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Mocne podwyżki opłat za wywóz śmieci. Przede wszystkim winne unijne nakazy i
krajowe regulacje rządowe
Niestety, 2020 rok, stoi pod znakiem wielu podwyżek dla Polek i Polaków. Wiele mówi się o nadciągającej inflacji, co widzimy w sklepach, podwyżkach benzyny czy prądu. Sporym problemem
będą również dla wielu rodzin, zwłaszcza tych liczniejszych, podwyżki za wywóz śmieci. Opłaty mogą wzrosnąć nawet o kilkaset procent.

W Olsztynie i Elblągu stawki
mogą wzrosnąć nawet o 300%...
w mniejszych miastach trochę
mniej
W wielu miejscowościach w
regionie warmińsko- mazurskiego
zwiększeniu ulegną opłaty za
wywóz śmieci. W Olsztynie
i Elblągu wzrost opłat może
wynieść nawet o 300%, w
przypadku gdy mieszkańcy nie
będą segregować odpadów.
Elbląg:
2019 opłaty za wywóz śmieci:
-segregowane 12,30 złotych
- niesegregowane 21,60 złotych
2020 opłaty za wywóz śmieci
w Elblągu
- segregowane 17,40 złotych
- niesegregowane 34,80 złotych
Olsztyn:
2019 opłaty za wywóz śmieci:
- segregowane 18 złotych
W Olsztynie obowiązuje 1 stawka,
gdyż segregowanie w Olsztynie jest
obligatoryjne.
W przypadku niesegregowania na
mieszkańców nałożona jest stawka
3-krotności tej kwoty czyli 54 złote/
osoby
Bartoszyce:
2019 (do października opłaty
za wywóz śmieci:
- segregowane 14 złotych
- niesegregowane 21 złotych
2020 opłaty za wywóz śmieci:
- segregowane 18 złotych
- niesegregowane 36 złotych
Braniewo:
2019 opłaty za wywóz śmieci:
- segregowane 8 złotych
- niesegregowane 16,50 złotych
2020 opłaty za wywóz śmieci:
Nie są jeszcze znane nowe stawki
Miasto dopiero zaczyna nad tym

pracować. Wstępnie kalkulacje
oscylują wokół 21-25 złotych - mówi
Skarbnik Miasta.
Kuriozalna odpowiedzialność
zbiorowa
W najbliższym roku wzrost opłat za
wywóz śmieci może wynieść nawet
300% dla wielu mieszkańców nie
segregujących odpadów. Taka
sytuacja może mieć miejsce
w Elblągu. Wszystko przez
odpowiedzialność zbiorową, bo jak
gmina ma sprawdzić, który
z mieszkańców segreguje śmieci.
Dotychczas opłaty były uzależnione w Elblągu i innych miastach
od deklaracji mieszkańców. Teraz,
firma obsługująca dane nieruchomości, jeśli zauważy złą
segregacje odpadów, zgłosi to
gminie a ta będzie mogła nałożyć
wyższą opłatę na mieszkańców
danej nieruchomości czyli dotknie
ona wszystkich mieszkańców
(odpowiedzialność zbiorowa).
Trudno wyobrazić sobie bowiem
urzędników pochowanych
w ukryciu w kontenerach śmieciowych… W przypadku Elbląga
dla osób, które segregowały śmieci
wzrost w skutek odpowiedzialności
zbiorowej wyniesie z 12,30 złotych
do 34,80 złotych, czyli o prawie
300%. 3-krotny wzrost opłaty
obowiązuje również w Olsztynie.
Winni takiemu stanu rzeczy nie
s ą s a m o r z ą d o w c y. J e d n a
z przyczyn leży w Brukseli i Unii
Europejskiej...
Wielu z nas chciałoby za podwyżki
obarczyć lokalnych samor z ą d o w c ó w. P r e z y d e n t ó w,
Burmistrzów czy Radnych. Nic
bardziej mylnego. Wyższe koszty
wywozu śmieci to w dużej mierze
efekt unijnej dyrektywy. Zgodnie
z nimi nasz kraj, do końca 2020

roku, musi osiągnąć 50% poziom
odpadów podlegających
recyklingowi. Obecnie ten wskaźnik
wynosi 30%. Mało tego, wymagania UE, dotyczące odpadów
nadających się do przeróbki
i ponownego użycia, mają być
coraz większe w kolejnych latach.
Wszystko przez to, że Unia
Europejska wymyśliła sobie
w głowach unijnych biurokratów
rolę bycia światowym prymusem
w dbaniu o globalny klimat
i promowanie ekologicznych
postaw obywateli. Nie ma to jakiejś
większej racji powodzenia, gdyż w
tej akcji nie uczestniczą USA, Bliski
Wschód i Chiny. Pomijamy
naturalne procesy od tysięcy lat
ochłodzenia i ocieplenia klimatu.
Wszyscy z nas pamiętają
przyczynę utonięcia Titanica? Już
wtedy topniały lodowce, a przecież
fabryki czy przemysł motoryzacyjny
nie były tak rozwinięte jak dziś.
Unijni urzędnicy narzucając jednak
kolejne wymogi krajom członkowskim i poszczególnym gminom,
w tym polskim, zyskują szansę na
wyższe wpływy z podatków na
swoje dalsze biurokratyczne życie
w Brukseli.
Polska dostosowując się do
unijnych norm, w lipcu 2019 roku,
wprowadziła nowelizację Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach przez co gminy są
zmuszone podnosić opłaty dla
mieszkańców.
Dzieje się tak nie tylko w naszym
regionie. Oto kilka podwyżek
w 2020 roku za odpady segregowane:
Chełm – z 11 zł do ok. 20 zł
miesięcznie za osobę,
Katowice – z 14 zł do 21,30 zł,
Kielce – z 9,50 zł do ok. 20 zł,
Leszno – z 11,50 zł do 24 zł,
Malbork – z 13,50 zł do 20 zł,

Radomsko – z 10,50 zł do 16 zł,
Sosnowiec – z 11 zł do 17 zł,
Wałbrzych – z 12 zł do 27 zł.
Szkodliwe krajowe regulacje
sprzed lat. Rząd PiS przez
4 ostatnie lata nie zmienił nic.
Receptą jest tylko wolny rynek
proponowany przez Janusza
Korwina-Mikke, Prezesa partii
KORWIN
Poza zmianami narzuconymi Unii
Europejskiej, winne są też krajowe
regulacje jakie zostały uchwalone
w 2012 (za rządów PO- PSL, i nie
zmienione przez 4 lata rządów PiS).
Przed 2012 rokiem właściciel
nieruchomości mógł sam wybrać
firmę, która będzie odbierać od
niego śmieci. Od 2012 r. wyboru
dokonuje za mieszkańców gmina.
W efekcie tej zmiany wiele
przedsiębiorstw zajmujących się
wywozem śmieci zakończyło swoją
działalność, a te, które pozostały na
rynku, mogły dzięki zmniejszonej
konkurencji mocno podnieść ceny.
Gminy, które ogłaszają przetargi na
wywóz śmieci mają związane ręce
gdyż często zgłasza się tylko
1 podmiot, który winduje cenę.
Sprawę zbadał UOKiK. Jak się
okazuje w ostatnich 2 latach
w połowie gmin miejskich o
zamówienie ubiegał się tylko
1 przedsiębiorca. Przed 2012, tylko
w 8 % gmin usługi świadczył tylko 1
podmiot. W gminach gdzie
o kontrakt walczy większa liczba
firm zazwyczaj ceny są niższe dla
mieszkańców.

tylko jedna lokalna firma, która cenę
podniosła o 300%. Ogłosiliśmy
kolejny przetarg - mówi Katarzyna
Mirkowska, Skarbnik Miasta
Braniewa
Taką samą sytuację co do braku
większej ilości oferentów
w przetargach odnotowują
Bartoszyce co potwierdził nam
Robert Pająk, Sekretarz Miasta
Bartoszyc.
W Olsztynie nie odbył się przetarg
w 2020. Ostatni miał miejsce
w 2018 i obowiązuje do 2021 roku mówi z kolei rzecznik Urzędu
Miasta Olsztyna Marta Bartoszewicz
Jak więc widzimy wszelkie zmiany
prawne, urzędnicze ograniczające
konkurencję powodują w dłuższym
terminie wzrost cen. Potwierdza to
kolejny raz tezy głoszone od lat
przez Janusza Korwina- Mikke,
Prezesa partii KORWIN, wchodzącej w skład Konfederacji. Gdyby
na rynku wywozu śmieci dominował
całkowicie wolny rynek ceny z całą
pewnością byłyby niższe. O tym kto
wywozi śmieci i za ile decydowałby
bowiem konsument a nie urzędnik,
wprowadzający zmiany zza biurka
w Brukseli czy Warszawy. To
dewastuje wolny rynek. Prosta
zasada ekonomii, szkoda tylko, że
tak mało osób w Polsce i Europie
chce ją zrozumieć. No ale cóż,
nauka kosztuje, a od 2020 roku
kosztować będzie Polaków i
Europę coraz więcej….
red

Dzieje się tak również w naszym
regionie o czym informują nas
poszczególne samorządy.
W pierwszym przetargu na wywóz
śmieci na rok 2020 udział wzięła
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Olsztyn i Elbląg rekordowe podczas 28 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nasz region spisał się na medal
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zgodnie z zapowiedzią Jurka Owsiaka gra do końca świata i 1 dzień
dłużej. Co bardzo cieszy, z roku na rok, padają kolejne rekordy. Tak było również w naszym regionie
a mieszkańcy wykazali się wyjątkową hojnością.
Olsztyn i Elbląg z rekordami. Inne
miasta również na medal
28 finał WOŚP kwestowano pod
hasłem: "Wiatr w żagle". Zbierano
środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla

ratowania życia i zdrowia dzieci
potrzebujących różnego rodzaju
operacji. Aby operacje były
skuteczne i bezpieczne i aby jak
najmniej było powikłań, a wyniki
wczesne i odległe nie różniły się od
najlepszych na świecie, potrzebne

są najnowocześniejsze i bardzo
kosztowne urządzenia medyczne.
Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych,
oddziałów intensywnej terapii
pooperacyjnej, czy zakładów
diagnostyki obrazowej. Środki
zebrane podczas 28 finału mają
być przede wszystkim wykorzystane w takich dziedzinach
medycyny dziecięcej jak chirurgia
ogólna, kardiochirurgia czy
neurochirurgia.
W skali kraju na moment zakończenia finału padł rekord. Zebrano
kwotę ponad 115 milionów złotych.
Rok wcześniej było to 92 miliony
złotych.
Również w naszym regionie
mieszkańcy nie zawiedli.
Mamy to! Olsztyn po raz kolejny
pobił rekord! W tym roku Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
zebrała w Olsztynie 575 tysięcy
złotych i dodatkowo 6 046 zł
z eskarbonki! Ostateczną kwotę
poznamy 8 marca, ponieważ nadal

trwają licytacje na allegro. Drodzy
Olsztynianie pokazaliście, że macie
wielkie serca! Dziękuję za Waszą
szczodrość! Serdecznie podziękowania należą się również całemu
olsztyńskiemu sztabowi WOŚP
oraz oczywiście wszystkim wolontariuszom. Grajmy do końca świata
i o jeden dzień dłużej! - pisał na
swoim profilu Facebookowym
szczęśliwy Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz.
W Elblągu, również było rekordowo. Miasto przygotowało moc
atrakcji a o północy na tablicach
widniała kwota 560 tysięcy złotych.

