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Ruszają głosowania w budżetach obywatelskich! „Polskie Malediwy” na wyciągnięcie
Miliony złotych na pomysły mieszkańców
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Dumna, Bogata Polska bez zbędnej biurokracji ... poznaj
wizję Janusza Korwina-Mikke

MEGA KONKURS: Wygraj podwójną wejściówkę na
wielkie muzyczne wydarzenie w Olsztynie
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Debata Wyborcza
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Nie daj sobie wmówić, że Twój głos jest mało ważnyǃ - 13 października idź na wybory
Już za kilka dni wybije słynny i dobrze nam znany czas ciszy wyborczej. Swoją drogą po dziś dzień zastanawiam się, kto był na tyle odważny, by wprowadzić ciszę wyborczą zmuszając tym samym Kobiety by
milczały aż dwa dni...? Nie wiem czy wiecie, ale cisza wyborcza nie obowiązuje np. w USA oraz 13 krajach Unii Europejskiej, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Słowacja, Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Irlandia,
Estonia, Portugalia, Szwecja, Holandia czy Belgia. Tam jak widać dla Pań ma się zdecydowanie więcej wyrozumiałości.
Wróćmy jednak do kraju i naszych najbliższych wyborów do Sejmu i Senatu. 4 lata temu, frekwencja w warmińsko- mazurskim wyniosła 42,32 %ǃ Najniższa była w powiecie elbląskim (36,19 %), najwyższa w mieście
Olsztyn (56,64 %). Wygląda więc na to, że tam gdzie najwięcej pieniędzy (stolica województwa) tam również najwyższa świadomość mieszkańców, że udział w wyborach to bardzo ważna rzecz. Wielu z nas ulega
propagandzie, że głosowanie na jakieś ugrupowanie to głos stracony... Całkowity nonsensǃ Nie ma głosów straconych. O to, byś Ty, nie poszedł na wybory apelują zazwyczaj Ci, którzy nie chcą zmian i reform. Jeśli
co 4 lata chodzą Ci sami wyborcy układ na polskiej scenie politycznej niewiele może się zmienić bo większość co wybory głosuje na te same partie. Jeśli do głosowania dołączają nowi wyborcy wtedy mogą zacząć
dziać się cuda, gdyż pojawią się nowe głosy wyborców. Nowi wyborcy mogą dać PiS np. większość konstytucyjną albo wręcz przeciwnie mogą sprawić, że PiS straci samodzielną większość. W minionych wyborach
by PiS nie miał samodzielnej większości w Sejmie zabrakło np. by Lewica zdobyła o 0,45 % poparcia więcej lub partia KORWIN otrzymała 0,24 % poparcia więcej. Przyznacie, że czasem o przyszłości i losach kraju
może zadecydować kilkaset lub kilka tysięcy głosów w 38 milionowej Polsce.... Czasem o losach wyborów w całej Polsce mogą zadecydować głosy mieszkańców z Pasłęka, Górowa Iławeckiego, Bartoszyc czy
Ornety. Może trzeba sobie uświadomić, że warto chodzić na wybory i zagłosować tak jak czuję, a nie dać sobie wmówić, że mój głos nic nie zmienia. Nieważne czy głosuję na PiS, Lewicę, PSL- Koalicja Polska,
Konfederację czy Koalicję Obywatelską - ważne, że jestem wśród milionów Polaków, którzy od dawna rozumieją jak dużo znaczy ich głos i jak wiele JA mogę zmienićǃ
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Kompetencje fundamentem rozwoju
W Szwarcenowie (pow. nowomiejski), na terenie PPUH „Ziemar”, znajduje się Centrum Kompetencji BASF.
Wieloletnią współpracę z BASF podsumowuje prezes „Ziemaru”, Zbigniew Ziejewski.
Od czego rozpoczęła się
zobaczyć, jak wyglądają zasiewy
zwalczania chorób i regulowania
współpraca firm „Ziemar”
zbóż czy rzepaku, które potrakwzrostu, w uprawie zbóż Systiva®
i BASF?
towane odpowiednimi zabiegami
– do zaprawiania materiału
Inspiracją do współpracy z BASF
prezentują swój potencjał i wigor.
siewnego w celu zwalczania
był fakt, że ogromną część
W tym roku, podczas Dni Pola
patogenów nalistnych i poprawy
działalności mojej firmy zajmuje
BASF miała miejsce premiera
wigoru roślin jesienią Pontos® – do
nasiennictwo. Aby rozwijać się
wyjątkowego produktu do ochrony
zwalczania chwastów jedno i
i osiągać coraz wyższy poziom w tej
zbóż przed chorobami zawiedwuliściennych. Efekty działania
dziedzinie, potrzebne są odporającego substancję czynną.
tych produktów widać na polach.
wiednie kompetencje, a BASF jest
Jestem przekonany, że ta subMam na myśli lepszą jakość
podmiotem, który te kompetencje
stancja i oparte na niej produkty to
i większą ilość plonów, co z kolei
posiada.
przyszłość ochrony zbóż, a także
przekłada się na wymierny zysk
innych gatunków roślin uprawnych.
finansowy.
Jakie działania realizuje Centrum
Dzięki współpracy z BASF, na
Dlatego zamierzam w dalszym
Kompetencji BASF?
polach produkcyjnych korzystamy
ciągu bazować na technologiach
Co roku w czerwcu w Centrum
z najnowszych rozwiązań tej firmy.
BASF i korzystać z pomocy
Kompetencji BASF organizujemy
Aktualnie w uprawie rzepaku
specjalistów tej firmy. W Centrum
Dni Pola. Zaproszeni rolnicy mogą
stosujemy Caryx® – preparat do
Kompetencji BASF organizujemy
też szkolenia dla rolników. Dotyczą
one zagadnień związanych
z najnowszymi trendami w ochronie
roślin i agrotechnice. Dzięki nim
rolnicy w różnych okresach sezonu
wegetacyjnego obserwują, jak
prezentują się zasiewy.

Zbigniew Ziejewski
"Ludzie, z którymi współpracuję i których zatrudniam, to mój największy kapitał"

Pana największy sukces to…
…firma, którą stworzyłem od
podstaw. Zbudowałem nowe
obiekty, magazyny, linie do
zaprawiania nasion i produkcji
pasz. Od 2004 r. korzystałem
ze wsparcia inwestycji przy
wykorzystaniu dofinansowań
z programów unijnych. Działalność
firmy opieram na dwóch gałęziach – nasiennictwie i produkcji
drobiarskiej.

Tales of PINK FLOYD w Olsztyńskim
Planetarium
Pod kopułą Olsztyńskiego Planetarium po raz kolejny zabrzmi muzyka legendarnej formacji Pink Floyd!
Zapraszamy na koncerty z wizualizacjami na kopule Olsztyńskiego Planetarium. W dniach 15, 16 i 17
listopada 2019 na żywo zagra dla Was zespół Tales of PINK FLOYD!
Gość specjalny: Chór dziecięcy.
KONCERTY: 15, 16 i 17 listopada 2019
START: o godz. 19.00
MIEJSCE: sala projekcyjna Olsztyńskiego Planetarium (al. J. Piłsudskiego 38)
BILETY:
do 31 października 2019 r. - 35 zł
od 1 do 14 listopada 2019 r. - 40 zł
w dniach 15 - 17 listopada 2019 r. - 45 zł
Bilety na koncerty Tales of Pink Floyd do nabycia w kasie Planetarium.
Rezerwacja biletów możliwa jest tylko telefonicznie pod nr 89-650-04-20 w godzinach pracy OPiOA: poniedziałekpiątek w godz. 8.00-18.00 ; sobota-niedziela w godz.10.00-18.00.
Zarezerwowane bilety należy wykupić NAJPÓŹNIEJ, w ciągu tygodnia od daty rezerwacji, w kasie Planetarium.
Rezerwacje niewykupione do tego terminu zostaną ANULOWANE.
Płatności można dokonać przelewem najpóźniej do dnia 12.11.2019 r. na konto BOŚ SA O/Olsztyn nr: 88 1540
1072 2001 5000 3724 0002 (nie zapominając o podaniu imienia, nazwiska, oraz nr rezerwacji).
Bilety opłacone przelewem można odebrać w dniu koncertu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Cenię sobie ludzi, z którymi
współpracuję, otaczam się
kompetentną kadrą specjalistów,
w tym także ekspertów z BASF.
Moim bogactwem jest ich wiedza.
Ludzie, z którymi współpracuję i
których zatrudniam, to mój
największy kapitał.
W czym upatruje Pan perspektyw
dalszego rozwoju?
Niezwykle istotnym elementem
sukcesu jest współpraca, również
międzynarodowa. Centrum
Kompetencji BASF generuje nowe
możliwości rozwoju, podążania za
wiedzą, informacją i technologią –
i to jest przyszłościowy kierunek.
Chciałbym, aby Centrum
Kompetencji BASF służyło nie tylko
rolnikom z powiatu nowomiejskiego, ale również powiatów

