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Oby nie zakazano nam za kilka lat strzelania korkiem od szampanów
podczas Sylwestra! Radosnych Świąt i Sylwestra do białego rana
2019 rok powoli przechodzi do historii. Dla wielu z nas był to wyjątkowy rok, dla niektórych po prostu był. Mamy
jednak nadzieję, i tego Wam życzymy by nowy nadchodzący 2020 rok był po prostu lepszy, zdrowie
dopisywało, a w portfelu było tylko więcej złotówek.
Życzymy też by podczas Sylwestra nie zabrakło wspaniałych pokazów fajerwerków. Niestety wiele z miast od
pewnego czasu rezygnuje z fajerwerków na rzecz pokazów laserowych. Jednym z powodów jest podobno
troska o zwierzęta. Czy to jednak najlepszy argument? Jeśli by tak było to czy nie powinno się też wprowadzić
zakazu strzelania petard i fajerwerków przez cały dzień sylwestrowy osobom prywatnym? Tego się nie robi.
Gdzie więc ta troska o zwierzęta? Czy za kilka lat zabroni się nam podczas miejskich sylwestrów strzelaniem
korków od szampanów... bo będzie za głośny huk? Oby nie, w życiu piękne są tylko chwile, jak śpiewał
wokalista zespołu Dżem Ryszard Riedel... nie odzierajmy więc Sylwestrowej Nocy z tego co najlepsze.
Bartosz Radomski, Redaktor Naczelny
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Zbigniew Ziejewski - Poseł o Wielkim
Sercu
Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas to magiczny czas, kiedy na
chwilę możemy odpocząć od codziennych obowiązków i znaleźć więcej czasu by spędzić
go z najbliższą rodziną. Niestety dla wychowanków z licznych Domów Dziecka w Polsce
ten grudniowy czas nie przebiega tak samo. Dlatego ważnym jest, że znajdują się osoby z
zewnątrz, które potrafią wnieść trochę urokliwych chwil w grudniowo-świąteczny czas.
Poseł Zbigniew Ziejewski
obejmuje patronat nad
elbląskim Domem Dziecka
Wielu z nas kojarzy polityków, którzy są aktywni
tylko w czasie kampanii
wyborczej. Gdy tylko
wygrają, słuch o nich ginie...
na 4 lata. Zupełnie inną
filozofię i model działania
Posła pokazuje Zbigniew
Ziejewski. W tym roku wygrał

on wybory do Sejmu z list
PSL- Koalicja Polska
zdobywając w okręgu
elbląskim aż 9028 głosów.
Zamiast jednak zasiąść
wyłącznie w ławach
sejmowych stara się on od
pierwszych dni Posłowania
być blisko mieszkańców
swojego okręgu mimo

natłoku obowiązków. Poseł
Zbigniew Ziejewski jest też
znanym przedsiębiorcą
w powiecie nowomiejskim,
gdzie mocno wspiera różne
inicjatywy społeczne,
sportowe.
Nie zapomina jednak
o innych miastach z okręgu
elbląskiego. Poseł 6 grudnia
odwiedził Dom Dziecka
w Elblągu wręczając

wychowankom kosze
owoców i słodyczy oraz
zapraszając ich na
wycieczkę do Sejmu w
Warszawie. Poseł objął
elbląski Dom Dziecka swoim
patronatem obiecując swoją
pomoc i wsparcie przez
najbliższe lata.

Kochane Dzieci, co ciekawe
misję pomocy Domom
Dziecka realizuję o wiele
wcześniej niż zostałem
Posłem. Od ponad
dwudziestu lat, będąc
jeszcze studentem w
Olsztynie na Akademii
R olni czo- Te chnicznej,
biegałem ze swoimi
koleżankami i kolegami
odwiedzając Domy Dziecka,
i po dziś dzień tak mi
pozostało. Cieszę się, że
dzisiaj jestem w Elblągu bo z
tego okręgu startowałem i na
pewno nie jest to moja
ostatnia wizyta u Was. Jeśli
jakiejś pomocy byście
potrzebowali, Pani Dyrektor i
Kochane Dzieci, a Poseł
będzie mógł Wam pomóc to
postaram się to zrealizować.
P r z y j e c h a ł e m d o Wa s
z jeszcze jedną niespodzianką, chciałem Wam
pokazać Warszawę, zabrać
Was na wycieczkę, zabrać
Was do Sejmu, żebyście
mogli zobaczyć wszystkich
Posłów, żebyście mogli
zobaczyć jak wygląda
debata Sejmowa, żebyście
mogli zjeść tam, gdzie jedzą
Posłowie, tak żeby był to dla
Was miły i przyjemny dzień.
Na dowód tego, że chcemy
coś takiego zrobić wręczam
Wam pamiątkową tablicę
zapraszającą na wyjazd do
Warszawy, ustalcie tylko
z Panią Dyrektor kiedy
chcielibyście się do Sejmu
wybrać, ja będę tam na Was

czekał. Może uda się to
nawet w tym roku, jeśli
będziecie chcieli, czeka na
Was autokar, przewodnik,
który opowie Wam wszystko
o Sejmie, a ja Was zaproszę
na pyszny obiad. To taki
mikołajkowy prezent ode
mnie, abyście wiedzieli, że
są wśród Was osoby,

Dyrekcja, grono pedagogiczne, które się o Was
troszczy. Z chęcią będę Was
wspierał przez najbliższe
lata, Wszystkiego
Najlepszego w mikołajkowym dniu - mówił Poseł
PSL Zbigniew Ziejewski
podczas wizyty w Domu
Dziecka w Elblągu.

Tego dnia Poseł wziął
również udział w rozświetleniu choinki i ozdób
świątecznych z elblążanami
na Starym Mieście.
Red.

Od lewej: Przewodniczący Rady Miasta Antoni Czyżyk, Prezydent Elbląga Witold Wróblewski,
Poseł PSL Zbigniew Ziejewski oraz Mikołajki

Grudzień 2019
Z regionu
Obywatelska kontrola czy nękanie urzędów? W Braniewie ponad 100% wzrostu
wniosków o dostęp do informacji publicznych!
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W ostatnich latach sporo mówi się o potrzebie budowania Państwa i samorządów obywatelskich. Urzędy i urzędnicy coraz bardziej wychodzą naprzeciw wielu potrzebom
mieszkańców. Ważne by również w drugą stronę obywatele zachowywali rozwagę i szacunek dla pracy urzędów i czasu pracy. Niestety w niektórych samorządach tak nie jest.
Jak bardzo dociekliwi są
mieszkańcy naszego regionu?
W dobie internetu bez problemu
możemy uzyskać szereg informacji
na temat pracy rządu, ministerstw
czy urzędów gmin i miast.
Wszystko to za sprawą publikowanych informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej czy spisie
rejestrów umów publikowanych
przez samorządy. Ponadto sporą
wiedzę dostarczają nam również
lokalne redakcje, których w
naszych miastach nie brakuje.
Pozostają jednak obywatele, którzy
wolą korzystać z tzw. wniosków
o dostęp do informacji publicznych.
Czasem są to jak najbardziej
słuszne pytania, których nie
możemy znaleźć w internecie,
jednak w wielu przypadkach mogą
one wręcz paraliżować pracę
urzędów i urzędników. Każdy
wniosek to bowiem poświęcony
czas na sporą pracę analityczną dla
urzędnika, który ma przecież poza
odpowiedzią na napisany wniosek
również inne codzienne obowiązki.
W jednych miastach mieszkańcy
doskonale rozumieją istotę materii
jaką jest wniosek o udostępnienie
informacji publicznej. W innych
miastach dochodzi do paradoksów
jak piszący wnioski z miejscowości
oddalonej o ponad 600 kilometrów
jak w Braniewie, lub przykład
Ostródy, gdzie miasto z tego
powodu poważnie musi rozważać
w przyszłości dedykowanie
konkretnej osoby, która miałaby
odpowiadać tylko na wysyłane
wnioski.
By sprawdzić skalę ciekawości
mieszkańców spytaliśmy
poszczególne samorządy o to ile