W innych miastach zebrano
następujące kwoty:
Iława - 109 000 złotych
Ostróda - 87 000 złotych
Bartoszyce - 67 000 złotych
Braniewo - 46 988 złotych
Lidzbark Warmiński - 45 075
złotych
Lubawa - 42 000 złotych
Orneta - 22 034 złotych
Górowo Iławeckie - 13 464 złote
red

4

Styczeń

Sejm/ Elbląg

2020

Poseł PSL Zbigniew Ziejewski otworzył biuro poselskie w Elblągu: „Jesteśmy po to,
by pomagać mieszkańcom regionu rozwiązywać ich problemy”
W styczniu, w Elblągu, Poseł Zbigniew Ziejewski zainaugurował otwarcie swojego biura Poselskiego. Plany
pomocy mieszkańcom w bieżących sprawach są ambitne, a zespół osób jaki będzie działał wspólnie z Posłem
nastawiony jest na ciężką pracę na rzecz mieszkańców regionu.
Jesteśmy po to, by pomagać
mieszkańcom regionu
Poseł PSL Zbigniew Ziejewski, swoją
ciężką pracą w kampanii wyborczej,
ponownie wywalczył mandat w
okręgu 34 dla PSL. W minionych
wyborach otrzymał aż 9028 głosów.
Jego kolejne działania już po objęciu
mandatu Posła, pokazują, że jego
aktywna praca na rzecz mieszkańców regionu się nie kończy.
Od pierwszych dni Posłowania ,
jest niezwykle aktywny nie tylko
w Warszawie, ale przede wszystkim
w swoim okręgu wyborczym gdzie
uczestniczy w wielu wydarzeniach,
wspiera różne akcje charytatywne.
Na początku stycznia w Elblągu
zainaugurował działalność swojego
biura Poselskiego.

Otwieramy w Elblągu nowe biuro
poselskie z doskonałą kadrą.
Jesteśmy po to, by pomagać
mieszkańcom regionu. Tu będziemy
rozwiązywać problemy miesz kańców, a jeśli się nie da, będziemy je
przenosić na szczebel wyżej. Polskie
Stronnictwo Ludowe jest coraz lepiej
przyjmowane w terenie, a nasz
program cieszy się coraz większym
poparciem. Chcemy służyć mieszkańcom i mam nadzieję, że cztery lata
mojej obecności tutaj będą świadczyć
o tym, że były to dobrze przekazane
głosy na PSL- mówił zgromadzonym
Poseł PSL Zbigniew Ziejewski
Biuro będzie czynne od poniedziałku
do piątku. Nie zawsze będę mógł być
obecny, z racji swojej obecności
w Warszawie jako Poseł, ale z całą
pewnością znajdą Państwo tu mój

Warmińsko- Mazurskie to jeden z bastionów PSL. Od lewej Marszałek woj.
warmińsko- mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezes PSL Władysław KosiniakKamysz, Poseł PSL Zbigniew Ziejewski, Prezydent Elbląga Witold Wróblewski

zespół, który będzie starał się na
bieżąco pomagać mieszkańcom
Elbląga i pobliskiego regionu
w bieżących sprawach. Będzie
obecna Pani dyrektor biura, także
inne osoby, o różnych przekrojach,
różnych zawodach tak by jak najlepiej
doradzić w różnych sprawach
życiowych - powiedział Poseł
Zbigniew Ziejewski.
Wybitni goście na otwarcie biura
Poselskiego. Poruszono ważne
sprawy krajowe, które PSL chce
naprawiać
Podczas otwarcia Biura Poselskiego
Zbigniewa Ziejewskiego obecne były
znane twarze PSL. Na inaugurację
przyjechał Władysław KosiniakKamysz (Prezes PSL, kandydat na
Prezydenta Polski), marszałek woj.
warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin czy Prezydent Elbląga
Witold Wróblewski i wiceprezydent
Edward Pietrulewicz.
PSL nie jest już partią tylko i wyłącznie wsi. W ostatnich wyborach
parlamentarnych otrzymaliśmy tyle
samo głosów na wsi, jak i w miastach.
Pierwszy raz od 1947 roku z wyboru
warszawiaków mamy mandat
poselski w stolicy. W miastach
powyżej 500 tysięcy mieszkańców
otrzymaliśmy 6 procent poparcia.
W okręgu elbląskim PSL zdobył
mandat po dłuższej przerwie, mamy
tu swojego marszałka oraz swoich
burmistrzów, wójtów i starostów,
a Elbląg jest największym miastem
w Polsce, w którym rządzi przedstawiciel PSL. Chcę się wzorować na
samorządowcach, którzy budują
dobre wspólnoty lokalne, tak jak
w Elblągu. Dlatego tak często jestem

Sztabik WOŚP- PSL w Elblągu działał na dużych obrotach.
Ciekawe pomysły na aukcje Prezesa Władysława KosiniakaKamysza i Posła Zbigniewa Ziejewskiego
Podczas 28 finału WOŚP w sztabiku PSL Elbląg przy ulicy Nowowiejskiej nie brakowało wspaniałych emocji.
Działacze PSL przygotowali masę atrakcji co przekuło się na sporą ilość środków zebranych w celu wsparcia
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Ciekawe pomysły na aukcje
Prezesa PSL Władysława
Kosiniaka-Kamysza i Posła
Zbigniewa Ziejewskiego
Sztabik PSL w Elblągu podczas
28 finału WOŚP odwiedziło sporo
znanych gości. Akcję mocno wspierali
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski
oraz wiceprezydent Edward
Pietrulewicz. Dodatkowo na aukcje

WOŚP do licytacji Poseł PSL
Zbigniew Ziejewski przekazał do
wylicytowania wyjazd do Sejmu
dla dziecka wraz z Rodzicami
i rodzeństwem. Wspólnie z Prezesem
PSL Władysławem KosiniakiemKamyszem przekazali również
kalendarz na 2020 rok.
W sztabiku można było odwiedzić
kawiarenkę z pysznymi ciastami
i aromatyczną kawą.
Członkowie PSL czynnie wspierając
WOŚP kwestowali m.in. jako
średniowieczny rycerz Zakonu
Krzyżackiego (Tomasz Marecki)
i Kominiarz (Cezary Terech), którego
wraz z wolontariuszami można było
spotkać na elbląskich ulicach
od wczesnego poranka.
W biurze Posła PSL z naszego
okręgu Zbigniewa Ziejewskiego
prowadzone były przez Mateusza
Paradowskiego zajęcia z robotyki
za dobrowolny datek
do puszki
WOŚP. Ta zajęcia to niesamowita
atrakcja dla najmłodszych, którzy

pokochali edukację przekazywaną
w taki sposób.
Dzieci układały z puzzli trasę dla
robota programowalnego Ozobot.
Kiedy robot przemieszczał trasę
dzięki zastosowaniu
puzzli VR,
dzieci zapoznały się z wirtualną
rzeczywistością. Na zakończenie
zajęć uzupełniały kodami planszę
o tematyce ekologicznej.
Relację medialną przeprowadził
Tomasz Paradowski. Nad całością
wydarzenia czuwały: Beata
Chruścicka, Katarzyna Witowska.
red

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz:
PSL nie jest już partią tylko i wyłącznie wsi

tutaj. Będę zabiegał o to, by
przekazywać kompetencje do
samorządów. Jestem chyba jedynym
kandydatem na Prezydenta Polski,
który to gwarantuje. W ostatnim
czasie zabrano część kompetencji
samorządom, a na te, które
pozostały, nie daje się pieniędzy.
Trzeba z tym skończyć. Więcej
władzy w ręce ludzi, większa kontrola
społeczna
– stwierdził podczas
spotkania w Elblągu Prezes PSL
Władysław Kosiniak- Kamysz,
kandydat na Prezydenta Polski.
Poseł PSL Zbigniew Ziejewski
powiedział też trochę o tym o jakie
sprawy PSL chce zabiegać w Sejmie.
Poruszył ważny temat ustaw
obywatelskich, którzy zgłaszają
projekty obywatelskie po zebraniu
100 tys. podpisów.
Chcę powiedzieć jedną rzecz, to co
powiedział wcześniej Prezes PSL,
kandydat na Prezydenta Polski.
My chcemy wsłuchiwać się w wolę i
głos Narodu. Na początku stycznia
były w Sejmie procedowane dwie
ustawy, ustawy społeczne, gdzie

obywatele zebrali pod projektami
ponad 100 tysięcy podpisów. Była
procedowana m.in. ustawa
strażacka. gdzie chcemy pomóc strażakom, którzy pracowali minimum
10 lat. Chodzi nam o to by otrzymali
oni 20 złotych dodatkowo do
emerytury za każdy rok pracy, służby
w straży. Niestety muszę powiedzieć,
że ta ustawa przez wiele lat była
w tzw. zamrażarce sejmowej. My
chcemy się zająć takimi ustawami,
które nie były podnoszone przez jakiś
czas w debacie a Polacy jej
oczekiwali. Ochotnicze Straże
Pożarne są bardzo potrzebne, jak
podają statystyki, w Polsce co
3 minuty dochodzi do jakiegoś
pożaru. Musimy wspierać te
środowiska, które nie tylko pracują
społecznie ale też ratują nasze życiepodsumował Poseł Zbigniew
Ziejewski.
Biuro Posła PSL
Zbigniewa Ziejewskiego
ul. Nowowiejska 3A (lokal nr 8)
82-300 Elbląg
Poniedziałek- Piątek 9:00-17:00

