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Ostatnie miesiące Prezydenta Elbląga
Witolda Wróblewskiego i Rady Miejskiej?
Chcą referendum!
To była spokojna kadencja
zarówno władz miejskich jak
i Rady Miejskiej. Końcówka
szykuje się jednak burzliwa.
Wszystko za sprawą grupy
m i e s z k a ń c ó w, k t ó r y c h
pełnomocnikiem jest Stefan
Rembelski. Na początku
listopada złożyli oni do
Komisarza Wyborczego
wniosek o organizację
referendum odwołującego
Prezydenta Elbląga oraz Radę
Miejską.
Mało kto spodziewał się takiej informacji na końcu kadencji samorządowej. Grupa
referendalna składająca się z mieszkańców miasta, której pełnomocnikiem jest Stefan
Rembelski (w ubiegłych wyborach kandydował w wyborach na Prezydenta Elbląga) jako
powody odwołania władz miejskich przedstawiła m.in. wysoki dług publiczny miasta w dobie
rosnących stóp procentowych i ryzyko płacenia olbrzymich odsetek dla banków,
niekorzystna umowa zawarta przez EPEC, chaotyczna organizacja komunikacji miejskiej,
nieracjonalna postawa władz miasta wobec inwestycji związanych z rozwojem portu,
autorytarny sposób pełnienia władzy.
Inicjatorzy referendum spełnili wymogi formalne i mają 60 dni na zebranie 9,5 tysiąca
podpisów. Jeśli ta sprawa się uda komisarz wyborczy ogłosi, kiedy dojdzie do referendum.
Władze miasta nie kryły zdziwienia taką postawą grupy mieszkańców pod sam koniec
kadencji samorządowej.
Wniosek grupy referendalnej, której pełnomocnikiem jest Stefan Rembelski zaskakuje.
Zdziwiony jestem tym bardziej, że praktycznie od początku kadencji Pan Stefan Rembelski
ani razu nie zwrócił się do samorządu z żadnymi pomysłami, nigdy nie złożył jakiegokolwiek
wniosku, czy petycji. Tymczasem tuż przed końcem kadencji chce odwołania władz
miejskich. Pragnę tylko przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że referendum w całości
finansowane jest z budżetu miasta. Czy stać nas wszystkich na ten wydatek praktycznie
przed końcem kadencji? Uważam, że nie.– mówił podczas konferencji prasowej
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
Czy zatem to ostatnie miesiące władz Elbląga? Obronić władzę będzie bardzo ciężko,
zwłaszcza, że idzie bardzo duży kryzys gospodarczy i energetyczny, a władze samorządowe
zmuszone są wprowadzać bardzo duże oszczędności w budżecie i znacznie podwyższać
opłaty lokalne dla mieszkańców.

Poszukujesz kursów maturalnych
i ósmoklasisty – mamy to!
Kłopot z nauką? Angielski, niemiecki, matematyka? Twoje dziecko nie daję sobie rady
z nauką? Potrzebujesz fachowej pomocy? A może czeka Was egzamin ósmoklasisty lub
matura i poszukujesz specjalnego kursu, który przygotuje Twoje dziecko do tego
wydarzenia? Nie martw się, jesteśmy po to by pomóc.

Angielski, Niemiecki, MatematykaKreatywnie, bezstresowo, skutecznie
Zapraszamy do Nauka jest Ok, bo z nami
naprawdę jest ok. Nasze miejsce przyjazne
nauce, to miejsce powstałe z pasji do
języków obcych i otwartości na dalszy rozwój
oraz ogromnej chęci pomocy dzieciom
i młodzieży. Nauka jest Ok powstała, aby dać
przestrzeń na wydobycie potencjału młodej
osoby, aby odciążyć rodziców, aby dać
poczucie bezpieczeństwa rodzicom, że jego
dziecko jest w dobrym miejscu, ale również
dzieciom, aby nabrały odwagi i budowały
z nami swoją pewność siebie.
Nie chcemy używać słowa szkoła, bo
wychodzimy poza jej ramy. Jesteśmy
nastawieni na rozwój twojego dziecka i na
jego progres. Jedni uczą się szybciej, inni
wolniej i jest to oczywista sprawa,
najważniejsza jest systematyczność i chęci
dzieci, a resztą zajmiemy się my.
Oferujemy swoją pomoc uczniom szkoły
podstawowej i średniej, dla tych co będą
pisać test ósmoklasisty lub maturę. Nasza
kadra to ludzie o wielkim sercu, cierpliwi
i sympatyczni, którzy bardzo dobrze
tłumaczą potrzebne zagadnienia.
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Co nas charakteryzuje? To, że słuchamy
potrzeb rodziców, samych dzieci, a także
sami obserwujemy w czym możemy pomóc.
W tym roku po raz pierwszy proponujemy