wniosków o udostępnienie dostępu
do informacji publicznej wpłynęło w
ostatnich latach, czy piszą głównie
mieszkańcy miasta oraz czy
zdarzają się nietypowe zapytania.
Poznajmy więc liczby.
Olsztyn nie narzeka na
mieszkańców
Stolica woj. warmińskomazurskiego mimo, że
najliczniejsza pod względem
ludności nie notuje wielkiej liczby
pisanych przez mieszkańców
wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.
Jak na
miasto liczące prawie 200 tys.
mieszkańców do dnia 27 listopada
wpłynęło 390 wniosków, w 2018
było to 378 wysłanych wniosków.
Jak widać co roku liczba pisanych
wniosków utrzymuje się na
podobnym poziomie.
Wnioski są pisane zarówno przez
mieszkańców Olsztyna, jak i innych
miejscowości. W części przypadków nie jesteśmy w stanie
określić czy jest to mieszkaniec
Olsztyna, czy nie, ponieważ
zapytanie może wpłynąć nawet
mailem. Nie było nietypowych
zapytań. - tłumaczy nam Marta
Bartoszewicz, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Olsztynie.
Mniejsze miejscowości zauważają pisanie wniosków
systemowych rozsyłanych do
wielu samorządów
W skali większych miasta trudno
wyłapać nietypowe zapytania w
natłoku ilości wniosków. Mniejsze
samorządy takiego problemu nie
mają i zauważają, ze czasem
dostęp do informacji publicznej

Absurdalne informacje w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
napływają z Urzędu Miasta w Braniewie

może służyć do zebrania informacji
w celu zaproponowania pewnych
świadczeń. Potwierdza to odpowiedź z Górowa Iławeckiego.
W 2017 roku wpłynęło tam
61 wniosków, w 2018 zaledwie
25 wniosków, w 2019 roku na dzień
dzisiejszy złożono 40 wniosków
o udostępnienie informacji
publicznej.
Wnioski są pisane głównie przez
mieszkańców, jednakże zdarzają
się wnioski systemowe- rozsyłane
do wszystkich samorządów. Widać,
że informacja publiczna jest
wykorzystywana do rozeznania
skali (wielkości) z poszczególnych

W Górowie Iławeckim pytano o ilość posiadanych komputerów. Sekretarz Miasta Andrzej Worobiec
tłumaczy, że mogą to być wnioski systemowe rozsyłane do wielu samorządów

dziedzin w celu określenia
możliwości danej jednostki.
Mieliśmy np. do czynienia
z zapytaniem o ilość posiadanych
k o m p u t e r ó w. W y g l ą d a , ż e
informacja potrzebna aby
zaoferować np. oprogramowanie mówi sekretarz miasta Andrzej
Worobiec.
Potwierdza to również odpowiedź
Urzędu Miasta w Ornecie. Tam
w 2018 roku wpłynęło 48 wniosków,
w 2019 42 wnioski. Wiceburmistrz
Ornety Andrzej Gierlof mówi, że
wnioski o udostępnienie informacji
publicznej wpływają zarówno od
mieszkańców, jak również od firm i
instytucji z całego kraju.
Nietypowych zapytań nie
odnotowuje też Frombork. Tu w
2019 roku jak do tej pory wpłynęło
28 wniosków. Urząd Miasta
potwierdza, że są pisane głównie
przez mieszkańców, zdarzają się
również zapytania od mieszkańców
gminy Frombork - komentuje
sprawę Barbara Chomacka,
sekretarz gminy Frombork.
Elbląg z mniejszą ilością zapytań
niż Braniewo
Co ciekawe większy sporo Elbląg w
2019 roku otrzymał mniejszą ilość
wniosków o udostępnienie
informacji publicznej niż Braniewo.
Według danych z elbląskiego
Ratusza w 2018 roku wpłynęło
161 wniosków, w 2019 roku na ten
moment jest odnotowane
150 wniosków. Jest to jednak też
spora liczba a pytania również są
mocno zaskakujące. Jak udało
nam się dowiedzieć niektóre
wnioski dotyczyły zapytań m.in. o
Ilość wydanych pozwoleń na
budowę ferm norek, świń, kur i

chlewni, liczbę pism protestacyjnych w sprawie ferm norek,
informację dotyczącą umów
zawieranych przez UM i wynagrodzeń. W przeciągu tych dwóch
lat 111 zapytań było skierowanych
od mieszkańców Elbląga, 153 od
mieszkańców innych miejscowości.
Pozostałych przypadków nie
można zidentyfikować lokalizacyjnie.
Absurdalna sytuacja w
Braniewieǃ - ponad 100% wzrostu
wniosków o udostępnienie
informacji publicznej rok do roku
Do absurdalnych sytuacji dochodzi
natomiast w Braniewie. Otóż ilość
wniosków rok do roku o
udostępnienie informacji publicznej
wzrosła o ponad 100 %. W 2018
roku do Urzędu w Braniewie
wpłynęło 90 wniosków, natomiast
do 4 grudnia 2019 roku wpłynęło aż
200 wniosków. Tak dużego
przyrostu ilości wniosków nie
znajdujemy w innych miejscowościach. Braniewo ponad 10 razy
mniejsze ludnościowo od stolicy
województwa Olsztyna ma tylko
2 razy mniej wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Postanowiliśmy więc tą szokującą
informację doprecyzować
w braniewskim ratuszu. Skąd ona
się wzięła?
Jak udało nam się ustalić spory
wzrost liczby pisanych wniosków
spowodowany jest przez osoby nie
mieszkające w Braniewie ani
powiecie braniewskim. W 2019
roku jeden z wnioskodawców
zamieszkały 600 km od Braniewa
złożył aż 74 wnioski o udostępnienie informacji publicznej, a w tym
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większość dotyczyła informacji
przetworzonych.Informacja przetworzona jest na tyle kłopotliwa, że
urząd nie jest w stanie wygenerować jej wprost i wymaga ona
specjalnego przygotowania na
żądanie wnioskodawcy. Uzyskanie
informacji publicznej przetworzonej
wymaga wykazania, że mamy do
czynienia z przetworzeniem
informacji, które byłyby szczególnie
istotne dla interesu publicznego
i mogłoby służyć dobru powszechnemu społeczności braniewskiej
i dobru powszechnemu tejże
społeczności. W przypadku
udostępniania takich informacji
osobom zamieszkałym w znacznej
odległości od Braniewa pozostaje
wątpliwe w jakim celu ma służyć ich
udostępnianie- dowiadujemy się w
Urzędzie Miasta w Braniewie.
W Braniewie szokuje nie tylko ilość
zapytań ale również szczegółowość zadawanych pytań, która
z całą pewnością wymaga
poświęcenia znacznej miary czasu
przez urzędników. Wnioskodawcy
Reklama

