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WYDARZENIA
Basen powstanie. Marszałek
przyznał nam pełne dofinansowanie projektu

To bardzo dobra informacja dla
Elbląga. Zarząd województwa
zdecydował o pełnym dofinansowaniu budowy projektu kompleksu
basenowego w naszym mieście.
Oznacza to, że Elbląg odzyskał
środki na budowę stadionu, które
oddał marszałkowi. str.2

Prokuratura w Działdowie
umarza sprawę zamiany
mieszkania przy ul. Traugutta

Nie popełniono przestępstwa przy
procedurze zamiany mieszkań,
w których uczestniczyła rodzina
byłego wiceprezydenta Tomasza
Lewandowskiego. str.3

INWESTYCJE
FoodCare chętnie przywróciłby
na polski rynek znane z lat 90.
piwo EB

Jednak mająca prawa do tej marki
Grupa Żywiec nie zamierza ich
odsprzedać, chociaż obecnie
produkuje EB tylko na rynki
zagraniczne – informuje portal
Wirtualne Media... Prezes FoodCare Wiesław Włodarski zapytany
przez „Puls Biznesu” o polskie
marki, które warto reaktywować,
odparł, że nie widzi takich - z
jednym wyjątkiem. str.5

Dwa dni wspólnych, świątecznych spotkań i kolędowania

Świąteczne Spotkania

Elblążan na Starym Mieście

D

obiegły końca Świąteczne Spotkania Elblążan organizowane
przez Urząd Miejski. Pomimo mało
świątecznej pogody mieszkańcy
miasta chętnie przybyli na Stare Miasto, ponieważ można było już poczuć
świąteczną atmosferę. Jakie atrakcje
przyciągnęły elblążan na Starówkę?

ła się Wigilia dla Elblążan! Do stanowiska Kawiarni u Aktorów ustawiła się
kolejka sięgająca prawie Bramy Targowej. Ufundowanych przez Urząd
Miejski ś wiątecznych potraw mógł
skosztować każdy. Na talerzach zagościła ryba po grecku, pierogi, barszcz z
uszkami i ciasto. Na scenie w dalszym
ciągu odbywały się występy elbląskich
Podobnie do ubiegłych lat, program artystów. Pojawił się zespół Bartosz
imprezy wyglądał bardzo atrakcyjnie. Krzywda i przyjaciele oraz Chór CANJuż o godzinie 11.00 rozpoczęły się wy- TATA. Jak co roku przed Katedrą św.
stępy najmłodszych artystów. Koncerty Mikołaja w bożonarodzeniowej szopi przedstawienia uczniów elbląskich ce znajdowały się żywe zwierzęta. To
szkół powoli groduża atrakcja dla dzieci, które
mogły dotknąć prawdziwych
madziły
coraz
ZOBACZ VIDEO
osiołków i owieczek. Świąwięcej widzów.
www.elblag.net/v405
Druga część spotteczne Spotkania Elblążan
to również doskonałe miejkań rozpoczęła
się powitaniem prezydenta miasta – Je- sce do zakupu prezentów oraz ozdób
rzego Wilka. Następnie biskup Diece- świątecznych. Na straganach dostępzji Elbląskiej - Jan Styrna złożył świą- ne były również regionalne wyroby z
teczne życzenia mieszkańcom miasta. różnych części Polski w tym wędliny,
Prezydent, biskup i radni łamali się chleb, miód oraz oscypki. Zainteresoopłatkiem z mieszkańcami. Rozpoczę- wanie elblążan było naprawdę spore.
REKLAMA

Takie spotkania jednoczą ludzi. W
natłoku spraw można poczuć naprawdę świąteczną atmosferę. W niedzielę natomiast elbląskie Stare Miasto
rozbrzmiewało muzyką, szczególnie
kolędami. Jednak nawet osoby, które za muzykowaniem nie przepadają,

GRUDZIEŃ 2013
nakład 10.000 egz.

znalazły coś dla siebie na Starówce.
Jasełka i kolędy wykonywały elbląskie
chóry przedszkolaki i uczniowie szkół
podstawowych. Swój program zaprezentowała też Szkoła Tańca Broadway.
Potem wystąpiły kolejno - Elbląski Big
Band, Bartosz Krzywda i przyjaciele a
zakończył zespół NOW z Młodzieżowego Domu Kultury. Czy Świąteczne
Spotkania Elblążan są potrzebne i czy
się udały? Na to pytanie na pewno można odpowiedzieć twierdząco. Ponieważ
takie akcje właśnie jednoczą elblążan i
powodują, że mieszkańcy chętnie wychodzą ze swoich domów, aby spotkać
się nie tylko ze znajomymi, ale także z
innymi mieszkańcami Elbląga.

Mieszkańcy wspólnie składali sobie życzenia i świętowali na Starówce
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Radni
do tablicy.
Odpowiada Jolanta
Lisewska (PiS)

Rada Miasta Elbląg. Tym razem
przepytujemy Jolantę Lisewską (PiS).
- W trakcie moich dyżurów jest
ogromne zainteresowanie mieszkańców.

P

rzychodzi do mnie wiele osób
i podczas pełnienia przeze mnie dyżurów w urzędzie i w trakcie dyżurów
dodatkowych, które są organizowane
w moim kościele i w siedzibie „Solidarności” - opowiada Jolanta Lisewska.
Jak informuje radna Lisewska,
problemy stara się rozwiązywać pisząc interpelacje w konkretnych
sprawach. - Umówiłam się także z wiceprezydentem Januszem
Hajdukowskim – wyjaśnia radna.

WYDARZENIA więcej informacji na www.elblag.net

Basen powstanie. Marszałek przyznał
nam pełne dofinansowanie projektu.
T
o bardzo dobra informacja dla Elbląga. Zarząd województwa zdecydował o
pełnym dofinansowaniu budowy
projektu kompleksu basenowego
w naszym mieście. Oznacza to, że
Elbląg odzyskał środki na budowę
stadionu, które oddał marszałkowi.

- To wiadomość dosłownie sprzed
chwili. Mamy pełne dofinansowanie
budowy naszego kompleksu basenowego. Decyzja Zarządu Województwa jest dla nas pozytywna – mówi
Monika Borzdyńska, rzecznik prasowa prezydenta miasta. – Jutro w tej
sprawie będzie zorganizowana konferencja prasowa.
Inwestycja zostanie dofinansowana z
regionalnego programu operacyjnego. Uchwałę w tej sprawie podjął dziś
(17 grudnia) zarząd województwa.
- Mieszkańcy tak dużego miasta jak
Elbląg, ośrodka o znaczeniu regionalnym, powinni mieć dostęp do
dobrej infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej – mówi Jacek Protas,
marszałek województwa. – Z obiektu korzystać będą także mieszkańcy
okolicznych gmin oraz turyści. Na
dofinansowanie budowy obiektu
przeznaczymy jedne z ostatnich pieniędzy w tej perspektywie unijnej.
Projekt opiewa na ponad 25 mln zł, z
czego wsparcie unijne to niemal 16,5
mln zł. Centrum Rekreacji Wodnej
posiadać będzie pływalnię, basen
do nauki pływania, zespół saun oraz
dwa urządzenia jacuzzi. Powstaną
także pomieszczenia dla ratowników
oraz instruktorów i pomieszczenia
socjalne służące pracownikom.

Umowa na dofinansowanie projektu
zostanie podpisana do końca roku.
Przypomnijmy, że projekt elbląskiego Centrum Rekreacji Wodnej nie
tylko przeszedł pomyślnie ocenę
formalną, ale w ocenie ekspertów
zajął pierwsze miejsce w rankingu,
uzyskując 78,5 punktów na 80 możliwych do zdobycia. Projekt doskonale
wypadł także w ocenie strategicznej.
Ocena końcowa to 93,5 procent.

Gmina Morąg za swój projekt otrzymała ocenę 90 procent, a olsztyński
projekt 85 procent.
Łączny koszt całego projektu wynosi prawie 25,2 mln zł. 65% środków stanowiłoby unijne środki (16
mln 351809,50 zł), pozostałe 35% to
środki własne pochodzące z budżetu
miasta (8 mln 804 820, 50 zł).
Elbląg ubiega się o największe dofinansowanie ze wszystkich sześ-

Miasto otrzymało pełne dofinansowanie projektu budowy kompleksu basenowego

Warbus oficjalnie potwierdzony przez ZKM
9
Radna Jolanta Lisewska

- Miałam kilkanaście problemów,
omówiliśmy je wspólnie i staraliśmy
się chociaż kilka z nich rozwiązać.
- Nie wszystkimi problemami można
zająć się od razu. Był u mnie na przykład pan, który chciał, aby w Próchniku pojawiło się oświetlenie – opowiada Jolanta Lisewska. - To wymaga
większych nakładów finansowych.
Prezydent Hajdukowski obiecał, że pojedzie do Próchnika i zbada tą sprawę.
Problemy, z jakimi przychodzą elblążanie do radnej Lisewskiej są bardzo różne. Dotyczą one na przykład organizacji ruchu na poszczególnych ulicach
czy porządku na podwórkach. - Przyszedł do mnie też pan, który chciał, aby
został rozebrany pomnik żołnierzy radzieckich na cmentarzu, argumentując
to tym, że taki pomnik przynosi wstyd
naszemu miastu - dodaje radna.

grudnia br. warszawska firma
Warbus została oficjalnie potwierdzona przez Zarząd Komunikacji Miejskiej jako zwycięzca przetargu na pakiet nr 2 linii autobusowych.
Pakiet nr 3 wygrała toruńska firma
Arriva. Natomiast pakiet nr 1 będzie
obsługiwał PKS.
Warbus i Arriva to dwie firmy, spoza
Elbląga które będą woziły elblążan
autobusami w nowym roku. ZKM
już 29 listopada br. podpisał umowę