zajęcia z matematyki dla klasy 8 oraz klasy
maturalnej. Spokój, cierpliwość i bardzo
obrazowe tłumaczenie z pewnością
przyniosą efekty.
W obecnej chwili, na język angielski są
jeszcze pojedyncze wolne miejsca w danych
grupach wiekowych. Po prostu zadzwoń,
m o ż e t o a k u r a t Ty b ę d z i e s z t y m
szczęściarzem.
Pomoc w naukowych planach –
wspieramy w wyborze odpowiedniej
dalszej ścieżki edukacji
Zdajemy sobie sprawę, jak często nasze
pociechy nie wiedzą co dalej zrobić po
zakończeniu roku szkolnego. Często trudno
jest im podjąć decyzję gdzie składać
dokumenty, czy do liceum czy technikum,
a maturzyści mają mętlik: iść na studia, czy
nie, a jak iść to na jakie… Świat się zmienia
ale te problemy pozostają niezmienne…
Jako wartość dodaną, wychodząc naprzeciw
rozterkom i niewiadomym, każdy nasz
kursant z ósmej klasy jak i maturzysta
otrzyma w pakiecie godzinny coaching pod
tytułem „co dalej”. Coaching polega na
wnikliwym słuchaniu, zadawaniu pytań,
obserwacji i pomocy w odnalezieniu
odpowiedzi na nurtujące nas pytania, czy
wątpliwości. A wszystko to z dobrego serca
właścicielki Nauka jest OK.
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Czy lepsza polityka globalna, krajowa i lokalna jest możliwa?
W ostatnim czasie sporo mówi się o poziomie języka w debacie publicznej, sytuacji geopolitycznej do której doprowadziły
instytucje światowe i europejskie, ale także krajowe niedoskonałości... Czy w dobie kryzysowych zmian jakie widzimyna
naszych oczach lepsze zmiany i lepsza polityka jest możliwa? Rozmawiamy ze Stefanem Rembelskim z Kukiz'15.
Panie Stefanie, w ostatnim czasie sporo w debacie
publicznej mówiło się o atakach na biura Poselskie PiS.
Niestety poziom języka w debacie politycznej jak i na
wszelkich protestach sięgnął niskiego poziomu. Skąd to się
bierze i czy mamy jeszcze szansę na merytoryczną debatę?
Jaki pan taki kram – mówi mądre polskie przysłowie. Jakimi
panami są właściciele kramów partyjnych, jakim językiem się
posługują, sugestie jakich czynów kryminalnych się dokonuje to
płynie z ich ust. To wszystko dzieje się w majestacie tzw.
wolności słowa. Pod pseudonimem Jan Rem, zmarły Jerzy
Urban napisał felieton pod tytułem "Uciszyć księdza" i w niecałe
pół roku został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko. Dzisiaj tzw.
"elity" przemawiające nad grobem gloryfikowały zmarłego
Jerzego Urbana pomijając milczeniem skutki jego słownych
inspiracji do skrajnej nienawiści. Jakaż to "klasa polityczna",
jakaż to "inteligencja", która zachęca mocnych facetów by
kogoś wynieśli z urzędu, by kogoś zabili, wypatroszyli, a skórę
wystawili na sprzedaż... jakaż to inteligencja, która oklaskuje
odzywki typu "zamknij ryj psie" do polskich służb
mundurowych? Praźródlo tego języka leży w mrocznych
czasach wszelkich rewolucji, w głębokim PRL-u, gdy
obowiązywała zasada nie matura lecz chęć szczera. Wyrazem
inteligencji, klasy również politycznej jest odpowiedzialność za
słowo, bo słowem można sprawiać ból, można głęboko ranić,
słowem można zabić. Merytoryczna debata możliwa jest tylko
wtedy gdy strony posiadają wiedzę i inteligencję – należy mieć
nadzieję, że takie debaty będą miały miejsce i dużą
oglądalność.
Pozostając jeszcze przy pierwszym pytaniu. W Polsce
praktycznie nie ma kar dla manifestujących podczas
ostatnich protestów aborcyjnych. Za hasła typu "J**ać
PiS", "Wyp**ć", niszczenie Kościołów lub obrazę uczuć
religijnych nikomu właściwie włos z głowy nie spadł. Także
politycy, którzy uczestniczyli w tych marszach nie widzieli
w nich nic złego. Tymczasem w USA Prezydent Donald
Trump, który nie używał nigdy wulgarnego słowa piastując
swoje stanowisko został globalnie zlinczowany
i zablokowany przez największe firmy jak Facebook czy
Twitter... Czy możemy więc uznać, że w USA jest mniej
wolności słowa niż w Polsce?
Wolność słowa to określenie deklaratywne, istnieje tylko na
przysłowiowym papierze. W praktyce jej nie ma. Właściciele
mediów wyznaczają granice wolności słowa oraz linię
ideologiczną. Dzisiaj dominuje w mediach ideologia lewacka,
stąd możliwe są zachowania o których pan mówi, jeśli dotyczą
i godzą w ludzi o poglądach umiarkowanych, centrowych,
tradycyjnych czy konserwatywnych. To jest bardzo groźny
proceder, a zwłaszcza gdy mówimy o mediach globalnych,
wówczas nawet prezydent mocarstwa jakim są USA może
zostać publicznie zlinczowany. Każdy kij ma jednak dwa końce –
niszczenie świata, wartości cywilizacji łacińsko chrześcijańskiej
z której wyrosło nasze dziedzictwo tradycji i kultury, spowoduje
nadejście innej cywilizacji, która lewackie ideologie wytnie
w pień i sprowadzi je do głębokiego podziemia. Na refleksję nie

jest jeszcze za późno...
Reprezentuje Pan obóz Kukiz'15. Z jej ramienia kandydował
Pan ostatnio w wyborach na Prezydenta Elbląga. Mimo
tego, że Paweł Kukiz posiada zaledwie garstkę Posłów to
może on dokonać więcej zmian niż większe liczebnie partie
z opozycji jak Platforma Obywatelska, Lewica czy
Konfederacja. Skutecznie walczycie o sędziów pokoju,
ustawę antykorupcyjną, powszechne referenda, a ostatnio
coraz większe są sukcesy
w walce o dostępność
marihuany medycznej, która może dać ulgę w leczeniu
wielu osób. Które z tych spraw są dla Pana szczególnie
ważne?
Środowisko Kukiz'15 to ludzie, którzy proponują bardzo ważne
i konieczne zmiany systemowe. W tym kontekście wszystkie
wymienione przez pana tematy są ważne a ich skutki będą
dobroczynne dla obywateli w dłuższym okresie czasowym.
Jednak dwa tematy mogą poprawić jakość państwa i naszego
życia od zaraz. Są to: sędziowie pokoju, którzy rozładują kolejki
w sądach powszechnych, pozwalając sędziom zawodowym na
szybsze procedowanie w sprawach dużej wagi i wydawanie
wyroków w sensownych terminach oraz powszechne
referenda. Zwłaszcza tzw. weto ludowe na wzór szwajcarski,
jest bardzo dobrym instrumentem dyscyplinującym każdą
większość parlamentarną, która chciałaby co innego obiecywać
w kampanii wyborczej, a co innego realizować będąc u władzy
realnej.
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz coraz mocniej zacieśnia
współpracę z Chinami. Wydaje się to kuriozalne patrząc na
to jak Chiny prezentują neutralne stanowisko wobec
inwazji Rosji na Ukrainę. Czy Niemcy dalej mogą być
traktowani jako poważny lider w Unii Europejskiej, którzy
pouczają Polskę czy inne kraje w kwestii praworządności?
Czy Europa robi wystarczająco wiele by na Ukrainie
zapanował pokój?
Dzisiaj największym problemem Europy i jej przyszłości są
Niemcy i nie ma znaczenia pod czyim przywództwem. Niestety,
mimo upływu czasu, w trzecim pokoleniu po Hitlerze odzywa się
w Niemcach gen dominacji i skłonności do zawierania ścisłych
relacji z totalitaryzmami – jak nie Rosja to Chiny, mimo że usta
mają pełne frazesów o prawach człowieka. Ten gen dominacji
przejawia się w niemieckim hymnie, gdzie deklarują
w rasistowski sposób swoją wyższość – Niemcy, Niemcy ponad
wszystko, a reszta narodów w Europie to podludzie? Dzisiaj
gdy pomoc dla walczącej Ukrainy spoczywa na nas Polakach,
USA i Anglii, uzgodnienie przez UE pomocy dla Ukrainy jest
blokowane właśnie przez Niemców. W dalszej perspektywie to
zła wróżba. Narody europejskie muszą sobie odpowiedzieć na
pytanie czy chcą niemieckiej Unii Europejskiej czy chcą Europy
suwerennych narodów. Realny jest bowiem rozłam UE na wzór
Cesarstwa Rzymskiego.
W ostatnim czasie stał się Pan twarzą inicjatywy
referendalnej w Elblągu, która ma odwołać Prezydenta
Elbląga oraz Radę Miasta. Czy wierzy Pan, że te referendum

Dziś chyba nie odważę się
typować do jakiego etapu
rozgrywek dojdzie reprezentacja Polski. Oczywiście
trzymam kciuki, będę kibicował biało–czerwonym
i mam nadzieję, że nie będą
to trzy mecze. Co do króla
strzelców to liczę na naszego
Roberta Lewandowskiego.
Jeśli chodzi o wspomnienia to
chyba nie będę oryginalny.
Jak pewnie większość
osób z mojego pokolenia
z największym sentymentem
wspominam mundial w 1974
w Niemczech, i naszą niedoścignioną do tej pory drużynę Orłów
trenera Kazimierza Górskiego. Pamiętam te emocje i wspaniałą
sportową atmosferę. Dziś niestety jej brakuje. Emocje te w dużej
mierze wyparła zbyt duża komercja, a i pora roku również nie
kojarzy się z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej.
Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga

doprowadzi do merytorycznej dyskusji nad przyszłością
Elbląga i określi w jakim kierunku miasto powinno podążać
u progu geopolitycznych i gospodarczych zmian?
Gdybym nie miał wiary w to co robię nie podjąłbym się tego
zadania. Elbląg to duże miasto, w którym żyją tysiące młodych
dobrze wykształconych ludzi, pełniących ważne funkcje
w administracji samorządowo - rządowej, w spółkach komunalnych i firmach prywatnych. Jest to ogromy potencjał ludzki
i ironią losu jest, że miasto jest zarządzane archaicznie jakby
było z innej epoki. Musi nastąpić przebudzenie by powrócił
dialog społeczny, szacunek dla ludzi, zarządzanie zespołami
ludzkimi bez naruszania ich godności. Musi powrócić szacunek
do mnogości opinii bez obawy utraty pracy, musi powrócić
wspieranie kreatywności i szukanie najlepszych rozwiązań dla
Elbląga. Wreszcie musi powrócić odpowiedzialność i odwaga
do podejmowania trudnych decyzji, niekoniecznie popularnych,
ale dobrze służących miastu. Musi powrócić normalność –
wtedy elblążanie odpowiedzą właściwie na geopolityczne
i gospodarcze zmiany przed jakimi stoimy. Jestem głęboko
przekonany, że nadchodzi Przebudzenie i temu poświęcę swój
czas, pracę, serce i miłość jaką moje miasto darzę.

