiając żeglugę barkami właśnie tam, gdzie z Kłajpedy
będą pędziły TiRy. I jednocześnie przystąpić do odbudowania
drogi wodnej łączącej Elbląg z Berlinem i portami Morza
Północnego. Tylko wtedy będziemy mogli naprawdę
wykorzystać kanał przez Mierzeję (jeśli powstanie).

Port w Elblągu, to nie tylko kanał przez Mierzeję, ale też połączenie z siecią
europejskich dróg wodnych.

Także projekt budowy szybkich kolei omija nasz region, co dyskryminuje nasze miasto i… Kaliningrad, dla którego Elbląg
mógłby stać się miastem przesiadkowym w drodze na centralne lotnisko i cały świat. Linia Gdańsk-Malbork-Iława-DziałdowoWarszawa ma być zastąpiona trasą Gdańsk-Włocławek-Grudziądz-Lotnisko CPK – łącząc region szybkimi kolejami
z Trójmiastem, Kaliningradem i Gdańskiem. Nie rozumiem logiki tych zmian. Apeluję od miesięcy o skorygowanie tego groźnego
dla regionu projektu, póki jest na to czas.

ZDĄŻYĆ PRZED POWODZIĄ
Zachodnia część województwa leży na skraju Żuław Wiślanych, których
los zależy od sprawności systemu przeciwpowodziowego. Od 2012 roku
realizowany jest Program Żuławski (3,2 mld zł). I etap zrealizował poprzedni
Rząd (600 mln zł), w drugim miano wydać podobną kwotę, ale obecny Rząd dał
tylko 100 mln zł, wycinając wszystkie zadania w naszym województwie (także o
wartości 100 mln zł), w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwaru Z.
Augusta w Elblągu oraz wały w Nowakowie i wokół Zalewu Wiślanego.
Zabiegam o rzetelną kontynuację programu, nim powódź nas ukarze za igranie
z naturą.
Wystąpiłem też o budowę zbiorników retencyjnych w Bażantarni na Srebrnym
Potoku (30 mln zł) i na potoku Dębica (2,2 mln zł). Mam zapewnienie, że
wniosek będzie uwzględniony.



sekretarz Senatu IX kadencji.


członek Prezydium Klubu Senatorów PO-KO.


wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej.
Senatorowie PO walczyli o tą funkcję, by region graniczący
z Rosją, najeżony wojskiem, w tym dywizją NATO miał w
kierowniczym gronie tej ważnej komisji senatora z Warmii i
Mazur.


przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju
Dróg Wodnych. Jeden z najliczniejszych zespołów, złożony
z: posłów, senatorów, naukowców, ekspertów, szefów
organizacji, firm i innych jednostek zajmujących się drogami
wodnymi z całej Polski. PZRDW spotkał się niedawno
w Elblągu.


c z ł o n e k S e n a c k i e g o Z e s p o ł u M o n i t o r o w a n i a
Praworządności. Senator Wcisła prowadzi sprawę
niezgodnego z konstytucją zwalniania z pracy, która dotyczy
ok. 1 tysiąca osób. Sprawa dotarła już do Parlamentu
Europejskiego i NIK, ostatecznie stanie przez unijnym
Trybunałem Sprawiedliwości.


członek Parlamentarnych Zespołów: ds. Energetyki
Jądrowej; ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju
i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek;
Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny.


reprezentacja Senatu i Parlamentu w piłkę nożną. Zespół
grał już m.in. oficjalne mecze z reprezentacjami
parlamentów: Węgier, Czech i Słowacji. (red.)

WALKA O PORT W ELBLĄGU
Obecny Rząd przedłużył termin zakończenia budowy kanału przez Mierzeję z 2020 na 2022 i raczej ten termin nie
zostanie dotrzymany. W dodatku z inwestycji wyłączono port w Elblągu (koszt ok. 200 mln zł), co podważa w ogóle sens
tej inwestycji
Według opcji rządzącej port to sprawa…
Elbląga, ale miasta nie stać na taki
wydatek. Poprzedni rząd traktował port
jako część budowy kanału. Po dwóch
latach moich starań, Rząd wreszcie
przyznaje, że port to także zadanie
państwa, ale nie pokazuje, skąd weźmie
na nie pieniądze. A koszt samego kanału
w tym czasie wzrósł z ok. 900 mln do 1,52,0 mld zł.
Port w Elblągu jest jednym z 10 polskich
portów ujętych w europejskiej sieci
międzynarodowych dróg wodnych,
liczącej 27 tys. km rzek i kanałów.
Zachodnie rubieże województwa są permanentnie zagrożone powodziami. Tymczasem program
przeciwpowodziowy został zatrzymany.