REKLAMA

ciu gmin startujących w konkursie. Oprócz Elbląga w konkursie
o dofinansowanie na „budowę,
rozbudowę, modernizację i zakup
wyposażenia do wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,
który zorganizował Urząd Marszałkowski w Olsztynie, startuje jeszcze
pięć gmin z naszego województwa:
Olsztyn, Iława, Lidzbark, Lidzbark
Warmiński oraz Morąg.

z toruńską Arrivą na obsługę pakietu
nr 3 linii autobusowych. Jeśli chodzi
o pakiet nr 2, tu rozstrzygnięcie zapadło poprzez decyzję Krajowej Izby
Odwoławczej. KIO przywróciła warszawski Warbus na pierwsze miejsce
listy konkursowej i 9 grudnia br. ZKM
potwierdził wybór tego przewoźnika.
Teraz czeka nas już tylko podpisanie
umowy z warszawską firmą. Warbus
chce przejąć 50 kierowców, mechaników i dyspozytorów elbląskiej firmy
ALP. Na to jednak potrzeba czasu,

którego już praktycznie nie ma. Może
więc wystąpić taka sytuacja, że jeszcze
przez okres stycznia 2014 r. przewozy
autobusowe będzie obsługiwała jedna
z poprzednich firm, a Warbus wejdzie
ze swoimi usługami do naszego miasta
w lutym br.
– Przygotowujemy się do wejścia na elbląski rynek. Czasu faktycznie nie ma
zbyt wiele. Chcemy zatrudnić pracowników z Elbląga – mówi Paweł Szymonik z firmy Warbus. – Planujemy
zakupić 8 nowych autobusów. W okre-

sie wakacji natomiast będziemy testowali w Elblągu autobus z napędem
elektrycznym.

Warbus wygrał przetarg na pakiet nr 2

WYDARZENIA więcej informacji na www.elblag.net
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Prokuratura w Działdowie umarza sprawę
zamiany mieszkania przy ul. Traugutta. Prezydent się odwołał

N

ie popełniono przestępstwa
przy procedurze zamiany
mieszkań, w których uczestniczyła
rodzina byłego wiceprezydenta
Tomasza Lewandowskiego. Chodzi
o lokal w kamienicy przy ul. Traugutta.
Prokuratura
Rejonowa
w Działdowie, po zbadaniu sprawy,
podjęła decyzję o jej umorzeniu.
- Ta sprawa była badana przez nas
przez ponad 6 miesięcy. Wiadomo
dlaczego trafiła do Działdowa. Obawiano się bowiem, aby nie było prób
nacisków. Takich też nie było. Mogliśmy spokojnie pracować nad materiałem dowodowym. Pozyskaliśmy
potrzebne dokumenty, opinie oraz
wyniki kontroli. Przesłuchaliśmy
urzędników Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zeznania składał również były
wiceprezydent miasta Tomasz Lewandowski – mówi prokurator Lech
Sienkiewicz z Prokuratury Rejonowej
w Działdowie. – Po zbadaniu sprawy,
stwierdziliśmy pewne, mało znaczące
uchybienia formalno-prawne. Jednak
wykluczyliśmy, aby w całej procedurze zamiany mieszkań popełniono
przestępstwo urzędnicze. Prawa w tej
materii nie złamano. Dlatego wydaliśmy decyzję o umorzeniu postępowania w tej sprawie. Ta decyzja oczywiście nie jest jednak prawomocna.
Również kontrola, którą Urząd Miej-

ski w Elblągu na zlecenie byłego prezydenta Grzegorza Nowaczyka przeprowadził w ZBK, nie wykazała
żadnych nieprawidłowości. Informował o tym komisarz Marek Bojarski.
- Zarząd Budynków Komunalnych
nie miał nic wspólnego z zamianą
tego mieszkania przy ul. Traugutta
– mówił Marek Bojarski.
– To odbywało się na poziomie
urzędników Urzędu Miejskiego.
W całym procesie nie uczestniczył
wiceprezydent Tomasz Lewandowski. Więc wszelkie zarzuty dotyczące
ZBK nie są prawdziwe. Ponadto nie
było żadnych rodzinnych powiązań
pomiędzy byłym wiceprezydentem
miasta Tomaszem Lewandowskim
a dyrektor ZBK Agnieszką Kozoń.
- Nie doszło do złamania prawa w tej
sytuacji – dodaje Marek Bojarski.
– Nie doszło także do wykorzystywania powiązań rodzinnych. Jednak
podjąłem decyzję o wstrzymaniu
procedury wykupu tego mieszkania
do czasu wyjaśnienia całej sytuacji
przez śledczych.
Przypomnijmy, że sprawę rozpoczął
Jerzy Wilk, który podczas jednej z
ostatnich sesji poprzedniej kadencji
Rady Miasta pytał o kulisy zamiany
jednego z największych mieszkań komunalnych w Elblągu. Lokal przy ul.
Traugutta został zamieniony przy
pośrednictwie biura zamiany miesz-

kań ZBK, na dużo mniejsze mieszkanie przy ul. 1 Maja. Lidera PiS
w Radzie Miasta zbulwersował fakt,
że w tej zamianie uczestniczyła krewna wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego, a cała procedura miała się
odbyć, według Wilka, z naruszeniem
prawa. Następnie portal elblag24
publikował kontrowersyjny materiał,

w którym zarzucał złamanie prawa
podczas samej procedury zamiany
mieszkań. Miała być ona dokonana z
pogwałceniem zapisu o procedowaniu w takich sprawach przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wszystko
po to, aby krewna Tomasza Lewandowskiego mogła szybko dokonać
zamiany niewielkiego mieszkania

Prokuratura nie dopatrzyła się naruszenia prawa przy zamianie mieszkania

przy ul. 1 Maja na bardzo duże przy
ul. Traugutta. Sprawą zainteresowała
się Komenda Miejska Policji w Elblągu, która wszczęła dochodzenie w tej
sprawie. Jednocześni elbląska Komenda wnioskowała o wyłączenie jej
z prowadzonego dochodzenia, aby
funkcjonariusze nie zostali posądzeni
o stronniczość.
Były wiceprezydent Tomasz Lewandowski całkowicie odrzucał pomówienia o złamanie prawa.
- Dobrowolna zamiana mieszkań nie
wchodzi i nigdy nie wchodziła w zakres działania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, i nie jest związana z
kolejką osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Tylko w 2012 roku zrealizowano 33 zamiany, z czego 10 dotyczyło zamiany
lokalu komunalnego i mieszkania
stanowiącego własność prywatną. W
myśl przepisów przytoczonej uchwały, zamiany może dokonać każdy
mieszkaniec posiadający tytuł prawny do lokalu zarówno wchodzącego
jak i nie wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, po spełnieniu
kryteriów
określonych
w uchwale - wyjaśniał wiceprezydent
Tomasz Lewandowski. Wiceprezydent Tomasz Lewandowski złożył do
Prokuratury Rejonowej w Elblągu
przeciwko redakcji elblag24 zawiadomienie o możliwości popełnia przestępstwa.
Sprawa zamiany mieszkań ostatecznie trafiła w maju br. do wyjaśnienia
do Prokuratury Rejonowej w Działdowie, która po przeprowadzeniu
śledztwa, umorzyła postępowanie.

4

INWESTYCJE więcej informacji na www.elblag.net

Serce szpitala już bije.

naszego
szpitala.
Placówka dysponuje
obecnie
najnowocześniejszym sprzętem ratującym zdrowie i życie ludzi. Jak
zaznaczyła dyrektor Elżbieta Gelert,
budowa bloku rozpoczęła się 2,5 roku
temu. Zakończyła zaś zgodnie z planowanym terminem. Marszałek województwa, Jacek Protas – określony
przez dyrektor Gelert „właścicielem
szpitala” (organem założycielskim
dla WSZ jest właśnie marszałek województwa) stwierdził, że listopad to
dobry czas dla naszego województwa. Niedawno blok operacyjny oddano w szpitalu w Olsztynie. Teraz
czas na Elbląg. - Przez wiele lat służba zdrowia w naszym województwie
była niedoinwestowana. Teraz to się
zmienia, także dzięki wykorzystywaniu środków unijnych – mówił Jacek
Protas. – Ta inwestycja jest ogromna.
Pochłonęła prawie 60 mln zł. To, co
jest ewenementem, została przeprowadzona w ramach jednego projektu i zakończyła się w ustalonym
terminie – dodał senator Stanisław
Gorczyca. Senator Leszek Czarnobaj podkreślił, że choć widział wiele
szpitali w Polsce, elbląski szpital woDyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Elżbieta Gelert.
jewódzki dla niego jest najlepszą playlu posłów i senatorów jesz- Sławomir Jezierski, przedstawiciele cówką w kraju. Prezydent Jerzy Wilk
cze w tym szpitalu na raz nie pobliskich szpitali oraz NFZ, przed- zauważył, że 2013 r. jest dobry dla
widzieliśmy – mówiła dyrektor stawiciele służb mundurowych. Tak Elbląga. - Niedawno świętowaliśmy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolo- liczne grono gości mogło świadczyć 25-lecie istnienia Wojewódzkiego
nego w Elblągu, Elżbieta Gelert. tylko o jednym – zjawili się na nie- Szpitala Zespolonego. Teraz zaś jesteOkazją do takiego spotkania była codziennej uroczystości. Taką okazją śmy obecni na oficjalnym otwarciu
konferencja otwierająca oficjalnie było oficjalne już otwarcie nowego bloku operacyjnego. Gratuluję pani
dyrektor. Elblążabloku operacyjnowy blok operacyjny.
nie z pewnością
nego WojewódzZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
są dumni z tego
Szpitala
Posłowie i senatorowie z naszego kiego
www.elblag.net/g1929
szpitala – mówojewództwa oraz województwa Zespolonego w
wił
prezydent
pomorskiego. Był także obecny bi- Elblągu. Jak przyskup elbląski Jan Styrna, marszałek znała dyrektor Gelert, takiej inwesty- Wilk. Następnie zaproszeni goście
województwa Jacek Protas, wice- cji elbląski szpital w swojej historii zwiedzili nowy blok operacyjny.
marszałek Witold Wróblewski, pre- jeszcze nigdy nie przeprowadził. Or- Tam też nastąpiło oficjalne otwarcie
i
jego
poświęcenie
zydent Elbląga Jerzy Wilk, włodarze dynator Wojciech Wenski podkreślił, obiektu
ościennych miast, starosta powiatu że to skok z XX wieku w XXI wiek przez biskupa Jana Styrnę.