Z całego serca życzę Polsce mistrzostwa świata, realnie
jednak patrząc możemy ponownie nie wyjść z grupy.
Co do Króla Strzelców na mundialu upatrywałbym go
w napastniku Francji, Karimie Benzema.
Jeśli Polska odpadnie, to kibicować będę Danii lub
Holandii. Lubię styl gry obydwu drużyn.
Najlepiej wspominam mistrzostwa świata w Niemczech
kadry Kazimierza Górskiego – byłem wtedy nastolatkiem
i do dzisiaj pamiętam wszystkie mecze i ich wyniki.
Stefan Rembelski, Kukiz' 15

Te Mistrzostwa są wyjątkowe, przede wszystkim ze względu na termin rozgrywania. Wiele
będzie zależało od tego jak drużyny przystosują się do warunków klimatycznych oraz jak zwykle
od dyspozycji dnia. Kluczowy dla nas będzie pierwszy mecz z Meksykiem. Jeśli nasi wygrają, to
pozytywnie naładowana drużyna powalczy w następnych meczach i wyjdzie
z grupy co będzie już dużym sukcesem. Jestem przekonany, że nasi będą "gryźć trawę"
i dadzą nam powody do dumy!
Tradycyjnie w gronie faworytów Mistrzostw, upatruje się reprezentację Brazylii lub Francji.
Myślę, że nie będę oryginalny, jeśli wskażę zawodników z tych krajów, czyli Neymara lub
Mbappe.
Z ciekawością będę obserwował mecze drużyn z Ameryki Południowej, które grają wyjątkowo atrakcyjny futbol. Jednak
zawsze kibicuję Biało-Czerwonym!
Najlepiej wspominam oczywiście mecze Orłów Górskiego! Wiele spotkań reprezentacji pod wodzą trenera Kazimierza
Górskiego przeszło do historii polskiego futbolu, a wśród nich m.in. "Cud na Wembley", czy "Mecz na wodzie".
Kontrowersje wokół Mundialu w Katarze:
Inną kwestią pozostają problemy etyczne i to jakim kosztem stadiony zostały zbudowane. Światowe media donoszą, że
przy budowie obiektów sportowych zmarło ponad 6,5 tys. robotników z Azji Południowej. Ponadto warto też zwrócić uwagę
na ekologiczny wymiar mistrzostw rozgrywanych w Katarze. Katarczycy przeznaczają ogromne sumy na chłodzenie
stadionów, aby w ogóle dało się tam rozgrywać mecze. I ostatnim kontrowersyjnym tematem jest stosunek władz Kataru
do praw człowieka, w tym m.in. par jednopłciowych.
Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna
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Jak typują znani politycy z regionu?
Emocje piłkarskie wciągają każdego z nas. Niezależnie od barw politycznych przez ten wyjątkowy czas Mundialu wszyscy jesteśmy
biało- czerwoną rodziną, podziały znikają. Obok siebie z chęcią oglądają mecze politycy zarówno PO z PiS czy Lewicy
z Konfederacją bo sport łączy nas wszystkich. Specjalnie dla Was zebraliśmy typy znanych polityków z regionu z różnych opcji
politycznych – Prezydentów, Burmistrzów, Posłów... Jak prognozują zwycięzców w Katarze?
1) Jak daleko zajdzie Polska na MŚ w Katarze?
2) Kto będzie Królem Strzelców na MŚ w Katarze?
3) Jeśli Polska odpadnie, to jakiej drużynie będę kibicował najbardziej na turnieju MŚ?
4) Które Mistrzostwa Świata lub jaki mecz w piłce nożnej wspominam najlepiej w swoim życiu?
Życzyłbym sobie, żeby Polska wyszła z grupy i zagrała w 1/8 finału dobre spotkanie, najlepiej też zwycięskie, zapewne przeciw Danii
lub być może Francji.
Jest kilku kandydatów do tytułu króla Strzelców-Robert Lewandowski jest wśród nich na pewno, ale żeby nim został, to musimy co najmniej
awansować do ćwierćfinału. Inni głowni faworyci to Francuz Kylian Mbappe, Anglik Harry Kane, Belg Romelu Lukaku i oczywiście
Lionel Messi z Argentyny.
Hiszpania, Belgia i Francja to reprezentacje, których styl mi się podoba i każda z nich może wygrać mundial.
Najlepiej wspominam Mistrzostwa Świata w 1986 w Meksyku i fenomenalne rajdy Diego Armando Maradony, szczególnie ten przeciw
reprezentacji Anglii.
Tomasz Frankowski, Europoseł, Koalicja Obywatelska

Mistrzostwa Świata – Katar 2022
Mecz otwarcia: 20 listopada: Katar – Ekwador godz. 20:00

Jak zawsze, gramy po to żeby wygrać! Zadaniem minimum kadry Czesława
Michniewicza będzie wyjście z grupy. Kluczowym spotkaniem będzie starcie
z Meksykiem, czyli nasz mecz otwarcia na mundialu.
Królem strzelców uważam, że zostanie nasz kapitan i obecnie najlepszy napastnik
na świecie - Robert Lewandowski.

Finał: 18 grudnia
Liczba drużyn: 32 (z 5 federacji)
Obrońcy tytułu: Francja
Liczba stadionów: 8 (Lusail Stadium (80 000 widzów), Al Bayt
Stadium (60 000 widzów), Stadium 974 i Al Thumama Stadium w
Doha (40 000 widzów), Education Stadium (45 300 widzów),
Ahmed bin Ali Stadium (44 740 widzów), Khalima International
Stadium (45 416 widzów), Al Janoub Stadium (40 000 widzów)
Jeżeli uda nam się uniknąć kolejnych
kontuzji naszych kluczowych zawodników, to liczę co najmniej na wyjście
z grupy. Myślę że jesteśmy w stanie
pokonać zarówno Arabię Saudyjską jak
i Meksyk. Jeśli chodzi o Argentynę, to
myślę, że zadowoli nas remis. Marzy mi
się scenariusz w którym to Robert
Lewandowski zostanie królem
strzelców.
Mam nadzieję że nasza ekipa dotrze do
samego finału i to dostarczy nam
wielkich sportowych emocji, tak więc nie będziemy musieli
fascynować się nadto zmaganiami innych drużyn. Natomiast przy
mniej optymistycznym scenariuszu będę cieszył się grą innych, po
prostu dobrych drużyn, bez konkretnych sympatii.