www.bogatyregion.pl

Reklama

facebook.com/bogatyregion/
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Lewica gwarantuje udział w podziale dóbr każdemu bez względu na wiek,
płeć, wykształcenie, czy światopogląd
Z jakim programem wyborczym w tegorocznych wyborach startuje Lewica?
O jakie wartości i zadania chce walczyć w przyszłym Sejmie Andrzej Zielonka?
Andrzej Zielonka to numer 2 na liście Lewicy w okręgu 34, dynamiczny
i zaangażowany w sprawy społeczne, przez lata związany z Policją, były
I zastępca Komendanta Miejskiego w Elblągu i I zastępca Komendanta
Wojewódzkiego w Olsztynie.
Dlaczego kandyduje Pan do Sejmu?
Mam dobre życie. Wspaniałą żonę,
dwie córki, wielu przyjaciół. Realizuję
swoje pasje. Aktywnie uczestniczę
w życiu środowisk mundurowych.
Angażuję się w pracy społecznej.
Codziennie, tak jak większość Polaków,
mam do czynienia z polityką. Ona jest,
szczególnie w ostatnich latach,
wszechobecna. Do tej pory nie
działałem aktywnie w polityce, ale
wnikliwie obserwowałem co się w niej
dzieje. Z przykrością muszę
powiedzieć, że nie godzę się ze stylem
uprawiania polityki w naszym kraju. Dla
mnie polityka to przede wszystkim
służba. Służba mająca na celu poprawę
warunków pracy i życia obywateli oraz
dynamiczny rozwój naszego kraju.
Chcąc mieć wpływ na sprawy mojej
ojczyzny postanowiłem kandydować na
posła na Sejm Rzeczypospolitej.
Wierzę, że w nowym Sejmie uda się
wyeliminować partyjniactwo i zająć się
wyłącznie sprawami ważnymi dla
obywateli.
Startuje Pan z Lewicy. Co Pana
zdaniem jest najistotniejsze
w programie wyborczym partii?
Program Lewicy został publicznie
przedstawiony i jest dostępny
w internecie. Zachęcam do jego lektury.
Naprawdę warto. Przedstawiamy w nim
problemy i sposoby, jakimi chcemy je
łagodzić, a w wielu przypadkach
eliminować. Motywem wiodący
programu Lewicy jest bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo w każdym jego
aspekcie w tym: publiczne, materialne,
zdrowotne, ekologiczne. Źle oceniamy
m. in. sytuację w służbie zdrowia.
Niekończące się kolejki w oczekiwaniu
do specjalistów, brak lekarzy. Chcemy
przeznaczyć do 7,2% PKB na publiczną
ochronę zdrowia. Wskazujemy na
degradację środowiska naturalnego.
Jesteśmy za odchodzeniem od węgla
i wzrostem środków na odnawialne
źródła energii. Dotychczas mówiono, że
powinniśmy zostawić naszym dzieciom
przyrodę taką, jaką zastaliśmy. Dzisiaj
musimy zrobić wszystko, aby oddać ją

czystszą. Jestem emerytowanym
policjantem. Bliskie są mi sprawy służb
mundurowych. Uważam, że każda
formacja mundurowa powinna mieć
zabezpieczone w budżecie państwa
środki finansowe w odpowiednim
procencie PKB tak, jak
jest to
w przypadku wojska.
Lewica jest jedyną siłą polityczną
w Polsce, która upomniała się o
przywrócenie niesłusznie odebranych
uposażeń emerytalnych żołnierzom
i funkcjonariuszom służącym przez całe
swoje życie ojczyźnie. To co zrobiono
tym ludziom jest niebezpiecznym
precedensem.
Jest Pan elblążaninem. Co chce Pan
zrobić dla Elbląga, dla regionu, dla
mieszkańców?
Gwarantem rozwoju miasta i regionu są
silne samorządy. Ważne jest, aby
zagwarantować im odpowiedni udział w
dochodach państwa i nie narzucać
dodatkowych zadań bez ich finansowego zabezpieczenia. Ograniczaniem możliwości rozwojowych
samorządów jest chociażby
podnoszenie płac nauczycieli bez
należytego zabezpieczenia pieniędzy
w subwencji oświatowej. Rozwiązaniem
problemów finansowych samorządów
byłby ich udział w podziale nie tylko
podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych, ale także
w podatku VAT. O to między innymi będę
chciał zabiegać w przyszłym
parlamencie. Ale nie tylko. Ważne dla
miasta, ale też dla całego regionu
są: przekop Mierzei Wiślanej
z pogłębieniem toru wodnego w porcie
elbląskim, rewitalizacja Kolei
Nadzalewowej jako atrakcji turystycznej
i rozwojowej regionu, przywrócenie
Małego Ruchu Granicznego
postulowanego przez mniej zamożne
samorządy.
Prowadzę wiele rozmów z przedsiębiorcami. Dziś coraz trudniej prowadzić
działalność gospodarczą. Rosną koszty
prowadzenia własnej firmy. Mimo
rosnących zarobków coraz trudniej
o pracownika. Dlatego tak dużo osób

Andrzej Zielonka, kandydat z list Lewicy w okręgu 34, wspólnie z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim
rezygnuje z biznesu. Chcemy
wprowadzić ryczałtowy ZUS dla małych
firm, rozliczanie przez internet.
Wprowadzimy program „Kopernik” - 3,5
miliarda rocznie na wspieranie
innowacji. Mimo, że rośnie wynagrodzenie pensji minimalnej,
wprowadzono 500+, 13-tą emeryturę to
patrząc na rozpędzającą się inflację,
wzrastające ceny produktów
spożywczych, usług czy podwyżki
prądu trzeba sobie zadać pytanie. Na
jak długo wystarczy pieniędzy? Kiedy
pęknie ta „bańka mydlana”? Czy ktoś
się nad tym zastanawia? Czy dziś liczy
się tylko wygrana za wszelką cenę, po to
by zachować władzę a po nas choćby
potop?
Czy w programie Lewicy są obszary
poprawy życia seniorów?
Tak. Seniorom poświęcamy szczególną
uwagę. Chcemy, chociażby, aby
wszystkie leki na receptę nie kosztowały

więcej niż 5 zł. Aby czas oczekiwania do
lekarza specjalisty nie był dłuższy niż 30
dni. Wprowadzimy emeryturę
minimalną w kwocie 1600 zł „na rękę”.
Osobom starszym, które potrzebują
opieki i wsparcia zagwarantujemy
świadczenie minimalne w wysokości
2000 zł. Zniesiemy zakaz aktywności
zawodowej dla opiekunów pobierających świadczenia związane
z opieką a osobom z niepełnosprawnością zapewnimy wsparcie
asystenta osobistego.
A co z młodymi ludźmi?
Młodzi ludzie w Polsce są bardzo
aktywni i przedsiębiorczy. Chcemy im
jednak stworzyć warunki dobrego startu
i konkurencyjności na rynku
międzynarodowym. Planujemy budowę
mieszkań na wynajem z kosztem najmu
50-cio metrowego mieszkania
nieprzekraczającym 1000 złotych.
Chcemy zagwarantować dla każdego