Długo wyczekiwane otwarcie nowego bloku za nami.

T

Willa Syrena przejęta
przez gdyńskiego developera.

N

ie Spółdzielnia Parkowa w
Elblągu, a gdyński developer – firma Margo, będzie kontynuował budowę apartamentowca
Willa Syrena. O tym wyborze
zdecydowały pieniądze. Margo
mogła zapłacić za działkę od razu.
Spółdzielnia Parkowa chciała innego sposobu rozliczenia.
REKLAMA

Willa Syrena nie ma szczęścia do
właścicieli. Najpierw apartamentowiec w naszym mieście chciał
budować fundusz Capital Park,
który kupił działkę razem z kinem Syrena. Właściciel jednak nie
zebrał odpowiednich funduszy i
nieruchomość postanowił sprzedać. Wtedy pojawiła się koncepcja

zrealizowania budowy apartamentowca przez Spółdzielnię Parkowa
w Elblągu. Jej prezes – Henryk
Wojciechowski prowadził długie rozmowy z przedstawicielami
funduszu. Najpierw rozmowy dotyczyły budowy obiektu przez elbląską spółdzielnię, jako inwestora zastępczego. Później Parkowa

Piwa
napijemy
się w styczniu?

N

ie uda się otworzyć Pubu Specjal jeszcze w tym roku. To przyznaje nawet Roman Korzeniowski,
dyrektor elbląskiego Browaru. Choć
wiadomo, że wyłoniono już operatora do obsługi pubu, to jednak umowa nie jest jeszcze podpisana.
Chcieliśmy zajrzeć do środka Pubu
Specjal. Jednak, jak informuje Roman
Korzeniowski, dyrektor elbląskiego Browaru – w środku jeszcze nic
nie ma. Faktycznie, wszystkie szyby
są szczelnie zaklejone foliami. Tak
szczelnie, że nie ma szans, aby zajrzeć do środka. Chociaż wiadomo, że
Browar wyłonił już także firmę, która
poprowadzi pub, to na razie nie podpisano jeszcze żadnej umowy. - Dopóki nie zostanie podpisana umowa,
nie możemy ujawnić żadnych szczegółów tego porozumienia - informuje Roman Korzeniowski. Kiedy więc
napijemy się piwa, być może nawet
słynnego EB w tym pubie? Roman

Korzeniowski przyznaje, że lekkie
opóźnienie jest, ale lokal powinien
być otwarty w drugiej połowie stycznia 2014 r. - Firma Mytych kończy już
prace w środku obiektu i przygotowuje go do wszystkich odbiorów – dodaje dyrektor Browaru. Wiosną 2011
r. Grupa Żywiec S.A. za 150 tys. zł,
zakupiła od Miasta niewielką działkę przy ulicy Wybrzeże Gdańskie na
Wyspie Spichrzów. To na niej stanąć
ma obiekt, który od strony południowej będzie bezpośrednio przylegał
do zachodniego przyczółka mostu
wzdłuż ulic Giełdowej i Mostowej.
Dawniej w miejscu tym stał budynek
giełdy. Częściowo zrekonstruowana
budowla będzie pełnić funkcję lokalu
gastronomicznego. Grupa Żywiec zobowiązała się do odtworzenia historycznej zabudowy budynku dawnej
giełdy, z zachowaniem jej usytuowania i kształtu brył według przekazów
historycznych. Obiekt posiadał będzie trzy kondygnacje, w tym część
podziemną. Inwestor został zobowiązany przez Miasto do zakończenia zabudowy działki do 31 grudnia 2013 r.
Dyrekcja elbląskiego browaru Grupy
Żywiec deklaruje, że zrobi wszystko,
aby w Specjal Pubie dostępne były
wszystkie marki piwa produkowanego przez Grupę Żywiec.

Na otwarcie SPECJAL PUB jeszcze musimy poczekać

była zainteresowana odkupieniem
działki od Capital Park. Negocjacje trwały, umowa miała zostać
podpisana. Jednak, jak się okazało,
warszawski fundusz nieruchomość
sprzedał gdyńskiemu developerowi – firmie Margo. Spółdzielnia
chciała rozliczyć się z Capital Park
po sprzedaży wszystkich mieszkań. Margo jednak zaoferowała
szybsze rozliczenie. Spółdzielnia
Parkowa jednak nadal pozostaje
inwestorem zastępczym dla tej inwestycji. Co oznacza, że to właśnie
elbląska firma będzie budowała
apartamentowiec Willa Syrena. W
samej firmie Margo w Gdyni nikt
nie chciał z nami rozmawiać na
ten temat. Chcieliśmy dowiedzieć
się, kiedy rozpocznie się budowa Willi Syrena. - Jest jeszcze za
wcześnie, abyśmy mogli udzielać jakichkolwiek informacji w
tej sprawie – dowiedzieliśmy się
w dziale inwestycji firmy Margo.
Faktycznie, nawet na stronie internetowej gdyńskiego developera
próżno szukać informacji na temat Willi Syrena w Elblągu. Firma
nie prowadzi jeszcze nawet akcji
sprzedaży mieszkań. Willa Syrena
ma charakteryzować się niską, kameralną zabudową. W czteropię-

trowym budynku znajdą się 2-pokojowe mieszkania o powierzchni
od 39 do 53 mkw., komfortowe
3-pokojowe apartamenty z dużym dziennym pokojem i wygodną częścią sypialną o powierzchni
od 71 do 96 mkw oraz niewielkie
studia. Na ostatniej kondygnacji
natomiast będzie efektowny apartament z ponad 30-metrowymi
tarasami i pięknym widokiem na
centralny plac Elbląga. Budynek
będzie wyposażony w garaż podziemny z 43 miejscami postojowymi, monitoring oraz kontrolę
dostępu. Na parterze znajdą się
wielofunkcyjne
powierzchnie
usługowe. Ważną część projektu
Willa Syrena stanowi projekt zagospodarowania otoczenia - starannie wykonane podjazdy, nowoczesne oświetlenie, eleganckie
detale drobnych form architektonicznych i profesjonalnie dobrana zieleń. Cena mieszkań w Syrenie spadła praktycznie o połowę
i obecnie waha się od 4200 zł/m2
do
4600zł
/
m2
brutto. Czy elblążan stać na
takie
mieszkania?
Spółdzielnia Parkowa wskazuje, że chętni
są – czy jednak jest ich aż tylu, aby
projekt ruszył?
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Osiedlowe sklepy FoodCare chce odkupić EB

Jakie autobusy wprowadzi Arriva?

g.n
e

t

Seb a stian
Tołwiński przyznaje,
że
browar nie planuje przywrócić
EB do sprzedaży
w Polsce, ponieważ
„nie ma to dla spółki
obecnie uzasadnienia
biznesowego”.
- Możliwości rozwoju
marki się wyczerpały. Pomimo wielokrotnych prób,
naszych szczerych chęci i poczynionych znaczących inwestycji
finansowych, których celem było
przywrócenie świetności EB, marka
ta nigdy nie odzyskała poprzedniej
pozycji rynkowej w Polsce - wspomina Tołwiński na łamach „Pulsu
bla

pach. Chociaż część mieszkańców
przyzwyczaiła się i mile wspomina te
istniejące, to odnowienie ich wnętrz
mógłby przyciągnąć nowych klientów. Zarząd sklepów stara się dorównać nowym firmom pojawiającym się
na rynku. - Konkurencja w handlu
jest potrzebna, tak jak w każdej innej
działalności, potrzebne są tylko odpowiednie procedury, które nie faworyzują jedynie podmiotów z obcym
kapitałem i wiara, że Polak również
potrafi – dodaje Wiesław Sznaza.

Prezes FoodCare Wiesław Włodarski
zapytany przez „Puls Biznesu” o polskie marki, które warto reaktywować,
odparł, że nie widzi takich - z jednym
wyjątkiem.
- To piwo EB, onegdaj kultowe, a dziś
niemal niedostępne, które zdecydowanie się marnuje - stwierdził. FoodCare ma doświadczenie w reaktywacji dawnych marek - w 2011 roku
firma przywróciła do sprzedaży
popularny w latach 90. napój
Frugo.
W ciągu dwóch lat producent sprzedał już 250 mln
butelek napoju, a jego
popularność okazała
się na tyle duża, że
w ub.r. pod tą nazwą wprowadzono do sprzedaży
żelki.
Początkowo
FoodCare w
komunikacji
marketingowej wykorzystywał kultowe
spoty Frugo z lat
90., ale w br. przygotował
już nowe reklamy, oparte na sloganie
„Owoc kultury”.
Również piwo EB powodzenie zyskało w latach 90, także m.in. dzięki
świetnym reklamom. W szczytowym

okresie popularności marki, pod
koniec lat.90, do jej kampanii zaangażowano nawet francuskiego aktora Jeana Reno. Reklamowali ją
również Olaf Lubaszenko, Artur Żmijewski i Maciej Kozłowski. EB, produkowane przez Grupę Żywiec,
było wtedy najchętniej
kupowanym
piwem w Polsce.
Rzecznik Grupy Żywiec

t. e
l

działalnością detaliczną. Proces ten
jest kontynuowany a sklepy zyskują
nowy, atrakcyjny wygląd oraz pozwalają stworzyć lepszą, bardziej komplementarną ofertę dla naszych klientów.
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” powstała w 1868 roku. Jest
najstarszą siecią handlowa w Polsce.
Jak zapewnia Prezes Zarządu sytuacja
na rynku jest stabilna. Sklepy posiadają rzeszę stałych klientów, którzy
korzystają z licznych promocji oraz
programu lojalnościowego. - Sklepy

oodCare chętnie przywróciłby
na polski rynek znane z lat 90.
piwo EB. Jednak mająca prawa do
tej marki Grupa Żywiec nie zamierza ich odsprzedać, chociaż obecnie
produkuje EB tylko na rynki zagraniczne – informuje portal Wirtualne Media.