Trudne pytanie. Australii. Niedawno gościłem w tym kraju z okazji 50. rocznicy
nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Dla wielu polskich
żołnierzy, którzy zostali na zachodzie, gdy zapadła żelazna kurtyna, Australia stała się
nowym domem. Również w czasach komuny Australia przyjmowała z otwartymi
ramionami naszych rodaków uciekających przed prześladowaniami. Mają o nas bardzo
dobre zdanie, i mimo że są na końcu świata, to poważnie pomagają Ukrainie w ich walce z
rosyjskimi bandytami. Z czystym sercem więc jako drugą drużynę wybieram piłkarzy
Australii.
Najlepiej wspominam mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbyły się w Niemczech 2006 roku. Byłem wówczas
licealistą i wraz z przyjaciółmi z klasy, na działce jednego z kolegów wspólnie oglądaliśmy i przeżywaliśmy zmagania
Polaków. Niestety, nie udało się wyjść z grupy po fatalnym meczu z Ekwadorem, ale także po niezwykle emocjonującym
spotkaniu z Niemcami, gdzie straciliśmy bramkę w ostatniej minucie. Pamiętam, że tzw. "mecz o honor" wygraliśmy,
z Kostaryką 2-1.
Poseł Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość
Polska rozegra 3 lub 4 mecze, a więc albo odpadniemy w grupie, albo wyjdziemy z grupy
i przegramy w następnym meczu. Aby być pewnym wyjścia z grupy musimy wygrać
2 mecze, co jest osiągalne patrząc na naszych rywali, natomiast jeśli wyszlibyśmy z grupy
to trafimy najpewniej na Francję i ten rywal jest już poza naszym zasięgiem.
Chciałoby się powiedzieć, że Robert Lewandowski, ale wydaje się to nieosiągalne, więc
odpowiem, że Karim Benzema
Argentynie i Portugalii. Marzy mi się taki finał, starcie pomiędzy tymi drużynami. Cristiano
Ronaldo i Leo Messi zapowiedzieli, że te mistrzostwa świata będą najpewniej ich
ostatnimi. Ich starcie w finale i ostateczna wygrana Argentyny byłaby dla mnie czymś
fantastycznym. Choć oczywiście wolałbym, aby to Polska znalazła się w finale to ten
argentyńsko-portugalski pojedynek wydaje się bardziej prawdopodobny.

Najlepiej wspominam mistrzostwa świata z Korei i Japonii w 2002
roku. Tam mimo słabego występu naszej reprezentacji mogliśmy
cieszyć się grą niezapomnianych drużyn, takich jak Brazylia
z Ronaldo w składzie. Ta drużyna ostatecznie zdobyła puchar
świata, a towarzyszyły temu niezapomniane emocje.

Najlepiej wspominam Mistrzostwa Świata z 2014 roku w Brazylii, miały one swój niepowtarzalny klimat. Żałuję,
że Argentyna nie sięgnęła wtedy po tytuł. Leo Messi zasłużył na to, aby być Mistrzem Świata.

dr inż. Marcin Kulasek, poseł na Sejm, Lewica

Paweł Sobotka, partia KORWIN

22 Mistrzostwa Świata w historii
Mistrzostwa Świata 2022 - terminarz meczów reprezentacji Polski:
22 listopada (wtorek): Meksyk – Polska (godz. 17:00)
26 listopada (sobota): Polska – Arabia Saudyjska (godz. 14:00)
30 listopada (środa): Polska – Argentyna (godz. 20:00)

www.bogatyregion.pl
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Rusza piłkarski Mundial w Katarze! – Weź udział w wielkim KONKURSIE
"Typuj z Bogaty Region - Odpocznij w Narusa Leśna Przystań"
Już 20 listopada rusza wielkie piłkarskie święto – Mistrzostwa Świata w piłkę nożną rozgrywane w Katarze. Będą to 22 Mistrzostwa Świata w historii, jednak
dopiero pierwsze rozgrywane na Bliskim Wschodzie, w kraju islamskim. Wielu kibiców będzie też musiało po raz pierwszy dostosować się do emocji
piłkarskich rozgrywanych nie w lato, a w listopadzie i grudniu tuż przed Bożym Narodzeniem... Szykują się wielkie emocjea a dla naszych czytelników
mamy wielki KONKURS z super nagrodami. Typuj mecze Mistrzostw Świata i zgarnij niezwykłe nagrody od naszych partnerów akcji.

Jak możesz dołączyć do gry?
1) Wyślij do nas e-mail na adres typer@bogatyregion.pl podając
swoje typy:
- wyników spotkań grupowych Mistrzostw Świata
- zwycięzców spotkań fazy pucharowej (listę meczów fazy
pucharowej otrzymasz od nas e-mailem przed każdą rundą
spotkań)
- swój typ na Zwycięzcę Mundialu oraz na króla Strzelców Turnieju
UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać listę wszystkich spotkań
grupowych do przesłania swoich typów na swojego e-maila
napisz do nas albo skopiuj listę spotkań ze strony
www.typer.bogatyregion.pl.

Za co otrzymuję punkty?
Każdy uczestnik Konkursu i naszej zabawy w fazie grupowej otrzymuje punkty za poprawne wytypowanie wyniku meczu, zwycięstwo którejś z drużyn czy też wskazanie
prawidłowo remisu.
W fazie pucharowej punkty otrzymuje się za wskazanie tego kto awansuje do kolejnej rundy.
Dodatkowe punkty można zdobyć poprawnie typując, która z drużyn zdobędzie tytuł Mistrza Świata oraz piłkarza, który zdobędzie koronę Króla Strzelców.

Jak dużo punktów mogę zdobyć za poprawne typowanie?
Faza grupowa:
4 punkty za prawidłowe wytypowanie wyniku, np. Mecz Polska – Meksyk
Mój typ: 3:1. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Uczestnik Konkursu otrzymuje 4 punkty.
2 punkty za prawidłowe wytypowanie wygranej którejś z drużyn lub remisu, np. Mecz Polska- Meksyk.
Mój typ: 4:2. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Gracz nie trafił prawidłowo wyniku meczu, ale trafił, że wygra Polska. Uczestnik Konkursu otrzymuje 2 punkty.

Faza pucharowa:
2 punkty za wskazanie która drużyna awansuje do dalszej rundy, np. 1/8 finału Mecz Polska-Francja
Mój typ: Awans Polski. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Polska awansowała. Uczestnik Konkursu otrzymuje 2 punkty.
*w fazie pucharowej nie typujemy dokładnego wyniku meczu, wskazujemy jedynie kto awansuje dalej lub wygra mecz finałowy i o 3 miejsce.

Punkty dodatkowe:
10 punktów - Prawidłowe wytypowanie Króla Strzelców turnieju,
np. Mój typ: Królem Strzelców turnieju zostanie Robert Lewandowski.
Jeśli Robert Lewandowski zostanie Królem Strzelców Uczestnik Konkursu otrzyma dodatkowo 10 punktów.
10 punktów – Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy turnieju,
np. Mój Typ: Mistrzostwa Świata wygra Polska.
Jeśli Polska zdobędzie tytuł Mistrza Świata Uczestnik Konkursu otrzymuje dodatkowo 10 punktów.