www.bogatyregion.pl
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Wspaniała inwestycja w Elblągu za
20 milionów złotychǃ – drugiego takiego
centrum nie ma w regionie
Kiedyś wszyscy sądzili, że duże pieniądze da wyższe wykształcenie i ukończone studia wyższe. Rynek pracy
zweryfikował te poglądy i pokazał, że to jednak, Ci co mają fach w ręku, obecnie mogą zarobić naprawdę
duże pieniądze. Władze Elbląga stawiając na inwestycje w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Bema
pokazali, że czują bardzo dobrze trendy gospodarcze i mają szansę sprawić by Elbląg ponownie stał się
atrakcyjnym miastem dla młodych ludzi w subregionie.
Ta inwestycja to kluczowa
szansa na ściągnięcie młodych
osób do Elbląga i przedsiębiorców
10 stycznia, odbyło się uroczyste
otwarcie nowej inwestycji
w Elblągu. Przy ulicy Bema
dokonano modernizacji w Centrum
Edukacji Zawodowej, gdzie
obecnie uczy się ok. 1000 uczniów

zatrudnienia. Władze miasta
słusznie dostrzegły, że w Polsce
kuleje skuteczny system edukacji,
który współpracuje już podczas
etapu nauki z pracodawcami
z regionu. Centrum Edukacji
Zawodowej posiadając tak
nowoczesną bazę edukacyjną to
idealne miejsce by wdrożyć właśnie
taki model praktycznej edukacji.
Dzięki tej inwestycji Elbląg ma

uczelniami. Tych inwestycji by nie
było, gdyby nie dofinansowanie
z Unii Europejskiej, za co dziękuję marszałkowi województwa
Gustawowi Markowi Brzezinowi.
Zmieniamy dzięki temu kształcenie
zawodowe w naszym mieście.–
podkreślał Prezydent Elbląga
Witold Wróblewski.
Elbląskie Centrum może być
świadectwem dla całego kraju.
Takiego drugiego na Warmii
i Mazurach nie znajdziemy – mówił
marszałek woj. warmińskomazurskiego Gustaw Marek
Brzezin
Podczas spotkania obecny był
również Prezes PSL Władysław
Kosiniak - Kamysz, który
podkreślał, że model edukacji jaki
widzimy w Elblągu może być
wspaniałym przykładem nie tylko w
regionie, ale nawet dla całej Polski.

Poseł PSL Zbigniew Ziejewski wraz z uczniami szkoły
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i słuchaczy z Elbląga i regionu.
Całość inwestycji w ECEZ
kosztować będzie 20 milionów
złotych. Jednym z elementów była
budowa 4 pracowni nauki zawodustolarsko-ciesielskiej, budowlanej,
energii odnawialnej i odlewniczej
z kuźnią. W całym centrum działają
34 specjalistyczne pracownie nauki
zawodu. Uczniowie kształcą się
w branżach m.in. : motoryzacyjnej,
elektryczno – elektronicznej,
drzewnej, budowlanej, usługowej,
metalurgicznej.
Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej powstało, aby zwiększyć
współpracę szkół z pracodawcami,
a co za tym idzie, zapewnić
edukację zawodową wysokiej
jakości i stworzenie efektywnego
systemu przejścia z edukacji
(kształcenia i szkolenia) do

szansę stać się atrakcyjnym
miastem dla młodych ludzi
z regionu, którzy nie tylko będą tu
zdobywać praktyczną wiedzę, ale
później zdobędą dobrze płatny
zawód oraz na stałe osiądą
w mieście.
Wielokrotnie powtarzałem o tzw.
Złotym Trójkącie. Zależy nam
na wzmocnieniu praktycznego
aspektu kształcenia zawodowego
poprzez wytworzenie realnych
powiązań kształcenia zawodowego
realizowanego w systemie oświaty
z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zbliżenie szkolnictwa
zawodowego do rynku pracy
poprzez koordynację współpracy
elbląskich szkół zawodowych
z pracodawcami, instytucjami
związanymi z zatrudnieniem oraz

To jest przykład kształcenia
dualnego, czyli praktyka i nauka.
Uczymy, przygotowujemy młodzież
do tego, aby nie tylko miała wiedzę
teoretyczną, ale przede wszystkim
praktyczną. To jest wielka sprawa.
Praktyczne umiejętności są
podstawą, bo przedsiębiorcy
oczekują pracownika, który ma
doświadczenie. Przez lata był to
problem w Polsce, bo nie było gdzie
zdobywać tego doświadczenia.–
m ó w i ł Wł a d y s ł a w K o s i n i a k Kamysz, Prezes PSL.

Uroczyste przecięcie wstegi w Centrum Edukacji Zawodowej

kolejne projekty. Chodzi o inwestycje w siedzibę przy ul. Rawskiej,
gdzie powstanie experymentarium
i kolejne pracownie, tworzone
pod potrzeby przedsiębiorców.
Powinniśmy to dokończyć w tym
roku. Trzeba również dokształcić
kadrę do nowoczesnych urządzeń
i technologii – mówił prezydent
Elbląga Witold Wróblewski.
Podczas uroczystego otwarcia
obecni byli również przedsiębiorcy
z naszego regionu. Powodzenia
życzył m.in. Piotr Wójcik, Prezes
Meble Wójcik oraz Poseł PSL
i znany przedsiębiorca w regionie
Zbigniew Ziejewski. Obydwaj
Panowie, jak nikt inny wiedzą, jak
ważne dla przyszłości polskiej
gospodarki są właśnie takie
inwestycje jak ta, która właśnie
powstała w Elblągu.

Otwarcie Centrum Edukacji
Zawodowej to dobre wsparcie dla
lokalnych firm. To jest przyszłość,
we wszystkich powiatach takie
centra powinny istnieć, bo dzisiaj
przedsiębiorcy w obecnej dynamicznie rozwijającej się
gospodarce na świecie potrzebują
nowych, dobrze wykształconych
p r a c o w n i k ó w, i t u w ł a ś n i e
w Elblągu, wychodzimy temu
naprzeciw. Prezydent Elbląga
Witold Wróblewski bardzo dobrze
rozwija szkolnictwo zawodowe
w Elblągu, tworząc dobry klimat dla
przedsiębiorców - mówił obecny
podczas otwarcia Centrum Edukacji Zawodowej, Poseł PSL
Zbigniew Ziejewski, przedsiębiorca
zarządzający dużą firmą ZIEMAR
w naszym regionie.
red

Poseł PSL Zbigniew Ziejewski:
Takie centra powinny istnieć we
wszystkich powiatach. To jest
przyszłość, przedsiębiorcy
potrzebują dobrze wykształconych pracowników
Rozbudowa Centrum Edukacji
Zawodowej przy ul. Bema
stanowiła pierwszy etap. Z 20
milionów złotych na ten cel
przeznaczono ok. 12 milionów
złotych. Czekają nas jednak

Poseł PSL Zbigniew Ziejewski, przedsiębiorca. Jak nikt inny wie jak bardzo
w Polsce potrzebna jest dobra edukacja przyszłych pracowników
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Czy Polacy powinni ponosić koszty walki
Unii Europejskiej z globalnym ociepleniem?
Pytania zadane politykom tym razem brzmiały:
W ostatnim czasie Unia Europejska wzięła sobie na sztandary za cel walkę z globalnym ociepleniem.
Czy słusznie? Czy warto ponosić koszty w celu walki o ten cel? Oto nasze pytania:
1) Unia Europejska jako jeden z priorytetów obrała walkę z globalnym ociepleniem. Decyzje jakie zapadają
w Brukseli generują często wzrost kosztów dla Polaków np. wyższe koszty za wywóz śmieci, kary za
przekraczanie limitów CO2 itd. Jakie jest Pana/Pani zdanie na temat walki z globalnym ociepleniem?
Czy Polacy powinni ponosić koszty walki o ten cel jeśli w tym procesie nie uczestniczą obywatele dużych
gospodarek jak USA czy Chiny? Jaki kierunek powinien obrać polski rząd?
2) Bohaterką walki z globalnym ociepleniem w 2019 roku była Szwedka 16-letnia Greta Thuberg.
Jak ocenia Pan/Pani angażowanie się nastoletnich dzieci w sprawy polityczne i naukowe? Czy zgadza się
Pan/Pani z poglądami głoszonymi przez Gretę Thunberg?
Ochrona środowiska jest filarem nowoczesnego Państwa dobrobytu. Polska
podczas Katowickiego szczytu klimatycznego z sukcesem przeprowadziła
proces ujednolicenia światowej polityki
klimatycznej
Ochrona środowiska jest filarem nowoczesnego państwa dobrobytu i warunkiem
zrównoważonego rozwoju. Racjonalne wymogi
ochrony środowiska nie muszą kłócić się
z poprawą jakości życia obywateli i szybkim
wzrostem gospodarczym. W 2018 roku
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w latach 2008–2015
notorycznie przekraczała dobowe wartości dla stężenia pyłu PM10.
Również raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 2007–2015 wskazuje na
brak wystarczających działań w celu poprawy jakości powietrza w tamtym
okresie. Obecnie wdrażany jest kompleksowy i wieloletni program
poprawy jakości powietrza w Polsce. Smog jest realnym problemem,
utrudniającym życie i negatywnie wpływającym na zdrowie milionów
obywateli, ale tego problemu nie da się rozwiązać jedynie przez system
zakazów i nakazów. Dlatego właśnie wprowadzono program Czyste
Powietrze. W ramach programu dofinansowywane są przedsięwzięcia
w zakresie modernizacji i wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji
budynków. Złożono już ponad 72,5 tys. wniosków o pomoc na łączną
sumę prawie 1,7 mld złotych i podpisano niemal 28 tys. umów o wartości
prawie 500 mln złotych. Szacuje się, że do końca roku 2019 złożono ponad
100 tys. wniosków.
W grudniu 2018 roku podczas organizowanego w Katowicach szczytu
klimatycznego COP24, Polska podjęła inicjatywę i z sukcesem
przeprowadziła proces ujednolicenia światowej polityki klimatycznej, w
efekcie czego przyjęty jednogłośnie przez wszystkie państwa świata
został Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook). Jest to „mapa
drogowa” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r., mającego na celu
ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. To historyczny sukces dla
globalnej polityki klimatycznej. Zadbano, aby przyjęte rozwiązania w tej
dziedzinie były jak najkorzystniejsze dla Polski. Ten dyplomatyczny
i organizacyjny sukces pokazał, że Polska jest państwem godzącym różne
perspektywy i w praktyce implementującym ambitne zamierzenia
proekologiczne z poszanowaniem własnych interesów społecznoekonomicznych.
Warto też wskazać, że przywódcy unijni w grudniu 2019 r. porozumieli się
na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej
do 2050 r. Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania
neutralności klimatycznej w 2050 r. Państwa członkowskie zgodziły się
z tezą, że tempo dochodzenia do neutralności klimatycznej musi być
zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju
gospodarczego są poszczególne kraje. Dlatego trzeba zaznaczyć, że
koszt transformacji energetycznej w Polsce jest o wiele wyższy niż w wielu
krajach, które miały dużo więcej szczęścia od nas w ostatnich
kilkudziesięciu latach i oparły swoje systemy energetyczne o zupełnie inne
źródła energii, np. energię atomową. Blokujące wraz z Polską pół roku
temu neutralność klimatyczną Węgry i Czechy tym razem zgodziły się na
ten cel. Praga, posiadająca elektrownie atomowe, dostała wyraźny zapis,
który wskazuje na atom jako źródło energii, która może umożliwiać
przechodzenie do neutralności klimatycznej (dla Węgrów ta sprawa też
była ważna). W konkluzjach ze szczytu zapowiedziano powstanie
"mechanizmu sprawiedliwej transformacji", który ma uruchomić środki
w wysokości 100 mld euro. Znaczna część tego Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji przypadnie właśnie Polsce.
Dr Marcin Kazimierczuk, radny województwa warmińskomazurskiego, Prawo i Sprawiedliwość