Sfinansowano ze środków KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sfinansowano ze środków KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

dziecka miejsce w żłobku i przedszkolu.
Zwiększymy wydatki na oświatę
i szkolnictwo wyższe. I jeszcze coś, co
ucieszy małżeństwa nie mogące mieć
dzieci. Wprowadzimy bezpłatne
"in vitro". Zachowamy program
„Rodzina 500+” i „becikowe”.
Program Lewicy gwarantuje bezpieczeństwo, rozwój, ład i porządek.
Gwarantuje udział w podziale dóbr
każdemu bez względu na wiek, płeć,
wykształcenie, czy światopogląd.
Po to abym mógł realizować ten
program potrzebny mi Twój głos, za
który już dziś dziękuję.
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Olsztyn w ciekawych liczbach - ile
ślubów, ile rozwodów?
Okres jesienny to czas gorącej politycznej walki. By jednak nieco odpocząć od tych emocji
przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawą rozmowę ze Stanisławem Gorczyca, sekretarzem miasta
Olsztyna oraz Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego
w Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego. Dowiemy się, m.in. o tym, jak często olsztynianie biorą
śluby, ale też czy często się rozwodzą? Ponadto, poznamy sporo informacji na temat dowodów
osobistych.
Skończyły się wakacje.
Większość mieszkańców
Olsztyna powróciła już do
swoich codziennych obowiązków, co zapewne
przekłada się na wzrost liczby
osób odwiedzających Urząd
Miasta w Olsztynie?
Mogłoby się wydawać, że
w miesiącach letnich Urząd
odpoczywa. Tymczasem fakty
są inne, bo właśnie w lipcu
i sierpniu obserwujemy wzmożony ruch klientów, co oznacza,

U r z ę d u w t z w. s e z o n i e
"ogórkowym"?
Są to rzeczy może oczywiste,
ale bardzo istotne z punktu
widzenia każdego z nas. Mam tu
na myśli chociażby kwestie
dotyczące wydawania dowodów
osobistych, czy też sprawy
wymagające spotkania z
urzędnikami Urzędu Stanu
Cywilnego takie jak zawarcie
małżeństwa, uzyskanie aktów
potwierdzających urodzenie
dziecka czy uznanie ojcostwa.

e-dowód. Świadczy to więc
o tym, że dowód z warstwą
elektroniczną posiada wiele
zalet i atutów, których nie ma
dokument tradycyjny i dlatego
obywatele tak chętnie o niego
występują.
Co odróżnia taki dokument od
dowodu z warstwą graficzną?
Różnic jest sporo. Z e-dowodem
na niektórych lotniskach można
korzystać z automatycznych
bramek granicznych. Za jego
pomocą można elektronicznie
podpisać dokumenty podpisem
osobistym, bądź uwierzytelnić
się w usługach online
administracji publicznej. W obu
tych przypadkach potrzebujemy
jednak kodów PIN-2 i PIN-1.
Ważną funkcją jest także
możliwość zawieszenia dowodu
jeśli go gdzieś zagubimy.
Możemy cofnąć zawieszenie
w momencie jego odnalezienia.
Czy procedura uzyskania
e-dowodu jest skomplikowana?
Powiedziałbym, że jest typowa
dla tego rodzaju czynności.
Wniosek można złożyć
elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli
chcemy, żeby taki dokument
miał pełną funkcjonalność
musimy określić kody PIN
i oczywiście je zapamiętać. Na
pewno urzędnikom realizującym
to zadanie przybyło pracy, ale
dajemy radę, ponieważ
dysponujemy bardzo doświadczoną i kompetentną kadrą.

Olsztynianie chętnie korzystają z e-dowodu. Już 9 tys. wniosków
w tym roku wpłynęło do UM w Olsztynie

że część komórek organizacyjnych, zwłaszcza tych
mających bezpośredni kontakt
z interesantem, jak chociażby
nadzorowane przeze mnie Biuro
Obsługi Klienta oraz Urząd
Stanu Cywilnego przeżywają
prawdziwe oblężenie. Wynika to
m.in. z tego, że Olsztynianie,
którzy na co dzień funkcjonują
poza granicami kraju w trakcie
urlopów, spędzanych w Polsce,
chcą załatwić jak najwięcej
urzędowych spraw.
Z jakimi sprawami interesanci
najczęściej przychodzą do
Reklama

No właśnie. Czy e-dowód
cieszy się wśród mieszkańców Olsztyna dużą
popularnością, czy też Olsztynianie wolą tradycyjną formę
dowodu tożsamości?
Od momentu zmiany przepisów,
czyli od marca br. wydajemy
wyłącznie dowody z warstwą
elektroniczną. W okresie do
31 sierpnia br. wpłynęło ponad
9 tysięcy wniosków o wydanie
t a k i e g o d o w o d u . Tr z e b a
podkreślić, że ok. 20-25%
mieszkańców posiadających
ważny dowód tradycyjny do tej
pory zdecydowało się na