Gdzie znajdę Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie?
Wszelkie niezbędne informacje o Konkursie oraz szczegółowy regulamin będą dostępne na www.typer.bogatyregion.pl

NAGRODY:
Informację o Nagrodzie Głównej oraz listę nagród dodatkowych i nagrody gwarantowanej znajdziesz na stronach 7-9
1) Każdy z Uczestników Konkursu gra o Nagrodę Główną jaką jest pobyt w Narusa Leśna Przystań z dodatkowymi atrakcjami.
2) Każdy z uczestników otrzyma również Nagrodę Gwarantowaną od RMG Gym.
3) WAŻNE! NAGRODY DODATKOWE: Z całej listy Nagród Dodatkowych (strony 7-9) wskazujesz maksymalnie 3 firmy, o których nagrody chcesz grać, np. Gram o nagrody
Dodatkowe od: RMG Gym, Restauracja Garam Masala i Butik Passion w Olsztynie lub np. Gram o nagrody Dodatkowe od King Dom Nieruchomości, Multikino, Restauracja
Staromiejska w Olsztynie. Ty decydujesz o jakie Nagrody Dodatkowe Grasz!
Dla nagród każdej z firm zostanie stworzona osobna klasyfikacja tylko dla uczestników konkursu, którzy zgłosili się do gry o konkretną nagrodę. Tym samym masz
gwarancję gry o nagrody na jakich Ci zależy

Więcej o konkursie na stronie: www.typer.bogatyregion.pl oraz na stronach i Fanpage Partnerów Konkursu
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Lista meczów Mundialu
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:

:

Pamiętaj!! 28 listopada o godzinie 23:59 mija termin na dosłanie 3 kolejki
wyników meczów grupowych, Mistrza oraz Króla Strzelców !!!
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Pamiętaj!! 24 listopada o godzinie 23:59 mija termin na wysłanie pierwszego e-maila
dotyczącego typów 1 i 2 kolejki fazy grupowej, które pozostały do rozegrania.

*UWAGA: Istnieje możliwość wysłania jednym e-mailem typów na wszystkie
mecze fazy grupowej.
** UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu
spotkania / spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie
będą uwzględniane do punktacji.

www.bogatyregion.pl
facebook.com/bogatyregion/
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Wygraj pobyt w Narusa Leśna Przystań. Spójrz w niebo, które obserwował Mikołaj Kopernik!
3,2,1... Startujemy! Rusza "Typuj z Bogaty Region- Odpocznij w Narusa Leśna Przystań". Nagrodą główną w naszym konkursie o którą powalczy każdy uczestnik konkursu jest
nagroda od naszego Partnera Tytularnego jaką będzie 2-dniowy pobyt dla 2 osób w Narusa Leśna Przystań. Oczywiście pobyt zawierać będzie również dodatkowe atrakcje dla
naszego najlepszego Typera Mistrzostw Świata w Katarze. Obiekt jest jedną z największych inwestycji jaka miała miejsce w ostatnim czasie w regionie Zalewu Wiślanego i Mierzei
Wiślanej. Dlaczego warto spędzić tu czas? Poznaj Narusę Leśna Przystań.
Zapomnij o codzienności...
Jeśli potrzebujesz wyciszenia, a zarazem
chcesz przebywać w bliskiej odległości
miasta i Krynicy Morskiej to nie mogłeś lepiej
trafić... Odnajdziesz tutaj zielony las nad
Zalewem Wiślanym, luksusowe domki
całoroczne, balię na pobliskim pagórku
z której unosi się para wodna, saunę fińską
w środku lasu, park linowy dla dzieci, basen
zewnętrzny, jacuzzi, niezwykłą restaurację
na 100 osób, a to wszystko pod niebem,
które przed laty obserwował najbardziej
znany polski astronom Mikołaj Kopernik.
Obiekt znajduje się 1 km od Fromborka,
gdzie żył i tworzył Kopernik, a także gdzie
napisał swoje dzieło "O obrotach ciał
niebieskich".
Jedną z atrakcji ośrodka są wspólne nocne
obserwacje nieba pod okiem astronomów.
Narusa Leśna Przystań działa od 2022 roku.
Składa się z 20 całorocznych luksusowych
domków i 21 apartamentów w środku lasu.
Powstała ona w miejscu, gdzie wcześniej
mieścił się przed laty ośrodek harcerski.
Teren niszczał aż do czasu, gdy grupa
przyjaciół i przedsiębiorców ze Śląska
zakochała się w tym miejscu podejmując
decyzję o inwestycji i odnowieniu tego
miejsca tworząc niezwykłą atrakcję
turystyczną w regionie. Odwiedzający
goście jak i lokalni mieszkańcy mówią jedno:
Grupa inwestorów stworzyła tutaj coś
pięknego! To trzeba zobaczyć. To już jest
i będzie wizytówka naszego regionu.
Nie tylko turystyka, także biznes i idealne
warunki dla firm i pracowników
Obiekt Narusa Leśna Przystań za swoją
lokalizację i indywidualne podejście do
obsługi gości, rodzinną, przyjazną atmosferę
otrzymuje same pozytywne opinie. Dzięki
ustronnemu położeniu w lesie mamy
gwarancję ciszy i spokoju. Jeśli jednak
planujemy podczas pobytu nieco więcej

rozrywkowych wrażeń - uzyskamy je
zarówno na miejscu w wybranych miejscach
o co zadbali gospodarze ośrodka, a także
bez problemu dostaniemy się w kierunku
miejscowości Mierzei Wiślanej, m.in. Krynicy
Morskiej. W zaledwie 20-30 minut jesteśmy
też w Elblągu. Gdy zapragniemy dzień
z historią to zaledwie kilka kilometrów dzieli
nas od Braniewa – pierwszej stolicy Warmii,
a do Fromborka mamy zaledwie 15 minut
pieszo. Dla kochających żeglugę czekają
wody Zalewu Wiślanego.
Dla turystów to miejsce idealne by szerzej
odkryć ten region. Dla lokalnych
mieszkańców wspaniałe miejsce by spędzić
miłe popołudnie z rodziną lub weekend
z przyjaciółmi nad Zalewem Wiślanym.
Obiektu z tyloma atrakcjami jak balia, sauna
fińska, basen zewnętrzny, boiska do
siatkówki plażowej, paleniska do ognisk,
park linowy i wyśmienitą restauracją nie ma
w okolicy.
Obiekt poza sezonem wakacyjnym
wyspecjalizował się w organizacji różnych
eventów okolicznościowych. To doskonałe
miejsce do zorganizowania wymarzonego
wesela, komunii dziecka, chrzcin, urodzin
czy innych imprez okolicznościowych, np.
wigilie firmowe, Andrzejki czy Sylwester.
Narusa Leśna Przystań została również
zaprojektowana do obsługi spotkań
biznesowych, eventów firmowych, szkoleń...
Jest tu sala konferencyjno-multimedialna do
100 osób, w budynku aparthotelu grupy
mogą się wyspać, przeszkolić, zjeść wspólny
posiłek w części śniadaniowej. Dzięki
niezwykłemu miejscu poza podniesieniem
umiejętności i kwalifikacji, zarząd firmy
i pracownicy mocno doładują baterie.
Pomysłodawcy projektu organizują również
lunche i spotkania biznesowe, tworzą różne
projekty z przedsiębiorcami budując
pozytywną wymianę myśli i pomysłów
pomiędzy wieloma inwestorami lokalnymi
i krajowymi.
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Skarb Kibica/ Reklama

Skarb Kibica piłkarskich Mistrzostw Świata
Dane, liczby, którymi zaskoczysz znajomych i przyjaciół...
Najbliższe Mistrzostwa Świata z całą pewnością wyłączą wielu kibiców z naszego regionu na kilka tygodni z codziennych zajęć... Czekają nas spotkania z rodziną, przyjaciółmi
i znajomymi z pracy... Warto być przygotowanym do tych chwil i zaskoczyć najbliższych poziomem wiedzy oraz garścią statystyk o piłkarskim mundialu w Katarze i tymi
mundialami co już za nami! Poniżej garść liczb, danych i ciekawostek... Startujemy.