ościennych – i do tego będę dążył.
Czy w napiętym grafiku znajduje
pan czas na realizacje pasji
i marzeń?
Staram się… Moim hobby są
szachy i turystyka, szczególnie
górska. Także w tej dziedzinie
angażowałem się w działalność
społeczną.
Byłem prezesem klubu turystyki
górskiej, prowadziłem hotele
studenckie, byłem pilotem
międzynarodowych wycieczek
zagranicznych, obszedłem
wszystkie pasma górskie Europy,
miałem też okazję zobaczyć
Himalaje.
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Dumna, Bogata Polska bez zbędnej biurokracji ... poznaj
wizję Janusza Korwina-Mikke
Janusz Korwin-Mikke od 1989 roku to lider prawdziwych wolnorynkowych formacji politycznych. Szczególną sympatię i poparcie znajduje wśród
młodego pokolenia oraz licznej grupy Polonii na emigracji, która nie dała rady żyć w Polsce z nadmiernym opodatkowaniem, składkami ZUS
i rozrośniętą biurokracją wybierając kraje, gdzie obywatel z niskimi i średnimi zarobkami może żyć godnie, np. USA czy Wielka Brytania. Poznajmy wizję
i plany na Polskę Janusza Korwina- Mikke, które przybliżą Polaków do bogactwa.
Pani e Januszu, skor o m am y
rozmawiać o bogactwie Polaków
zacznijmy więc od gospodarki.
Jest Pan zwolennikiem likwidacji
podatku dochodowego. Dlaczego
to tak ważne?
Podatki dochodowe, przychodowe,
obrotowe oraz od kupna - sprzedaży,
to grzywna za dobrą pracę. To mógł
wymyślić tylko kompletny idiota albo
socjalista. Jeśli już, to trzeba by
karać podatkiem tych, co zarabiają
m a ł o – c o by ich s kło niło d o
podwyższania kwalifikacji, by zaczęli
zarabiać dużo. Ale, oczywiście,
każdy taki podatek jest niedopu szcz a ln y ch oćby dl at ego , ż e
w normalnym państwie rząd nie ma
prawa wiedzieć, ile kto zarabia– bo to
stwarza dla urzędników pokusę, by
tę wiedzę wykorzystać.
Sporym kłopotem Polaków jest
zakup pierwszej nieruchomości.
Wielu bierze kredyty bankowe na
zakup nieruchomości na 30 lat
i dodatkowo dla Skarbu Państwa
mu s i za p ł a cić j e s zc ze tzw.
podatek od wzbogacenia (2% od
kupowanej nieruchomości). Czy
chciałby Pan to zmienić?
Tak, jak wspomniałem wcześniej, nie
powinno być podatków od kupnas prz ed aż y. Cen y są po tw o r n ie
zawyżone z powodu podatków.
P od a t ek p ł ac i rol n i k, mł yna r z ,
piekarz, sklep, ci co wożą zboże,
mąkę i chleb... A wszystko to jest
doliczone do ceny chleba!
Z mieszkaniami jest dużo gorzej.....
Panie Januszu, wielu Polaków,
pyta z czego w takim razie utrzyma
Pan wojsko, policję oraz urzęd-

ników? Mam rozumieć, że liczy
Pan na wpływy, np. z podatku
VAT? Obecnie w Polsce VAT
wynosi 23%, minimalny wymagany przez Unię Europejską to
15%. Czy moglibyśmy obniżyć
VAT do takiej wartości.
Każdy podatek jest złem, VAT jest
dużym złem, ale mniejszym, niż PIT,
CIT i PTU. Trzeba zlikwidować PIT,
CIT i PTU – i zobaczyć, czy można
obniżyć VAT do 15%? Moim zdaniem
likwidacja tych podatków spowoduje
drastyczny wzrost wpływów z VAT
(parę milionów firm zza granicy
zarejestruje się w Polsce, by nie
płacić podatków dochodowych...)ale gdyby trzeba było podwyższyć
VAT do 25%, to i tak byłoby
to BARDZO opłacalne. Wszystko
d l a te g o , b o z n i k a k o n i e c zn ość
rozliczania podatków dochodowych.
Ostatnio Prezes Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość
zaproponowali Polakom aż 4000
brutto pensji minimalnej. Dla
pr a coda w ców o znac z a to, że
muszą zapłacić 1 pracownikowi
ok. 4800 złotych. Czy to spowoduje likwidacje małych
i średnich polskich firm oraz
wzrost bezrobocia wśród pracowników na j m ni ej w y kw ali f ikowanych?
Ni e . L u d z i e z a cz n ą z a t ru d n ia ć
pracowników fikcyjnie, np. na ćwierć
etatu za 1000 złotych...
W Polsce kwota wolna od podatku
wynosi zaledwie 3091 złotych.
Oznacza to, że każdy zarabiający
powyżej tej kwoty zaczyna płacić
podatki. Dla przykładu, w afry-

kańskiej Botswanie kwota wolna
od pod atków wynosi 12 932
złotych, Filipinach 17 900 złotych,
Indiach 29 791 złotych, Niemczech
39 075 złotych, a Wielkiej Brytanii
59 748 złotych. Dlaczego polscy
o b y w a te le są go rs i o d afry kańskiej Botswany czy Niemiec
i Wielkiej Brytanii, gdzie emigruje
większość Polaków? Czy chciałby
Pan to zmienić?
Tak. Każdy kto zarabia mniej niż 40
milionów miesięcznie powinien być
zwolniony z podatku dochodowego.
A tak w ogóle: przecież mamy
w programie zlikwidować podatki
dochodowe –wtedy „problem kwoty
wolnej od podatku” znika, jak 99%
„problemów socjalistycznych”.
Gospodarka to nie wszystko. A co
ze sprawami światopoglądowymi? Co Pan sądzi o ruchach
LGBT? Przecież do tego, by
dowiedzieć się o stanie zdrowia
s w oj eg o part ner a wyst arczy
z w y kłe upo w a ż nien i e , a do
odziedziczenia majątku zwykły
testament. O co więc chodzi
środowiskom LGBT skoro
wszystko jest tak proste w świetle
polskiego prawa?
Ch odz i o o ś m ie sz e nie r o dz in y
i demontaż „patriarchalnego
systemu”.
Mł o d zi l u d zie z aws ze ro b i l i
r e w o lu c je . Gd y b y n i e m ł o d z i
ludzie walczący z władzą na
ulicach, dalej tkwilibyśmy
w czasach PRL. Teraz młodzi liczą
na wolnorynkowe reformy. Czy
młode pokolenie, ich rodzice oraz
babcie i dzi a d k o wi e, kt ór zy

zagłosują na Konfederację mogą
liczyć, że po raz pierwszy od 1989
roku dokonamy kolejnego skoku
cywilizacyjnego, a Konfederacja
obojętnie w jakiej koalicji będzie
stać po stronie swoich głównych
ideałów?
Tak, jestem tego pewien.
Na koniec rozwiejmy wszystkie
wątpliwości o których zawsze
mówią wielkie media. Czy dobrzy
urzędnicy mają się czego obawiać
czy też raczej jest Pan zwolennikiem pozostawienia ambitnych
urzędników z wyższymi pensjami
a likwidacją urzędników, którzy są
bo są... Kobiety? Co chce Pan im
zagwarantować...
20 lat temu ukazała się książka
składająca się z 11
wywiadów
z najbogatszymi ludźmi w USA.
Kariera WSZYSTKICH zaczęła się
od tego, że wywalono ich
z urzędniczej posady. Gdyby nie to,
nadal byliby na urzędniczej pensji...
Znam wielu takich i w Polsce.
Kobiety? Z reguły pensja kobiety po
odjęciu podatku równa się
podatkowi, jaki płaci mąż. Gdyby
mężów nie rujnować podatkami,
z d e c y d o w an a w ię k sz o ś ć k o b ie t
wybrałaby wygodną pracę w domu.
Ale jeśli któraś z Pań będzie chciała
pracować, nawet na pięciu etatach–
to proszę bardzo: chcącemu nie
dzieje się krzywda...
Dziękujemy za rozmowę i życzymy
realizacji planów o Bogatej Polsce

NOTKA BIOGRAFICZNA
Janusz Ryszard Korwin-Mikke (ur. 27 października 1942 w Warszawie)
Polski polityk, publicysta i filozof.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA:
Poseł na Sejm I kadencji (1991-1993) - proponował m.in. zakaz uchwalania budżetu Państwa z deficytem czyli nie zadłużania przyszłych
pokoleń Polaków, zgłosił projekt przeprowadzenia w Polsce lustracji osób pełniących państwowe stanowiska
Poseł Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014-2018) - dobrowolnie zrzekł sie mandatu by lepiej zająć się sprawami krajowymi
Kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach w 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015.