B. f
o

Sieć Społem stara się walczyć z dużymi sklepami spożywczymi

F

iw
aE

Jak informuje Prezes Zarządu „Społem” PSS Elbląg Wiesław Sznaza: Przez kilka ostatnich lat Społem PSS
w Elblągu poczyniło wiele inwestycji i
remontów związanych z prowadzoną

Społem kojarzą mi się z dzieciństwem,
nawiązują do tradycji, zdecydowanie
najczęściej robię zakupy właśnie tutaj
- informuje jeden z klientów sklepu.
Spółdzielcy planują jeszcze kolejne inwestycje. Po to, aby utrzymać swoich
klientów. -W najbliższej przyszłości
planujemy budowę nowej placówki
oraz gruntowną rewitalizacje istniejących co pozwoli klientom na nowe,
jakościowo dobre zakupy – informuje
Prezes Zarządu „Społem” w Elblągu.
Remonty oraz generalne modernizacje są niezbędne w niektórych skle-

ap

połem się broni. W Elblągu funkcjonuje 14 placówek handlowych
sieci Społem PSS. Chociaż od dłuższego czasu można zaobserwować
wzrost liczby sklepów sieci Biedronka oraz większą konkurencję wśród
innych marek, to Społem nie widzi
w tym problemu. Czy aby na pewno?

tel
k

S

i chętnie przywróci je na polski rynek.

Biznesu”. Jednocześnie Grupa Żywiec
- jak zapewnia jej rzecznik - nie
zamierza nikomu odsprzedawać praw do marki EB.
Również Wiesław Włodarski przyznaje, że nie
prowadzi obecnie żadnych
rozmów dotyczących kupna
tego brandu. Przypomnijmy, że
latem br. Kompania Piwowarska
testowo przywróciła do sprzedaży
inne piwo popularne w latach 90. 10,5. FoodCare w ub.r. wprowadził
do sprzedaży wino musujące Buddha
Drink, jednak dość szybko zniknęło ono z rynku. Obecnie firma chce
zacząć produkcję napoju pod marką
Frugo przeznaczonego dla młodszych dzieci, a także jogurtów i wody.
Nowe produkty mają trafić do sprzedaży w przyszłym roku.

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a8164

~ NoName
Zbojkotować produkty Grupy Żywiec, skoro oni mają w
dupie zdanie swoich konsumentów.

~ Człowiek z branży
ten rzecznik to po prostu PINOKIO najpierw sami zaorali
EB , ponieważ było z Elbląga , a w but 0,33 z Braniewa ,
a nie z Warki , a teraz ściemnia ( Chociaż było to około 15
lat temu - także możne nie wiedzieć , co nie znaczy że nie
jest PINOKIO )

Bu

przegrywają z obiektami sieciowymi?

~ soundshow.pl
Zywiec nie sprzeda nazwy. A nawet jakby chcieli sprzedac,
to za spora sumke (co pewnie i tak by sie nie oplacalo
kupujacemu) i nie sprzedadza receptury wiec po co robic
inne piwo pod marka EB. A poza tym Namysłow sie
przymierza do przejecia browaru w Braniewie, mogliby
jakas regionalna marke zrobic.

REKLAMA

Czy Elbląg czeka całkowity paraliż komunikacyjny?

Jeszcze nie wiadomo jakimi autobusami będzie dysponowała w Elblągu Arriva

N

ie wiadomo. Chociaż Zarząd
Komunikacji Miejskiej ma w
tym tygodniu podpisać umowę z toruńską firmą Arriva na obsługę linii
autobusowych w pakiecie nr 3, to
jeszcze nie wiadomo, jakie autobu-

sy tej spółki pojawią się w Elblągu.
Natomiast decyzja co do rozstrzygnięcia pozostałych przetargów ma
być wiadoma do 12 grudnia br.
W tym całym komunikacyjnym zamieszaniu jedno jest pewne. Pakiet nr

3 (nr: 7, 9, 12, 16,
21, 22, 23, 100).
obsługiwać będzie
toruńska spółka
komunikac yjna
Arriva. Natomiast
na dzień dzisiejszy jeszcze nie
wiadomo, jakim
taborem będzie
się posługiwała
firma w Elblągu. Takiej specyfikacji
firma nam jeszcze
nie przedstawiła –
mówi Michał Górecki, specjalista
ds. komunikacji i
marketingu ZKM
Elbląg. – Ma to
nastąpić
przy
podpisaniu umowy. Michał Górecki
dodaje, że choć nie wiadomo jeszcze
jakimi autobusami będzie Arriva dokonywała przewozów na elbląskich
liniach, to znane są wymogi, jakie
tabor toruńskiej firmy musi spełniać.

- Średni wiek taboru nie może być
większy niż 8 lat. Do tego nie mogą
się posługiwać autobusami starszymi, niż wyprodukowane przed 2007
r. Autobusy muszą posiadać chociaż
jedno wejście niskopodłogowe oraz
muszą być wyposażone w czytniki
kart miejskich – dodaje Michał Górecki. Jeśli tabor Arrivy nie będzie
jednak spełniał tych wymogów, ZKM
może nałożyć na spółkę wysokie kary
finansowe. Co z pozostałymi przetargami na obsługę linii autobusowych
w pakietach nr 1 i 2? Tu trzeba czekać na rozstrzygnięcia Krajowej Izby
Odwoławczej. - Przewidujemy, że

KIO powinna wydać decyzje w tych
sprawach najpóźniej do 12 grudnia
br. Ta procedura nie może trwać dłużej – zapewnia Górecki. Jeśli jednak,
z różnych przyczyn, nie udałoby się
tego terminu dotrzymać, ZKM będzie miał problem z terminem ogłoszenia i rozstrzygnięcia dodatkowych
przetargów. A umowy na transport
miejski z obecnymi przewoźnikami
wygasają się z końcem tego roku. Pracujemy nad taką ewentualnością
i przygotowujemy plan alternatywny.
Na pewno paraliżu komunikacyjnego w Elblągu nie będzie – zapewnia
Michał Górecki.
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Kiedy
dzieci
mają
dzieci.
13-latka z Elbląga jest w ciąży

O

na ma 13 lat. On nieco ponad
15. Oboje chodzą do elbląskich szkół gimnazjalnych. To, co
odróżnia ich od innych nastolatków,
to fakt, że za kilka miesięcy Ona zostanie matką, a On ojcem. Takich
przypadków w tym roku Prokuratura Rejonowa w Elblągu odnotowała 15. Bo współżycie z osobą
poniżej 15 roku życia jest karalne.
Oboje chodzą do elbląskich gimnazjów. Ona ma 13 lat i jest w ciąży. Jej
rodzice nie chcą z nami rozmawiać na
ten temat. Dziewczyna na razie chodzi
do szkoły. Nie wiadomo jednak, jak to
długo potrwa. On ma nieco ponad 15
lat. Uczęszcza do jednego z lepszych
gimnazjów w Elblągu. Jednak wkrótce

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a7949

~ UK
A ja powiem tak. TO nie jest tylko i wylacznie wina rodzicow.. to Polska zje%$#& kraj !!!!! W Polsce sex przed 18
rokiem zycia jest jak zabijenie.. temat tabu . jesli to robisz
to zeby tylko nikt si enie dowiedzial ! W uk jesli masz 14
lat to juz zaczyna sie w szkole cykl programow o sexie
i nie jakies pierdoly typu osa zapladnia kwiatek tylko z
grubej rury tak jak to powinno byc. ktos powie ze gadam
bzdury ale poprosze o znalezienie mi 17 latki ktora juz
sie nie kochala bzykala jeba... ? ciezko co ? Obowiazkowo
w wieku 15 lat ginekolog psycholog i sprawy mamy z
glowy. w Uk dziewczyny dostaja tabletki anty za darmo i
mozna wczepic taki czip sobie i nie ma takiego problemu.
wiadomo ze sa dzieci ktore w wieku 15 lat rodza tutaj
dzieci ale tutaj panstwo ci pomoze , krolowa pieniazki
Ci da a w Pl ? bedziesz nazwany dziwka/pedofilem i
skonczysz w monarze jak dobrze pojdzie..;/ Pozdrawiam
i milego dnia ;)