żądali m.in. skanów wszystkich
umów o dzieło, zleceń za cały 2018
i 2019 rok, uchwał i sprawozdań w
sprawie budżetu, wykazu
wszystkich wydanych decyzji
administracyjnych, które policzyć
można w tysiącach, wynagrodzenia
i wykształcenia urzędników,
zapytania w zakresie ilości szkoleń
zewnętrznych, odbywających się
poza siedzibą Urzędu Miasta
Braniewa, w których uczestniczyli
pracownicy urzędu w 2018 roku z
podaniem tematów szkoleń, dni w
jakich się odbywały oraz skany
faktur wystawionych za udział w
szkoleniach, faktur za telefony i
różne inne opłaty. Żądano również
ilości wydanych decyzji
administracyjnych wytworzonych
przez poszczególne komórki
organizacyjne Urzędu Miasta
Braniewa w I kwartale 2019 roku i I
kwartale 2018 roku według
następującego układu: nazwa
komórki organizacyjnej Urzędu
Miasta, rodzaj wydanej decyzji,
ilość wydanych decyzji. Czasem
wnioski są niemal identyczne,

czasem zmieniona jest tylko
kolejność czy okres, a adresaci nie
mają wyjścia i na każdy z nich
muszą odpowiedzieć. Pytania
zadawane we wnioskach często są
nieprecyzyjnie sformułowane co
jest w następstwie powodem
niekompletnego bądź niewłaściwego udostępniania informacji.
Zaskakujące wnioski dotyczyły
pytania: czy Burmistrz przebywał
na urlopie, kiedy był w delegacji, a
kiedy na szkoleniu. Pytano również
o kontakty z Radnymi Miejskimi.
Liczne zapytania paraliżują
pracę Urzędu w Braniewie. Urząd
podejmie prawne kroki?
Jak więc widzimy czasem ustawa,
która ma wspomóc obywateli w celu
dostępu do informacji publicznych
może spowodować spore problemy
w codziennym funkcjonowaniu
ratusza a wręcz paraliżować jego
pracę. Co jednak ciekawe w marcu
2019 roku Wojewódzki Sąd
Administracyjny wydał wyrok, w
którym oddalił skargę na bez-
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czynność organu. Jednocześnie
wskazał, że ustawa o dostępie do
informacji publicznej nie ma na celu
zaspokojenia indywidualnych
potrzeb obywateli. Korzystać z niej
należy wtedy, gdy celem jest troska
o dobro publiczne. Inny sposób
korzystania z prawa dostępu do
informacji publicznej może
stanowić nadużycie (Wyrok WSA w
Kielcach z 20 marca 2019 r. II
SAB/Ke 6/19).
W Braniewie dochodzi jednak do
sytuacji gdzie odpowiedzi
udzielane przez urzędników
pojawiają się na stronach
internetowych gdzie są złośliwie
komentowane. W konsekwencji
notorycznych zapytań i wniosków
składanych w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej i
dalszej, bardzo obszernej
korespondencji w tym trybie, które
paraliżują pracę Urzędu, Burmistrz
Braniewa zmierza się z podjęciem
decyzji o złożeniu zawiadomienia
do organów Prokuratury o
przeprowadzenie postępowania w

sprawie notorycznego
nadużywania ustawy o dostępie do
informacji publicznej, niezgodnie z
jej celem, realizowane poprzez
nękanie pracowników Urzędu
Miasta Braniewa- dowiadujemy się
analizując sprawę w braniewskim
urzędzie.
Red.
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CRR- IP w Braniewie po raz kolejny wspiera przedsiębiorstwa w początkowej
fazie rozwoju. „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II”
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator Przedsiębiorczości w 2020 roku zainkubuje kolejnych 20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie
przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Inkubator w Braniewie 10 grudnia 2019 roku
zakończył nabór uzupełniający do projektu:
„Parasol na start-indywidualny program
inkubacji – ETAP II”. Jeszcze w tym roku
ukaże się lista przedsiębiorców, którzy
od stycznia 2020 wezmą udział
w przedsięwzięciu.
Projekt: „Parasol na start-indywidualny
program inkubacji – ETAP II” opiera się na
pięciu głównych filarach, które reprezentują
rodzaj wsparcia przewidzian e go d la
"raczkujących firm". Przedsiębiorcy
otrzymają pomoc w zakresie:
- powierzchni biurowej,
- usług księgowych i prawnych,
- doradztwa indywidualnego,
- szkoleń
- promocji i usług ICT.
Odnosząc się do nazwy projektu, kluczowym
pojęciem staje się: "Indywidualny Program
Inkubacji". Nowo powstałe przedsiębiorstwa
z województwa warmińsko-mazurskiego
w ramach pięciu głównych filarów projektu
otrz y maj ą wsparci e dostosowane do
indywidualnych potrzeb. Ideą projektu, było
stworzenie warunków dla rozwoju młodych
przedsiębiorców w najtrudniejszym dla nich
okresie, jakim są początki funkcjonowania.
Autorzy projektu postawili sobie za cel,
stworzyć warunki oraz otoczenie dla rozwoju
biznesu skrojone na miarę uczestników
programu.
W projekcie zidentyfikowano główne obszary,
które podczas pierwszych etapów
prowadzenia działalności gospodarczej,
stanowią podstawę funkcjonowania oraz
wejście w gospodarkę wolnej konkurencji.
Co przygotowa ł inkubator przedsiębiorczości w Braniewie dla nowych
przedsiębiorców?
- udostępnienie powierzchni biurowej lub
open space
- usługi prawne – porady prawne
- usługi księgowe – prowadzenie ksiąg
rachunkowych w okresie trwania projektu
- doradztwo indywidua l ne z zakresu
m.in. zarządzania strategicznego, promocji
marketingu, sprzedaży, innowacyjności w
przedsiębiorstwie
- usługi szkoleniowe: program warsztatowoszkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy.
- usługi promocji i ICT: przygotowanie
identyfikacji marki, postawienie strony WWW,
wydruk materiałów promocyjnych takich jak
wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały
promocyjne, zgodne z aktualnym
zapotrzebowaniem firmy
- wdrożenie programów CRM
- promocja w internecie
- film promocyjny przedsiębiorstwa
- promocja w mediach lokalnych
- ulepszanie technologii firmy w zakresie
rozwiązań informatycznych
Nabór wniosków do projektu: „Parasol na
start-indywidualny program inkubacji – ETAP
II” odbywał się w dwóch etapach. Nabór
podstawowy, kolejno ogłoszony został nabór
uzupełniający, który trwał do 10 grudnia tego
roku. Po analizie wyników, Inkubator
Przedsiębiorczości ogłosi ostateczną listę

przedsiębiorstw zakwalifikowanych.
Wsparcie zostało skierowane do
Przedsiębiorstw z województwa warmińskomazurskiego, powstałych po 01.01.2018r.
Całość przedsięwzięcia odbywa się
w Centrum Rozwoju RegionalnegoInkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.
Jest to kluczowe, ponieważ poza wszystkimi

wymienionymi benefitami, przeznaczonymi
dla przedsiębiorców, które zostały przewidziane w projekcie, firmy staną się częścią
ekosystemu biznesu, jaki tworzy Inkubator.
To właśnie w tym miejscu zbiegają się drogi
młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy
stają przed w yzwa n iem, jakim jest
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
wysoko wyspecjalizowanego z a plecza