Założyciel i prezes:
Unia Polityki Realnej (1990–1997, 1999–2002)
Wolność i Praworządności (2009–2011)
Kongres Nowej Prawicy (2011–2015)
KORWiN (od 2015)
Jeden z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość (od 2019)

PUBLICYSTYKA:
W kilku tysiącach artykułów i felietonów oraz swojej karierze politycznej konsekwentnie prezentuje program wolności gospodarczej
i konieczności powrotu do tradycyjnych wartości. Autor książek: “Historia i zmiana” (cztery wydania podziemne) “Prowokacje”, “Ratujmy
Państwo” (Wyd. Prawnicze), “Nie tylko o Żydach” (Oficyna Liberałów), “Vademecum ojca” (Wyd. “PANTA”), “Rząd rżnie głupa” (wyd.
“Lucullus”, wybór przemówień w Sejmie), “U progu Wolności” (“Lucullus”), “Wizja Parlamentu w nowej Konstytucji” (Wydawnictwo
Sejmowe), “Zastanawiająca Tęsknota”, “Kara śmierci”, “Niebezpieczne Ubezpieczenia” “Rok 2007″,”Ekonomikka”, “Dekadencja” “Naprawić
Polskę – No problem”, oraz (wydane pod ziemią: “Ubezpieczenia”, “Rzecz o Podatkach”, “Honor, Prawda, Sprawiedliwość”. “Historia
i Zmiana”.
Pisze m.in. w dzienniku “SuperExpress” oraz tygodnikach: “Najwyższy CZAS!”( http://www.nczas.com), “ANGORA”, “Uważam Rze”

HOBBY:
Szachy, tenis, ping-pong, brydż, bilard, GO, warcaby – Mistrz Krajowy w brydżu, współautor (z mistrzem świata Andrzejem
Macieszczakiem) czterech książek oraz autor zbioru felietonów ,,Pewnego razu…”, okresami zawodowy brydżysta, członek Kadry
Narodowej.
Sfinansowano ze środków KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

2019
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Miażdżyca, borelioza, nowotwory. Innowacyjne
podejście do leczenia chorób cywilizacyjnych XXI wieku
Doktor Dariusz Siwik jest jednym z prekursorów stosowania terapii chelatacji EDTA na gruncie polskim. Poznał ją w USA
pod koniec lat 80. i stosuje w swoich przychodniach już prawie 25 lat. Badania koronarografii, jakie wykonują jego pacjenci
przed i po zabiegach, wykazują zmniejszenie się zmian miażdżycowych w tętnicach od 30% do 50%. Podobnie rzecz się ma
z inną jego autorską terapią, skuteczną w przypadku boreliozy czy astmy, a mianowicie ozonem podawanym
w zastrzykach dożylnie. Z sukcesem w wielu schorzeniach wykorzystuje także wiedzę, na temat podawania wysokich
dawek witaminy C we wlewach dożylnych.
Dzisiejsze choroby – skąd się biorą?
Jeszcze 100 lat temu miażdżyca była
nieznana. Podobnie rzecz się ma
z boreliozą. Fala nowotworów lawinowo
rośnie. Szukając wspólnego mianownika, zauważamy, że w XXI wieku
płacimy wysoką cenę za życie
w komforcie.
W krajach tzw. cywilizowanych nie
zaznajemy głodu, otoczeni jesteśmy
opieką medyczną, żyjemy bezpiecznie,
nie obawiając się wojny. Jednak już
wiemy, że coraz częściej produkcja
żywności odbywa się kosztem jej
jakości. Rolnictwo, tak jak inne
dziedziny, podlega prawom biznesu.
Odeszliśmy od produkcji żywności
w sposób tradycyjny. Bardziej liczy się
zysk, aniżeli jakość. Skutek? Chociaż
jesteśmy syci, nasze organizmy są
niedożywione. Brak mikroelementów w
żywności, stres, będący wynikiem
szybkiego życia i przeciążenia pracą,
osłabiają nasze ciała, dając pole
milionom mikroorganizmów, które na
skutek osłabienia naszego systemu
odporności, powodują choroby mniej
lub bardziej groźne.
Prawa biznesu wdzierają się też w sferę
opieki medycznej. Procedury drogie
często wypierają te tańsze, chociaż
skuteczne. Genialne wynalazki uczonych minionego wieku jak witamina C,
czy chelatacja EDTA wciąż nie mogą
przebić się do edukacji prozdrowotnej
i publicznych szpitali pomimo setek
udokumentowanych na świecie badań.
Doktor Dariusz Siwik prowadząc
prywatną praktykę od ponad 20 lat,
stara się korzystać z najlepszych
osiągnieć medycyny w leczeniu chorób
przewlekłych. Za najskuteczniejsze
uważa terapię chelatacji, ozonoterapię
i wlewy witaminy C, i takie też stosuje w
swoich przychodniach.

Kroplówki z EDTA wypłukują z
organizmu w pierwszej kolejności
metale ciężkie, takie jak ołów, nikiel,
kadm, rtęć. Wiadomo o tym już od 1948
r., kiedy to w USA zastosowano tę
terapię do odtruwania robotników
zatrutych ołowiem w fabryce akumulatorów. Zauważono wtedy, że po terapii
pacjentom ustąpiły też dolegliwości
miażdżycowe. Podchwyciło to wielu
amerykańskich lekarzy i zaczęło
stosować chelatację EDTA do leczenia
swoich pacjentów chorych właśnie na
miażdżycę. Z dobrym skutkiem.
Dzisiaj wiadomo, że metale ciężkie
zgromadzone przez lata w naszym
organizmie zaburzają jego metabolizm
i są jedną z najczęstszych przyczyn
nowotworów. W leczeniu raka ważne
jest, by wspomagać organizm w jego
walce z chorobą. Wszystkie terapie
stosowane przez doktora Siwika temu
służą.
Jakie są wskazania do chelatacji
w przypadku miażdżycy?








Co to jest chelatacja?
Chelatacja EDTA (to skrót od angielskiej
nazwy EthyleneDiamineTetraacetic
Acid) swoją nazwę bierze od organicznego związku chemicznego o nazwie
kwas wersenowy lub wersenian
dwusodowy. Ten związek wpuszczony
do krwi za pomocą dożylnej kroplówki
łatwo się wiąże z cząsteczkami metali,
w tym cząsteczkami wapnia w naszym
krwiobiegu, rozpuszczając złogi
miażdżycowe zalegające w naczyniach
krwionośnych. Następnie jest w 100%
wydalany z moczem. Zabieg poprawia
w ten sposób ukrwienie, co ma wpływ na
funkcjonowanie całego organizmu.




Choroby serca spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach
wieńcowych:
dusznica bolesna (bóle wywołane
niedoborem tlenu w mięśniu
sercowym);
przebyty zawał serca, wstawione
s t e n t y, b y - p a s s y ( r y z y k o
powtórnego zawału jest bardzo
wysokie);
Zaburzenia krążenia kończyn dolnych
(chromanie przestankowe), które
w 90 proc. przypadków są
następstwem miażdżycy, choroba
Bürgera i Raynauda;
Zaburzenia krążenia mózgowego
spowodowane zwężeniem światła
tętnic szyjnych i kręgowych;
Cukrzyca typu II, która zazwyczaj
występuje wraz z miażdżycą;
Choroba Alzheimera:
Zatrucie aluminium, rtęcią, kadmem,
ołowiem, arsenem, itd.

Istotną poprawę obserwuje się
w chorobach oczu spowodowanych
zwapnieniem siatkówki, zaburzeniach
słuchu, potencji, w migrenie,
zaburzeniach równowagi oraz w wielu
innych chorobach spowodowanych
zaburzeniami gospodarki wapnia
w organizmie.