A jak radzi sobie Urząd Stanu
Cywilnego? Jak dużo osób
decyduje się na ten ważny
życiowy krok, jak radzicie
sobie z dużą ilością wniosków
w sezonie wiosenno-letnim?
Z tym obszarem naszej
działalności, dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników,
też radzimy sobie bardzo
dobrze. W bieżącym roku
w Olsztynie udzielono 230
ślubów cywilnych. Jeśli
dodamy do tego 221 ślubów
wyznaniowych, które również od
strony dokumentacyjnej trzeba
obsłużyć to uzbiera się z tego
pokaźna ilość. Warto zwrócić
uwagę, że z roku na rok wzrasta
liczba ślubów poza lokalem
Urzędu Stanu Cywilnego. O ile
w całym ubiegłym roku takich
ceremonii zanotowaliśmy 24, to
na ten moment 2019 roku

(przyp. red. 4 września 2019 r.),
mamy ich już aż 23.

psl

Sporo mówi się o kryzysie
małżeństwa? Czy sporo
olsztynian się rozwodzi?
Niestety, faktycznie kryzys
małżeństwa obserwowany
w Polsce i na świecie również
obserwujemy w Olsztynie. W
2018 roku udzielono 657
ślubów, tego samego roku
wpłynęło jednocześnie 330
rozwodów. Oznacza to, że 50%
małżeństw zostało rozwiązanych w przeliczeniu na dany
rok. W 2019 ten smucący trend
jest jeszcze większy. Na stan
z początku września zawarto
451 ślubów, wpłynęło jednak
249 rozwodów, co oznacza aż
55% rozwiązanych małżeństw
w przeliczeniu na dany rok.
Jakie lokalizacje poza
siedzibą USC olsztynianie
wybierają na miejsce ceremonii zawarcia związku
małżeńskiego? Czy zdarzyły się jakieś nietypowe
lokalizacje?
Najczęściej są to miejsca na
łonie natury, czemu zresztą
trudno się dziwić, biorąc pod
uwagę walory przyrodnicze
Olsztyna. Ogrody i mola przy
restauracjach cieszą się
największym zainteresowaniem. Częstym miejscem
ceremonii ślubnych są też
zakłady karne. W takich
miejscach, jak zakłady karne nie
jest pobierana opłata skarbowa,
z uwagi na fakt pozbawienia
wolności.
Jedna z par zaproponowała
ślub w samolocie, tuż po
wejściu w życie nowej ustawy
z marca 2015 o możliwości
udzielania ślubów poza lokalem
USC. Ze względów bezpieczeństwa kierownik USC

odmówił ustnie udzielenia ślubu
we wskazanym miejscu.
A czy zdarzyły się śluby
humanistyczne?
Był jeden tego typu przypadek,
że po udzieleniu ślubu
cywilnego, nastąpił ślub
humanistyczny. Nie jest to więc
proceder rozpowszechniony,
przynajmniej w Olsztynie.
W Polsce ślub humanistyczny, w
przeciwieństwie np. do USA nie
ma skutków prawnych, jest to

ceremonia czysto symboliczna.
Dziękujemy za rozmowę, na
nieco lżejsze społecznie
tematy niż wielka polityka.

Stanisław Gorczyca
Sekretarz miasta Olsztyna
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa
Publicznego w sejmiku woj. warmińsko- mazurskiego

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
Reklama

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

Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg
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Elblążanie stworzyli grę komputerową
o której pisze cała Polska!
Za nami bardzo ciężkie polityczne weekendy. Wielkie partie polityczne wydają gigantyczne środki na
organizacje konwencji wyborczej, którymi Polacy są już raczej zmęczeni. Tymczasem w minionym
tygodniu w większości informacji medialnych w Polsce królowały informacje o PSL- Koalicja Polska
za sprawą gry komputerowej stworzonej przez elblążan.
Gra komputerowa zachwyca
zakup mieszkania, programie
przez ostatnie lata nie wpadła na
internautów! – to hit poniePraca dla Młodych, o dobrotaką inicjatywę, a o nowej grze
działku wśród młodych ludzi
wolnym ZUS czy emeryturze
komputerowej rozpisują się
bez podatku dla swoich
wielkie ogólnopolskie media jak
Polityka dla wielu młodych ludzi
rodziców czy dziadków.
TVP Info, Polsat News,
robi się coraz bardziej zagmaGrę komputerową stworzyli
Telewizja Repulika i inne. O grze
twana. Studia telewizyjne
elblążanie Mateusz i Tomasz
pisały również m.in. portale
i audycje polityczne przegrywają
Paradowscy. Wielu z nas
wPolityce, DoRzeczy, Wirtualna
z komputerami czy reality show
przypomniało sobie miłe chwile
Polska, Wprost, Niezależna.
na innych kanałach.
i gry komputerowe sprzed lat,
Gratulacje dla pomysłodawców!
z prostą grafiką, ale zrobioną
Jeśli chcesz spróbować sił
Są jednak sposoby by młodzież
z pomysłem, która pozwalała
w grze wystarczy wejść na
zainteresować polityką i swoim
być wspaniałą odskocznią od
stronę internetową
programem wyborczym.
szarej codzienności. To co
www.gramywpsl.pl.
Dokonało tego PSL - Koalicja
cieszy, w grze nie pojawia się
Polska, która stworzyła grę
hasło Game Over, jak widać
Red.
komputerową, w której zbierając
ludowcy i ich sympatycy oraz
koniczynki odkrywasz kolejne
wyborcy lubią tylko wygrywać.
Bracia Mateusz i Tomasz Paradowscy, twórcy gry gramywpsl.pl, z Prezesem PSL Władysławem
punkty programu. Młodzi ludzie
Pomysł okazał się strzałem
Kosiniakiem- Kamyszem
mogą dowiedzieć się o 50 000
w 10-tkę. Żadna inna partia
złotych jakie mogą otrzymać na
Reklama