merytoryczno–technicznego, które stanowi
główną barierę do pokonania na etapie
decyzyjnym tychże ludzi. Przedsiębiorstwa
wspólnie mogą rozwijać się pod „parasolem”
Inkubatora Przedsiębiorczości.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Botaniczna 11
14-500 Braniewo
biuro@inkubatorbraniewo.pl
www.inkubatorbraniewo.pl
(55) 2307597
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10 praktycznych wskazówek dietetycznych na czas świąt!
Z niepokojem myślisz o świętach, godzinach spędzonych przy wigilijnym stole, a potem ich „widzialnych”
konsekwencjach? Nie jesteś sam. Dla wielu osób kilkudniowe ucztowanie przy świątecznym stole to często
później sporo kłopotów z przejedzeniem, gorsze samopoczucie i negatywne konsekwencje dla naszej sylwetki.
Co zrobić by bez wyrzutów sumienia, z uśmiechem i zadowoleniem przywitać Nowy Rok? 10 praktycznych
wskazówek dietetycznych na czas świąt od dietetyk Aleksandry Radomskiej z Poradni Nasza Dieta.
1. W wirze świątecznych przygotowań, zakupów i gotowania
w kuchni nie zapominaj o głównych
posiłkach w ciągu dnia. Często
świadomie nie jemy nic przed
wigilijną kolacją i jest to niestety
duży błąd. Zasiadając głodnym do
świątecznego stołu z pewnością
zjesz dużo więcej. Spożywaj
mniejsze posiłki co 2-4 godziny co
pomoże Ci uniknąć objadania się.
2. Świętuj i pozwól sobie na
ulubione pierogi, paszteciki czy
kawałek sernika, jednak staraj się
pilnować ich porcji. Dzięki temu
będziesz mógł także spróbować
różnych wigilijnych potraw.
3. Gdy czujesz się, że jesteś już
najedzony, nie dokładaj kolejnej
porcji na talerz. Pozwól swojemu
żołądkowi strawić to co właśnie
zjadłeś, a po kilku godzinach
będziesz mógł znowu cieszyć się
ich smakiem. Częste dokładki
mogą wpłynąć na to, że nie
będziesz kontrolować ilości
spożywanych posiłków. Postaraj
się jedzenie nakładać na talerz
tylko raz.
4. Wprowadź zdrowe zamienniki,
mniej kaloryczne, a nadal tak samo

dobre w smaku. Sos do sałatek
przygotuj na bazie jogurtu
z niewielkim dodatkiem majonezu.
Wybieraj pieczywo pełnoziarniste
zamiast białego. Przygotuj
warzywne sałatki jako dodatek do
wigilijnych potraw, aby dostarczyć
odpowiedniej porcji warzyw.
Smażenie zastąp pieczeniem, jeśli
przepis na to pozwoli. A dodatkowy
kawałek ciasta zamień np. na
sałatkę owocową z dodatkiem
orzechów.
5. Pamiętaj o prawidłowym
nawodnieniu- pij dużo wody co
wpłynie na Twój mniejszy apetyt
oraz herbatek ziołowych wspomagających trawienie.
6. Ogranicz spożycie słodkich
napojów gazowanych, soków, które
dostarczają pustych kalorii. Jeśli
pijesz alkohol, wybierz najlepiej
czerwone wino wytrawne lub
półwytrawne.

nadmiar spożytych kalorii nie
zamienił się w tkankę tłuszczową.
8. Nie zapominaj o ruchu. Wybierz
się np. na świąteczny spacer
z rodziną. Wpłynie to na Wasze
lepsze samopoczucie i spalicie
trochę świątecznych kalorii.
9. Ciesz się chwilami z najbliższymi. Skupiając się na
rozmowach i świętowaniu nie
będziesz, aż tak myślał o tym co
znajduje się na stole.
10. Nie odchudzaj się w okresie
świąt. Ograniczanie się w spożyciu
ulubionych świątecznych potraw z
pewnością wpłynie na Twój gorszy
nastrój. W końcu to tylko 3 dni,
a najważniejsze jest to w jaki
sposób odżywiamy się i dbamy o
Naszą Dietę na codzień!
Wesołych i Smacznych Świąt
życzy Aleksandra Radomska
z Poradni Nasza Dieta!

7. Ostatni posiłek zjedz najlepiej
3-4 godziny przed snem, aby
Aleksandra Radomska – Dietetyk Poradnia dietetyczna „Nasza dieta”
Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39 pok. 303
Elbląg ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej)
kontakt@nasza-dieta.pl
+48 662 972 682
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Polska chrześcijańska czy świecka? .... od
lewego do prawego
W naszym comiesięcznym cyklu „od lewego do prawego” tradycyjnie zadajemy pytania lokalnym
politykom z różnej strony sceny politycznej na ten sam temat. Tym razem spytaliśmy o spór
światopoglądowy jaki wdarł się w ostatnim czasie do debaty publicznej w kraju. Czy Polska
powinna być chrześcijańska czy świecka?
Pytania zadane politykom tym razem brzmiały:
1) Trwa w ostatnich latach mocny spór o to jaka powinna być przyszłość Polski i Europy. Czy opowiada się
Pan/Pani za wizją Polski i Europy chrześcijańskiej czy świeckiej? Dlaczego i jaki kraj w Europie jest dla
Pani/Pana wzorem do naśladowania w kwestii wartości?
2) Czy samorządy w Polsce z publicznych pieniędzy powinny organizować np. Jarmarki
Bożonarodzeniowe czy też powinny być neutralne światopoglądowo?
3) Czy kodeks pracy powinien dawać możliwość pracy pracownikom niewierzącym, innej wiary w okresie świąt Bożego Narodzenia?
Marzy mi się, by ta sama gmina
dofinansowała zarówno jarmark
bożonarodzeniowy i marsz równości
Opowiadam się za przyszłością, ale
teraźniejszością przede wszystkim
sprawiedliwą. W Polsce wszyscy obywatele i
wszystkie obywatelki mają konstytucyjne prawa
m. in. do wolności wyznania, czy światopoglądu.
Mówienie, że Polska, czy jakikolwiek kraj ma być
katolicki, wyklucza osoby innych wiar i
niewierzących. Sprawia, że stają się oni
obywatelami drugiej kategorii. Oczywiście
katolicyzm odgrywał i wciąż odgrywa znaczącą rolę w polskiej kulturze. Ale
nie powinien w polityce. Nie powinien też być doktryną porządkującą i
narzucają to "jak żyć". Zawsze będę stała na straży, by prawo w Polsce
chroniło wszystkich obywateli, a grupy mniejszościowe szczególnie.
Nie wymienię żadnego kraju, który mógłby być wzorem dla Polski. Każdy
jest unikatowy ze względu na kulturę i historię. Innymi drogami docierały
one także do wypracowanych systemów. Powinniśmy czerpać pozytywne
wzorce z tych, w których jest wysoki poziom zaufania do państwa, prawa
jednostki są respektowane, a społeczeństwa obywatelskie wysoko
rozwinięte.
Samorządy powinny przede wszystkim dostawać większe dotacje na
realizację zadań zlecanych przez Państwo. Od kilku lat mają one coraz
więcej obowiązków (chociażby w zakresie edukacji, świadczeń socjalnych)
a niekoniecznie pieniędzy z budżetu centralnego na ich realizację.
Co do finansowania inicjatyw światopoglądowych, to jestem oczywiście za.
Marzy mi się, by ta sama gmina dofinansowała jarmark bożonarodzeniowy i
np. marsz równości.
Co do ostatniego pytania to jestem zdecydowanie na tak. Z takimi
problemami borykają się chociażby wyznawcy prawosławia, którzy
obchodzą święta dwa tygodnie później.
Posłanka Monika Falej, Lewica - Wiosna