Jak się pracuje
w Urzędzie Pracy

B

ędąc w Urzędzie Pracy
zobaczyłam tak naprawdę,
jak pracuje się w Urzędzie.
Przez 40 minut, które tam spędziłam stwierdziłam, że to złota robota
– pisze nasza Czytelniczka.
W urzędzie zjawiłam się ok. godz. 7:20.
Mam chore dziecko więc chciałam
załatwić sprawy jak najszybciej, żeby
sąsiadka nie musiała z nim długo siedzieć. Po godz. 7:20 w Urzędzie Pracy
zjawiają się urzędnicy, którzy przy wejściu do urzędu przykładają swoje identyfikatory do czytnika który rejestruje
przyjście do pracy pracownika. O dziwo spora garstka urzędników zaraz po
spełnieniu elektronicznego obowiązku
wychodzi z Urzędu na zakupy do pobliskich sklepów. Czas pracy płynie od
7:30 ale taki urzędnik jest na zakupach,
a w elektronicznej bazie ma zapis, że
jest w pracy. Tak ma działać elektroniczny system rejestracji pracowników? Większość wydziałów i tak jest
czynna od godz. 8.00 więc mają całe
30 min na zakupy w czasie pracy. Wracając do tematu to bardzo negatywnie

będzie musiał zmienić szkołę. Dyrektor gimnazjum, do którego uczęszcza
15-latek, nie chce podawać swojego nazwiska ani nazwy szkoły. - Po co robić z
tego sensację? - pyta. - Dobrze się uczył.
Nie było z nim problemów. Jak wielu
chłopców w tym wieku miał dziewczynę. No i stało się – mówi dyrektor.
- Będzie teraz musiał zmienić szkołę. Z
tego co wiem, chcą tego rodzice ucznia.
Oprócz tego również dotkną go konsekwencje prawne tego czynu. Stosunek
płciowy z osobą poniżej 15 roku życia
jest bowiem karalny. Ponieważ chłopak
nie jest pełnoletni, tą sprawę będzie
rozpatrywał Sąd Rodzinny i Nieletnich
w Elblągu. Jak się okazuje, w naszym
mieście nie jesteśmy w stanie ustalić
liczby młodych matek, które jeszcze

nie zakończyły edukacji gimnazjalnej. Elbląska delegatura Kuratorium
Oświaty takich danych nie prowadzi.
Odsyłają nas do Urzędu Miejskiego w
Elblągu. Takich danych nie prowadzi
również Departament Edukacji Urzędu Miejskiego. - Dyrektorzy szkół nie
mają ustawowego obowiązku informowania Departamentu Edukacji o takich

przypadkach
– wyjaśnia Rafał Maliszewski
z biura prasowego Urzędu
Miejskiego w
Elblągu. - Więc
również miasto takich danych nie
prowadzi. Natomiast grono pedagogiczne szkoły powinno taką uczennicę
otoczyć odpowiednią opieką i umożliwić jej kontynuowanie nauki. Jednak
na pewno ciąża nie jest powodem do
usunięcia ucznia i uczennicy ze szkoły. Prokuratura Rejonowa w Elblągu
tylko w tym roku prowadziła 15 spraw

związanych z obcowaniem płciowym
z nieletnimi w wieku poniżej 15 roku
życia. - Z reguły w takich przypadkach wszczynamy postępowania na
wniosek osób zainteresowanych czy
pokrzywdzonych. Zgłaszają nam takie
przypadki rodzice dzieci, koleżanki,
koledzy czy też dyrekcja szkół - mówi
prokurator Jolanta Rudzińska, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej
w Elblągu. - Jeśli jedna z tych osób
była w wieku powyżej 17 lat, traktujemy to jako przestępstwo. Współżycie osób w wieku poniżej 15 lat trafia
z reguły do rozpoznania przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

~ Everton
W UK masz społeczeństwo, które jest rozbite (mówię o
białych angolach), moralnie przegniłe i w dużej mierze
(poza elitą) strasznie debilne, gdy w tym samym czasie
cudzoziemcy rozmnażają się na potęgę, a wyznawcy
islamu cenią swoje zasady, których się trzymają bardzo
mocno. Anglia za 30 lat nie będzie tą samą Anglią. Przy
życiu trzyma ich to, że kiedyś byli potęgą kolonialną i do
dziś czerpią z tego zyski oraz to, że mają mądre podejście
do gospodarki. Tylko tyle i aż tyle. Warto postawić na
moralność i rozwój wiedzy , a nie promowanie seksu
wśród 15-latków i 15-latek. Mylisz się, jest dużo kobiet,
które się nie bzykały mając 17 lat, ale widocznie w innym
środowisku się obracasz... Trochę mi Ciebie żal. Szczerze.

~ cichy
wina jest i rodziców i uczniów i szkół rodziców bo zamiast
zajmować się dziećmi to wolą dać im wolna rękę i niech
robią co chcą a rodzic ma spokój i dzieciak mu głowy
nie zawraca szkoła bo zamiast uczyc to tylko przekazuje
informacje i nawet nie możę ździelić jednego czy drugiego
pacała w łep bo zaraz zostanie ostarżony o bicie dzieci a
dzieci bo zamiast siedziec przed internetem ...

Problem niechcianej ciąży coraz częściej dotyka już uczennic z klas gimnazjalnych

byłam zaskoczona Panią w informacji, formować, że chociaż część wydziałów
która mimo, że była godzina 7:30 (in- Urzędu pracuje od 7:30 to radzę się nie
formacja czynna właśnie od 7:30) nie fatygować tak wcześnie, bo i tak albo
chciała przyjmować petentów, ponie- nie będzie urzędnika (jest w godzinach
waż była zajęta pogaduchami z kole- pracy na zakupach) albo Pani w Inforżankami. Nowa Pani
macji nie nagadała się
przyjechała do pracy
z koleżankami. ChoZOBACZ VIDEO
rowerem, rower chowa
ciaż kolejka do punktu
www.elblag.net/v388
w punkcie informacyjinformacji była spora,
to pierwsza osoba zonym, a jeszcze pamiętam, jak kilka miesięcy temu jeden z stała przyjęta ok 7:50. Mam nadzieje,
chłopaków, który przyjechał podpisać że Pani naczelnik Urzędu Pracy przylistę w Urzędzie został skarcony przez patrzy się swoim pracownikom, bo nas
ochroniarza, jak postawił rower pod bezrobotnych to boli, bo każdy chciałdrzwiami urzędu, żeby mu go nie by mieć pracę i jeszcze móc w niej robić
ukradli. Chciałabym wszystkich poin- zakupy czy plotkować ze znajomymi.

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a8094

~ ona bogini sexu
Coz tu o nich sadzic, ciezko cokowiek zalatwic powazniejszego bez znajomosci. Dostac staz poraz kolejny ciezko
bez znajomosci, dostac dofinansowanie na otworzenie
dzialalnosci moze i mozna, ale w pierwsze kolejnosci sa
osoby po znajomosci... Takie realia !

~ bbbb

Mam dość tego urzedu i tych ludzi. Panie ktore
obsluguja przy okienkach po prawej stronie są wredne
i wścibskie. Są to starsze osoby ktore tam pracuja przez
zasiedzenie. Po lewej stronie siedza mlode osoby ktore
są sympatyczne.

~ lida
szkoda ze nie prowadzili sondażu o Starostwie Powiatowym i wydziale komunikacji(kilka metrów dalej ) bo tam
to jest dopiero burdel , masakra

~ NoName

Urząd pracy zapewnia pracę tylko urzędnikom w nim pracującym. Normalny człowiek w tym urzędzie nie znajdzie
poważnych ofert pracy. Zlikwidować ten urząd bo szkoda
publicznych pieniędzy na jego utrzymywanie.

~ OPERATORWIDMO

Ja zrobiłem kurs na sztaplarkę własnie przez Urząd Pracy
i co się okazało że ten kurs jest do niczego bo nie było
egzaminu państwowego i brak książeczki operatora O
i w ten sposób uzyskałem kwalifikacje zawodowe tak
widniało z umowy.Totalna porażka z tym Urzędem.Sami
nie wieżą jak do tego doszło ale sprawa ucichła jakoś.

Niekończące się kolejki
w biurzeVectry

N

a załatwienie prostej sprawy
czekałam ponad 2 godziny.
Moja koleżanka też oczekiwała, z
tą różnicą, że aż 3 godziny – komentują nasi Czytelnicy. Mowa
o ekstremalnie długich kolejkach w biurze firmy Vectra.
Postanowiliśmy to sprawdzić.
Prawda okazała się, niestety, bardzo
brutalna. Po wejściu do salonu przy
ul. Browarnej i pobraniu numerka
zaczyna się droga przez mękę. Ilość
osób oczekujących jest zawsze bardzo duża, liczba w okolicach trzydziestki nie dziwi już nikogo. Nie jest
natomiast podany przybliżony czas
oczekiwania na obsługę tak jak w niektórych oddziałach banku PKO BP.
Z jednej strony może to i dobrze – niektórzy klienci przeraziliby się widząc dwie lub trzy godziny na wydrukowanym bilecie.
To nie żart. Z relacji klientów wynika, że mniej więcej dwie godziny
czeka się na obsługę w salonie.
- Przyszłam załatwić prostą rzecz:

rezygnację z usługi „Bezpieczny Internet”. Weszłam o 12.00, czekałam
1.5 godziny na obsługę, a sprawę załatwiłam de facto w 5 minut – skarży
się nasza Czytelniczka. W biurze petenci teoretycznie powinni być obsługiwani na czterech stanowiskach.
Jednak nie zawsze wszystkie są czynne. Klienci twierdzą, że największym
problemem jest bardzo długa obsługa osoby.
- Jeżeli chcą tak bardzo zadbać o
klienta, to powinni albo zwiększyć
ilość pracowników i stanowisk,
albo otworzyć jeszcze jeden oddział. Faktem jest, że Vectra obsługuje 80 % mieszkańców naszego miasta
korzystających z internetu i telewizji
kablowej. Jest jedynym operatorem
sieci kablowej w naszym mieście.
Może faktycznie otwarcie jeszcze
jednej filii pomogłoby rozładować
„korek” w biurze przy ul. Browarnej?
O tę sprawę zapytaliśmy pracowników oddziału głównego Vectry.
Gdy tylko dostaniemy odpowiedź,
do tematu powrócimy.
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Dla kogo będzie ten nowy basen?
Pyta Zbigniew Kuśmierz. Czy naprawdę jest potrzebny?