Ozon w zastrzykach dożylnych
Metoda polega na podawaniu ozonu
bezpośrednio do krwi w formie
zastrzyku w ściśle określonych
dawkach i odstępach czasowych.
Ozon jest niezwykle skuteczny
w zmniejszaniu populacji w organizmie
bakterii beztlenowych, do których
należy Borellia, grzybów i wirusów.
Borrelia w swoim cyklu rozwojowym raz
na cztery tygodnie potrzebuje wyjść ze
swoich kryjówek do krwi. Objawy
chorobowe się w tym czasie nasilają.
Regularne przyjmowanie ozonu przez
wiele miesięcy skutecznie zabija krętki
borelli, systematycznie zmniejszając ich
populację i uniemożliwiając rozwój.
Podawany ozon pomaga układowi
odpornościowemu przejmować
stopniowo kontrolę nad tym patogenem.
W praktyce terapeutycznej doktor Siwik
obserwował już takie przypadki jak
zahamowanie u pacjenta postępującej
ślepoty wywołanej boreliozą i przywrócenie wzroku, ustąpienie silnych
alergii, w tym astmy. Cofanie się
różnych objawów typu ból stawów, bóle
głowy, powrót koncentracji, polepszenie
pamięci obserwuje się u wszystkich
p a c j e n t ó w, k t ó r z y p o d d a j ą s i ę
ozonoterapii.
Ozon podawany do krwi nie obciąża
wątroby i nie wyjaławia układu
pokarmowego, jak to ma miejsce
w przypadku długotrwałego stosowania
antybiotyków. Terapia ozonem trwa ok.
9 miesięcy. Zastrzyki aplikuje się raz
w tygodniu. Chelatację i ozonoterapię
doktor Siwik wspomaga wlewami
dożylnymi witaminy C w dużych
dawkach.
Co warto wiedzieć o witaminie C?
Jako jeden z pierwszych zaczął polecać
witaminę C w megadawkach w celu
zapobiegania oraz leczenia zwykłego
przeziębienia wybitny amerykański
fizyk i chemik, dwukrotny laureat
Nagrody Nobla, dr Linus Pauling (19011994).
Różnica rekomendowanych dawek
witaminy C między zaleceniami
medycyny konwencjonalnej i ortomolekularnej (koncentrującej się na
niedoborach w organizmie witamin,
minerałów i składników pokarmowych)
jest bardzo duża. Zalecane dzienne
spożycie witaminy C w Stanach
Zjednoczonych, podobnie jak w Polsce,
wynosi 90 mg dla dorosłych mężczyzn
i 75 mg dla kobiet. To niewiele więcej
powyżej minimum przeciw szkorbutowi.
A naukowcy w rodzaju Paulinga polecali
ponad 50 lat temu, jak i obecnie, ilości
od 2 g (2000 mg) do 20 g (20.000 mg)
dziennie. Różnice te są jeszcze większe
dla osób chorych.
W Centrum Medycznym Doktor Siwik
we wlewach stosuje się terapię
witaminą C w formie soli kwasu
askorbinowego, czyli askorbinianu
sodu. W poważniejszych chorobach
podawane są dawki co najmniej 1 g na
kilogram masy ciała lub większe, tj. 1,5
g/kg masy ciała. Aby działanie witaminy
C w organizmie rozłożyć na dłuższy
czas i by jej stężenie mogło być na
wysokim poziomie, witaminę C podaje
się razem z kwasem ALA (alfaliponowym).

Doktor Dariusz Siwik

Wypowiedzi pacjentów doktora Siwika można
obejrzeć na kanale filmowym You Tube: Doktor
Siwik
W olsztyńskiej przychodni doktor konsultuje we
wtorki w godzinach 10.00 – 14.00.
NZOZ OL - MED
ul. Janowicza 30a, Olsztyn
tel. 604 450 000
www.chelatacja.com,
www.doktorsiwik-olsztyn.pl
FB: Doktor Siwik - chelatacja, ozon, wit. C i inne
terapie

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Ruszają głosowania w budżetach obywatelskich!
Miliony złotych na pomysły mieszkańców
Ruszyły głosowania na Budżet Obywatelski 2020. Od tego roku głosować mogą również dzieci, wymaga to jednak
oświadczenia ze strony rodziców bądź opiekunów. Pamiętajmy, żeby głosować zgodnie z przynależnym okręgiem, gdyż w
przeciwny razie nasze głosy będą nieważne!
W Elblągu przeznaczono po 500 tys.
W Olsztynie łączna kwota projektów
wycinki z gazet, wspomnienia piłkarzy
złotych na 5 okręgów i ponad 600 tys.
zaplanowana jest na 6,4 mln zł
po latach. Realizacja pomysłu miałaby
zł na zadania ogólnomiejskie
Do 30 września trwała ocena zgłoszeń
kosztować 10 000 zł.
W Elblągu zatwierdzone zostały do
pod względem
formalnym i merygłosowania 33 zadania inwestycyjne
torycznym, a 1 października ruszyło
Zasady głosowania:
i 24 małe w 5 okręgach oraz 5 inicjatyw
głosowanie. Swoje głosy można
Głosy można oddawać elektronicznie
ogólnomiejskich. Głosowanie rozpooddawać tradycyjnie, w formie
lub tradycyjnie poprzez ankiety, które są
częło się 23 września, a kończy
wypełnionych kart papierowych, ankiet
dystrybuowane na terenie miast.
20 października 2019 roku.
lub elektronicznie. Głosowanie potrwa
Wypełnione karty w formie papierowej
do 15 października, a zwycięskie
należy składać wyłącznie w Biurze
projekty poznamy na początku
Budżet Obywatelski, jak zawsze jest
Podawczym Urzędu Miejskiego
podzielony na pięć okręgów, na które
listopada.
w Elblągu (ul. Łączności 1).
przypada 500 tys. zł oraz na zadania
Na projekty osiedlowe przeznaczono
Dla czytelników dobrze sprawdzonych
kwotę 4,4 mln zł, a na miejskie 2 mln zł.
ogólnomiejskie, gdzie do wydania
w bojach internetowych najłatwiej
Trzeba przyznać, że w tym roku
będzie 600 tys. 200 zł. W ramach
będzie to zrobić głosując przez strone
okręgów wyborczych i na zadania
olsztynianie postawili na zieleń
www.boglosowanie.umelblag.pl
ogólnomiejskie przewidzieliśmy po 50
i aktywność fizyczną w inwestycjach
ogólnomiejskich. Z kolei inicjatywy
tys. zł na projekty miękkie, a kwota
Przed głosowaniem na zadania
złożonego wniosku nie powinna
osiedlowe często dotyczą remontu
w poszczególnych okręgach warto
przekraczać 25 tys. zł.- mówił
chodników, modernizacji/budowy
sprawdzić do jakiego okręgu głosujący
wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak
placów zabaw.
/głosująca należy. Papierowe karty do
Bardzo ciekawie wygląda inicjatywa
głosowania dostępne są w Biurze
Najdrożdza inicjatywa ogólnomiejska
"Zielone Zatorze". Ostatnie wakacje
Podawczym Urzędu Miejskiego
opiewa na kwotę 600 tys. zł i dotyczy
w całej Polsce pokazały, że w miastach
w Elblągu (ul. Łączności 1), w Informacji
remontu muszli koncertowej w
przy coraz większych upałach brakuje
Turystycznej (Ratusz Staromiejski),
Bażantarnii. Wielu z nas z pewnością
miejsc pełnych zieleni, gdzie
Referacie Obsługi Kierowców
chciałaby, żeby koncertowa muszla
odczuwalna temperatura jest o wiele
(Pl. Dworcowy), Departamencie
nabrała wreszcie nowych kształtów, jest
niższa. Ten pomysł mógłby być dobrym
Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśmido tego idealna okazja, wystarczy
początkiem by mieszkańcy Zatorza stali
nowa), Zarządzie Budynków
zagłosować.
się dobrym przykładem w jakim
Komunalnych (ul. Ratuszowa), na
Najtańszy pomysł do realizacji
kierunku powinny się rozwijać
basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP
w ramach inicjatyw ogólnomiejskich to
olsztyńskie osiedla.
i Centrum Organizacji Pozarządowych
„OLIMPIJSKIE WSPOMNIENIA”
Przedstawiono również ciekawe
(ul. Związku Jaszczurczego).
wydanie książki opisującej najciepomysły na rozrywkę jak, np. "Szanty
kawsze sezony w dziejach drużyny
nad Łyną", "Staromiejskie wieczory
piłkarskiej Olimpia Elbląg: zdjęcia,
retro." czy "Ósemka bluesa".
Szanowni Państwo!!!
Od 23 września do 20 października można głosować na projekty w Budżecie
Obywatelskim. Prosimy o oddawanie głosów na filię nr 4 przy ul. Ogólnej:
Budżet Obywatelski 2020, okręg 2, projekty inwestycyjne, nazwa zadania:
Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej,
ul. Ogólna 59/1. Jeśli widzieliście Państwo, jak wygląda "Bulaj", Kostka lub
Cyberiada, to wiecie, jaka może być biblioteka. Filia nr 4 przy ul. Ogólnej to
przestrzeń, gdzie odbywają się zajęcia zarówno dla seniorów, jak i dla dzieci,
warsztaty językowe i komputerowe, spotkania z autorami i wystawy elbląskich
artystów-amatorów. Teraz możecie dać tym działaniom oprawę, na jaką
zasługują!Stwórzmy razem przyjazne i nowoczesne miejsce spotkań na
osiedlu Nad Jarem.