Moja wizja Polski jest chrześcijańska. Nie możemy zabronić pracować tym, którzy
nie chcą obchodzić Bożego Narodzenia, na tym polega wolność osobista
Moja wizja Polski jest oczywiście chrześcijańska. Nie jest możliwe inne postrzeganie
Polski ponieważ tkwimy od setek lat w cywilizacji chrześcijańskiej opartej na greckim
stosunku do prawdy, rzymskim prawie i chrześcijańskiej etyce. Walka z zasadami tej
cywilizacji może doprowadzić do wtargnięcia cywilizacji zupełnie odmiennej i to
dosłownie "po trupach", co obserwujemy obecnie w państwach Zachodu, gdzie inwazja
islamu jest aż nadto widoczna. Nie widzę kraju w Europie, który mógłby być wzorem do
naśladowania w kwestii wyznawanych wartości. Możemy jedynie iść za przykładem
niektórych poczynań poszczególnych państw, np. Szwajcarii z jej systemem zasad
wolnościowych (a więc chrześcijańskich), Słowacji, która odrzuciła antyrodzinną
Konwencję Stambulską czy Białorusi (tak, tak), której wieloletni "satrapa" nie pozwala na
marsze zboczeńców po ulicach miast.
Jarmark Bożonarodzeniowy ma być nie tyle neutralny światopoglądowo, co ma być
przedsięwzięciem jak najbardziej prywatnym- finansowanym z pieniędzy wystawców towarów, którzy chcą sprzedać
swoje produkty. Samorządy nigdy nie mają własnych pieniędzy (tak jak i rządy wszelakiej maści)- są to zawsze
pieniądze podatników. Samorząd może jedynie (i powinien) udostępnić miejsce publiczne na cele "jarmarczne"
niezależnie od szyldu jaki przyświeca handlarzom, chyba, że są towary siejące powszechne zgorszenie czy
propagujące zgubne ideologie typu GENDER.
KODEKS PRACY należy zlikwidować i przywrócić normalność czyli dobrowolność umów handlowych i
pracowniczych nieskrępowanych licznymi zakazami, nakazami, pozwoleniami i licencjami! W cywilizacji, w której
żyjemy święcimy Boże Narodzenie m.in. dniem wolnym od pracy, lecz nie możemy zabronić pracować tym, którzy
tego chcą- na tym polega wolność osobista. Jedynym warunkiem ma być nie przeszkadzanie innym w świętowaniu, a
więc zakaz wytwarzania hałasu, kurzu, dymu, blokowania chodnika, drogi itp. Tym, którzy stwierdzą, że muzułmanie
mają również prawo do swoich świąt i że również nie powinniśmy wtedy hałasować, odpowiadam: Nie, ponieważ
żyjemy w cywilizacji naszej- chrześcijańskiej i to my ustanawiamy święta, a oni muszą się dostosować.
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwin- Mikke
Wszystkich nas w Europie musi łączyć szacunek do człowieka
Europa to kontynent, gdzie mieszkają ludzie wielu religii i wyznań. W
Polsce dominują katolicy, w Rumunii i Grecji – prawosławni, w
Skandynawii – protestanci, ale już większość mieszkańców Albanii to
muzułmanie. Jesteśmy różnorodnym kontynentem i dlatego musimy
znaleźć formułę, w której przedstawiciele wszystkich religii, wyznań, a
także ateiści i agnostycy będą czuć się dobrze. Państwo ani Unia
Europejska nie może wprost wspierać żadnego z kościołów i związków
wyznaniowych, nie powinny też mówić, że odwołują się do systemu
wartości, który reprezentuje dany kościół lub związek wyznaniowy.
Wszystkich nas w Europie łączy szacunek do drugiego człowieka i takie
wartości, jak wolność, równość czy tolerancja. Ich przestrzeganie wystarczy, by stworzyć nasz wspólny, nowoczesny
dom, jaki stanowi Europa. Szczęśliwie większość europejskich państw szanuje te wartości. Dzięki temu dzisiaj
wszyscy możemy czuć się u siebie nie tylko w Olsztynie, ale też w Porto w Portugalii czy Pradze w Czechach. Na
pewno jestem pod wrażeniem, jak z różnorodnością radzą sobie Skandynawowie. Mieszkałem kiedyś w Norwegii i
wiem, że różnorodność wyznaniowa, religijna, rasowa czy narodowościowa nie stanowi tam problemu: ani dla
państwa, ani dla samych Norwegów. Na pewno warto, byśmy ich naśladowali.
Boże Narodzenie to dzisiaj nie tylko święto religijne, ale przede wszystkim – rodzinne. Czas, w którym spotykamy się z
krewnymi, odpoczywamy, spędzamy wspólnie czas, cieszymy się prezentami i tym, że są obok nas długo niewidziani
krewni. Jarmark Bożonarodzeniowy jest naprawdę fajną imprezą, podczas której miło czas mogą spędzić zarówno
wierzący, jak i niewierzący. Myślę, że warto, by każde miasto wspierało tę imprezę. Ale jeśli zapyta mnie Pan, czy
warto, by miasto dołożyło proboszczowi do nowego samochodu, to usłyszy Pan zdecydowany sprzeciw.
Co do ostatniego pytania sadzę, że Kodeks pracy musi traktować wszystkich pracowników tak samo, bez
różnicowania ze względu na religię czy wyznanie. Dlatego uważam, że jeśli są pracownicy, którzy chcą pracować w
święta, a pracodawca może im zapewnić do tego warunki – powinna być taka możliwość. Nie chciałbym jednak,
byśmy popadali w skrajności. Często jest tak, że okres świąteczny czy noworoczny to czas, w którym firmy pracują na
mniejszych obrotach, i myślę, że każdy pracownik– czy wierzący, czy niewierzący– może go wykorzystać na
odpoczynek czy nadrobienie domowych zaległości. Zgadzam się jednak, że modelem idealnym byłoby, by każdy pod
koniec grudnia robiłby to, na co ma ochotę. Nawet jeśli byłoby to chodzenie do pracy.
Poseł Lewica, Sekretarz Generalny SLD Marcin Kulasek

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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KONKURS: Spraw bliskim prezent. Wygraj
podwójną wejściówkę na super koncert w
Olsztynie. Wielkie gwiazdy polskiej sceny
muzycznej zaśpiewają świąteczne przeboje
Szybkimi krokami zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Wielu z nas już dziś myśli o
tym by spędzić czas z najbliższymi, zjeść ulubione potrawy, także jak co roku posłuchać ulubionych
kolęd czy przebojów świątecznych. Nie lada gratka szykuje sie dla mieszkańców Elbląga i Olsztyna,
którzy w okresie świąt będą mogli wybrać się na Christmas Timeǃ Concert.
Już w grudniu wielkie koncerty
w Olsztynie i Elblągu
Tym, którzy dokładnie interesują się polską
sceną muzyczną i koncertami dobrze znane
są już serie występów bardzo znanych
polskich artystów w towarzystwie orkiestry
wykonujących różnego rodzaju utwory.
Koncerty z serii Tribute to... i Tribute to... 2
zapisały się w sercach wielu miłośników
muzyki. Do tej pory słyszeliśmy wykonania
znanych utworów filmowych, utwory
legendarnych artystów. Tym razem najwięksi
polscy artyści zaśpiewają w wielu miastach
Polski światowe przeboje świąteczne z
towarzyszeniem orkiestry. Koncerty odbędą
się m.in. w: Suwałkach, Tarnowie,
Częstochowie, Koszalinie, Kielcach, Elblągu,
Olsztynie, Wałbrzychu.