P

owracamy do tematu wyboru firmy, która zaprojektowała
nowy kompleks basenowy. Jak wiadomo – Euro-Projekt Grzegorza
Lateckiego został przez miasto wybrany „z polecenia” urzędników.
Były wspólnik Lateckiego, Zbigniew
Kuśmierz, który również prowadzi
taką działalność wskazuje, że wiele
projektów, które przypisuje się Lateckiemu, wykonał także On. Pyta
też, dla kogo ma być nowy kompleks
basenowy.
Obaj panowie – Grzegorz Latecki i
Zbigniew Kuśmierz pracowali kilka
lat temu razem. Tworząc spółkę Euro-Projekt. Kiedy ich drogi się rozeszły,
obaj zostali przy nazwie Euro-Projekt,
dodając tylko do nazwy firmy swoje
imiona i nazwiska. Kiedy Ratusz „wybrał” w sposób typowo uznaniowy
firmę Lateckiego do wykonania projektu basenu, na specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele Urzędu
Miejskiego, uzasadniając wybór tej
firmy, wskazywali na wiele dokonań
projektanta. Z tymi stwierdzeniami
nie zgadza się Zbigniew Kuśmierz.
- To właśnie spółka cywilna (aktualnie w likwidacji) a nie wyłącznie
firma Euro-Projekt Grzegorz Latecki – jak czytamy w artykule z
06.11.2013 roku „Nie było przetargu,
było polecenie….” (korzystając ze
strony internetowej tej firmy) wykonała cytowany projekt przebudowy
pomieszczeń I piętra budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz program
funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy i remontu Amfiteatru Miejskiego – informuje Zbigniew Kuśmierz.
Autorem zaś projektu przebudowy
budynku LOK oraz projektu renowacji zabytkowego obiektu Biblioteki
Elbląskiej jest zgodnie z przedstawionymi nam umowami wyłącznie
Euro-Projekt Zbigniew Kuśmierza.
Również w przypadku przywołanego w ww. artykule przez Monikę Borzdyńską, projektu przebudowy Szkoły Muzycznej sytuacja nie jest
jednoznaczna - spółka cywilna wykonała projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych
natomiast firma Euro-Projekt Grzegorz Latecki wyłącznie projekt kolorystyki starej bryły budynku szkoły.
W rozmowie ze Zbigniewem Kuśmierzem (właścicielem istniejącej od

2005 roku firmy Euro-Projekt) dowiedzieliśmy się, iż wystosował on pismo
między innymi do rzecznika prasowego prezydenta z wyjaśnieniem krzywdzącej dla niego sytuacji dotyczącej
umieszczenia na stronie internetowej
innej firmy jego dorobku (wraz z wykazem projektów) oraz z prośbą zweryfikowania co najmniej umów, których stroną jest Gmina Elbląg. Chciał
tym samym - jak twierdzi – zwrócić
uwagę inwestora, jakim jest miasto,
również na inne firmy projektowe

dzie podzielony na strefę sportową i rekreacyjną. Najwięcej, bo
aż 525m2 zajmować będzie powierzchnia lustra wody w basenie
pływacko-sportowym (pojemność
niecki 840 m3). Trzy pozostałe niecki, przeznaczone do celów rekreacyjnych dla „zwykłych” elblążan,
zajmą łącznie 494 m2 powierzchni
lustra wody (łączna pojemność tych
3 niecek rekreacyjnych to 435 m3).
Jak czytamy w zamieszczonych na
stronie Urzędu Miasta załącznikach

asza Czytelniczka odwiedziła
dentystę. Jak mówi, była umówiona na wizytę w ramach NFZ.
Tymczasem dentystka zaproponowała jej kanałowe leczenie zęba za prawie 80 zł. Czy więc faktycznie darmowy dentysta jest darmowy? Dlaczego
NFZ nie refunduje tego zabiegu?
Jak pisze nasza Czytelniczka, już jakiś czas temu zapisała się na wizytę w
jednym z gabinetów stomatologicznych w Elblągu. Jak twierdzi, wizyta

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a8428

~ pływak
Niech w końcu ktoś kompetentny z UM zadeklaruje ,że
część sportowa basenu będzie dostępna bez problemu
dla wszystkich mieszkańców Elbląga, bo moczenie nóg w
niecce o głębokości 1,3 m ( a taka jest niecka rekreacyjna
) lub w pozostałych o gł.0,9 m i 0,5 m to chyba nie to o co
nam chodzi. Taniej jest popluskać się w wannie w domu
a nie budować sadzawkę za 25 mln.

~ Dariusz
W sytuacji, kiedy miasto nie jest w dobrej kondycji
finansowej, budowa tak dużego kompleksu, którego
utrzymanie bardzo dużo kosztuje powinno być skonsultowane z mieszkańcami. Czy urzędnicy poinformują
społeczeństwo na jaką kwotę jest szacowane roczne
utrzymanie obiektu???? Nikt o tym nie mówi, bo tego nie
chce? Muszę w tym miejscu zacytować Pana Arka: “Ktoś
kiedyś wspominał o arogancji władzy, on wtedy nie był
przy władzy - nie mogę sobie przypomnieć kto to był ?”

~ emma
Nikt nie mówi, że basen nie jest potrzebny. Pada pytanie
czy stać nas na cztery baseny z najnowocześniejszą
technologią i instalacją przygotowaną pod planowaną
rozbudowę w drugim etapie (czy ktoś w ogóle wie jak
ma wyglądać etap II??). Wybudowanie to jeden koszt,
utrzymanie to drugi długoterminowy wydatek. W sytuacji kiedy po zmianie władzy zostajemy poinformowani
o tragicznej sytuacji finansowej miasta, pytanie czy stać
nas na budowę i utrzymanie wielkiego centrum rekreacji
wodnej nabiera jeszcze większego sensu.

~ Paweł

Czy basen jest potrzebny miastu?

o dużym dorobku i doświadczeniu.
Monika
Borzdyńska
zapewnia jednak, że nie mogło dojść
do pomyłki i wszystko przebiegało
zgodnie
z
prawem.
Miasto twierdzi, że nawet jeżeli nie
otrzyma dofinansowania, to samo podejmie się budowy w kilku etapach.
- Niepokoi fakt, iż w ogłoszeniu o
zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej
i wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”
przewidziano unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w
przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – dodaje Zbigniew Kuśmierz.
W połowie grudnia dowiemy się,
czy Elbląg dostanie dofinansowanie do budowy basenu. Koncepcja
zakłada budowę 4 basenów, jacuzzi
oraz kompleksu saun. Całość będzie
wybudowana w jak najnowocześniejszych technologiach ze wspomaganiem komputerów i elektroniki.
Jak pisaliśmy wcześniej, obiekt bę-

do specyfikacji basen pływacko-sportowy wyposażony będzie w system ICT monitorujący skuteczność
metod trenowania. Montaż zestawu
sprzętu sportowego i wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań technicznych do nagrywania podwodnego
i nadwodnego (z boku i z góry oraz
z tyłu i z przodu) zawodników oraz
oprogramowanie do analizy treningu sportowego i postępów zawodnika umożliwi nowoczesną metodę
nauki i doskonalenia sportowych
technik pływania. „Oprogramowanie
ma za zadanie pokryć wszystkie potrzeby wizualnej analizy technicznej
wszystkich stylów pływania w czasie
treningu. Oprogramowanie będzie
posiadać pełny zakres funkcjonalności zaawansowanego komunikowania
i będzie umożliwiało wizualne analizy
w trakcie pracy z zawodnikiem oraz
prezentację w Internecie. (…) Kolejnym elementem szkoleniowym jest
możliwość nałożenia na siebie sylwety dwóch zawodników lub dwóch
występów jednego zawodnika w celu
ich porównania. Dodatkowym ele-

Czy darmowy dentysta jest na pewno darmowy?

N

mentem szkoleniowym
będzie możliwość prezentacji ruchu zawodników w postaci serii
obrazów statycznych
wzdłuż trajektorii ruchu – co umożliwia bardzo zaawansowaną analizę ułożenia ciała pływaka”,
Czy jednak w Elblągu jest zapotrzebowanie na tego typu wysoce specjalistyczny sprzęt treningowy? Czy nowy
obiekt – wybudowany oczywiście z
zastosowaniem nowoczesnej technologii - nie powinien być raczej dostępny dla przeciętnego mieszkańca
miasta i nastawiony przede wszystkim
– jak mogłaby sugerować nazwa projektowanego centrum - na rekreację?
Ustaliliśmy, iż według stanu na dzień

nie była prywatna, ale refundowana ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia. - Swoje odczekałam. Na szczęście
ząb mnie nie bolał. Kiedy zjawiłam się
w gabinecie, pani doktor po obejrzeniu
zęba, orzekła, że potrzebne będzie leczenie kanałowe. Zapytała czy leczymy,
czy ma zęba wyrwać. Kiedy stwierdziłam, że leczymy, oświadczyła, że tego
nie pokrywa NFZ i potrzebna będzie
opłata – 75 zł. Natomiast usunięcie
zęba jest darmowe. Co miałam zrobić
– zgodziłam się na leczenie. Jednak czy

faktycznie leczenie kanałowe zęba nie
jest pokrywane z Funduszu? – pyta nasza Czytelniczka.
Według naszych informacji zabiegi refundowane przez NFZ, czyli bezpłatne,
dotyczą tylko podstawowego leczenia. Dentysta ma obowiązek leczyć z
próchnicy wszystkie zęby, ale czasami za założenie białych plomb trzeba
dodatkowo zapłacić. NFZ refunduje
plomby chemoutwardzalne (białe)
tylko w przednich zębach (od jedynki do trójki). W pozostałych, jeśli nie

25.11.2013 roku w Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związku Pływackim zrzeszonych było 5 elbląskich
klubów: 3 kluby uczniowskie, Klub
Sportowy Orzeł oraz Klub Pływacki
Victory Masters (którego członkiem
jest między innymi autor PFU basenu).
Jak twierdzi Monika Borzdyńska –
rzecznik prasowy prezydenta miasta - koncepcja musiała zawierać
jak najwięcej elementów, które będą
punktowane w konkursie o 16 mln
351 tys. zł. Liczą się nowoczesne technologie, systemy, bezpieczeństwo,
wykorzystanie potencjału miejsca.
Zastosowanie ich zwiększy możliwość
otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
Chociaż konkurencja jest duża, to
miasto teraz ma szanse na wygraną.
- Pojawia się pytanie, czy inicjatywa budowy basenu (zwłaszcza w zaproponowanym kształcie) nie jest
inwestycją robioną na siłę i wbrew
wszystkiemu - również rzeczywistym
potrzebom mieszkańców miasta. Czy
Miasto dokładnie wie, na co się decyduje? - pyta Zbigniew Kuśmierz.
dopłacimy, dentysta użyje ciemnych
plomb amalgatowych. Prześwietlenie
zębów jest bezpłatne, ale gdy okaże się,
że potrzebne jest leczenie kanałowe,
NFZ także zrefunduje leczenie tylko 12
przednich zębów – od jedynki do trójki.
Jedynie kobiety w ciąży mają prawo do
kanałowego leczenia dalszych zębów.
Co możemy zrobić, gdy leczenia
kanałowego wymaga czwórka lub
piątka? Albo za to zapłacimy, albo
trzeba będzie usunąć ząb (jest to bezpłatne). Warto pamiętać, że przy
wszystkich zabiegach refundowanych przez NFZ mamy prawo do
darmowego znieczulenia.