Sukcesy indywidualne:

Mundiale w liczbach

Najwięcej występów w Mistrzostwach Świata: Lothar Matthäus (27 meczów – 5 turniejów MŚ, Niemcy)

Pierwsze Mistrzostwa Świata: 1930 rok w Urugwaju,
Finał: Urugwaj- Argentyna 4:2
Ilość drużyn: 13

3 tytuły Mistrzostw Świata: Pele (Brazylia)

....Niestety ostatni żyjący uczestnik MŚ 30, Argentyńczyk Francisco Varallo
zmarł 30 sierpnia 2010.

Najwięcej bramek na wszystkich turniejach MŚ: Miroslav Klose (16 bramek, 4 turnieje, Niemcy),
Ronaldo (15 bramek, 4 turnieje, Brazylia), Gerd Müller (14 bramek, 2 turnieje, Niemcy)

Ostatnie Mistrzostwa Świata: 2018 rok w Rosji,
Finał: Francja-Chorwacja 4:2
Ilość drużyn: 32
Król strzelców: Harry Kane (Anglia) 6 goli

Zdobyli tytuły MŚ jako piłkarz i trener: Mario Zagallo (Brazylia), Franz Beckenbauer (Niemcy), Didier
Deschamps (Francja), Vittorio Pozzo (Włochy, jedyny trener, który tej sztuki dokonał dwukrotnie).
Wszyscy zdobyli tytuły MŚ jako trener prowadząc reperezntacje swoich ojczystych krajów.
Najmłodszy Mistrz Świata: Pele (w dniu finału miał 17 lat i 249 dni, Brazylia)

Sukcesy Polaków:
3 miejsce na MŚ w 1974 (mecz o brąz Polska-Brazylia 1:0 gole: Grzegorz
Lato, trener: Kazimierz Górski),
3 miejsce na MŚ w 1982 (mecz o brąz Polska-Francja 3:2 gole: Szarmach,
Kupcewicz, Majewski Trener: Antoni Piechniczek )
Mistrzostwa Świata nie odbyły się w 1942 i 1946 (z powodu II wojny
światowej i jej następstw)
Najwięcej tytułów Mistrzostw Świata: Brazylia (5 Mistrzostw), Niemcy
i Włochy (4 Mistrzostwa), Argentyna, Francja, Urugwaj (2 Mistrzostwa),
Anglia i Hiszpania (1 Mistrzostwo)
Kraje, które zdobyły tytuł jako gospodarz: Urugwaj (1930), Włochy
(1934), Anglia (1966), RFN (1974), Argentyna (1978), Francja (1998)
W tym roku raczej ta historia się nie powtórzy. Katar nie należy do faworytów
tegorocznych MŚ.
Jakie kraje występowały najwięcej razy na MŚ: Brazylia (22 występy),
Niemcy (20 występów), Włochy i Argentyna (18 występów), Meksyk
(aż 17 występów)... Polska (9 występów)

Najstarszy Mistrz Świata: Dino Zoff (w dniu finału miał 40 lat i 133 dni, Włochy)
Najstarszy strzelec MŚ: Roger Milla (w dniu strzelenia bramki miał 42 lata i 38 dni, Kamerun)
Najwyższe zwycięstwa na MŚ:
10:1 Węgry-Salwadorem (1982 rok),
9:0 Węgry-Korea Płd (1954 rok) oraz Jugosławia-Zair (1974 rok)

Życzę Polskiej reprezentacji żeby zagrała w finale! Uważam, że królem
strzelców zostanie Robert Lewandowski i jemu kibicuję
a cichym bohaterem będzie Inaki Williams Arthuer, napastnik
reprezentacji Ghany!
Wierzę, że Polska reprezentacja rozegra dobre mecze i będzie wysoko
sklasyfikowana. Z całego serca będę kibicował Polakom!
Najlepiej oceniam Mundial w Hiszpanii w 1982 roku i wygrany mecz
Polska–Francja!
Tomasz Sielicki, Burmistrz Braniewa

Nie brakuje mi optymizmu, ale łączy się on z chłodną oceną sytuacji. Moje odczucia mogą się rozmijać z opiniami ekspertów, którzy dostrzegają
prawdopodobieństwo wyjścia reprezentacji Polski z grupy i spotkania z Francją. Ja jednak życząc Polakom sukcesów typuję Francję na drugie miejsce
w grupie, a dzięki temu trafi ona na Argentynę. Przy takim scenariuszu nasza kadra miałaby o wiele łatwiejszą drabinkę w fazie pucharowej. Gdyby tak się
zdarzyło, to Polska mogłaby liczyć na wielki sukces, czego gorąco życzę naszej kadrze.
Zakładając, że Polska w fazie pucharowej nie trafi na Francję, to tytuł Króla Strzelców mógłby zdobyć piłkarz, który swoją pracowitością i konsekwencją
tworzy wspaniałą historię wielkiego polskiego piłkarza. Oczywiście całym sercem życzę tego tytułu Robertowi Lewandowskiemu. Byłoby to piękne
dopełnienie jego sportowych osiągnięć.
Mam nadzieję, że długo będę mogła kibicować Polsce na tych mistrzostwach. Sympatia do drużyn z innych krajów powstaje także w czasie turnieju.
Czasami postawa jakiejś drużyny, zaskakująca wygrana z dużo lepszym rywalem, a nawet wydarzenia poza sportową murawą mogą zadecydować o dużej
sympatii i kibicowaniu wybranej drużynie zagranicznej. Dzisiaj nie mam jeszcze takich faworytów. Niestety nie miałam możliwości oglądania wielu meczy,
a podczas wielu mistrzostw udawało mi się jedynie śledzić poczynania naszych rodaków. W mojej pamięci kojarzę wspomnienie Mistrzostw Świata z 1974,
w których Polska zdobyła brązowy medal pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego. Bardzo dawne czasy. Miło wspominam także Mistrzostwa Europy
z 2016 r., w których zatrzymała nas reprezentacja Portugalii, a ta z kolei kilkanaście dni później okazała się drużyną mistrzowską. Wtedy smak porażki nie
był aż taki gorzki, poza tym uważam, że był to bardzo dobry okres naszej reprezentacji.
Elżbieta Gelert, Poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska
REKLAMA
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Listopad jest facetem
Na całym świecie listopad uznawany jest za miesiąc solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami
gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Do profilaktyki zachęca także Elżbieta Gelert, Posłanka na Sejm pracująca w tej
kadencji m.in. w sejmowej Komisji Zdrowia.
- Zachęcam do badań i upowszechniania profilaktyki. Coraz
więcej wiemy na temat czynników mogących wpłynąć na
rozwój choroby nowotworowej, jak również na temat
profilaktyki i badań profilaktycznych – mówi posłanka
Elżbieta Gelert. – Doceniam prostą ideę kampanii
Movember, w której uczestniczą mężczyźni zapuszczając
wąsy, nie tylko na znak solidarności, ale również aby
wzbudzić ciekawość otoczenia oraz zapoczątkować
dyskusję na temat profilaktyki oraz zachorowalności na
nowotwory prostaty oraz jąder. Statystyki są niepokojące,
ale jak podkreślają eksperci rak jądra cechuje się dość
dobrym rokowaniem, dlatego tym bardziej liczy się czas
wykrycia choroby i szybkie rozpoczęcie terapii.

podejmowaniu trudnych i ważnych tematów.
Najważniejsza profilaktyka
- Zachęcam Panów, aby jeszcze w listopadzie oderwali się
od natłoku swoich spraw i załatwili tę najważniejszą –
zadbanie o własne zdrowie. Małym wytłumaczeniem mogą
być Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, ale tylko małym dodaje z uśmiechem Elżbieta Gelert. – Od lat dostrzegam,
że kampanie promujące profilaktykę nowotworów
kobiecych, na czele z rakiem piersi, w pełni zaaklimatyzowały się w Polsce i na świecie przynosząc bardzo
pozytywne rezultaty, o tyle w przypadku nowotworów na
które chorują mężczyźni, nadal mówi się o nich zbyt mało.
Zatem drodzy panowie, listopad jest dla was, abyście jak
najdłużej cieszyli się zdrowiem.