Walka z tzw. globalnym ociepleniem ma na celu obciążenie kosztami krajów
biedniejszych i głupszych na rzecz krajów bogatszych i mądrzejszych. USA
i Chiny nie uległy kłamstwom szerzonym przez ekologicznych terrorystów.
Klimat zmieniał się zawsze w historii Ziemi jako wynik działania sił kosmicznych, na
które oczywiście człowiek nie miał i nie ma żadnego wpływu. Walka więc z tzw.
globalnym ociepleniem jest bezsensowna, a ma na celu obciążenie olbrzymimi
kosztami krajów biedniejszych i głupszych na rzecz krajów bogatszych i mądrzejszych.
Koszty wynikają z narzucania tym pierwszym tzw. kwot emisyjnych CO2. Wiąże się to
z ograniczaniem wykorzystywania węgla jako źródła taniej energii (sprzed
opodatkowania) i zmuszaniem ww. krajów do finansowania takich niewydajnych
energetycznie tworów jak wiatraki czy ogniwa fotowoltaiczne. Państwa poważne czyli
USA i Chiny nie dały się nabrać na kłamstwa szerzone przez ekologicznych terrorystów
i oszołomów z czego powinien wziąć przykład "rząd" polski wypowiadając wszelkie
umowy, które niszczą polski przemysł węglowy. Nie powinno się mylić "walki
z klimatem" z ochroną środowiska. Żeby chronić przed zanieczyszczeniem nasze
otoczenie (choćby przed osławionym smogiem) należy wykorzystać kopaliny w sposób nowoczesny np. przez
technologię zgazowania węgla- odsyłam do fachowych opracowań.
Panna Greta nie jest "bohaterką" tylko biednym dzieckiem, prawdopodobnie z cechami autyzmu, wykorzystywanym
przez pseudoekologicznych łobuzów do swoich celów. Zostały zaangażowane poważne pieniądze na rzecz
wypromowania tej dziewczynki, jako niezmożonej obrończyni szeroko pojętego "klimatu". Chodzi o takie medialne
pranie mózgu, które sprawi że każdy przeciwnik panny Grety zostanie okrzyknięty przestępcą niegodnym żyć na
planecie Ziemia. Czy wsadzanie do więzień za inne myślenie niż "ekologiczne" nastąpi już w tym roku? Zobaczymy.
Andrzej Wyrębek, Konfederacja, Wolność Janusza Korwina- Mikke

Nie tylko Greta Thunberg walczy o klimat na świecie. W Polsce
młodzież również organizowała strajki klimatyczne. Troska
o klimat to naprawdę wyzwanie naszych czasów
Globalne ocieplenie jest faktem. Każdy z nas odczuwa je na co dzień.
Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały w Polsce zimy kilkadziesiąt czy
nawet kilkanaście lat temu: śnieg leżał przez wiele miesięcy, a pierwsze
przymrozki zaczynały się w listopadzie. Dzisiaj jest cieplej. Myślę, że
wielu z nas polubiło ten nowy, łagodniejszy klimat. Globalne ocieplenie
to jednak nie tylko lżejsze zimy w Olsztynie czy Szczytnie, ale przede
wszystkim– topniejące lodowce, wyższy poziom wód, susze, wielkie
pożary i głód w niektórych rejonach świata. Za ten stan rzeczy
odpowiedzialny jest człowiek i każde państwo. Dlatego Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, musi włączyć się
w walkę o klimat, w walkę z globalnym ociepleniem. Zgadzam się, że niektóre decyzje, które podejmuje Bruksela, są
kontrowersyjne i nie zawsze korzystne dla Polski. Ale Parlament Europejski, Komisja Europejska czy Rada UE to
organy, w których zasiadają przedstawiciele Polski i mogą– na równi z innymi państwami– zabiegać o nasze
interesy. Od tego więc, jaką pozycję ma Polska, jaką pozycję ma partia rządząca, jak sprawni są nasi reprezentanci
w Brukseli, zależy, jaki koszt walki z globalnym ociepleniem poniesie Polska. Niestety, rządy Prawa
i Sprawiedliwości i pogarszający się wizerunek naszego kraju na arenie międzynarodowej na pewno nie pomagają.
Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony neguje potrzebę walki ze zmianami klimatu, z drugiej natomiast– nie potrafi
wywalczyć korzystnych dla nas rozwiązań. Jedno jest pewne: Polska musi włączyć się w walkę z globalnym
ociepleniem.
Przez lata narzekaliśmy, że młodzież nie angażuje się w sprawy publiczne, nie interesuje się polityką, jest obojętna
na problemy współczesnego świata. To się dzisiaj zmienia. Nie tylko zagranicą, ale także w Polsce odbyły się
młodzieżowe strajki klimatyczne. Młodzi ludzie pokazali, że czują się współodpowiedzialni za naszą przyszłość.
Bardzo mi się to podoba. Greta Thunberg jest młodą aktywistką: jej rola to zwrócić uwagę na sprawy klimatu. To jej
się udało. Może właśnie dlatego, że jest nastolatką? Przez lata o tych problemach mówili poważni naukowcy
i politycy, ale nie słuchano ich tak, jak dzisiaj słucha się młodej Szwedki. Do jej obecności w życiu publicznym pewnie
można mieć wiele zastrzeżeń: być może dla niej samej lepiej byłoby, gdyby czas poświęcony na walkę o dobry
klimat, spędziła w szkole. Myślę jednak, że te uwagi nie powinny przesłaniać idei Grety Thunberg. Troska o klimat to
naprawdę wyzwanie naszych czasów.
Marcin Kulasek, Nowa Lewica, SLD

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Greta Thunberg jako dziecko jest ofiarą obrzydliwej manipulacji, tak jak
młodych ludzi

wielu

Dzisiaj na salonach w Brukseli dominuje słowo wytrych – dekarbonizacja - i oznacza totalną
wojnę z węglem kopalnym, używanym w procesach ciepłowniczych i energetycznych.
Mówiąc prostym językiem – chodzi o elektrownie, ciepłownie i ogrzewanie domów. Węgiel
kopalny jest najtańszym paliwem co powoduje, że prąd, ciepła woda i ogrzewanie mieszkań
są dla odbiorców czyli nas obywateli również najtańsze. Ze spalania węgla (carbon)
powstaje dwutlenek węgla. Jak sięgnę pamięcią do lekcji chemii w szkole podstawowej to
uczono nas o węglowodorach gazowych i ciekłych do których zalicza się gaz ziemny,
benzyna i olej napędowy, zaliczane przez arystokrację Brukselską i „ekologów” za paliwa
czyste. Efektem ich spalania jest również CO2 czyli gaz cieplarniany. Jeśli porównać
światowe zużycie węgla a z drugiej strony węglowodorów gazowych i ciekłych to otrzymamy
następujący wynik. Węgla na świecie wydobywa się 6,9 mld ton z czego Chiny 2,6 mld ton,
USA 1,1 mld ton, Indie 0,5 mld ton, Australia 0,4 mld ton, RPA 0,35 mld ton co daje 4,95 mld
ton wydobycia poza Europą inaczej mówiąc 77% węgla wydobywa i zużywa reszta świata
i ma w nosie europejskich hipokrytów z Brukseli. Węglowodorów ciekłych świat zużywa dziennie 96 mln baryłek dziennie co rocznie daje
5,5 mld ton rocznie. Węglowodory gazowe to rocznie w przeliczeniu na tony stanowią zużycie 4,7 mld. Wynik końcowy jest taki – zużycie
węgla 6,9 mld ton a węglowodory
10,2 mld ton. Węgiel zatem odpowiada za 40 % emisji CO2 a benzyna ropa i gaz odpowiadają za 60%. To co jeszcze pamiętam ze szkoły
podstawowej, to czystym paliwem jest wodór, bo efektem jego spalania jest woda. Dlaczego zatem Unia Europejka nie stawia na to
paliwo ekologicznie czyste? Czyich interesów pilnuje Bruksela – BP, Shell-a, Totala, Statoil-a, Gazprom-u i innych? Po co to zakłamanie
gdy Niemcy otwierają, wielką nowoczesną elektrownię na węgiel brunatny wycinając przy tym dziesiątki tysięcy hektarów najstarszego
lasu w Europie, a na Polskę Komisja Europejska nakłada sankcje za obronę puszczy przed kornikiem i dąży do likwidacji górnictwa. Robi
to cynicznie z wykorzystaniem naszych ekologów i totalnej opozycji, robiących – zakładam - nie świadomie za pożytecznych idiotów.
Jeśli jest inaczej to są piątą kolumną i parchatymi zdrajcami na usługach ponad narodowych koncernów. Za ich zdradę jeśli jej ulegniemy
zapłacą wszyscy Polacy a mniej zamożni popadną w ubóstwo energetyczne.
W czasie bombardowania Aleppo w Syrii ratownicy i lekarze wydobyli spod gruzów zbombardowanego domu oszołomionego, rannego
i ubrudzonego sadzą chłopca. Dziennikarze zrobili film i zdjęcia, które obiegły cały świat. Później się okazało, że ten materiał był
troszeczkę zmanipulowany ale cel był dalece szlachetny – chodziło o przerażenie tzw demokratycznego wolnego świata, pijącego drinki
i zajadającego się do syta fast food -ami, by powstrzymał zabijanie bezbronnych Syryjczyków skutecznie, a nie ograniczał się tylko do
wydawania pełnych oburzenia not dyplomatycznych.
W przypadku Grety Thunberg posłużono się podstępnie ideologią służącą nie ziemi i przyrodzie ale gigantom paliwowym,
energetycznym i technologicznym, by biednym i rozwijającym się sprzedać to co i tak nie ma wpływu na globalne zmiany klimatyczne.
Wpływ człowieka jest tutaj śladowy. Przez miliardy lat to natura rządzi klimatem na Ziemi. Grenladia jak sama nazwa wskazuje to zielona
wyspa. Wikingowie wypasali tam stada owiec. Pokryła się lodem w czasach gdy nie było przemysłu a stal wytapiało się w dymarkach.
Człowiek najbardziej szkodzi środowisku i sobie chemią w rolnictwie, wprowadzając do gleby miliony ton herbicydów, pestycydów,
antybiotyków i chemii spożywczej. To jest największe zagrożenie zagrożenie dla populacji ludzkiej. Greta Thunberg jako dziecko jest
ofiarą obrzydliwej manipulacji, tak jak wielu młodych ludzi.
Stefan Rembelski, Kukiz'15