Wybudujmy kompleks z czterema basenami przecież
nas stać.........a jak nie to wyemitujemy obligacje albo
weźmiemy jakiś kredyt.......a jak przekroczymy limit zadłużenia i będziemy ciąć koszty to pozamykajmy szkoły,
teatr, przestańmy remontować drogi, zrezygnujmy z
komunikacji miejskiej (niech ludzie się trochę poruszają).
Przecież nie możemy pozwolić na to żeby takie duże miasto nie miało centrum rekreacji wodnej, a mieszkańcy
zmuszeni byli do jeżdżenia na basen do Braniewa (bo
nie odpowiadają im warunki na istniejącym basenie)......
kto nie chce basenu ten jest tępakiem z PO albo nie umie
pływać!!!
REKLAMA
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Dziki nadal
żerują
w mieście!
Mieszkańcy się boją.

K

ilka tygodni temu pisaliśmy o
dzikach, które swobodnie żerują na trawnikach osiedla Nad Jarem.
Zwierzęta zmusza do tego nie tylko
pogoda i brak pokarmu w lasach, ale
też dokarmianie przez ludzi. Spółdzielnia mieszkaniowa liczy straty,
a mieszkańcy liczą, że ktoś się tym
problemem zajmie.
Dziki od dłuższego czasu żerują na
trawnikach osiedla Nad Jarem. Tym
razem nasz Czytelnik zrobił kilka
zdjęć zwierząt, które poszukiwały pożywienia przy ul. Brzechwy i przesłał
do naszej redakcji. Kilka tygodni temu
już alarmowaliśmy, że dziki szukają
pożywienia na tym osiedlu.
- Mieszkańcy czują się zagrożeni. Spacerując z dziećmi, szczególnie wieczorem obawiają się, że dziki mogą
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Most Dolny na Starym Mieście.

Czy będzie przejezdny? Czy ruch samochodowy drastycznie się zwiększy?

J

ak wyjaśnia Urząd Miejski, mosty zwodzone na Starym Mieście
zostały zaprojektowane i wykonane
z zachowaniem określonych norm
i standardów zgodnie z warunkami
technicznymi dla obiektów inżynierskich, jak i wymogów konserwatorskich dla zabytków.
Oba obiekty mają służyć przede
wszystkim dla ruchu pieszego i dla
ruchu rowerowego, choć oczywiście
most dolny w ciągu ulicy Studziennej-Orlej może przenieść 30 ton.
- Przez Most Dolny nie ma możliwości
przejazdu, ponieważ nie jest do tego
przystosowany – wyjaśnia Monika
Borzdyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Elblągu. Aby nie było co
do tego wątpliwości, po obu stronach
mostu są słupki, które uniemożliwiają
przejazd, nawet samochodom uprzywilejowanym. Zupełnie innym tematem jest kwestia Mostu Górnego. Przez
niego mogą przejeżdżać samochody
uprzywilejowane i można byłoby dopuścić na nim ruch kołowy. Dlaczego

więc, do tej pory, ruch ten nie został
wprowadzony? - Starówka jest bardziej
przystosowana dla ruchu pieszego, a
jeżeli zostanie
uruchomiony
ruch kołowy
przez
Most
Górny, to będzie większy
ruch
samochodów
na
Starym Mieście – informuje Monika
B orzdyńska.
Wolimy
jednak, żeby
Starówka
była bardziej
dla pieszych.
Obecnie miasto nie przewiduje zmian w stałej organizacji ruchu. Z uwagi na trwające
prace budowlane przy drodze 503
ruch drogowy w obrębie Starego Miasta rozkłada się inaczej niż zazwyczaj.
O ewentualnej zmianie organizacji

30 nowych

ławek zainstalowano
w Parku Traugutta
Dziki coraz częściej pojawiają się Nad Jarem

ich zaatakować. Wielokrotnie sprawę
zgłaszaliśmy do Urzędu Miejskiego
w Elblągu. Wiosną tego roku zostały
podjęte działania, które miały na celu
usunąć dziki, poszukujące pożywienia
na dzielnicy Nad Jarem. Optowaliśmy
za tym, żeby zamontowane zostały
odłownie. Te działania nie przyniosły
jednak skutku. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jarem jest stroną poszkodowaną i nie jest odpowiedzialna za
uporządkowanie terenu, który zdewastowały zwierzęta.
Działania te należą do kompetencji
Związku Łowieckiego - informuje nas
Ewa Przybyłek ze Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Jarem. Do dzików zbliżać się nie należy. Nie wolno też ich
dokarmiać. Trzeba pamiętać, że to
nadal dzikie, groźne zwierzęta, nawet
jeśli spacerują po naszych trawnikach.
REKLAMA

dla ruchu kołowego – mówi
rzecznik Urzędu Miasta. Nie jesteśmy zamknięci na
takie rozwiązanie – tłumaczy
Borzdyńska. - Jeżeli mieszkańcy będą nam nagminnie
zgłaszać ten problem, to nie wykluczamy, że otworzymy ten most dla ruchu
kołowego. Jak twierdzi rzecznik Urzę-
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rzedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu zainstalowało w Parku Traugutta 30 nowych
ławek oraz 15 koszy na śmieci.
Miasto zapłaciło za to 20770,78 zł.
Czy nowe urządzenia nie zostaną
jednak szybko zniszczone przez
wandali?

30 nowych ławek pojawiło się w parku

Miasto szuka sekretarza.

T

rzy konkursy zakończyły się
fiaskiem za czasów prezydenta
Grzegorza Nowaczyka. Prezydent
Jerzy Wilk właśnie ogłosił czwarty
konkurs. Miasto znów szuka sekretarza, który pokieruje pracą urzędników. Czy tym razem uda się znaleźć odpowiedniego kandydata?

Od września br. sekretarz musi być
wyłoniony w drodze konkursu, a nie
poprzez powierzenie obowiązków.
Prezydent Jerzy Wilk zapowiada

ogłoszenie takiego konkursu. Nowy
włodarz ma tylko dwóch zastępców,
dlatego sekretarza miasta chce powołać. Wkrótce więc możemy spodziewać się takiego ogłoszenia. Jakie
wymagania przyszłemu sekretarzowi
postawi znów miasto?
W poprzednich konkursach były
bardzo wysokie. Pierwszy konkurs
na to stanowisko ogłoszono już w lutym 2012 r., gdy ówczesny sekretarz
miasta Jarosław Lango przeszedł do
Zarządu Budynków Komunalnych

ruchu drogowego w obrębie Starego
Miasta będzie można pomyśleć po zakończeniu prac przebudowy drogi nr

Czy most dolny zostanie udostępniony dla ruchu kołowego?

503. Jak informuje Monika Borzdyńska, w tej chwili prowadzony jest monitoring, czy jest potrzeba udrożnienia
ruchu, przez otwarcie przejazdu na
Stare Miasto. - Jeśli będzie taka potrzeba, to być może otworzymy ten most

du Miasta, zamierzenia są takie, aby
Starówka była głównie dla pieszych.
Jeśli zostanie otwarty przejazd przez
most, to zwiększy się ruch samochodów na Starym Mieście. Czy tego
chcą elblążanie?

12 września tego roku został
rozstrzygnięty przetarg na
prace budowlane w Parku
Traugutta w Elblągu. Roboty budowlane w parku
znajdującym się przy Szkole
Muzycznej w Elblągu polegały na budowie placyków
pod ławki, przy chodnikach
dla spacerujących tamtędy
elblążan. Firmą wykonującą
to zadanie było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.
z o.o. w Elblągu. Następnie,
gdy miejsca już były gotowe,
zainstalowano nowe ławki

oraz kosze na śmieci. - Bardzo to
ładnie wygląda. Jednak można było
z tymi ławkami poczekać do wiosny lub lata. Całkiem nowe są, a już
niszczeją na deszczu. Jak będą wyglądały po zimie – zastanawia się
Zenon Kasprzyk, który często spaceruje po parku. – Mam nadzieję,
że wandale nie zniszczą tych ławeczek i koszy. Poprzednie ławki były
już stare i mocno zniszczone. Nowe
wyglądają przyjemnie i zachęcają
do odpoczynku. Spacerujący w parku mieszkańcy obawiają się jednak,
czy nie zostaną zbyt szybko zniszczone przez chuliganów.

w Elblągu. Wówczas wpłynęły cztery
oferty a jeden z kandydatów spełniał
wymogi formalne. Jednak nie zdecydowano się na jego zatrudnienie.
Drugi konkurs został ogłoszony w
czerwcu ub. r.
W odpowiedzi napłynęły trzy aplikacje. Jednak żaden z kandydatów nie
spełnił wymogów stawianych kandydatowi na tym stanowisku. Ogłoszenie zamieszczono po raz trzeci
18 grudnia 2012 r. Niestety i to postępowanie konkursowe zakończyło
się… fiaskiem. Żaden z kandydatów
nie spełniał wymogów postawionych
przez Urząd Miejski.