Zobacz więcej projektów na stronie:
www.glosujobo.olsztyn.eu/projekty
Bardzo ciekawy pomysł na głosowanie w Olsztynie- wybieramy
kilka projektów, różnie punktowanych
W tym roku karty do głosowania będą
dwie: jedna dla projektów osiedlowych
i jedna dla projektów miejskich. Tym
razem głosujemy aż na 6 projektów.
Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka
Olsztyna może zagłosować na trzy
osiedlowe i trzy miejskie projekty. Głosy
są zróżnicowane: najważniejszy projekt
I miejsce, potem II i III miejsce. Za
I miejsce są 3 punkty, za II – 2, a za III –
1 punkt. Wygrywa projekt, który
zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
Głosujemy raz na miejskie (oddając
max. 3 głosy) i raz na osiedlowe projekty

(oddając max. 3 głosy).
W Iławie mieszkańcy wybierają
między dwiema inicjatywami
Do Budżetu Obywatelskiego zostały
zgłoszone cztery propozycje. Dwie
z nich odpadły, ponieważ koszt ich
realizacji został niedoszacowany przez
składających wnioski. Do wyboru
iławianie mają zatem: park trampolin
w lubawskich Łazienkach, przy siłowni
zewnętrznej (oszacowany na 150
tysięcy złotych) lub budowa skateparku
na działkach numer 779/3, 785/2, 793/3
- obręb 3 (oszacowane na niespełna
150 tysięcy złotych). Głosowanie
rozpoczęło się 21 września i potrwa do
14 października.
EG

Reklama

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

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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MEGA KONKURS: Wygraj podwójną wejściówkę
na wielkie muzyczne wydarzenie w Olsztynie
Olsztynianie i mieszkańcy naszego regionu, znajdą się wśród zaledwie 12 miast w Polsce, gdzie odbędą się koncerty 2 części
projektu "Tribute to". Znane polskie gwiazdy oddadzą hołd nieżyjącym już artystom i wykonają m.in. utwory Michaela
Jacksona, Elvisa Presleya, Whitney Houston, Linkin Park i innych. Do wygrania 2 podwójne wejściówki na to wydarzenie.
Rusza 2 część projektu "Tribute to" - pierwsza seria zgromadziła ponad 30 tysięcy osób na widowniach w Polsce
Wydarzenie o nazwie "2 Tribute to..." to kontynuacja
przedsięwzięcia, które podbiło serca Polaków. Pierwsza część
projektu "Tribute to..." zgromadziła ponad 30 tysięcy osób na
widowni. Tym razem koncerty odbędą się w 12 miastach:
Koszalin, Lublin, Gdynia, Katowice, Toruń, Szczecin, Warszawa,
Wrocław, Kraków, Poznań, Zielona Góra oraz Olsztyn.
W tej edycji największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in.
Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Anna Wyszkoni, Kasia
Cerekwicka, Andrzej Piaseczny czy Krzysztof Cugowski
zaśpiewają utwory nieżyjących już artystów.
Usłyszymy zupełnie nowe utwory w niezwykłych aranżacjach
orkiestrowych z wykorzystaniem chóru, których nie można było
usłyszeć podczas 1 edycji koncertów. Imponująca scena pomieści
prawie 200 artystów. Dzieło stworzone przez Royal Concert z
pewnością usatysfakcjonuje wszystkich miłośników muzyki oraz
tańca.
Na jednej scenie wystąpi 100-osobowa Polska Orkiestra Muzyki
Filmowej pod batutą Jarosława Barowa, 50-osobowy chór oraz 10
niezwykłych polskich wokalistów.
Zatańczy Grupa Taneczna NEXT w spektakularnej choreografii
Tomasza Barańskiego.

Koncerty wspólnie poprowadzi Gabi Drzewiecka oraz Piotr Polk
Bilety dostępne są w cenie 99 PLN, 139 PLN, 169 PLN, 199 PLN,
239 PLN, 299 PLN oraz pakiet VIP w cenie 999 PLN
Warto zastanowić się nad zakupem ekskluzywnego pakiet-u VIP,
który obejmuje:
- wycieczkę za kulisy
- obecność podczas prób
- spotkanie z wybranymi artystami po koncercie
- pamiątkowe zdjęcie z artystami
- miejsce na specjalnych krzesłach przed samą sceną
- dedykowane wejście na koncert przed pozostałymi osobami
- oficjalny plakat z autografami artystów
- setlista koncertowa z autografami artystów
Bilety do nabycia: www.royalconcert.pl,
Wszelkie dodatkowe informacje:
tel.730 377 300
e-mail: biuro@royalconcert.pl , bilety@royalconcert.pl
Koncert "2 Tribute to" - 25 października 2019
Hala Urania Olsztyn
godzina 19:00

KONKURS – Wygraj podwójne zaproszenie na Koncert "2 Tribute to" w Olsztynie
Chcesz zobaczyć znane gwiazdy polskiej sceny muzycznej śpiewające utwory Twoich ulubionych artystów? To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko wziąć udział w konkursie i liczyć, że los
uśmiechnie się właśnie do Ciebie.
Specjalnie dla czytelników Gazety Bogaty Region oraz portali bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl przygotowaliśmy konkurs, gdzie do wygrania są aż 2 podwójne zaproszenia na Koncert "2
Tribute To", który odbędzie się 25 października w Olsztynie.
Co zrobić by wygrać?
1) Polub nasz profil Facebookowy Bogaty Region (https://www.facebook.com/BogatyRegion)
2) 13 października wyślij e-mail na adres redakcja@bogatyregion.pl w tytule maila wpisując „Uwielbiam Legendarnych Artystów”, a w treści maila wpisując swoje imię i nazwisko
3) Podwójną wejściówkę otrzymają dwie osoby. Będzie to osoba, która wyśle e-maila jako pierwsza 13 października i jako dwunasta w kolejności tego dnia. Pierwszeństwo wygranej będą miały te osoby, które
polubiły nasz fanpage przed 13 października.
4) Z wygranymi 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

Warzywa sezonowe w Naszej Diecie - Jesień to czas na dynie i cukinie!
Cukinia - choć dla wielu osób warzywo to nie ma zupełnie smaku- zdziwicie się próbując te przepisy! Cukinia jest warzywem lekkostrawnym i niskokalorycznym- 100 g surowej cukinii dostarcza tylko
ok. 16 kcal, 1,2 g białka, 0,1 g tłuszczów, 3,1 g węglowodanów oraz 1 g błonnika. To także dobre źródło witamin i składników mineralnych takich jak wapń, magnez, fosfor, potas, wit. C, K, witaminy z gr.
B, beta karoten czy kwas foliowy. Ze względu na swój niski indeks glikemiczny cukinia jest polecana również osobom z cukrzycą czy insulinoopornością - mówi dietetyk Aleksandra Radomska z
poradni Nasza Dieta.
Dynia - Trudno o bardziej niskokaloryczną, a przy tym sycącą bazę do dań jesiennych jak dynia. Wartość odżywcza-100 g dyni to niecałe 30 kcal i 3g błonnika, a w 90% składa się z wody! Dynia to bogactwo
betakarotenu i antyoksydantów, wit. A, C, E, dlatego też wzmocni nasz organizm przed jesiennymi chłodami. Zarówno pestki dyni, jak i słodkawy, sycący miąższ to również spore ilości selenu, cynku, żelaza i wapnia!
Z pewnością sprawdzi się zarówno do słodkich, jak i słonych potraw- podpowiada dietetyk Aleksandra Radomska.
Wielu z nas ma złe doświadczenia lub swoje przekonania, że rozpoczęcie diety to porzucenie wszystkich dotychczasowych posiłków, które lubiliśmy, zastąpienie ich małymi porcjami opartych na samych warzywach i
do tego to nieustające uczucie głodu. Coraz więcej osób w Polsce przekonuje się jednak, że współpraca z wyspecjalizowanym dietetykiem to sama przyjemność i poznawanie zupełnie nowych i doskonałych
smaków. 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. Dieta nie musi być pełna wyrzeczeń, warto spróbować!