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

KONKURS – Wygraj podwójne zaproszenie na Christmas Timeǃ Concert, który odbędzie się 27 grudnia w Olsztynie
Chcesz odpowiednio nastroić się do Świąt Bożego Narodzenia.... a przy okazji zobaczyć znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej? To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko wziąć
udział w konkursie i liczyć, że los uśmiechnie się właśnie do Ciebie.
Specjalnie dla czytelników Gazety Bogaty Region oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl przygotowaliśmy konkurs, gdzie do wygrania jest podwójna wejściówka
na Koncert "Christmas Timeǃ Concert", który odbędzie się 27 grudnia w Olsztynie.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 19 grudnia wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując „Kocham Świąteczny Czas”, a w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzyma osoba, która wyśle 19 grudnia e-maila jako 5-ta w kolejności tego dnia. Pierwszeństwo wygranej będą miały te osoby, które polubiły nasz fanpage przed 19
grudnia.
4) Z wygraną osobą skontaktujemy sie drogą mailową i wyślemy bilety w wersji elektronicznej lub drogą pocztową na wskazany przez wygranego adres.
Zapraszamy do zabawy i konkursu – Redakcja Bogaty Region

Tradycje chrześcijańskie powinny być przez instytucje państwowe i samorządowe pielęgnowane
Tradycji chrześcijańskiej, drugiej po greckiej tradycji stanowiącej fundament cywilizacji zachodniej, Europa zawdzięcza przekonanie, że obowiązkiem człowieka jest
odpowiedzialność za otaczający nas świat. Wspomnieć jednak należy o przerażających eksperymentach totalitarnych XX-wieku, gdzie doktryny nazizmu, faszyzmu i
komunizmu próbowały uczynić z człowieka pana życia i śmierci. Pamiętając bolesne doświadczenia przeszłości, również tej nieodległej, należy ograniczać tworzące się
systemy prawne budowane na szkodliwej ideologii ingerującej w struktury społeczne – w rodzinę, małżeństwo, wspólnoty, a mające na celu zbudowanie „nowego
wspaniałego świata” i nowego człowieka. Tradycja chrześcijańska to również gwarancja odpowiednio pojętej sprawiedliwości społecznej. Awans społeczny i pomnażanie
majątku powinny przebiegać w Europie i Polsce zgodnie z chrześcijańskimi zasadami moralności i wolą zachowania szacunku dla każdego człowieka. W encyklice
Sollicitudo rei socialis papież Jan Paweł II pisał: „(…) należy koniecznie napiętnować istnienie mechanizmów ekonomicznych, finansowych i społecznych, które, chociaż
są kierowane wolą ludzi, działają w sposób jakby automatyczny, umacniają stan bogactwa jednych i ubóstwa drugich”. Słowa te odnosiły się do stosunków między
państwami, ale z całą pewnością można je odnieść także do relacji wewnętrznych w społeczeństwach. Sprawę tę podjął także papież Franciszek, podkreślając:
„Podobnie jak przykazanie »nie zabijaj« ustala jasne granice dla zabezpieczenia wartości ludzkiego życia, dzisiaj musimy powiedzieć »nie« dla ekonomii wykluczenia i
nierówności społecznej. Ta ekonomia zabija. Prawo sprzyja silniejszemu, więc możny pożera słabszego. W wyniku tej sytuacji wielkie masy ludności są wykluczane i
marginalizowane, bez pracy, bez perspektyw, bez drogi wyjścia”. Prawo sprzyjające silniejszemu nie może być uznane za sprawiedliwe, lecz jest wyrazem darwinizmu społecznego, jakże często
występującego w Europie. Prawo i Sprawiedliwość odrzuca darwinizm społeczny, czyli realne różnicowanie ludzi wobec prawa.
Powstanie „Solidarności” poprzedziła pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w roku 1979. Jego słowa miały skutek niezwykły, ożywiając powszechną wiarę w odrodzenie Narodu. Przesłanie duchowe
dało jednocześnie wielki impuls polskiemu patriotyzmowi. Do dziś z wielką siłą brzmią jego słowa: „Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej”, „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”, „(…) proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię »Polska«, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (…)”. Biorąc to pod uwagę
śmiało można stwierdzić, że to właśnie Polska może być wzorem do naśladowania.
W Polsce nauce moralnej Kościoła można przeciwstawić tylko nihilizm. Znamy to z historii – próby zaszczepienia innego systemu wartości podejmowane przez zaborców lub komunistów oznaczały
w efekcie zwykle odrzucenie humanistycznych wartości i zrelatywizowanie kodeksu etycznego. Nauka Kościoła katolickiego, polska tradycja i polski patriotyzm silnie się ze sobą połączyły budując
tożsamość polityczną narodu. W tym kontekście trzeba wspomnieć osobę i naukę Prymasa Tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można być Polakiem nie będąc katolikiem, ani
osobą wierzącą, nie sposób jednak uznać, że polskość może istnieć bez tego dziedzictwa, jakie wniósł Kościół katolicki. Dlatego tradycje chrześcijańskie powinny być przez instytucje państwowe i
samorządowe pielęgnowane.
Korzystając z okazji, chciałbym tą drogą życzyć Państwu zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samej pomyślności w zbliżającym się Nowym 2020 Roku!
Dr Marcin Kazimierczuk, Radny sejmiku woj. warmińsko- mazurskiego
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Dom Pogodnego Seniora REMI już otwarty, trwa nabór na wolne miejsca
Problem starości dla osób aktywnych nie musi być bólem głowy. Wszystko za sprawą nowo otwartego Domu Pogodnego Seniora
w Bogaczewie k. Elbląga. Seniorzy znajdą tam komfortowe warunki do odpoczynku i otrzymają profesjonalną całodobową opiekę.
Trwa nabór na wolne miejsca - atrakcyjne położenie
Społeczeństwo polskie się starzeje. Wielu z nas, którzy zetkneli się z tym problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie,
że największą bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi miejscami dla naszych najbliższych. Poza
wolnymi miejscami chcemy jednocześnie by było to też miejsce z komfortowymi warunkami dla naszych najbliższych. Na całe szczęście
widać poprawę w tym zakresie i powstają nowe ośrodki, które świadczą właśnie takie usługi. Takim Domem Seniora, który spełnia powyższe
warunki z całą pewnością jest Dom Pogodnego Seniora w Bogaczewie k. Elbląga.
Atrakcyjne położenie
Jego niewątpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt położony jest koło trasy szybkiego ruchu S7 co umożliwia komfortowy dojazd dla
odwiedzających zarówno z Elbląga, Trójmiasta jak i innych miejscowości z woj. warmińsko-mazurskiego. Mimo bliskości S7 sam ośrodek
położony jest w cichej niewielkiej miejscowości Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umożliwia bezstresowe i komfortowe spędzanie czasu na
świeżym powietrzu.Cały obiekt mieszkalny nie posiada barier architektonicznych, a w części rekreacyjno-rechabilitacyjnej (wyposażonej w
basen, saunę, łaźnię parową, jacuzzi, groty solne oraz gabinety do masażu i rehabilitacji) dostęp ułatwiony jest poprzez zamontowane windy
co pozwoli każdemu seniorowi na komfortowy dostęp do strefy relaksu. Na zewnątrz znajduje się ogród z alejkami do spacerów, ławeczkami i
stolikami
Profesjonalna kadra, szereg aktywności i atrakcji dla pensjonariuszy
W Domu Pogodnego Seniora dostępne są pokoje 1 i 2-osobowe. W każdym z nich znajduje się łazienka, z pełnym węzłem sanitarnym i
elementy ułatwiające korzystanie z łazienek (pochwyty i siedzonka pod prysznicami). Dodatkowo zamontowana jest instalacja TV oraz
instalacja przywoławcza. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w gastronomi zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem
indywidualnych diet. W ciągu dnia seniorzy mają nieograniczony dostęp do różnych przekąsek, owoców i napoi.
Dom Pogodnego Seniora stawia też na szereg atrakcji. Oto niektóre z nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ławeczkami i stolikami - wieczorki integracyjne
- wycieczki (minimum 1 w miesiącu)
- zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycznego oraz zajęcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- możliwość uprawiania własnego ogródka (od wiosny 2019)
- staw wędkarski (od wiosny 2019)
- sala telewizyjna
- dostęp do aktualnej prasy oraz wiele innych
Wiemy jak ważna dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla naszych pensjonariuszy zadbaliśmy również o tą sprawę. W naszym
obiekcie znajduje się Kaplica gdzie odbywa się posługa duszpasterska w niedzielę oraz święta.

Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg
Reklama
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Powstała aplikacja ratująca jedzenie przed
zmarnowaniem – autorzy są zainteresowani jej
wprowadzeniem również w naszym regionie!
W Polsce 1,9 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie
dysponują oni kwotą mniejszą niż 514 zł. Szacuje się, że z kolei na całym świece co roku marnuje się 9 milinów
ton jedzenia, a w rzeczywistości może to być jeszcze więcej! Niedawno została uchwalona w Polsce ustawa o
ratowaniu jedzenia przed zmarnowaniem. Ponadto widać działania Banków Żywności. Wprowadzono
również aplikację "Too Good To Go", czyli "Za dobre, żeby miało się zmarnować". Póki co działa ona na terenie
Warszawy, ale jej autorzy są mocno zainteresowani wprowadzeniem jej również w naszym regionie!
Powstaje coraz więcej narzędzi
by zapobiec marnowaniu
żywności
Na poc z ątku sierpnia została
uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności.
Co to oznacza? Hiper- i supermarkety zawierają umowę
z wybraną organizacją pomocową.
Będą jej przekazywać niewykorzystaną żywność. Sklepy będą
miały także obowiązek organizowania akcji edukacyjnych na
temat tego, jak konsumenci mogą
ograniczyć marnowanie artykułów
spożywczych. Szacuje się, że
wprowadzenie takich działań
pomoże odzyskać 100 tysięcy ton
żywności rocznie. Ulgę odczują
również klienci sklepów, gdyż nie
będą już płacić za utylizację
niewkorzystanej żywności. Ustawa
pomoże uratować żywność ze
sklepów w wielkich ilościach. Co
jednak z żywnością, która marnuje
się w restauracjach? Na ratunek
przychodzi aplikacja "To Good To
Go".
Czym jest aplikacja "Too Good
To Go"?

Zbyt duże zamówien i e ilości
produktów, złe oszacowanie
po t rzeb, pomylenie zamówień
przez kelnera, mały zbyt danego
dania – to wszystko sprawia, że
codziennie mnóstwo jedzenia trafia
do śmietnika zamiast do ludzi. Jak
znaleźć chętnych n a pyszne
jedzenie, które mogłoby zostać
uratowane? Z pomocą przychodzi
aplikacja „Too Good To Go” - czyli
za dobre, żeby miało się
zmarnować.
Pobranie aplikacji jest bardzo
proste, wygląda tak samo jak przy
innych aplikacjach. Restauracje,
którym z jakiegoś powodu zostaje
świeże jedzenie, wystawiają oferty
na łamach aplikacji, po okazyjnych
cenach. Najc z ęście j robi ą to
późnym popołudniem lub
wieczorem. Dania kupione za
pomocą aplikacji kosztować mogą
ponad 5 0 proc. mniej niż w
normalnej sprzedaży. Klienci,
którzy zdecydują się na kupno,
muszą udać się osobiście i odebrać
swoje jedzenie.
Nigdy jednak nie wiemy co będzie
w środku paczki. Pewne jest to, że
za pyszne jedzenie zapłacimy o
wiele mniej, dodatkowo uratujemy

je od marnotrawstwa. W ten sposób
oszczędzają wszyscy - knajpy,
klienci, ale też planeta. W kwietniu
twórcy aplikacji podali, że dzięki
wprowadzeniu aplikacji zostało
"uratowanych" już ponad 11
milionów posiłków, co ograniczyło
emisję ponad 25 tys. ton dwutlenku
węgla.
Testy w Warszawie. W planach
również nasz region warmińskomazurski
Aplikacja dostępna jest na razie
tylko w Warszawie, ale jak
najbardziej planujemy rozwój w
innych miastach. Planujemy
nawiązać współpracę z siecią
kawiarni Etno Cafe, jak również z
hotelami z sieci Accor.
Co do startu - z radością donoszę,
że jesteśmy juz piątą najchętniej
ściąganą aplikacją w kategorii
żywność i napoje w AppStore, jak
również w Google Play, mamy
ogromne zainteresowanie wśród
użytkowników, co świadczy o tym,
że Polacy są zdecydowanie gotowi
na takie rozwiązania i chętnie
angażują się w walkę na rzecz
środowiska, jeśli mają do tego
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Wielkie oszczędności bez wychodzenia z domu! – tego jeszcze nie było
Wielu z nas w obecnym zabieganym świecie, nie
ma czasu aby wyszukać odpowiednią ofertę
abonamentu telewizyjnego czy internetu.
A jeszcze montaż i odpowiednie ustawienia
urządzeń to już istny horror. Naprzeciw tym
wyzwaniom wychodzi firma INSTA, której
pracownicy z wieloletnim doświadczeniem
w branży załatwią za nas wszelkie formalności i
sprawy techniczne.
Firma INSTA to zespół specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem w branży, którzy pomogą nam
wynegocjować najlepsze warunki cenowe ofert
produktowych sieci VECTRA oraz NC+ (Internet i
Telewizja). Dodatkowo dzięki wyborze tej firmy mamy
zagwarantowaną przez cały okres trwania umowy 24
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu techniczne
wsparcie.

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

dostępne narzędzia. Cały czas
pracujemy nad tym, by powiększać
sieć partnerską i zwiększać podaż,
bo naprawdę wszystkie paczki
znikają w ciągu kilku sekund. To
jednak dopiero początek drogi chcemy rozwinąć działalność w
całej Polsce i walczyć z
marnowaniem na wielu frontach: w
ujęciu konsumenckim i edukacyjnym poprzez aplikację
i szereg działań z przeróżnymi
instytucjami, placówkami
edukacyjnymi i fundacjami, jak
również na polu ustawodaczym
(globalnym celem jest wpłynięcie
na ustawodawstwo w 5 krajach do
końca 2020 roku). Niestety jeszcze
nie mamy konkretnych informacji,
ale na pewno okolice Elbląga
i województwo warmińskomazurskie to dla nas interesujący
kierunek rozwoju - chcemy być
wszędzie tam, gdzie marnuje się
jedzenie i temu zaradzić. - mówi
Magdalena Marzec, PR Too Good
To Go