Reklama

7
W 2050 roku tereny miedzy
Gdańskiem a Elblągiem będą
częściowo zalewane poprzez
podnoszący się poziom mórz

Katastrofa klimatyczna - bo tak
należy już mówić m.in.
o globalnym ociepleniu - to fakt,
którego nie można zignorować.
To nie tylko płonąca Australia,
ale też susza w województwie
łódzkim- spadło w nim mniej deszczu niż w Egipcie. Naukowcy
szacują, że przez podnoszący się poziom mórz tereny pomiędzy
Gdańskiem a Elblągiem już w 2050 roku będą okresowo zalewane.
Odpowiedzialnością za tę katastrofę i działaniami przeciw niej nie
należy obarczać zwykłego, szarego człowieka. Zdecydowanie
wyższe koszty powinny ponieść korporacje, które są szczególnie
przez polski rząd chronione, a które najbardziej szkodzą środowisku
naturalnemu. To one powinny zostać obarczone podatkami i być
zobowiązane do działań na rzecz natury. Unia Europejska musi
wpłynąć na USA i Chiny - wszyscy żyjemy na jednej planecie i ich
decyzje są decyzjami, za które także my płacimy, np. deszczami, które
zawierają plastik.
Co do Grety Thunberg uważam, że poruszyła ludzi - nie tylko młodzież
- na całym świecie. Zaangażowanie nastolatków i nastolatek
w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest tym cenniejsze, że to oni i ich
dzieci będą najbardziej płacić za nasze decyzje. To oni budują
społeczeństwo obywatelskie, które w Polsce po komunizmie wciąż
nie zdołało się wytworzyć. Uważam jednak, że nie należy mówić
o „poglądach” Grety Thunberg, bo ona mówi po prostu o naukowych
ustaleniach. Bardzo ją szanuję - niewiele 16-latek ma czelność
przeciwstawiać się największym tego świata, co zrobiła np. podczas
szczytu ONZ.
Emilia Bartkowska, Partia RAZEM
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Nowy Rok, Nowa Ja! Czy początek roku
to dobry moment by rozpocząć przygodę
z dietetykiem?
Wielu z nas ma złe doświadczenia lub swoje przekonania, że rozpoczęcie diety to porzucenie wszystkich
dotychczasowych posiłków, które lubiliśmy, zastąpienie ich małymi porcjami opartych na samych
warzywach i do tego to nieustające uczucie głodu. Coraz więcej osób w Polsce przekonuje się jednak, że
współpraca z wyspecjalizowanym dietetykiem to sama przyjemność i poznawanie zupełnie nowych
i doskonałych smaków. Połowa stycznia za nami, a my jesteśmy ciekawi Waszych postanowień
noworocznych zwłaszcza tych związanych z poprawą samopoczucia i sylwetki. O tym czy początek nowego
roku to by rozpocząć przygodę z dietetykiem rozmawiamy z Aleksandrą Radomską z Poradni Nasza Dieta.
Z jakimi problemami pojawiają
się pacjenci w Pani gabinecie?
Najczęściej są to osoby z nadwagą
lub otyłością, które chcą zmienić
coś w swoim życiu i zadbać o swój
wygląd, jak i zdrowie. Otyłość
wynika u nich zazwyczaj z nieprawidłowych nawyków żywieniowych
lub też jest to efekt pakietu chorób

lub zaburzeń hormonalnych (np.
nieprawidłowa praca tarczycy).
Bardzo często są to też osoby,
którym w przeszłości udało się
osiągnąć sukces, gubiąc sporo
kilogramów w krótkim czasie,
jednak masa ciała wróciła z czasem
z efektem jo-jo. Zdrowe i rozsądne
tempo chudnięcia to 0,5-1 kg na

tydzień. Zbyt szybki spadek masy
ciała wpływa często na utratę wody
i masy mięśniowej w organizmie,
a nie pożądanego tłuszczu.
Dlatego wszelkie głodówki czy diety
restrykcyjne są niedoborowe,
wpływają na rozregulowanie pracy
metabolizmu i pogorszenie stanu
zdrowia i samopoczucia.
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Jakie błędy żywieniowe spotyka
Pani najczęściej u swoich
pacjentów?
Najczęstsze błędy, czy też nawyki
żywieniowe, które pojawiają się
u moich pacjentów to brak regularności posiłków i nieświadome
podjadanie między posiłkami, zbyt
małe ilości owoców i warzyw
w codziennej diecie, nieprawidłowe
nawodnienie organizmu, czy też
zajadanie się w drugiej części dnia
lub godzinach wieczornych. Na
rynku pojawia się coraz to więcej
wysokoprzetworzonej żywności,
o niskiej wartości odżywczej,
przepełnionych chemicznymi
dodatkami. Niestety wielu z nas nie
zwraca uwagi na jakość produktów,
jemy zazwyczaj to co mamy szybko
pod ręką. Nasz organizm po
pewnym czasie odpłaci nam
się gorszym samopoczuciem
i odpornością, brakiem energii
i zmęczeniem. Na całe szczęście
są szybkie sposoby by skorygować
te złe nawyki.
Jak wygląda wizyta w poradni
dietetycznej Nasza Dieta?
W czasie pierwszego spotkania
przeprowadzam z klientem wywiad
zdrowotno-żywieniowy. Dzięki
wynikom badań krwi oraz analizie
składu ciała mogę ocenić stan
zdrowia i odżywienia organizmu.
W czasie spotkania rozmawiamy
również o codziennym sposobie
odżywiania co pozwala nam ustalić
przyczynę otyłości, złych wyników
badań lub gorszego samopoczucia. Wspólnie zastanawiamy
się jak wyeliminować ją w
przyszłości oraz wyznaczamy cel
jaki klient chce lub powinien
osiągnąć.Plan żywieniowy przygotowany przeze mnie dostosowany
jest indywidualnie do stanu zdrowia
oraz uwzględnia preferencje
smakowe, umiejętności kulinarne,
czy możliwości finansowe
i czasowe klienta (nie są tzw.
„gotowcami”). W trakcie współpracy spotykamy się regularnie na
spotkaniach kontrolnych w czasie
których omawiamy przebieg diety i
jej efekty. Najważniejsza jest
dla mnie satysfakcja klienta
i osiągnięcie wyznaczonego celu.
Oferuję wsparcie i pomoc przez
cały okres współpracy.

W ofercie Poradni Nasza Dieta
pojawia się również Poradnia
Online - na czym polega
współpraca z dietetykiem drogą
online?
Dieta Online to idealne rozwiązanie
dla osób zapracowanych, nie
mających czasu na dojazdy bądź
też nie ma poradni dietetycznej
w ich miejscu zamieszkania, które
chciały by skorzystać z pomocy
dietetyka. Na podstawie ankiety
zdrowotno-żywieniowej przygotuję
indywidualny plan żywieniowy.
Ankietę możemy wypełnić również
wspólnie w trakcie rozmowy
telefonicznej lub przez Skype
w dogodnym terminie. Efekty diety
sprawdzane są na bieżąco
w trakcie rozmów w dowolnej
formie wybranej przez klienta, tak
aby kolejne jadłospisy były jak
najbardziej dopasowane do
potrzeb.
Co najbardziej ceni sobie Pani w
zawodzie dietetyka?
Przede wszystkim to uczucie
widząc pacjenta, który z wizyty na
wizytę wychodzi z coraz większym
uśmiechem na twarzy - mówi
dietetyk Aleksandra Radomska.
Czy Nowy Rok to dobry moment
by rozpocząć przygodę z
dietetykiem?
Często chcąc zrzucić zbędne
kilogramy, naszym wyznacznikiem
jest początek wiosny, czy też
zbliżające się wakacje, sylwester
lub wesele. Często budzimy się za
późno i aby szybko osiągnąć
zamierzony cel, stosujemy
głodówki lub diety mocno
restrykcyjne, na które naszła
chwilowa moda w internecie.
Wa h a n i a m a s y c i a ł a m o g ą
niekorzystnie wpływać na nasz
organizm, odbijając się nie tylko na
naszym wyglądzie, ale ogólnym
zdrowiu i samopoczuciu,
rozregulowując pracę naszego
metabolizmu. Z kolei okres
jesienno-zimowy u wielu osób
sprzyja przybywaniu dodatkowych

kilogramów, na skutek mniejszego
ruchu i jedzenia więcej. Dlatego
warto zmienić nasze podejście do
słowa „Dieta” jako chwilowe
restrykcje do osiągnięcia krótkotrwałego efektu. Dzięki zdrowemu
odżywianiu na co dzień z
uwzględnieniem odpowiedniej
kaloryczności-nie dopuścimy do
gwałtownych wahań naszej masy
ciała. Każdy moment jest dobry na
rozpoczęcie swojej przygody
z odchudzaniem!
Nasza Dieta- Twój sukces!
Nasza Dieta to nie tylko sposób na
utratę zbędnych kilogramów, to
działanie kompleksowe wpływające na poprawę jakości życia.
Korzystając z pomocy dietetyka
nauczysz się zdrowo odżywiać co
pozwoli Ci utrzymać prawidłową
masę ciała przez resztę życia!
Zachęcam do kontaktu i skorzystania z aktualnej promocjitydzień jadłospisu GRATIS przy
zakupie diety miesięcznej. Oferta
ważna do końca stycznia! Zapisz
się!
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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Prezydent Olsztyna i Burmistrz Ostródy w opałach. Trwa moda na referenda
Początek roku może być dość intensywny w Olsztynie i Ostródzie. To tam zawiązały się komitety referendalne, które mają spore szanse na odwołanie obecnie urzędujących.
Pierwsze oświadczenia pokazują, że gorąco na pewno będzie w Olsztynie na linii Prezydent Piotr Grzymowicz-Czesław Małkowski.