Statystyki
A statystyki zachorowań rzeczywiście motywują do badań.
Nowotwór prostaty zajmuje niezmiennie 4. miejsce pod
względem śmiertelności na świecie. Szacuje się, że co
3 mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn
po 80 roku życia zachoruje na raka prostaty. Ryzyko
zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn
po 45. roku życia.
Movember
Termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch
wyrazów moustache – wąsy oraz November – listopad.
Celem kampanii Movember jest zmiana oblicza męskiego
zdrowia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały
ustanowione symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza
komunikować. Luźna i zabawna forma kampanii sprzyja

Biuro Poselskie Elżbiety Gelert
Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 12 lok. D

Elżbieta Gelert

tel. 662 895 640

Elżbieta Gelert - Posłanka RP

elblagwsejmie@gmail.com

elzbietagelert

Zapraszam do kontaktu - Elzbieta Gelert

Stwórz zdrową Strefę Kibica i zaskocz wszystkich ciekawymi przekąskami na wspólne
kibicowanie! Dietetyczne wskazówki od Poradni Nasza Dieta.
Mundial to czas wielkich, sportowych emocji! Czy to w gronie przyjaciół, rodziny czy ukochanej osoby... trzeba dobrze zjeść! W końcu kibicowanie wymaga od nas dużo energii!
Zapomnij jednak o tych niezdrowych i bezwartościowych paluszkach, solonych orzeszkach czy chipsach! Stwórz swoją zdrową Strefę Kibica i zaskocz wszystkich ciekawymi
przekąskami, którymi możecie cieszyć się bez wyrzutów sumienia… Sprawdzą się nie tylko na sportowe rozgrywki piłkarskie, a także na zbliżający się wielkimi krokami Sylwester
i Karnawał!
Będzie chrupało... Talerz warzyw świeżych lub upieczonych w piekarniku
Szybkim rozwiązaniem, który przygotujesz
na kilka minut przed meczem to kompozycja
świeżych i różnorodnych warzyw
pokrojonych w słupki. Przykładowo
można zestawić kolorowe papryki,
marchewkę, zielonego ogórka, a do tego
zestaw sosów i dipów takich jak hummus
czy guacamole. Drugim rozwiązaniem
będzie patera ulubionych warzyw
pieczonych z przyprawami. Wystarczy
warzywa takie jak bataty, buraki,
marchewki, seler, pietruszka pokroić w
słupki, skropić oliwą i posypać ulubionymi
przyprawami, ziołami i wstawić do
nagrzanego piekarnika na ok. 15-20 min
w 200 st z termoobiegiem. W połowie
pieczenia przemieszaj frytki. Podaj do tego
zestaw sosów przygotowanych samodzielnie np. sos czosnkowy, ziołowy,
czy tysiąca wysp! Wiesz, że zamiast
wysokokalorycznych i tłustych przekąsek
stosując taką metodę możesz zmniejszyć
kaloryczność z 500 do nawet 200 kcal!
Spróbuj!
Czas na coś słodkiego… i zdrowego!
Owoce w czekoladzie!
Pyszna przekąska na jesienno-zimowy
wieczór! Owoce w czekoladzie! Czas
przygotowania: 5 min a wszystko czego
potrzebujesz to mandarynki (lub inne
ulubione, sezonowe owoce) gorzka
czekolada i wiórki kokosowe! Mandarynki
obierz i porozdzielaj, czekoladę rozpuść
w kąpieli wodnej. Następnie zanurz
połówki mandarynek w czekoladzie
i posyp wiórkami kokosowymi. Wystarczy

odczekać, aż czekolada ponownie
zgęstnieje i można się zajadać!

Chrrrrrupiąca… cieciorka!
Orzeszki w panierce zastąp…pieczoną
cieciorką! Fajnie chrupie i do tego jest
przyjemnie ostra! Przygotowanie: rozgrzej
piekarnik do 180 st. Odcedź z zalewy,
przepłucz i osusz cieciorkę ręcznikiem
papierowym. Blachę wyłóż papierem do
pieczenia i wysyp cieciorkę. Posyp ostrą
papryką, 1/3 łyżeczki kminu rzymskiego,
1/3 łyżeczki soli, skrop oliwą z oliwek.
Całość wymieszaj i wstaw do piekarnika.
Piecz przez ok. 25-30 minut (w połowie

pieczenia wymieszaj cieciorkę). Zdrowa
przekąska na mundial gotowa!
A na większego głoda! Kolorowe
kanapki, grzanki na ciepło, tortillki
i sałatki!
Chcesz postawić na coś treściwego?
Przygotuj kolorowe kanapki z
pełnoziarnistego pieczywa z różnymi
dodatkami. Aby dostarczyć źródła białka
zrób kanapki m.in. z pastą jajeczną, rybną
np. tuńczykiem, wędzonym łososiem lub
makrelą, hummusem, wędliną czy serem.
Aby było kolorowo nie zapomnij o
warzywach, (pomidory, ogórki, kiełki, sałaty,
paprykę) Grzanki na ciepło - Na pieczywie
ułóż plastry mozzarelli i zapiecz chwile
w piekarniku. Przygotuj różnorodne farsze
np. podsmażone pieczarki z cebulką czy
pokrojone w drobną kostkę pomidory,
z dodatkiem czerwonej cebuli, czosnku
i mnóstwem ziół. Na ciepłe grzanki nałóż
gotowy farsz. Pomysły na roladki z tortilli
Gotową tortillę posmaruj serkiem śmietankowym i dodaj ulubione składniki np.
wędlinę, wędzonego łososia, świeże
warzywa, sałatę lodową lub rukolę/szpinak,
zawiń w rulon i pokrój na mniejsze kawałki.
Możesz również przygotować roladki na
ciepło z ciasta francuskiego z farszem ze
szpinaku i sera fety lub czy wędzonym
łososiem. Co więcej? Różnorodne sałatki,
których bazą może być pełnoziarnisty
makaron, brązowy ryż, kasze np. kuskus,
pęczak, bulgur. Do tego źródło białka - np.
mięso z piersi kurczaka, wędliny, sery np.
feta, mozzarella, camembert, źródło
tłuszczy - prażone pestki słonecznika, dyni
i mnóstwo warzyw i owoców, np. winogrona,

gruszki, granat. Dressing na bazie jogurtu
naturalnego np. sos koperkowy, czosnkowy
lub oliwy z oliwek np. musztardowomiodowy. Z pewnością Twoi goście będą
zachwalać Zdrową Strefę Kibica!
Po więcej inspiracji zapraszamy do
Zdrowej Strefy Kibica Naszej Diety
www.nasza-dieta.pl/blog Znajdziecie
tam ciekawe przepisy na zdrowe
i smaczne przekąski idealne na wspólne
kibicowanie!