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
Więcej informacji znajdziesz na:
www.nasza-dieta.pl
facebook.com/naszadieta/
instagram.com/naszadieta/
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Dla kogo jest Lewica?
Dla kogo jest Lewica? Odpowiedź na to ważne pytanie poznamy rozmawiając z Andrzejem Zielonką, numer 2 na liście Lewicy
w okręgu 34. To kandydat 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.
Panie Andrzeju skąd taki tytuł?
Obecnie w Polsce ludzi dzieli się na lepszy
i gorszy sort, poprawnych i niepoprawnych
światopoglądowo, PiS-owców i PO-wców.
Lewica jest po prostu dla ludzi, nie dzieli
społeczeństwa, ale walczy o to, aby każdy
Obywatel bez względu na płeć czy
wyznanie miał równe prawa. To gwarantuje
nasza Konstytucja. Niestety, w obecnym
układzie widać, że pewne grupy są
dyskryminowane i dlatego Lewica walczy
przede wszystkim o tych słabszych.
Kogo ma Pan na myśli?
Proszę zajrzeć do programu – przede
wszystkim są to Kobiety. W Polsce ciągle
mamy do czynienia z pewnego rodzaju
dyskryminacją – kobietom trudniej jest
znaleźć zatrudnienie, często zdarza się że
zarabiają mniej, a w rzeczywistości pracują
podwójnie – bo zazwyczaj dodatkowo
prowadzą gospodarstwa domowe.
Osobiście angażuję się od niedawna
w proste czynności domowe – gotuję,
piekę, zajmuję się ogrodem i wiem, że
pochłania to mnóstwo czasu.

tycznie ekstremalnych mogła być podjęta
bez zbędnych i upokarzających tłumaczeń
i procedur. Miłość jest silniejsza niż zakazy
więc nie zaglądajmy ludziom do łóżka i nie
rozliczajmy z ich życia – przecież i tak
postąpią jak im serce czy światopogląd
nakazuje.
A inne grupy?
Są nimi np. Seniorzy – wydatki na życie
pochłaniają znaczną o ile nie całą
emeryturę i jeśli do tego dołączyć wydatki
na leki czy tzw. „prywatne wizyty u lekarzy”
– Emerytów na godne życie z najniższym
świadczeniem po prostu nie stać. Lewica
postuluje wprowadzenie emerytury
minimalnej do 1600 zł „na rękę” a tym,
którzy samodzielnie nie potrafią już
funkcjonować i potrzebują opieki
zagwarantujemy świadczenie minimalne
w wysokości 2000 zł. Chcielibyśmy aby leki
dla Seniorów na receptę kosztowały jedynie
5 zł. Do tego jako jedyna partia zwiększymy
aż do 7.2% PKB wydatki na ochronę
zdrowia, co w znacznym stopniu usprawni
funkcjonowanie służby zdrowia i skróci
kolejki do specjalistów.

Szacunek Drogie Panie!
Dlatego Lewica będzie chciała poprawić
codzienność Waszą i Waszych Rodzin zajmiemy się zwiększeniem dostępności
miejsc w żłobkach i przedszkolach dla
dzieci, postaramy się zmienić prawo aby
in vitro było finansowane przez Państwo
oraz zmienić prawo aborcyjne, aby decyzja
w chwilach życiowo naprawdę drama-

Skąd na to wszystko znaleźć fundusze?
W chwili obecnej mamy silny wzrost
gospodarczy w oparciu o świetną
koniunkturę. To gwarantuje odpowiednie
wpływy do budżetu. Aby wzrost był trwały
musimy uczynić gospodarkę naszego kraju
bardziej innowacyjną, opartą na
odnawialnych źródłach energii. Nie
możemy być bez końca krajem, którego

Sfinansowano ze środków KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
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 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

gospodarka opiera się na tzw. „taniej sile
roboczej”, dlatego wprowadzimy program
wspierający innowacje. Jeśli tylko
wspomożemy młodych ludzi w pozostaniu
w Polsce – pomożemy im w otrzymaniu
pierwszego mieszkania, otworzeniu
własnej firmy, realizacji innowacyjnych
pomysłów oraz godziwym zarobku, zostaną
w Kraju - zaczną pracować i płacić podatki
w Polsce. To wszystko przekłada się
w prosty sposób na przyszłość, która nas
łączy.
Co dodałby Pan na zakończenie?
Polityką zajmuję się stosunkowo od
niedawna – przez całą moją służbę w Policji
nie należałem do żadnej partii, więc
nazywanie mnie „komuchem” jest
bezpodstawne. Związałem się z Lewicą, bo
jako jedyna partia gwarantuje równość
obywateli nie dzieląc ich i nie wchodząc
z butami w ich prywatne życie. Przy
obecnym układzie politycznym wolność
Obywatela jest zagrożona, a służby
państwowe nie spełniają funkcji, do których
zostały przeznaczone a wręcz odwrotnie.
Nie podoba mi się to i nie akceptuję
obecnego stylu rządzenia opartego na
ekipie dobranej „po znajomości”, a nie
według „fachowości”. Spośród wszystkich
ugrupowań politycznych biorących udział w
wyborach w 2019 r. tylko Lewica ma realny
program, który daje nadzieję na lepszą
przyszłość oraz gwarantuje ochronę
wolności i równości Obywateli.

www.bogatyregion.pl

Reklama

facebook.com/bogatyregion/
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Szanowni Wyborcy,
Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo, wybierając w 2015 jako Waszego
przedstawiciela w Sejmie. Wierzę, że Was nie zawiodłem, dlatego chcę po raz kolejny poprosić o Wasze
wsparcie i głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Minione 4 lata upłynęły pod znakiem
intensywnych prac w Komisjach czy w Zespołach Parlamentarnych, a także na staraniach czynionych
w celu rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest Warmińsko-Mazurskie. Przez ten czas udało nam się
osiągnąć wiele sukcesów jak choćby otwarcie chińskiego rynku dla polskiej branży drobiarskiej tak czynnie
działającej w naszym regionie. Nie chcę spocząć na laurach, lecz kontynuować ciężką pracę na rzecz
rozwoju naszego kraju i mam na to plan! Liczę, że przekona on Państwa do zagłosowania na mnie
13 października 2019.
Mój Program:
- Przywrócenie Małego Ruchu Granicznego
- Rozwój połączeń kolejowych w regionie, dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego
- Rozwój regionu dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej
- Rozwój i modernizacja jednostek wojskowych, zagwarantuje stabilne miejsca pracy
- Wsparcie kluczowych polskich branż na arenie międzynarodowej
- Naprawa systemu edukacji

Piotr Cieśliński to jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej w regionie – konferencja programowa

Reklama

Dziękuję, za Wasze wsparcie
Poseł Piotr Cieśliński

Jubileusz 20-lecia PWSZ

Wyjazdowe posiedzenie Podkomisji sejmowej ds. rozwoju
inteligentnych miast i elektromobilności w Elblągu

Z Panią Premier Ewą Kopacz w drodze do Elbląga

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych w Elblągu

Dożynki w Lelkowie

Polska Seniora w Ostródzie

Sfinansowano ze środków KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
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Bitwa o kanał i port dla Elbląga
O kanale przez Mierzeję pytają mnie wszyscy: górale, Kaszubi i Ślązacy. Wszyscy wiedzą, że coś takiego ma być, ale większość nie wie po co
się go buduje i czy rzeczywiście się zbuduje.I co gorsza, nie wiem co mam im odpowiedzieć, bo choć zajmuję się tym tematem już ponad 20
lat, to też nie wiem, czy ten kanał ktoś zbuduje, a jeżeli tak, to po co? Budowa kanału miała rozpocząć się w 2018 roku, ale – pomijając wycięte
drzewa – jeszcze się nie zaczęła (chociaż prawdopodobnie właśnie ogłoszono, że już podpisano umowę…).
Od 1996 roku, gdy prof. Tadeusz Jednorał wykazał, że ta inwestycja przyspieszy rozwój Elbląga i całego subregionu nadzalewowego i
przygranicznego, nikt nie ma wątpliwości, że najważniejszym celem statków, które wpłyną kanałem będzie port w Elblągu.
Podstawowym efektem zbudowania kanału miał być właśnie wzrost przewozów – głównie z Kaliningradu – ładunków do Elbląga, który po
kilku latach miał osiągnąć przeładunki 1,5 mln ton rocznie. To dałoby pracę dla co najmniej 700 osób.