W Olsztynie będzie na prawdę
gorąco. Burza o życzenia
urodzinowe dla Prezydenta
Piotra Grzymowicza.
Spore emocje szykują się w stolicy
województwa warmińsko-mazurskiego. Na początku stycznia w
jednej z chińskich restauracji
w Olsztynie odbyło się spotkanie
organizacyjne zwolenników
referendum. Obecny na spotkaniu
były Prezydent Olsztyna Czesław
Małkowski zadał do zgromadzonych zasadnicze pytanie:
robimy referendum? Kto jest za?
Takǃ - krzyknęli goście. Wspólnie
stwierdzili, że referendum jak się
rozkręci może być istną lawiną,
która doprowadzi do odwołania
urzędującego Prezydenta Piotra
Grzymowicza. Zgromadzeni
narzekali na brak wydarzeń
kulturalnych, Sylwestra godnego
stolicy województwa, dużych
inwestorów dających miejsca
pracy. Oburzała również sprawa
dofinansowań do żłobków. Czy
Olsztyn stał się wiochą?- pytali
niektórzy.
Prezydent Piotr Grzymowicz
w swoim oświadczeniu wyraźnie
poszedł na konfrontację z grupą
referendalną.
Nie wierzę własnym oczom
i uszom, gdy główny inspirator
referendum i wieloletni radny

miejski (przyp. red. Czesław
Małkowski) mówi, że dzisiejszy
„Olsztyn to wiocha”! To jaką
„wiochą” był dwanaście lat temu,
gdy On był prezydentem? I co zrobił
Pan Radny, żeby ten stan – w Jego
ocenie fatalny – zmienić? Ile wniósł
inicjatyw lub chociażby interpelacji?
Żadnych lub prawie żadnych!
Kiedy słyszę takie barwne
porównania, to utwierdzam się
w przekonaniu, że „wiocha”
jest przede wszystkim stanem
umysłu tych, którzy głoszą takie
„objawione” prawdy! Efektem tej
pomroczności jest obrażanie
olsztynian, ukryte za obłudą,
fałszem i „syndromem Clintona”czytamy w oświadczeniu
Prezydenta Olsztyna Piotra
Grzymowicza.
Jeszcze ostrzej było pomiędzy
Panami, w dniu urodzin Prezydenta
Olsztyna.
Szanowni Olsztynianie, w dniu
dzisiejszym Prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz obchodzi
urodziny. Pomimo wielokrotnych
ataków skierowanych w moim
kierunku, także niewybrednych
uszczypliwości, życzę Piotrowi
wszystkiego najlepszego, dużo
zdrowia oraz pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.Sto lat! napisał na swoim Facebooku

Czesław Małkowski
Czesław Jerzy Małkowski,
Inspirator i „spiritus movens”
referendum w sprawie odwołania
mnie z urzędu prezydenta
Olsztyna, na swoim Fb złożył mi
życzenia urodzinowe, cyt: „życzę
Piotrowi wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia oraz pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym”.
Podkreślam – wszystkiego
najlepszego ….w życiu
zawodowym!! Nie sądzicie, że
to jakaś kompletna paranoja
i odlot? Dwa nagie miecze jak
w „Krzyżakach”? Dziękuję Ci Jerzy,
Twoja szczerość zawsze mi
imponowała! - odpowiedział tego
samego dnia na Facebooku
Prezydent Olsztyna Piotr
Grzymowicz
Tyle emocji i słownych przepychanek. By jednak odwołać
Prezydenta Olsztyna grupa
referendalna musi zebrać
w najbliższym czasie 13 tys.
podpisów. Nie powinno być z tym
kłopotów. Później jednak by
referendum było ważne i wiążące
do urn wyborczych musi pójść ok.
38 tys. olsztynian. Nie jest to
wykluczone. W minionych wyborach samorządowych w 2 turze na
samego Czesława Małkowskiego
głosowało prawie 29 tys.
mieszkańców. Jeśli dołączą do
tego wyborcy PO czy PiS to
o frekwencje nie powinno być

trudno.
W Ostródzie też chcą referendum- czy Burmistrz Zbigniew
Michalak uratuje urząd?
Kolejne referendum już na wiosnę
może odbyć się w Ostródzie.
Tu grupa referendalna zarzuca
Burmistrzowi Zbigniewowi Michalakowi m.in. brak doświadczenia
samorządowego, podwyżki podatków lokalnych o 15%, konflikt
z Radą Miasta, konflikt z
samorządami gminy Ostródy
i powiatu ostródzkiego, chaos
w komunikacji, złą politykę
kadrową, brak obiecanych staży
dla młodych osób w miejskich
spółkach, rezygnacja z znanego w
Polsce festiwalu Disco Polo. Czy te
uwagi wystarczą by mieszkańcy
odwołali Burmistrza? Najpierw
grupa musi zebrać wymaganą ilość
podpisów. Burmistrz Ostródy robi
co może by jednak chętnych do
jego odwołania nie było.
W ostatnim czasie zorganizował
w dobrym stylu Sylwestra i Jarmark
Bożonarodzeniowy dla mieszkańców.
Nauka z Elbląga. O fotel
Prezydenta trzeba walczyć. W
Elblągu w 2013 roku odwołano
Prezydenta z Platformy Obywatelskiej i całą Radę Miasta.
Wielu doradców zaleca obecnie
urzędującym by apelowali do
swoich zwolenników by zostali

w domach. Ta taktyka jest jednak
coraz mniej skuteczna w czasach
gdy Polacy coraz chętniej korzystają z narzędzi demokracji o czym
świadczy ostatnia frekwencja w
wyborach parlamentarnych czy
europejskich. W 2013 roku taktykę
nie mobilizowania swoich
wyborców przyjął Prezydent
Grzegorz Nowaczyk. Co ciekawe
w 2010 Prezydent PO Grzegorz
Nowaczyk, wygrywając prezydenturę,
zdeklasował swojego
rywala w II turze z lewicy
stosunkiem głosów 60 % do 40 %.
Kandydat PiS nie liczył się wogóle.
Mimo wielu rozpoczętych zmian w
Elblągu grupa referendalna przy
bierności Prezydenta Elbląga
odwołała go bez problemu w 2013
roku. By referendum było ważne
musiało pójść do urn 20 tys. osób.
Poszło prawie 24 tysiące.
W Elblągu odwołano nie tylko
Prezydenta, ale i całą Radę Miasta.
Wybory następne wygrał kandydat
PiS.
Warto by Prezydent Olsztyna
i Burmistrz Ostródy pamiętali
o nieskutecznej taktyce jaką
zastosował już były Prezydent
Elbląga Grzegorz Nowaczyk.
O fotel Prezydenta trzeba walczyć.
red.

Duży awans w rankingu samorządu
województwa warmińsko-mazurskiego
Województwo warmińsko-mazurskie mocno w górę we wdrażaniu funduszy unijnych. Według najnowszego
raportu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z trzynastego miejsca, które zajmowaliśmy jeszcze
w listopadzie, awansowaliśmy na miejsce ósme.
- Ten awans oczywiście bardzo nas
cieszy, tym bardziej, że historycznie
nigdy jako województwo nie
byliśmy tak wysoko - mówi
marszałek Gustaw Marek Brzezin. Od dawna uspakajaliśmy, że nie ma

obaw o utratę jakichkolwiek
środków. A teraz mamy namacalny
dowód na przyspieszenie wdrażania regionalnego programu.
Marszałek podkreśla także, że dla
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niego i podległych mu służb
odpowiedzialnych za realizację
programów unijnych ranking
ministerstwa nie jest zaskoczeniem.
- Nie ma tu przypadku, to jest efekt
długofalowego planu, który
konsekwentnie realizujemy - mówi
marszałek Brzezin. - To suma wielu
czynników: dobrze ułożonego
planu naborów projektów
w konkursach, dobrej współpracy
z naszymi partnerami samorządowymi i gospodarczymi i wsłuchiwania się w ich głosy. Dzięki
temu ciągle wprowadzamy
uproszczenia w ubieganiu się
o środki. Doceniam też ciężką,
mrówczą pracę wielu ludzi.
W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych,
poziom kontraktacji środków
plasuje Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 na 8. miejscu.
W porównaniu do poprzedniego
miesiąca, województwo
warmińsko-mazurskie awansowało
o sześć pozycji. O 3,8 p.p.
zmniejszyła się różnica pomiędzy

województwem warmińskomazurskim, a średnim poziomem
kontraktacji wszystkich RPO.
Na koniec grudnia 2019 roku
wyniosła 0,2 p.p. Średni poziom
kontraktacji dla 16 regionalnych
programów operacyjnych wynosi
78,4 proc. ich alokacji.
- Oczywiście nie zwalniamy tempa i
w samym grudniu zakontraktowaliśmy blisko pół miliarda
złotych, a łącznie 5,8 mld zł, co
przekłada się na 79,4 proc.
kontraktacji - dodaje marszałek. Już po kilku pierwszych dniach
stycznia jesteśmy więc wyżej i nie
jest to nasze ostatnie słowo.