Oddam obiad - Elbląg
Wymienione powyżej środki
ochrony jedzenia przed
zmarnowaniem działąją w dużej
skali. A jak każdy z nas może
działać w skali mikro? Jest sporo
lokalnych inicjatyw o których warto
się dowiedzieć. Dla przykładu np.
elbląska grupa "Oddam obiad". Jej
założyciele nazywani są
"elbląskimi Aniołami". Za pomocą
tej grupy każdy mieszkaniec
naszego miasta może pomóc
osobom potrzebującym. Zasada
jest taka, że jak masz coś do
jedzenia to dodajesz post na
Facebooku, a osoby, które wiedzą
komu to dać posiłek kontaktują się
prywatnie. Post możemy dodać na
Facebooku pod linkiem
https://www.facebook.com/groups
/156565765148407/about/
EG
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Mega obozy zimowe w Polsce i zagranicą! Spraw dzieciom przygodę życia
Sportowa Inicjatywa rewolucjonizuje na Warmii edukację pozaszkolną. Marki, które od 4 lat wykreowano
z sukcesem to: Szkółka Piłkarska Sportowa Inicjatywa WARMIA, Szkoła Tańca INICJATYWA Dance Studio,
Szkółka Jeździecka WARMIAK, a od września tego roku Klubokawiarnie Szyszka. Corocznym, najbardziej
wyczekiwanym projektem Sportowej Inicjatywy jest organizacja dwóch edycji najprawdopodobniej
najkreatywniejszych obozów w kraju: Summer i Winter Camp w kraju i za granicą.
Na tworzeniu niezapomnianych
W tym roku odpowiadamy na
Braniewo. Koszt obozu to 1440
wspomnień Waszych Pociech,
Wasze górskie potrzeby. I to nie
PLN, rozłożone w dogodnych,
Sportowa Inicjatywa zna się jak
byle jakie! Nasz Camp spędzimy
nieopodatkownych ratach.
mało kto! Wyjazdy są niezwykle
w południowej Małopolsce w
Organizator wspiera Rodziców,
fabularyzowane, odbywają się
regionie geograficznym Kotlina
chcących złożyć wnioski o
w programach piłkarskim i taneNowotarska i historycznodofinansowanie wypoczynku dzieci
cznym, na każdym zapraszamy
etnograficznym Podhale.
w zakładach pracy, poprzez
zagranicznych Gości. Fabularne
wystawienie stosownych
podróże dookoła świata, wesołe
Tym razem, wyjątkowo, nasz obóz
dokumentów. Wyjazd zgłaszany
pobudki, zbieranie punktów
potrwa o 1 dzień dłużej, więc czeka
jest do Kuratorium Oświaty.
indywidualnych i grupowych, talent
nas jeszcze większa moc atrakcji!
show z udziałem kadry to
Poza standardowymi treningami
A to tylko niektóre opinie
obowiązkowe punkty każdego
piłkarsko-tanecznymi, zagraRodziców po naszych obozach:
z wyjazdów. Regularne foto
nicznymi gościnnymi Instruktorami,
i wideorelacje, korzystanie
na uwagę zasługuje przygotowany
“Obóz bardzo udany wg mojej córki
z telefonów komórkowych w
przez nas program. Na wyjazd
zbyt krótki, bardzo dużo atrakwyznaczonym czasie daje
wyruszymy autokarem z doświadcyjnych zajęć zabaw wszelkiego
gwarancję tego, iż Pociechy
czonym Kierowcą zawodowym.
rodzaju. Wspaniałe kierownictwo z
wracają szczęśliwsze, bardziej
Nietuzinkową atrakcją będzie
ogromną pasją i talentem. Świetne
samodzielne z grupą nowo
zwiedzanie zimowej stolicy Polski podejście do dzieci, umiejętnie
poznanych Przyjaciół. Jeżeli zależy
Zakopanego. Wjazd na legendarną
dobrane zabawy.”
Tobie na bezpiecznym, pełnym
Gubałówkę umożliwi obserwacje
atrakcji wyjeździe Twojego dziecka
pasma Tatr. Zwolennicy wodnych
“Pełen profesjonalizm i pomy- koniecznie sprawdź co w tym
szaleństw nie spoczną dopóki nie
słowość Właścicieli w przysezonie przygotowała Sportowa
d o t r ą d o Te r m B U K O V I N A
gotowaniu obozów, masa atrakcji
Inicjatywa.
www.termybukovina.pl. Kolejną
dla dzieci, dzięki czemu dzieci nie
szaloną wycieczkę będzie dzień
zdążyły zatęsknić za rodzicami,
“Od 2016 roku - kreujemy,
spędzony na stoku na wyciągu
a po obozie z fascynacją
planujemy, przygotowujemy,
narciarskim Czerwienne
opowiadały o wrażeniach. Ocena
prawdopodobnie najkrewww.czerwienneski.pl” - mówi
za całokształt (Dzieci i Rodziców) atywniejsze obozy w kraju!
Małgorzata Siedlik - właściciel
Fantastyczny Obóz!!!!!”
Pracujemy w gronie stałej, sprawfirmy.
dzonej, lubiącej się nawzajem
Oferta skierowana jest do
“Moje dziecko wróciło zachwycone,
kadry o wysokich kwalifikacjach,
wszystkich mieszkańców
fajne zajęcia, świetna kadra, stroje
z milionem pomysłów, i sercem
w wieku 6-16 lat z terenu woj.
na pamiątkę - ekstra, dodatkowe
wkładanym w pracę z dziećmi
warmińsko-mazurskiego. Nie
atrakcje, typu. mam talent, czy
i młodzieżą.
musisz z nami trenować, ani mieć
ognisko i dyskoteki na szóstkę.
Bez względu na to, czy jesteś
sieci znajomych w Sportowej
Polecamy innym!”
Uczestnikiem naszych zajęć, czy
Inicjatywie, ponieważ za przeteż nie, Ty też możesz stworzyć
myślaną integrację Organizator
Zapisu na obóz można dokonać
swoje ferie niezapomnianymi
dba z niebywałą dokładnością,
poprzez stronę internetową
- z marką obozów Sportowa
Zbiórka wyjazdowa organizowana
sportowainicjatywa.pl lub pod nr
Inicjatywa.
jest z miast: Elbląg, Pieniężno,
+48661733079. Masz pytania?

TERMIN: 18-25.01.2020
DLA KOGO: 6-16 LAT
PROGRAM:
Piłkarski i taneczny
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek o podwyższonym standardzie, na wyłączność: https://na-kamiencu.pl
KOSZT:
Końcowy koszt obozu zimowego w cenie FIRST MINUTE do 31.12.2019 to 1440 PLN. Po
tym czasie kwota wzrasta o 100 PLN.
TRANSPORT:
Sprawdzony przewoźnik - autokarowy
TERMINARZ PŁATNOŚCI
I RATA: 300 ZŁ 14 DNI OD ZGŁOSZENIA
II RATA DO końca grudnia: 700 ZŁ
III RATA DO końca 15 stycznia: 440 ZŁ
Dane do przelewu:
SPORTOWA INICJATYWA Bartosz Siedlik
Ułowo 5/1, 14-500 Braniewo
Nr konta (mbank): 58 1140 2004 0000 3702 7253 1631
wpisując w tytule przelewu:
IMIĘ I NAZWISKO/ZIMOWY OBÓZ SPORTOWY 2020

Wątpliwości? Śmiało dzwoń,
Sportowa Inicjatywa chętnie udzieli
Tobie odpowiedzi na wszystkie
pytania. Po przesłaniu zgłoszenia
Organizator pocztą elektroniczną

lub tradycyjną przekaże Umowę
wraz z harmonogramem wpłat.

ZAPEWNIAMY
- dojazd autokarem w obie strony – wyjazd z lokalizacji Sportowej Inicjatywy, gdzie
odbywają się zajęcia;
4 posiłki dziennie;
opiekę medyczną;
wykwalifikowaną kadra trenerską i pedagogiczną;
7 noclegów w 4,5,6-osobowych pokojach o wysokim standardzie (ośrodek na wyłączność);
autorski program trenerski taneczny lub piłkarski;– sprzęt sportowy, sale i boiska
treningowe;
rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej;
ubezpieczenie NNW całej grupy;
foto-relacje z każdego dnia obozu;
wideo-relacje podsumowująca cały obóz.
ATRAKCJE
codzienny trening taneczny na salach;
codzienny trening piłkarski na boisku typu Orlik/hali sportowej;
turniej taneczny/turniej piłkarski z nagrodami;
zajęcia z elementami języka angielskiego;
wycieczka autokarowa na wyciąg narciarski w Czerwiennym wraz z wynajęciem sprzętu
narciarskiego, lekcją z Instruktorem oraz wykupionym karnetem (również dla osób
początkujących). UWAGA, Rodzice pociechy, które nie zdecydują się na lekcję jazdy na
nartach Organizator przygotował alternatywę interaktywnych zabaw na śniegu;
wycieczka autokarowa do Zakopanego wraz z wjazdem na Gubałówkę;
2,5 godziny szaleństw na TERMACH BUKOVINA
zajęcia z Gośćmi Specjalnymi (piłkarzem/tancerzem);
nagroda dla każdego Uczestnika;
wieczory filmowe.
Program może ulec zmianie.
codzienny trening piłkarski na boisku typu Orlik/hali sportowej;
turniej taneczny/turniej piłkarski z nagrodami;