Nie trać czasu na bieganie po Bankach... Eksperci z Luka
Finance wytłumaczą Ci wszystko w sprawie kredytów

psl

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
Reklama
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Co 10 pracownik zatrudniony na pensji minimalnej
może stracić pracęǃ Tak było na Węgrzech
Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zagrać vabank. Tuż przed wyborami do Sejmu dało zapowiedź podwyżki pensji
minimalnej z poziomu 2250 brutto do 4000 brutto w przeciągu zaledwie 4 lat. To wzrost o 78% w zaledwie 4 lata. Wyborcy,
którzy chcą poprzeć taki postulat muszą sobie zdać sprawę, że uderzy on w najmniej zarabiających.
Ta zapowiedź może zniszczyć polski
rynek pracy
W latach 2015-2019, czyli mijającej
kadencji PiS, pensja minimalna wzrosła
z poziomu 1750 złotych brutto do 2250
złotych brutto. Był to wzrost o 28,5%.
Teraz, w następnej kadencji, przedsiębiorcy mają nagle podnieść
pracownikom na pensji minimalnej
wynagrodzenia o 78% w ciągu takiego
samego okresu. Na pierwszy rzut oka
widać, że coś tu nie pasuje.
Oczywistym jest, że przy tak dużej
podwyżce żądania płacowe wysuną
również pracownicy, którzy do tej pory
zarabiali ok. 4000 brutto. Na pewno
pracownicy z lepszymi kwalifikacjami
nie będą chcieli zarabiać tyle samo, co
ich koledzy z niższymi kwalifikacjami na
pensji minimalnej. Pracodawcy będą
więc zmuszeni do dużych podwyżek dla
wielu pracowników. Budżet każdej z firm
nie jest z gumy. Pracodawca będzie

więc miał do wyboru, zwolnić
pracowników lub podwyższyć ceny by
pokryć koszty. Obydwa wyjścia to ślepa
uliczka- jeśli zwolni pracowników
to będzie miał niższe moce produkcyjne
i nie będzie w stanie realizować swojej
dotychczasowej produkcji. W drugim
wariancie podniesienia w szybkim
czasie cen za swoje produkty może
spowodować utratę swoich dotychczasowych kontraktów , np. z zagranicy.
Firmy zagraniczne, które zamawiają
u nas produkty mogą zacząć produkować je, np. w Rumunii, gdzie rząd
obniża podatki i koszty pracy, czy
krajach Bliskiego Wschodu. Polskie
firmy staną się mało konkurencyjne,
i albo zamkną produkcję albo znacząco
ograniczą zatrudnienie. Stracą
pracownicy najmniej wykwalifikowani
i najuboższe regiony Polski. Młodzieży
grozi kolejna fala emigracji z powodu
braku perspektyw do zakładania

nowych działalności gospodarczych.
Warto dodać, że pensja minimalna na
poziomie 4000 brutto, to dla pracodawcy wydatek rzędu 4819,20 złotych,
z czego dla Państwa w postaci różnych
opłat odprowadza aż 1965,24 złotych
od każdego pracownika, sam pracownik
na "rękę" otrzymuje tylko 2853,96
złotych.
Węgry podwyższyły pensje minimalną o prawie 100% w 2 lata. Co 10
pracownik stracił pracę zatrudniony
na pensji minimalnejǃ
Jarosław Kaczyński wzoruje się dość
mocno na polityce jaką prowadzi Viktor
Orban, premier Węgier. Dziwi jednak
fakt, że Jarosław Kaczyński, lider PiS,
chce powtórzyć błąd Viktora Orbana
z początku XXI wieku. W latach 19982002 Viktor Orban stworzył na
Węgrzech swój pierwszy prawicowy
rząd. Niesiony falą sukcesu, postanowił

w latach 2001-2002 zafundować
Węgrom gigantyczną podwyżkę pensji
minimalnej. W 2 lata pensje skoczyły
z poziomu 25 500 forinta do 50 000
forintów. Eksperyment węgierski
spowodował, że opracowano szereg
analiz ekonomicznych o skutkach takich
działań.
Opracowano raport "Kto zapłacił za
minimalną pensję". W pierwszej

Fatalne w skutkach konsekwencje podwyżki pensji minimalnej na Węgrzech
Lata 2001-2002
- podwyżka pensji minimalnej w 1 rok o 60 %
- podwyżka pensji minimalnej w 2 lata o prawie 100 % (z poziomu 25 500 forinta do 50 000 forintów)