Podkreślam – jesteśmy konsekwentni i stawiamy nie na
efektowność, lecz efektywność
inwestowania funduszy w
zrównoważony rozwój regionu.
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Zainwestuj w Krainę Ślimaka - atrakcję turystyczno-gastronomiczno podziwianą
przez wielu turystów krajowych i zagranicznych
Wielu z nas szuka pomysłu na biznes lub zastanawia się jak stworzyć coś co zainteresuje mieszkańców regionu. Takim sprawdzonym biznesem odnoszącym od lat sukcesy z całą
pewnością jest firma SNAILS GARDEN, producent ślimaków, od pewnego czasu prowadzący atrakcyjne Bistro Ślimaka podziwiane przez turystów odwiedzających m.in. jeden
z cudów Polski jakim są pochylnie Kanału Elbląskiego. W związku z chęcią dalszego rozwoju biznesu firma poszukuje inwestora, który kupi całość lub część udziałów w
przedsiębiorstwie w celu dalszego jej rozwoju i wykorzystania nadarzających się okazji. Rozmawiamy z Grzegorzem Skalmowskim, właścicielem SNAILS GARDEN.
Panie Grzegorzu, czy cała Pana
kariera zawodowa związana jest
z branżą gastronomiczną?
Proszę opowiedzieć o swoich
początkach zanim stworzył Pan
firmę znaną nie tylko w Polsce,
ale i znanego eksportera
ślimaków do krajów południa
Europy?
Tak, można powiedzieć, że cała
kariera związana jest z tą branżą.
Z zawodu jestem cukiernikiem,
praktyki miałem w słynnej jak na
tamte czasy "Jagiellonce", był to rok
1986, potem udało się z marszu
otrzymać pracę jako kelner
w kawiarni na piętrze. To były
szalone lata Elbląga, kolejki za
piwem z sokiem były jak w "piekarni
za chlebem". Mam wrażenie, że
wtedy więcej gości chodziło do
kawiarni niż teraz. Tak nabierałem szlifu gastronomicznego,
a nauczycieli miałem solidnych,
pracowałem nawet u właścicielki
równie słynnej "Kaliningradzkiej",
a także u szefa Andrzeja, który
prowadził jeden z lepszych
punktów w Elblągu z kurczakami
z rożna pod restauracją "Ewa",
gdzie na pierwszym piętrze
odbywały się dancingi. Andrzej
mnie wyszkolił i dał trochę inne
spojrzenie na biznes. Po tych
doświadczeniach przyszedł czas
na własną działalność, w roku 1994
pojawił się mój pierwszy food truck
nad Kanałem Elbląskim latem,
a zimą własny bar z kurczakami
z rożna. To była wtedy nowość,

pizzerie dopiero się tak na dobre
otwierały. Natomiast moda na
kebaby, przyszła jeszcze później.
Tak to trwało u mnie 1o lat i chyba
wypalenie zawodowe skierowało
mnie na poszukiwanie nowej idei,
a że za czasów dzieciństwa
mieszkałem w małym miasteczku
na Podlasiu, zapragnąłem powrotu.
Idealnym miejscem stał się
Pasłęk, tutaj jest przyroda, park
ekologiczny z jeziorkiem, wspaniali
mieszkańcy i duże możliwości
prowadzenia biznesu. Na początku
myślałem o kontynuowaniu

z branżą gastronomiczną, ale
w między czasie przyszedł pomysł
zamieszkania na wsi, parę minut
drogi od historycznego Pasłęka.
Wybór padł na hodowlę ślimaków,
to był szok dla wszystkich - rok
2003, wszędzie moda na
schabowe, a tu …ślimaki.
Skąd wziął się pomysł na
sprzedaż i promowanie ślimaków w Polsce? Większość
kojarzy ten produkt jako raczej
danie francuskie. Czy nie
obawiał się Pan, że ślimaki to
zbyt duża nowość w Polsce...?
Pomysł na promowanie ślimaków
w Polsce, przyszedł całkiem
naturalnie. Okazało się, że to wcale
nie było tylko danie francuskie, ale
jak najbardziej, nasze, polskie. Już
król Jan III Sobieski, rozkoszował
się nimi, a w pierwszej polskiej
książce kucharskiej, znajdziemy
sporo przepisów na ich wykorzystanie i jest to wiedza
powszechna. Czy trzeba większej
rekomendacji?
To na 100% jest nowość w Polsce
i długo tak zostanie, ale właśnie o to
chodzi, nie ma chyba innego mięsa
w Polsce, które wzbudza w nas
takie emocje. Każdy może się
trochę poczuć jak król, czy królowa,
ponieważ turystyka kulinarna jest
unikalna i niezapomniana, jest
doświadczaniem, w którym
obowiązuje zasada: To nie tylko
posiłek, ale również wspomnienie...
Te wspomnienia łączymy z

przejażdżką "Statkiem Po Trawie",
rejsy po jedynym na świecie
działającym systemie pochylni.
Stąd mamy głównie turystów.
Jak z perspektywy czasów
ocenia Pan rynek ślimaków
w Polsce, Europie? Coraz
częściej mówi się bowiem, że
Polacy odchodzą od tradycyjnych tłustych dań i próbują
nowych smaków, mniej im
znanym. Czy to prawda?
Tak, to prawda, ale trzeba tutaj
rozgraniczyć dla Polaka- porządny

obiad, tradycyjny, a degustację czy
chęć spróbowania czegoś nowego.
Europa od pokoleń zajada ślimaki,
u nas to zanikło, przecież mieliśmy
rozbiór Polski i wojnę. Dziedzictwo
kulinarne nie było wtedy takie
ważne, co innego teraz. Na nowo
wszystko powraca, my mamy
tę przyjemność pracować na
ślimakach, ale wprowadziliśmy
również raki do Bistro Ślimaka
i zrobiliśmy kampanię w Polsce pod
tytułem "Ryby, raki i ślimaki",
uwieńczoną konkursem kulinarnym
dla szkół gastronomicznych.
Wasza kraina ślimaków stała się
sławna nie tylko z pysznych
smaków. Było i jest to miejsce,
które przykuwa uwagę telewizji
polskich i zagranicznych.
Podobno nakręcono o Was film,
który był oglądany aż w USA. Czy
możecie opowiedzieć coś więcej
o medialnych wspomnieniach
związanych z Krainą Ślimaka
w Krasinie?
Faktycznie, zainteresowanie
mediów Krasinem było od samego
początku, już nawet Wikipedia
utożsamia naszą wieś ze ślimakami. Telewizja amerykańska
odwiedziła nas w 2019 roku, wybrali
w Polsce kilkanaście znanych
miejsc. To pierwszy raz, kiedy
Polska będzie pokazywana
w amerykańskich mediach
publicznych od strony kulinarnej!
Program nazywa się " Flavor of
Poland", czyli Smak Polski. Dla
naszej 17 letniej pracy, to olbrzymi
sukces, a szczególnie dla małego
Krasina i naszej marki "Snails
Garden". Film z odcinkiem o nas
dopiero wyjdzie, ale jest już
zapowiedź, (warto odwiedzić
stronę flavorofpoland.com).
Widzowie mogą śledzić prowadzącą, Aleksandrę August,
podczas podróży do Polski, aby
odkryć piękno i smaki jej polskiego
dziedzictwa. Na stronie znajdziemy
także przepis na PSTRĄGA

w ŚMIETANIE z naszym białym
kawiorem czyli perłami afrodyty
z Krasina.
Mieliśmy także odwiedziny
filmowców do serii filmów
dokumentalnych „Sagenhaft” dla
telewizji niemieckiej Mitteldeutscher Rundfunk (MDR). Jest to
90-minutowy odcinek filmowy
o Wschodzie Europy. Tym razem
także nas wybrano, ta dokumentacja dotyczy fascynujących
miejsc. Z reżyserem, rozmawialiśmy już dzień wcześniej
poprzez polskiego tłumacza, ale
pierwszy raz aż 5 godzin
i wyobraźcie sobie, że takich
pasjonatów dawno nie spotkałem.
Drugi dzień to już sesja filmowa, to
zapamiętam do końca życia.
Podobną przygodę miałem ze
szkołą Andrzeja Wajdy, gdzie
nakręcili ujęcia w Krasinie do
dokumentu pod tytułem "Ślimaki"
w reżyserii Grzegorza Szczepaniaka. Film ten zdobył wiele
nagród na całym świecie.
Od pewnego czasu jesteście nie
tylko producentem i eksporterem ślimaków,
ale także
otworzyliście dział turystyki
kulinarnej dla swoich gości, mini
ZOO oraz Bistro Ślimaka w domu
w kształcie ślimaka, który
odwiedzają turyści z zagranicy
odwiedzający np. pochylnie
Kanału Elbląskiego. Skąd tak
dużo pomysłów? Czy można na
Waszym terenie stworzyć coś
jeszcze? Jak oceniacie potencjał
inwestycyjny Waszych terenów?
Posiadłość Krasin to wiele możliwości i pomysły nasuwają się
same. Od jesieni do wiosny, może
tu funkcjonować produkcja.
Od strony wykorzystania obiektów
pod kątem produkcyjnym, bliskie
położenie trasy szybkiego ruchu
S7, daje doskonałe możliwości
logistyczne. Posiadłość znajduje
się w pięknej, cichej i zadbanej
okolicy, istnieje możliwość wybu-