KANAŁ, JAK AUTOSTRADA BEZ
ZJAZDÓW

NIE ZGADZAM SIĘ NA PRZEJĘCIE
PORTU!

KANAŁ I PORT TO WSPÓLNE
ZADANIE

Ale, gdy zacząłem dopytywać, gdzie
dokładnie zakończy się ten kanał, to
dowiedziałem się, że… 3km PRZED portem
w Elblągu. Czyli, że żaden większy statek nie
dopłynie do żadnego portu, bo chociaż kanał
będzie miał głębokość 5 metrów, to jedyny port
na jego trasie nadal będzie mógł obsłużyć statki
o zanurzeniu dwa razy mniejszym – do 2,3
metra.
Szacuje się, że cała inwestycja będzie
kosztować od 1,5 do 2 mld złotych. Brakujący
fragment toru wodnego w porcie oraz obrotnica
(miejsce, w którym statki mogą zawrócić) to
koszt ok. 100-150 mln zł, czyli 5-7% kosztów
inwestycji. Który Rząd wydaje 2 mld zł na
inwestycję i żałuje 100 mln zł, na zadania,
które umożliwią jej wykorzystanie? Ta tak,
jakby zbudować autostradę bez zjazdów. Kto
z niej skorzysta?
Gdy zacząłem zadawać takie pytania, reakcje –
także na stronach internetowych ministerstwa –
sugerowały, że to nieprawda, ale „masowa
akcja dezinformacji i manipulacji” i że pieniądze
dla portu w końcu się znajdą. Ponieważ
dokumenty tego nie potwierdzały, to przekaz się
zmienił…

Przekazanie portu, tylko po to, by rząd mógł
dokończyć inwestycję budowy kanału przez
Mierzeję, nie ma uzasadnienia.
Ustawa o portach i przystaniach morskich w
sposób jasny formułuje obowiązek
finansowania budowy i utrzymania
infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich (art. 23.3), w tym
w portach komunalnych (art. 23.1) ze
środków budżetu Państwa. Dotyczy to także
budowy torów wodnych w granicach portu (art.
2.5).
Ustawa zatem nie tylko pozwala, ale wręcz
NAKAZUJE państwu sfinansowanie
infrastruktury zapewniającej dostęp
do
portów komunalnych.
Przypomnę, że w debacie senackiej nad
specustawą nt. kanału przez Mierzeję –
16 marca 2017 r. – niestety proroczo
powiedziałem, że „popieram budowę kanału
przez Mierzeję, ale jednocześnie jestem
osobą, która nie widzi logiki w postępowaniu rządu, który ponoć chce tę
inwestycję zrealizować. Przedstawiam te
uwagi także po to, by w przypadku, gdyby
się okazało, że mam rację, nikt nie mógł
powiedzieć, że takiego scenariusza nie
można było przewidzieć”.
Wykrakałem i dzisiaj protestuję, przeciwko
próbom szantażu, wywarcia wpływu czy
choćby sugestiom, że sfinansowanie całej
inwestycji budowy kanału może być
uzależnione od tego, czy miasto Elbląg
będzie gotowe przekazać port na rzecz
państwa. Dla Elbląga rozwijający się port to nie
tylko perspektywa nowych miejsc pracy.
Własny port to przede wszystkim szansa na
zbudowanie silnej firmy, zaangażowanej
w rozwój swojego miasta i regionu. W dobie
globalizacji, która niemal wszystkie dyrekcje
dużych elbląskich firm wyprowadziła z miasta,
to wartość ogromna. Dlatego Port Morski
w Elblągu musi pozostać w rękach
samorządu.

Jednocześnie po raz kolejny apeluję
o rozszerzenie zakresu inwestycji o tor
wodny w Porcie Morskim w Elblągu (do
Mostu UE) i obrotnicy dla statków. Jeśli apel
nie zostanie przyjęty, biorą pod uwagę
zorganizowanie akcji zbierania podpisów
pod petycją do premiera w tej sprawie.
Przypomnę, że w 2014 roku rząd PO-PSL
podpisał zobowiązanie do sfinansowania
inwestycji przystosowujących port w Elblągu do
parametrów kanału przez Mierzeję. Kontrakt
podpisano w Elblągu. Byłem tego wydarzenia
świadkiem.

RZĄD CHCE PRZEJĄĆ PORT I
RZEKĘ ELBLĄG?
Nowy przekaz – oznajmiany głównie za
pośrednictwem medialnych wypowiedzi posłów
partii rządzącej – brzmi, że problem może
zostać rozwiązany, „jeżeli rząd przejmie
w swoje władanie zarówno port jak i rzekę
Elbląg”.
I ten kontekst nie mniej mnie przeraża. Bo
ujawnia, że być może rząd ma plan, którego
częścią jest przejęcie elbląskiego portu. Że
być może właśnie chodzi o to, by
beneficjentem budowy kanału został nie
port komunalny, ale… państwowy.

TE CIĄGŁE DYSKUSJE O KANALE
JUŻ NAS MĘCZĄ…
Mam świadomość, że już tylko Ślązakom,
góralom i Kaszubom chce się gadać o kanale.
Nad Zalewem i w Elblągu wszyscy już są tym
tematem zmęczeni.
Ale to jest bój przyszłość Elbląga. To
pierwsza tak wielka inwestycja rządowa na
rzecz Elbląga od czasów niemieckich dotacji,
które uratowały stocznie Schichaua. Do dzisiaj
produkuje się tu turbiny i przekładnie, które
eksportowane są na cały świat.
W przeciwieństwie do stoczni czy browaru, port
może na zawsze pozostać elbląski. Nie tylko
produkować, ale wspierać elbląską kulturę,
sport, zdrowie czy oświatę.
Dlatego musimy bronić zarówno tego, by kanał
przez Mierzeję został w końcu zbudowany, jak i
tego, by na jego końcu był port w Elblągu,
zdolny do przyjmowania statków i barek
o zanurzeniu do 4-4,5 metra i ładowności pięć
razy większej od barek obecnie wpływających
do portu.
Jerzy Wcisła
senator RP
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
Rozwoju Dróg Wodnych

Ostatni etap budowy kanału
przez Mierzeję
Budowa Kanału przez Mierzeję podzielona jest na
trzy etapy:

1.Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną.
2.Budowa toru wodnego przez Zalew Wiślany.
3.Budowa toru wodnego na rzece Elbląg.
Ten trzeci etap przedstawia mapka. Aktualne
plany zakładają budowę toru wodnego do punktu
P1 na wysokości oczyszczalni ścieków. Od tego
miejsca do nabrzeży portowych jest jeszcze ok. 3
km. Koszt pogłębienia tego odcinka wraz z tzw.
obrotnicą dla statków wynosi ok. 100-150 mln zł.
Elbląga nie stać na taki wydatek, dla Państwa to
podwyższenie kosztu budowy kanału o ok. 6-7%.