Skutki:
- Firmy dotknięte podwyżką kosztów pracy podniosły ceny nawet o 11 %
- 75 % kosztów podwyżek pensji minimalnych pokryli konsumenci, 25 % firmy
- Po 4 latach od podwyżek pensji minimalnej, co 10 pracownik zatrudniony na pensji minimalnej stracił pracę
- Węgierska waluta już nigdy nie wróciła do swojego poziomu. Po 20 latach znajduje się na najniższym poziomie od 1989 roku
- Viktor Orban, premier Węgier w latach 1998-2002 - stracił rządy po radykalnej podwyżce pensji minimalnej

podwyżce w 2001 roku, która wyniosła
ok. 60 procent, sektor małych firm stracił
w ciągu roku 3% pracowników,
pogorszyły się też możliwości szukania
pracy dla najmniej zarabiających.
Firmy, które zatrudniały tylko pracowników na pensji minimalnej po 4 latach
od podwyżek miały niższe zatrudnienie
o 10%. Co 10 pracownik na pensji
minimalnej stracił pracę i miał o wiele
trudniej by ponownie ją znaleźć.
Ceny dotkniętych firm (przyp. red. na
Węgrzech) wzrosły o 4-11%. Ogólnie
75 proc. kosztów pokryli konsumenci,
resztę firmy – napisał z kolei
na Twitterze ekonomista Michał
Brzeziński, linkując analizę, która
ukazała się w "American Economic
Review".
Viktor Orban stracił władzę w 2002 roku
oddając ją w ręce opozycji. Po powrocie
do władzy w późniejszych latach nie
zdecydował się już na takie działania,
które zaszkodziły gospodarce.
Węgierska waluta od tamtych czasów
osłabiła się do większości walut na
świecie, a obecnie jest w historycznym
dołku od 1989 roku.
Dlaczego więc politycy PiS i Prezes
Jarosław Kaczyński chce powtórzyć
fatalny w skutkach węgierski
scenariusz?

źródło: Opracowania analityczne raportów ekonomistów

W Wenezueli pensja minimalna to 40 tysięcy boliwarów. To niespełna 8 dolarów. Rządy
socjalistów doprowadziły do upadku czwarty najbogatszy kraj na świecieǃ
Czy podwyżki pensji minimalnej mogą zbudować bogactwo wśród obywateli? Przykład Wenezueli rozwiewa wszelkie
wątpliwości. Kraj, który w latach 50-tych był 4-tym najbogatszym na świecie, wskutek socjalistycznych rządów
doprowadził do sytuacji gdzie mieszkańcy przymierają głodem.
Bogactwo nie bierze sie z podwyżBył i jest jeszcze jeden zwyczaj
hiperinflacja, która wynosiła nawet
szania pensji minimalnejǃ
Prezydentów Wenezueli. Ogłaszanie
13 800%ǃ
Wenezuela w latach 50-tych XX wieku
Fatalna sytuacja w Wenezueli...
podwyżek pensji minimalnej co roku
była pod względem wartości PKB na
Ludzie głodują
podczas 1-majowego święta Pracy.
głowę mieszkańca 4-tym najbogatszym
Zdarzało się, że za czasów Hugo
Rząd dokonał dewaluacji waluty
krajem na świecie. Wyprzedzała pod
Chaveza była ona jeszcze ogłaszana
wenezuelskiej jednak to nic nie zmienia.
względem zamożności Japonię czy
także podczas Bożego Narodzenia.
Obecnie pensja minimalna wynosi po
Kanadę. Złoża ropy naftowej ma
W 2018 roku doszło do paradoksu,
ostatniej podwyżce 40 tys. boliwarów,
bogatsze od Arabii Saudyjskiej.
gdzie Prezydent Wenezueli Nicolas
co daje niespełna 8 dolarów na miesiąc.
Niestety rządy socjalistów, wierzących
Maduro zwiększył minimalną pensję
Prezydent Nicolas Maduro w 2018 roku
w gospodarkę centralnie sterowaną
z 5 milionów boliwarów do 180 milionów.
podnosił pensję minimalną aż 6 razy.
(Hugo Chaveza oraz jego następcy
Wzrost o ponad 35 razy.
Dodatkowo mieszkańcy Wenezueli
Nicolasa Maduro) doprowadziły, że
To moja wdzięczność wobec weneotrzymują jeszcze 25 tys. boliwarów od
w obecnym czasie Wenezuelczycy,
zuelskiej klasy robotniczej. Jak co roku,
Państwa jako bon żywnościowy, czyli
mimo, że otrzymują po kilkadziesiąt
zdecydowaliśmy się na ogłoszenie
4 dolary i 78 centów raz na miesiąc.
tysięcy boliwarów na pensji minimalnej
podwyżek z okazji Święta Pracy!Decyzja o podniesieniu wynagroprzymierają głodem i nie mogą za to
Socjalistyczny rząd Wenezueli bez
dzenia minimalnego została przyjęta
kupić odpowiednio dużo by wyżywić
wytchnienia chroni klasę robotniczą
z najwyższym zaangażowaniem i wolą
swoją rodzinę. Liderzy Wenezueli
i emerytów. Nasze rewolucyjne państwo
osiągnięcia najwyższej skuteczności
w ostatnich latach postawili na
nieustannie zwiększa inwestycje
politycznej i rewolucyjnej jakości
gospodarkę centralnie sterowaną,
w społeczeństwo. Rewolucja Boliw budowaniu Socjalizmu.- ogłoszono
populistyczne wiece oraz walkę
wariańska, od 1999 roku, zwiększała
w dekrecie wydanym przez Prezydenta
z zachodnim i prywatnym kapitałem.
minimalną pensję aż 44 razy!- tak do
Wenezueli.
Hugo Chavez potrafił nacjonalizować
narodu zwracał się Prezydent
Niestety sytuacja w kraju jest
prywatne banki czy firmy podczas
Wenezueli.
fatalna. Wenezuelski, pozarządowy,
telekonferencji
z prezesami firm
Niestety w tym czasie wszelkie
instytut CENDA, który od ponad 40 lat
transmitując to w publicznej telewizji.
podwyżki pensji minimalnej zjadała
wylicza m.in. wartość tzw. podsta-