dowania domu mieszkalnego. We
wsi i na posiadłości, znajduję się
zarybiony staw.
Jedna z naszych hal jest przystosowana (system HACCP) pod
ubojnię i przetwórnie sektora
akwakultury z możliwościami
eksportu po całej Europie. Jest
nawet pomieszczenie na wędzarnie przemysłową z wielkim
kominem, ale tego jeszcze nie
wykorzystaliśmy. Mamy idealną
lokalizację z dużymi magazynami
i chłodniami do wykorzystania na
dowolny biznes. Położenie działki
(1,8422 ha) i wielkość obiektów
daje przyszłemu inwestorowi duże
możliwości rozwojowe pod kątem
turystycznym i produkcyjnym.
Posiadłość znajduje się w bliskiej
odległości od jedynej atrakcji
turystycznej na świecie, gdzie
sezonowo odwiedza atrakcję ok.
200 tys. turystów. Atrakcyjności
terenu i bliskość obiektów, dodaje
fakt, że pobliska atrakcja jest już
zgłoszona na listę UNESCO. W tym
przypadku już warto pomyśleć
o noclegach, o które nas turyści
bardzo często pytają, niestety na to
potrzebny jest właśnie dodatkowy
kapitał.
W ostatnim czasie pojawiło się
ogłoszenie o tym, że poszukujecie inwestora, który kupi
całość udziałów lub ich część w
celu dalszego rozwoju biznesu
i jeszcze szybszego zwiększenia
skali biznesu. Co szczegółowo
może zyskać potencjalny
inwestor, który zdecydowałby
się na inwestycję? Czy na
każdym etapie inwestycji i w
przyszłości może liczyć na
Wasze doradztwo, wsparcie,
know- how?
Tak to prawda, ogłosiliśmy się
i szukamy kupca lub dzierżawcy,
sami ze względów zdrowotnych już
nie damy rady prowadzić tak dużej
posiadłości, szkoda aby taki pote-
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facebook.com/bogatyregion/
ncjał się marnował. Dodatkowo dla
kupca posiadłości mamy do
odstąpienia udziały we włoskiej
spółce, tam też znajdują się
magazyny chłodnicze i sklep.
Wartość nieruchomości została
oszacowana (operator szacunkowy
do wglądu - 2014r.) na 1,8 mln zł,
ale bez obiektów nr 4,5. Przez ten
cały czas inwestowaliśmy, większość obiektów zakończyliśmy
budowę w 2018 rok. Modernizacja i
rozbudowa obiektu nr 1 pod ubojnię
i przetwórnię sektora akwakultury odbiór 2016r. - (zezwolenie
eksportowe UE). Natomiast
doszedł jeszcze punkt gastronomiczny w 2017r. pod turystów
Kanału Elbląskiego - Jeden
z siedmiu cudów Polski w
plebiscycie „Rzeczpospolitej"
Jesteśmy gotowi odstąpić także
markę, która już teraz stała się
kultowa, pewnie też za sprawą
książki kulinarnej z tytułem
najlepszej na świecie "Ślimaka
Kulinarna Podróż"
Kraina Ślimaka w Krasinie to nasza
flagowa inwestycja, zostawiamy tu
każdego dnia serce i duszę.
Wyceniamy nieruchomość na
2,3 mln złotych. Mimo tego
jesteśmy gotowi sprzedać firmę za

znacznie mniejszą kwotę. W skład
nieruchomości wchodzą:
1.
Ogrodzona działka ( brama na
pilota) 1,8422 ha, zabudowana jest
budynkiem produkcyjno - biurowym
(ogrzewanie podłogowe), obiekt
w pełni wyposażony ( chłodnie,
mroźnie ) i przystosowany
na przetwórstwo rolno spożywcze
HoReCa (w tym rybne)
+ pomieszczenie z kominem na
wędzarnie przemysłową.
2. Chłodnia zewnętrzna na towar.
Budynek gastronomiczny
w kształcie ślimaka, z kuchnią
i ogródkiem letnim z podestem.
Własne zasilanie w wodę,
dodatkowo wiejskie.
3. Obiekt drewniany z impregnowanego drewna sosnowego.
Możliwość przerobienia na nocleg
i do wykorzystania na gastronomię
lub po przeróbce na budynek
mieszkalny. Blisko staw.
4. Hala magazynowa łukowa
z ogrzewaniem, kanalizacją
i dodatkowym biurem
5. Budynek szklarnia-magazyn,
kryty blachą.
Wszystkie te obiekty są naprawdę
duże, jest to komplet magazynowo produkcyjny. Zapraszam ser-

decznie do oględzin oferowanej
nieruchomości.
Dodatkowo oferujemy naszą
pomoc know- how, opatrzoną
odpowiednimi certyfikatami.
Produkt Warmia Mazury, znak
Dziedzictwa Kulinarnego Europy,
certyfikat za najlepszy produkt
spożywczy roku - Dobry Produkt w
kategorii nowości rynkowe, czy
certyfikat bio na śluz ślimaka i jaja
na kawior. Te oznaczenia mamy
jako jedyni w regionie, a na niektóre
w Polsce- na tego typu produkty.
Zgłosiłem również do certyfikacji
recepturę "Ślimaki nadziewane" na
ministerialną listę produktów
tradycyjnych. Już przeszliśmy
pierwszy lokalny etap.
Każdy z przedsiębiorców, który
ma swoje ulubione motto,
przysłowie lub jakiś film, który
pozytywnie go napędza w
codziennej pracy. Jakie jest
Pana? Od początku działania
firmy SNAILS GARDEN, które
z nagród, wyróżnień pamięta Pan
z największym sentymentem?
Jakie poznane osoby wywarły na
Tobie duże wrażenie motywując
do dalszych działań?

Dobre pytanie. Tych wyróżnień jest
naprawdę bardzo dużo (chyba
ponad 80) i każde wyróżnienie,
certyfikat, nagroda i podziękowania
mają dla nas ogromne znaczenie.
Sam tego nie dokonałem, zrobiliśmy to razem z żoną, ja dałem
pomysł i dobry początek, ale chyba
najbardziej wspominamy nagrodę
odebraną w Pałacu Prezydenckim
"Sposób na Sukces" w roku 2013 za uruchomienie innowacyjnej
działalności polegającej na chowie
i hodowli ślimaków oraz produkcji
na ich bazie kawioru i kosmetyków.
Już samo przejście przez
wszystkie bramki ochronne robiło
na nas wrażenie, potem poczęstunek w pięknych ogrodach
Pałacu. Towarzyszył nam wtedy
nasz Burmistrz Pasłęka - Wiesław
Śniecikowski.
Ze znanych osób, a było ich
naprawdę dużo, które wywarły na
mnie ogromne wrażenie, a które
poznałem osobiście, najbardziej
pamiętam arystokratę i kucharza,
potomka słynnego poety. Jest nim
Mikołaj Rey – bardzo miły,
sympatyczny człowiek. Od razu
można było poczuć, że ma pasję w
oczach, kocha ludzi i… gotowanie.
Jaki film? Żaden inny jak " Podróż
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Dom Pogodnego Seniora REMI już otwarty, trwa nabór na wolne miejsca
Problem starości dla osób aktywnych nie musi być bólem głowy. Wszystko za sprawą nowo otwartego Domu Pogodnego Seniora
w Bogaczewie k. Elbląga. Seniorzy znajdą tam komfortowe warunki do odpoczynku i otrzymają profesjonalną całodobową opiekę.
Trwa nabór na wolne miejsca - atrakcyjne położenie
Społeczeństwo polskie się starzeje. Wielu z nas, którzy zetkneli się z tym problemem szukając miejsc dla swoich rodziców lub dziadków wie,
że największą bolączką w Polsce jest znalezienie domu seniora, który dysponuje wolnymi miejscami dla naszych najbliższych. Poza
wolnymi miejscami chcemy jednocześnie by było to też miejsce z komfortowymi warunkami dla naszych najbliższych. Na całe szczęście
widać poprawę w tym zakresie i powstają nowe ośrodki, które świadczą właśnie takie usługi. Takim Domem Seniora, który spełnia powyższe
warunki z całą pewnością jest Dom Pogodnego Seniora w Bogaczewie k. Elbląga.
Atrakcyjne położenie
Jego niewątpliwym plusem jest lokalizacja. Obiekt położony jest koło trasy szybkiego ruchu S7 co umożliwia komfortowy dojazd dla
odwiedzających zarówno z Elbląga, Trójmiasta jak i innych miejscowości z woj. warmińsko-mazurskiego. Mimo bliskości S7 sam ośrodek
położony jest w cichej niewielkiej miejscowości Bogaczewo. Lokalizacja obiektu umożliwia bezstresowe i komfortowe spędzanie czasu na
świeżym powietrzu.Cały obiekt mieszkalny nie posiada barier architektonicznych, a w części rekreacyjno-rechabilitacyjnej (wyposażonej w
basen, saunę, łaźnię parową, jacuzzi, groty solne oraz gabinety do masażu i rehabilitacji) dostęp ułatwiony jest poprzez zamontowane windy
co pozwoli każdemu seniorowi na komfortowy dostęp do strefy relaksu. Na zewnątrz znajduje się ogród z alejkami do spacerów, ławeczkami i
stolikami
Profesjonalna kadra, szereg aktywności i atrakcji dla pensjonariuszy
W Domu Pogodnego Seniora dostępne są pokoje 1 i 2-osobowe. W każdym z nich znajduje się łazienka, z pełnym węzłem sanitarnym i
elementy ułatwiające korzystanie z łazienek (pochwyty i siedzonka pod prysznicami). Dodatkowo zamontowana jest instalacja TV oraz
instalacja przywoławcza. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w gastronomi zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem
indywidualnych diet. W ciągu dnia seniorzy mają nieograniczony dostęp do różnych przekąsek, owoców i napoi.
Dom Pogodnego Seniora stawia też na szereg atrakcji. Oto niektóre z nich:
- ogródek z alejkami do spacerów, z ławeczkami i stolikami - wieczorki integracyjne
- wycieczki (minimum 1 w miesiącu)
- zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych w celu usprawnienia fizycznego oraz zajęcia intelektualne (gry i zabawy)
- muzykoterapia
- możliwość uprawiania własnego ogródka (od wiosny 2019)
- staw wędkarski (od wiosny 2019)
- sala telewizyjna
- dostęp do aktualnej prasy oraz wiele innych
Wiemy jak ważna dla wielu seniorów jest wiara. Dlatego specjalnie dla naszych pensjonariuszy zadbaliśmy również o tą sprawę. W naszym
obiekcie znajduje się Kaplica gdzie odbywa się posługa duszpasterska w niedzielę oraz święta.

Kontakt w sprawie naboru i wniosków:
Dom Pogodnego Seniora REMI
Telefon: 691 844 836
E-mail: kontakt@pogodnysenior.com.pl
Strona www: www.pogodnysenior.com.pl
Adres: Bogaczewo 17c, 82-310 Elbląg
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na sto stóp" - prócz tego, że jest
filmem o pasji - jest też opowieścią
o uniwersalnym języku komunikowania się, jakim są doświadczenia kulinarne.
W jaki sposób potencjalny
inwestor może nawiązać z Wami
kontakt?
Najlepiej będzie poprzez pocztę
firmową e-mail:
bistro@snailsgarden.com
Życzymy powodzenia w
osiąganiu kolejnych sukcesów i
planach.
Dziękuję Grzegorz Skalmowski
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