Weź udział w konkursie
i wygraj jadłospis od Poradni
Nasza Dieta!
Szczegóły na str. 8 gazety
www.nasza-dieta.pl
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Trzeba pomóc polskim przedsiębiorcom! - jeśli nic się nie
zmieni ceny energii, podatki, składki ZUS zaduszą polskie firmy
"Koniec tolerowania dziadostwa"- grzmiał w Elblągu podczas konferencji PSL- Koalicja
Polska Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodziło o brak kompetencji rządu w polityce
gospodarczej wobec polskich przedsiębiorców czy rolników... W spółkach Skarbu
Państwa dominuje dziadostwo zamiast umiejętności i ciężkiej pracy mówił Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Składamy ustawy prorozwojowe dla
polskich przedsiębiorców - mówił Poseł
PSL - Koalicja Polska Zbigniew Ziejewski
9 listopada w Elblągu odbyła się konferencja
prasowa władz PSL - Koalicja Polska. Po
konferencji politycy w Ratuszu Staromiejskim odbyli spotkanie z przedsiębiorcami z regionu.

W takich warunkach nie da się skutecznie
zaplanować przyszłości firmy i perspektyw
dla swojego biznesu. Oparcie się na
polskich firmach, małych i średnich
przedsiębiorstwach jest racją stanu Polski,
bo one nie znikną. My stoimy po stronie
przedsiębiorców i samorządowców, trzeba
zdecentralizować państwo polskie,
a przedsiębiorców wzmocnić – mówił
Prezes PSL - Koalicja Polska KosiniakKamysz.
Sprawę wsparcia przedsiębiorców
kontynuował Poseł PSL - Koalicja Polska
Zbigniew Ziejewski.

Spotkanie ludowców z przedsiębiorcami
zapełniło salę po brzegi

Podczas spotkania obecni byli Prezes PSL
Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek
woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin, Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski, Poseł Zbigniew Ziejewski,
senator Ryszard Bober. Spotkanie odbyło
się pod hasłem "Aktualne aspekty
gospodarki regionalnej i krajowej".
Polskim przedsiębiorcom potrzebne są
stabilność i spokój. Prowadzący firmy chcą
wiedzieć jaki podatek zapłacą w danym
roku. Tymczasem dzisiaj mamy trzy
systemy podatkowe- został pobity rekord.

Jako ugrupowanie składamy ustawy
i projekty prorozwojowe dla polskich
przedsiębiorców. Bardzo ważnym punktem
naszego programu jest dobrowolny ZUS,
który będzie ważnym wsparciem dla
młodych firm, które dopiero startują
w biznesie. Te firmy nie mają wielkich
kapitałów za sobą. Dla nich taka pomoc w
starcie jest niezbędna, by mogły rozwinąć
skrzydła i wzmocnić w przyszłości polskie
PKB. W przypadku większych firm
największą bolączką jest energia i jej
koszt, który wzrósł niewyobrażalnie.
Przedsiębiorcy, których spotykam mówią:
Po pierwsze energia, po drugie ciepło - tego
potrzebujemy w odpowiednich cenach, to
jest niezbędne byśmy mieli perspektywy.
Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od wielu
lat mówimy, że stawiamy na biogazownie,
fotowoltaikę, odnawialne źródła energii,
m.in. wiatraki. Składamy wiele ważnych
projektów ustaw jednak Przewodniczący
Komisji ds. energii klimatu i Aktywów
Państwowych nie chce wprowadzać ich pod
obrady w Komisjach. Gorąco liczę, że nie
tylko naciski opozycji, ale także wyczuwalna
już presja społeczna jaka rodzi się z powodu
wysokich cen energii spowodują zmianę
punktu widzenia rządzących, którzy zaczną
szukać rozwiązań o które postulujemy od
lat. Biogazownia w każdej gminie o co
postulujemy może dać efekt produkcji
rocznej do 5 mld m3 gazu w Polsce.

Na spotkaniu o stanie polskiej gospodarki obecni byli m.in. Prezes PSL - Koalicja Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł Zbigniew Ziejewski, Prezydent Elbląga Witold
Wróblewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, senator Ryszard Bober

Większa ilość tego surowca produkowana u
nas na miejscu, w kraju, da efekt znaczącej
obniżki tego kosztu energii. - mówił Poseł
PSL - Koalicja Polska z naszego regionu
Zbigniew Ziejewski.

pieniądze z programów nie były wirtualnością, czy tekturowym czekiem, a realną
pomocą dla gospodarki - mówił marszałek
woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw
Marek Brzezin.

Sporym kłopotem dla polskiej gospodarki
jest słabość polskiego złotego. Jest to
spowodowane sporem jaki Polska toczy
z Unią Europejską, a brak środków z Unii
Europejskich osłabia polskiego złotego. Tą
sprawę opisywał marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego.
Aby móc inwestować, trzeba angażować
środki, a do tego służą właśnie pieniądze z
Regionalnego Programu Operacyjnego,
czy z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj
przy nowej perspektywie finansowania
widzimy szansę dla regionu i Elbląga
właśnie przy wsparciu pieniędzy unijnych.
Nie może być cienia wątpliwości, że
Regionalne Programy Operacyjne będą
mogły ruszyć od przyszłego roku, dodam
tylko, że i tak mamy już dwuletnie
opóźnienie. Dzisiaj trzeba jako rację stanu
postawić ugodę z Unią Europejską, by

Politycy PSL odnieśli się też do sprawy
referendum w sprawie odwołania Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.
Sprawa nabrała ostatnio rozgłosu w mieście
z powodu złożonej inicjatywy referendalnej.
Politycy dali jasno do zrozumienia, że nie
jest to odpowiedni czas, kryzys gospodarczy i wojna za wschodnią granicą, by
organizować takie rewolucje w samorządzie
lokalnym na koniec kadencji.
Jesteśmy w miejscu, gdzie zagrożenia
zewnętrzne związane z oddziaływaniem
Wschodu są bardzo silne. Tutaj potrzeba
spokoju, stabilności i rozwoju, a nie zadym,
również o charakterze politycznym. Trzeba
wspierać tych, co mają silny mandat
społeczny, a nie podkładać im nogi, aby się
przewrócili - powiedział Prezes
Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przed nami wielkie piłkarskie święto. Nie tak dawno, w
czerwcu, miałem okazję spędzić czas i porozmawiać z
selekcjonerem polskiej kadry Czesławem
Michniewiczem podczas jego wizyty na meczu GKS
Ossy Biskupiec z Ewingami Zalewo rozgrywanego w
Biskupcu. Spotkanie i rozmowa z trenerem napawa
mnie sporym optymizmem przed mundialem w
Katarze. Myślę, że polski selekcjoner powołał bardzo
ciekawy zespół, który dotrze aż do ćwierćfinału
Mistrzostw Świata.
Jeśli idzie o koronę króla strzelców stawiam na Leo
Messiego z Argentyny. Jest w znakomitej formie, jak
cały zespół z Argentyny. Warto podkreślić, że kadra
Argentyny nie przegrała od ponad 3 lat, kiedy to w
2019 roku uległa Brazylii w półfinale Copa America.
Oby jednak Leo Messi miał problemy ze skutecznością w meczu grupowym z Polską ...
Jeśli Polski zabraknie w Mistrzostwach to będę kibicował zespołowi z Brazylii. Zawsze
podobał mi się ich styl gry w piłkę.
Najlepiej wspominam Mistrzostwa Świata w 1974 roku i w 1982 roku. Dwa turnieje, z
których przywieźliśmy brązowe medale Mundialu.
Zbigniew Ziejewski, Poseł PSL - Koalicja Polska