wowego koszyka żywnościowego,
szacuje że w marcu standardowa
wenezuelska rodzina z dwójką dzieci
potrzebowała ponad 40 minimalnych
pensji, aby zapewnić trzy zrównoważone posiłki dziennie.
Przykład Wenezueli pokazuje, że
bogactwa nie buduje się dekretami
przywódców, a silną gospodarką
rynkową. Przykład USA i sen

emigrantów tam przybywających był
spowodowanym tym, że można tam
ciężką pracą zrobić karierę od pucybuta
do milionera, a nie, że można tam
otrzymać wysoką pensję minimalną.
Warto z przykładu Wenezueli i innych
krajów z socjalistyczną gospodarką
wyciągać wnioski z ich upadków.
Red. Nacz.
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W Elblągu powstanie pierwsza w Polsce
innowacyjna stacja tankowania wodorem?
9 września w Elblągu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Podkomisji stałej do spraw rozwoju
inteligentnych miast i elektromobilności. Podczas poprzedzającej ją konferencji prasowej
przedstawiono pomysł, by w Elblągu powstała jako pierwsza w Polsce, stacja tankowania wodorem.
Czy Elbląg przetrze szlaki innym miastom, a nawet Państwom w Europie i na świecie?
Polska jest wiodącym
producentem wodoru na
świecie
Polska jest wiodącym producentem wodoru na świecie,
jednak do tej pory nikt nie kwapił
się, żeby wybudować stację
tankowania wodorem. Na
przykładzie Niemiec można
zakładać, że wybudowanie
wodorowej stacji tankowania to
koszt ponad 5 mln zł. Czy taka
inwestycja ma szansę się
zwrócić?
Elbląg jest miastem bogatym
w nowe technologie innowacyjne, miastem które chce
walczyć o nowoczesną stację
tankownia wodorem. Wodór jest
paliwem przyszłości, bez
wątpienia my jako Polska, jako
kraj, jesteśmy wiodącym
producentem wodoru na
świecie. Zajmujemy 5. miejsce.
W naszym mniemaniu powinniśmy więc jak najszybciej zająć
się tą tematyką i spowodować,
aby to co jest odpadem,
zamienili w paliwo nisko emisyjne. Wzory możemy
czerpać z Japonii. Takich stacji
tankowania jest tam już 160.
Jesteśmy również w kontakcie
z firmą „Mitsubishi Polska”. Jest
Reklama

to firma, która chciałaby przeprowadzić program pilotażowy
w jednym z miast Polski,
dotyczący leasingu autokarów
napędzanych wodorem. Mam
nadzieję, że udałoby się to
zrobić właśnie w Elblągu,
wszystko jest na dobrej drodze
aby tak się stało – wymieniał
zalety inwestycji Przewodniczący Zespołu ds. PolskoJapońskiej Współpracy
Gospodarczej, Poseł Platformy
Obywatelskiej, Piotr Cieśliński
LOTOS zainteresowany
tematem
W ciągu dwóch najbliższych
lat pierwsze stacje tankowania
wodoru planuje wybudować
Lotos. Jedna z nich powstanie
w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej, druga zaś nieopodal
gdańskiej rafinerii. Dzisiaj
posiadamy możliwości i patenty
w kraju, które dają nam
możliwość zdobycia bardzo
taniego wodoru w Polsce.
Patent pozyskiwania wodoru
j e d n e g o z n a u k o w c ó w,
przedstawialiśmy w rządzie
wielokrotnie, teraz czekamy na
odpowiedź. Potencjał Polski
wodorowej jest ogromny. Z 5.
miejsca możemy w dość prosty

sposób szybko stać się liderem.
Wszystko zależy od tego na ile
rząd będzie chciał z nami
współpracować. – mówił z kolei
Poseł Piotr Krzysztof LiroyMarzec.
Nikt nie ma wątpliwości co do
tego, że tankowanie wodorem
przyniosłoby ogromne korzyści
ekologiczne. Zamiast trującego
CO2 z rury wydechowej pojazdu
zasilanego wodorem wydobywa
się tylko para wodna.
Ja od wielu lat zajmuję się
europejską polityką transportową. Wybudowanie stacji
wodorowej sprawi, że transport
będzie bardziej ekologiczny.
Wodór jest alternatywą dla
olejów opałowych, które emitują
CO2. Elbląg jako miasto, które
jest w Polsce ważne pod
względem transportowym,
może się stać miastem bardzo
zielonym i proekologicznym. –
dodał Jerzy Wcisła, Senator RP
Prezydent Elbląga, Witold
Wróblewski popiera pomysł
wybudowania stacji wodorowej.
Wymienił kilka przykładów
na to, że Elbląg bardzo chętnie
wprowadza innowacyjne
pomysły, a także posiada
odpowiednią kadrę i szkolnictwo.

Od lewej: Senator Jerzy Wcisła, Posłowie Piotr Cieśliński i Piotr Liroy-Marzec, Prezydent Elbląga Witold Wróblewski

Bardzo się cieszę, że możemy
gościć podkomisję zajmującą
się sprawami wodoru. Tematy
które poruszacie są bardzo
bliskie naszemu miastu. Od lat
Elbląg stawia na innowacyjność
np. jeśli chodzi o tramwaj
elektryczny to byliśmy drudzy
w P o l s c e . ( … ) . Te m a t y
innowacyjne nawet z racji
mojego wykształcenia (przyp.
red. inżynier) leżą mi na sercu. –
mówił Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski

Jestem optymistą i będę gorąco
namawiał „Mitsubishi Polska”,
żeby wybrało Elbląg, a nie
Serbię. Wiem, że niestety
przegrywamy jeśli chodzi
o wysokość zarobków, ale
mamy inne walory które
pozwolą podjąć rozmowy
i przeprowadzić pilotażowy
program w Elblągu – dodał
mocno walczący o ten temat
Poseł Piotr Cieśliński
Wizyta Podkomisji w Elblągu
pokazała, że są w Sejmie

Posłowie i Senatorowie, którzy
poza politycznymi walkami jakie
obserwujemy w telewizji,
wykonują bardzo pożyteczną
pracę walcząc o to, by Polska
rozwijała się w sposób
nowoczesny i innowacyjny
stając się liderem nie tylko w
Europie, ale i na świecie.
Red.
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Skuteczny lider łączy ludzi
Kim jest, jakie ma doświadczenie i dlaczego kandyduje do Sejmu – o tym rozmawiamy ze
Zbigniewem Ziejewskim, liderem listy PSL-Koalicja Polska.
Jest pan znanym rolnikiem
i biznesmenem. Sukces
pan ma. Po co panu
polityka?
Od 26 lat jestem prezesem
przedsiębiorstwa „ZIEMAR”
ze Szwarcenowa. Przez te
lata moja wizja nowoczesnego rolnictwa nie raz
spotykała się z uznaniem
środowiska rolniczego
i otoczenia biznesu. Teraz
chcę samemu sobie
powiedzieć „sprawdzam”:
chcę się przekonać, jak
wartości i pomysły, które
są receptą na sukces
w biznesie, sprawdzą się
w krajowej polityce.
Mówiąc językiem pana
branży: chce pan zasiać
i zebrać plon na innym
polu?
Tak. Lubię widzieć, jak
rzeczywistość wokół mnie
zmienia się na lepsze.
Szczególnie, kiedy mam na
to wpływ. A polityka to dla
mnie środek do celu, którym
jest budowa przyjaznych
zasad prowadzenia działalności gospodarczej

i sukcesu ekonomicznego
naszego regionu i kraju.
Patrząc na awantury
w polskiej polityce – pana
wizja brzmi nieco marzycielsko.
Nie jestem marzycielem,
tylko optymistą nastawionym na sukces. Mam tę
komfortową sytuację, że
gdyby, odpukać, coś się nie
powiodło, to mam do czego
wracać. Mam na myśli
rodzinę i firmę. Wszystko
mogę, nic nie muszę.To
idealne warunki, żeby
wygenerować uderzeniową
dawkę pozytywnej energii.
Dziś nasz region potrzebuje skutecznych liderów
w parlamencie.
Czyli na pierwszym miejscu gospodarka, a co
z „polityką zagraniczną”
naszego regionu?
Specyfikę naszej części
regionu w dużej mierze
określa sąsiedztwo z
obwodem kaliningradzkim, ale i z Pomorzem.
Zwłaszcza ponowne otwar-

cie granicy z Kaliningradem
jest potrzebne dla biznesu,
rolnictwa, dla nowych
inwestycji – dla ludzi. Jeśli
będą inwestycję, to będzie
praca i większe szanse na
godne życie.
Będzie pan zabiegał
o powrót małego ruchu
granicznego (MRG)?
Zdecydowanie! Jestem
zwolennikiem przywrócenia
MRG, bo rolnicy i przedsiębiorcy muszą odnosić
korzyści z sąsiedztwa tak
dużego rynku zbytu. Zawsze
w historii było tak, że regiony
rozwijały się gospodarczo
pod wpływem kontaktów
handlowych i kulturowych
z sąsiadami. Jak to się
mawia: granica zawsze się
wyżywi.
A co ze służbą zdrowia?
Polacy mocno narzekają
na jej obecny stan.
Tak, to prawda. Problem źle
zorganizowanej służby
zdrowia dotyka nas
wszystkich, niezależnie od
statusu społecznego.

Wielokrotnie słyszę historie
chorych, którzy potrzebowali
pilnej pomocy, a takowej nie
otrzymują. Takie sytuacje nie
powinny mieć miejsca. Poza
zmianami organizacyjnymi
i systemowymi polska
służba zdrowia wymaga
dofinansowania, bezwzględnie będę zabiegał,
aby zwiększyć dofinansowanie szpitali
powiatowych i miejskich.

Czy wiesz, że…
…Zbigniew Ziejewski to skuteczny lider:
W BIZNESIE…
…od 26 lat jest prezesem firmy „ZIEMAR” w Szwarcenowie
…jako prezes firmy „ZIEMAR” zdobył zaszczytne tytuły „Orła
Agrobiznesu”, „Herosa Przedsiębiorczości” oraz Farmera Roku 2010 i 2011
w Polsce
W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ…
…został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi
…w latach 2005-2007 był Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
…w latach 2014-2015 był Starostą Nowomiejskim
W ŻYCIU PRYWATNYM…
…jest zapalonym szachistą i brydżystą
…jego największą pasją są podróże i aktywna turystyka górska
…od lat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne i piłkarskie kluby sportowe

Materiał sfinansowano ze środków Komitet Wyborczy PSL

Zdrowie Polaków jest bardzo
ważne.
Jaki jest Zbigniew Ziejewski prywatnie?
Kocham życie, lubię ludzi
i kontakt z nimi. Uwielbiam
klimat warmińskomazurskiej wsi i regionalną
kuchnię, ale na bazie
naszych zdrowych, region a l n y c h s k ł a d n i k ó w.
Pasjonują mnie podróże, gra

w szachy oraz brydż.
Udzielam wsparcia
Ochotniczym Strażom
Pożarnym oraz klubom
piłkarskim.