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

Luka Finance Centrum Finansowe
Adresy placówek:
ul. Łowicka 15 (wejście od ul. Ogólnej) 82-300 Elbląg
ul. Dąbrowszczaków 39/pok.303 10-542 Olsztyn
Tel. 600 89 48 27 ; 534 868 366 ; 534 868 377; 731 417 281
biuro@luka-finance.pl
www.luka-finance.pl
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„Polskie Malediwy” na wyciągnięcie ręki - piękny widok, który warto zobaczyć
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Malediwy – kogo nie zachwyca piękna, lazurowa, przejrzysta woda. Takie widoki pamięta się przez całe życie. Na
szczęście okazuje się, że by je zobaczyć nie musimy lecieć do Azji, wystarczy pojechać w okolice Łodzi, czyli tylko ok. 3,5
godziny podróży autem.
Widok „polskich Malediwów” tyle co
koszt paliwa ...
Osadnik Gajówka (Lazurowe Jezioro),
to właśnie w tym miejscu znajdują się
„polskie Malediwy”. Woda tutaj jest
przejrzysta, kolorystycznie przechodzi
od przejrzystego jasnego błękitu po
coraz ciemniejszy turkus. Wielu
zastanawia się dzięki czemu jezioro jest
takie czyste? Osadnik Gajówka jest
sztucznym zbiornikiem. Dawniej
znajdowała się tu Kopalnia Węgla
Brunatnego Adamów (do lat 70. XX
wieku), później wykorzystywane jako
składowisko żużli i popiołów Elektrowni
Adamów. Pusty dół został wypełniony
wodą i dziś jest bardzo ciekawą atrakcją
turystyczną. Osadnik Gajówka swój
turkusowy kolor wody zawdzięcza
węglanowi wapnia (transportowany
tutaj wraz ze wspomnianymi odpadami
paleniskowymi w formie pulpy).
Niestety, co bardzo ważne, nie można
się tu kąpać. Zabronione jest również
wchodzenie na brzeg jeziora, ponieważ
zapada się ono nawet pod niewielkim
ciężarem.
Osadnik Gajówka to świetne miejsce na
plener w słoneczną pogodę. Przy takim
zbiorniku zdjęcia wyjdą przepięknie,
egzotycznie. Na pewno niejedna
znajoma osoba nabierze się, że
wyjechałeś na prawdziwe Malediwy.

Piękne jezioro to atrakcja na jeden
dzień, a co jeśli planujemy dłuższy
urlop.
Niedaleko jeziora odpoczniemy
w słynnych Termach Uniejów
Termy Uniejów to kompleks basenowy,
w którym znajduje się wiele atrakcji. W
termach
znajduje się woda
pozyskiwana w sposób naturalny,
z trzech odwiertów o głębokości ponad
2 kilometrów spod powierzchni ziemi.
Dzięki swoim właściwościom woda
ta jest nazywana hipertermalną
i mineralną. Jej korzystny wpływ na
zdrowie i urodę został potwierdzony
badaniami naukowymi. Szczególnie
duże uznanie znajduje wśród osób
cierpiących na reumatyzm, dyskopatię,
nerwoból i schorzenia o podłożu
laryngologicznym. Uniejowska solanka
termalna znajduje zastosowanie przy
leczeniu chorób głównie: reumatoidalnych - zwyrodnień stawów,
ortopedyczno-urazowych i stanów po
zabiegach operacyjnych narządu
ruchu, skóry, schorzeń nosa, ucha,
gardła i krtani, nerwobólach,
dyskopatiach, nerwicach. Koszt
całodziennego biletu na kompleks
basenowy to 110 zł. Dodatkowo można
wykupić saunę i masaże.

W pobliżu term znajduje się Park linowy,
który jest świetną atrakcją dla osób w
każdym wieku. Park linowy to
doskonały pomysł dla tych, którzy
uwielbiają ekstremalne wyzwania
i aktywne formy spędzania wolnego
czasu. Park został otwarty w 2017 roku
t u ż n a d s a m ą r z e k ą Wa r t ą .
Przygotowane atrakcje zapewniają
mnóstwo adrenaliny niezależnie od
wieku. Park został tak zaprojektowany,
żeby sprostać wymaganiom, zarówno
gości bez żadnego doświadczenia
w tego typu atrakcjach, dzieciom,
osobom starszym, ale również tym, dla
których taka forma rozrywki nie jest
obca, jak i oczekują ekstremalnych
wrażeń.W parku znajduje się pięć tras o
różnym poziomie trudności. Na trasie
Mini Park dla gości w wieku od 3 do 13
lat, na całej długości (82 metry) znajduje
się siatka asekuracyjna. Mini Park
składa się z 10 domków zamontowanych na wysokości 1,5 metra,
a dzieci mogą skończyć zabawę
w dowolnym momencie zjeżdżając na
talerzyku bądź zjeżdżalni.
Park zamkowy w sąsiedztwie Term
i Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
Jeśli jeszcze brak Ci przygód i atrakcji to
warto odwiedzić też Park zamkowy.

Znajdziemy tu wyznaczone ścieżki do
rodzinnych bądź romantycznych
spacerów. To co wyróżnia park to jedna
z największych różnorodności drzewostanu w Polsce. Około 30 zbiorowisk
roślinnych, 81 taksonów drzew
i krzewów oraz okazy ornitologiczne – to
wszystko można podziwiać jako formę
relaksu po pobycie na Termach. Te
piękne okolice zostały docenione

i włączone do form ochronny przyrody:
Uniejowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i Natura 2000 Dolina
Środkowej Warty.
Jak widać urlopować można również
i w Polsce, i to udanieǃ
EG

W Elblągu odbyła się akcja „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”
Żyjemy w czasach, w których ekolodzy uważają, że już czas na ogłoszenie alarmu o zagrożeniu dla dalszego funkcjonowania naszej planety ze względu na zanieczyszczenia środowiska. We wrześniu odbyła
się akcja „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” była lekcją właściwego recyklingu i dbania o środowisko. Młodzież miała sposobność nauczyć się właściwych nawyków, które mogą mieć zbawienny
wpływ na przyszłe pokolenia.

Elbląska Bażantarnia wysprzątana
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski
bardzo serdecznie przywitał
wszystkich obecnych i wymienił
działania ,które miasto Elbląg
podejmuje, by dbać o nasze
środowisko. Następnie zaprosił
obecnych do wspólnego sprzątania
Bażantarni.
Akcję poparł również Poseł Piotr
Cieśliński, który razem ze swoim
teamem uczestniczył w sprzątaniu
naszej Bażantarni. Nagłośnienie
tematu kształcenia postaw ekologicznych u młodego pokolenia jest
bardzo ważne, dlatego dobrze, że w
takie akcje włączają się znani
i rozpoznawalni Posłowie z regionu,
którzy nadają akcji większy rozgłos.
Bardzo się cieszę i dziękuję tym,
którzy się angażują w takie akcje jak
ta dzisiejsza w Elblągu. (…) Czy
wiecie ile czasu rozkłada się jedna
butelka? 100 lat! Kto żyje 100 lat?
Prawie nikt. Pamiętajcie o tym, że
trzeba dbać o środowisko,
segregować śmieci. Wy jako
Reklama

najmłodsi, w przyszłości będziecie się
mierzyć z problemem zanieczyszczenia środowiska. Proszę was
tylko o jedno, abyście dbali
o środowisko,mieli nawyki
proekologiczne, abyście do tego
zachęcali innych i abyśmy razem
sprzątali świat. Ja wam dzisiaj chętnie
w tym pomogę!” – mówił Piotr
Cieśliński, Poseł RP
Zwrócono również uwagę, na to że
obecne działania mogą mieć
zbawienny wpływ na przyszłe
pokolenia.
Tylko dzięki takim akcjom możecie
zwrócić uwagę na to, że jest potrzeba
dbania o środowisko w którym
żyjemy, tak żeby następne pokolenia
mogły oddychać czystym powietrzem
i cieszyć się piękną przyrodą. Wasz
dzisiejszy przykład na pewno
pokaże innym, że warto dbać
o środowisko.” – mówił z kolei Andrzej
Lemanowic dyrektor ZUO
Pani Eliza Rogalska, pracownik ZUO,
przeprowadziła proekologiczną

lekcję w której dzieci nauczyły się
właściwej segregacji odpadów.
Postawione były trzy pojemniki na
śmieci, oznaczone właściwymi
kolorami. Pani Eliza pokazywała
różne odpady, a dzieci klasyfikowały
do którego pojemnika należy je
wrzucić.
Ochrona środowiska to bardzo
szerokie pojęcie. Jako ludzie
jesteśmy bardzo zależni od
środowiska potrzebujemy oddychać,
potrzebujemy czystej wody…
Człowiek korzystając z natury
niestety ją degraduje np. wycinając
drzewa. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj
po to, żeby nauczyć się mądrze
i rozsądnie korzystać z zasobów
naturalnych, które są ograniczone.
W dzisiejszych czasach robimy
bardzo dużo zakupów, kupujemy
nowe rzeczy a starymi szybko się
nudzimy. Robimy zakupy, a co za tym
idzie produkujemy odpady np.
opakowania. Spotkaliśmy się dzisiaj,
żeby zrobić coś dobrego dla
środowiska, przypomnieć sobie

zasady właściwego recyklingu.
Dowiemy się również jak można
przetworzyć surowce wtórne
i wykorzystać do nowych rzeczy.tłumaczyła najmłodszym Eliza
Rogalska, pracownik ZUO

Pamiętajmy o trwającym konkursie
„Ekologiczne charaktery”.
EG

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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