Urząd znów szuka sekretarza miasta
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Miejsce
Dobrego
Czasu
Stowarzyszenie MDC - Kobieta Aktywna.

Z

ałożycielkami
Stowarzyszenia są Magdalena Osik oraz
Ewa Daroszewska. Podczas prelekcji wyjaśniły kim jest współczesna kobieta oraz jak kreować
siebie, aby się nią stać. Opowiedziały, dlaczego warto walczyć
o siebie i jak dążyć do celu.
Stowarzyszenie działa na terenie

całej Polski, jednak siedzibą jest
Elbląg. Celem jest głównie pomoc
członkom stowarzyszenia w rozwoju, edukacji oraz wspólne działanie
w dążeniu do wyznaczonych założeń.
- Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak
mężczyzna i pracować jak koń - cy-

Wiele kobiet chciałoby zmienić swoje życie

Fotoodmładzanie
szybka i nieinwazyjna odnowa skóry.

S

alon Urody Marzena Gross zaprasza na zabiegi bankietowe
dzięki którym olśnisz odmłodzoną skórą na Święta i Sylwestra.
Coco Chanel mówiła: Miłość chroni
przed starością. My dodajemy, że troska o piękną i zdrową skórę pozwala
zatrzymać młodość. Wykorzystujemy
terapię światłem pulsacyjnym do wygładzenia zmarszczek. Skuteczność
maszyny VPL TM potwierdzają specjaliści światowych klinik. Przenieśliśmy tę innowacyjną metodę do naszego salonu.
VPL TM to urządzenie najnowszej generacji do emisji niejonizującej energii
w głąb skóry. Urządzenie daje możliwość wykonywania specjalistycznych
zabiegów na wiele części ciała, poprawiających znacznie stan i wygląd skóry. Jednym z nich jest zabieg Fotoodmładzania, w trakcie którego głowica
emituje bardzo silną wiązkę światła,
która jest dostarczana na skórę poprzez żel optyczny. VPL stosuje się naj-

częściej do regeneracji dojrzałej skóry,
wygładzania zmarszczek, rozjaśniania
przebarwień oraz jako intensywny
zabieg odmładzający na twarz, szyję,
dekolt i dłonie. Odmładzająca terapia
VPL daje bardzo dobre wyniki zabiegowe, bez zbędnego bólu i powikłań.
Skóra po zabiegach jest dużo młodsza,
gładsza, ze zmniejszonymi porami,

ZOBACZ VIDEO

www.elblag.net/a8598

wyraźnie zrewitalizowaną powierzchnią skóry dzięki stymulacji produkcji
nowego kolagenu. Kluczowe w terapii
VPL jest dobranie odpowiedniej długości wiązki światła, aby doszła ona do
głębokich warstw skóry. Optymalna
długość wiązki do odnowy skóry to
530-950 nm. Ta długość fali zapewnia
nam skuteczną penetrację i dostęp do
fibroblastów znajdujących się aż w skórze właściwej.
Światło emitowane jest pulsacyjnie,
dzięki czemu zabieg jest bezpieczny

tuje słowa Elizabeth Taylor Ewa Daroszewska i wyjaśnia, jak skutecznie dążyć do celu. W dzisiejszych
czasach bywa to trudne jednak
organizatorki przekonują że możliwe. Trzeba tylko znaleźć w sobie
pasję i nie bać się spełniać marzenia. Planowane jest organizowanie
wykładów, wystaw, warsztatów oraz
targów poświęconych konkretnej tematyce związanej z życiem kobiety.
Konferencje będą dotyczyć rozwoju
osobistego i zawodowego, zdrowia,
urody, hobby lub rodziny i domu.
Wiele z nas ma takie same problemy, często błahe jednak niezmiernie
ważne w codziennym życiu. Są to
np. zagrożenia wśród małych dzieci,
choroby lub kłopoty z dogadaniem
się z nastolatkami. Wiele kobiet
chciałoby zmienić swoje życie lecz
brakuje im motywacji. Często boją
się, że nie podołają, że ich pomysły nie będą wystarczająco dobre,
nie znajdą poparcia i nic z tego nie
wyjdzie. Stowarzyszenie jest po to
aby wspierać kobiety w ich działaniach, pomóc im w odnalezieniu
swojej drogi i wykształceniu swoich
celów. Specjalnym gościem Stowarzyszenia był Maciej Wróblewski.
Znany stylista fryzur. Opowiadał o
tym jak rozwijała się jego kariera,
ile musiał poświęcić oraz z jakimi
problemami się spotkał na swojej
drodze. – Chcę działać i się rozwijać, wtedy wiedziałem o czym marzę
- mówi o początku swojej kariery.
Jest to najtrudniejszy moment podczas całej drogi do celu. Przełamanie
się oraz uwierzenie we własne siły
i sukces. Kolejne spotkanie Stowarzyszenia planowane jest w styczniu
przyszłego roku.

Wydano 3,6 mln złotych
a platforma edukacyjna
nadal dobrze nie działa

R

ekrutacja, elektroniczny dziennik, portal informacyjny to
tylko niektóre e-usługi, które
miały być realizowane w Elblągu dzięki projektowi unijnemu.
Z nowych usług korzystać miało
65 elbląskich placówek edukacyjnych. Tak to miało wyglądać.
Niestety do ideału jest daleko.
Niestety platforma edukacyjna nie
funkcjonuje zgodnie z założeniami.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
pytała o to radna Małgorzata Adamowicz (PiS): – Na stronie www.projekty.elblag.eu jest informacja o budowie
elektronicznej platformy edukacyjnej
przez miasto. Czy program za 3,5 mln
zł, który wykonała OPEGIEKA już
działa prawidłowo? Co miasto zrobiło
w tej sprawie? Czy były prowadzone
testy tej platformy, aby elektroniczny dziennik uczniów funkcjonował?
Elektroniczna platforma edukacyjna
kosztowała 3,6 mln zł. Z tego aż 3 mln
zł pochodziło z funduszy unijnych.
Projekt został odebrany w czerwcu 2011 r. Jednak, jak mówi Iwona
Mikulska, dyrektor Departamentu
Edukacji, do tej pory jest nadal sporo
błędów w systemie. OPEGIEKA cały
czas wprowadza jeszcze poprawki.
- Departament edukacji niemal codziennie wysyła pisma do wykonawcy
w sprawie poprawy sytuacji – dodaje
Iwona Mikulska. - Dziennik lekcyjny
– chyba nastąpił błąd w specyfikacji
usług, gdzie ujęto dzienniczek zajęć, a
nie dziennik elektroniczny klas, i taki
dziennik nie funkcjonuje prawidłowo. Z elektroniczną platformą edukacyjną walczyła również ekipa pre-

dla skóry, nie powoduje jej nadmier- my wykonać zabieg na pojedyncze
nego przegrzania ani powikłań w po- okolice zmienione przez zmarszczki:
staci poparzeń.. Fotoodmładzanie kurze łapki, bruzdę nosowo-wargo– bezpieczny zabieg, bez powikłań! wą, zmarszczki podłużne na czole,
Zabieg wykonywany jest w specjal- Intensywny zabieg odmładzający
nych ochronnych okularach, które oraz terapia przeciw starzeniu: silnie
zabezpieczają oczy przed zbyt silnym podciąga owal policzków tzw. choimpulsem światła. Dla lepszego prze- miki, napina skórę na szyi, wygładza
wodzenia impulsów świetlnych, miej- dekolt, odmładza skórę dłoni. Fotosca poddawane zabiegowi smarujemy odmładzanie to termin dobrze znany
żelem. Przykław kosmetologii.
Wysoka
skudając aplikator
do skóry emiteczność
tego
zabiegu pozwotujemy wiązki
fali głęboko w
liła profesjonaliskórę. Klientka
stom porównać
w trakcie krótgo do zabiegów
wygładzających
kich strzałów
zmarszczki przy
światłem odpomocy Botoczuwa lekkie
ciepło.
Odxu czy innych
ostrzykiwań maczucie to jest
niewielkie
i
jących podnieść
nie
wymaga
jakość skóry.
znieczulenia.
FotoodmładzaZabieg Fotonie z użyciem
VPL
zmieni
odmładzania
Twoją
skórę
jest
krótki,
bardzo skuteczbezbolesny i
może być wy- Zabieg polecamy kobietom jak i mężczyznom
nie, bez bólu,
konywany według Twoich, indywidu- złuszczania i poparzeń. Ogromnym
alnych potrzeb. Fotoodmładzanie jako atutem tego zabiegu jest jego krótki
zabieg na pojedyncze okolice. Może- czas wykonania oraz brak silnego po-

zydenta Grzegorza Nowaczyka, która
ten system „zastała” po poprzednim
prezydencie – Henryku Słoninie.
- Gdy przyszliśmy do Urzędu Miejskiego, zastaliśmy już ten system w fazie testów. Prowadziliśmy konsultacje
z wykonawcą w tej sprawie. OPEGIEKA uważa, że wiele błędów rodzi się
po stronie szkół, gdzie osoby nie potrafią odpowiednio obsługiwać tego
systemu. My się z tym nie zgadzaliśmy – wyjaśnia Grażyna Kluge, była
wiceprezydent miasta odpowiedzialna m.in. za oświatę. Elektroniczna
Platforma Edukacyjna jest systemem
używanym przez 65 elbląskich szkół
i placówek oświatowych oraz Departament Edukacji. W skład wdrożonego systemu wchodzi wiele modułów m.in.: rekrutacja do przedszkoli,
szkół ponadgimnazjalnych, stypendia
szkolne, księgi ucznia, księgi ewidencji, arkusze organizacyjne, dlatego
niemożliwością jest osiągnięcie pełnej funkcjonalności jednego modułu
bez wprowadzenia danych do pozostałych. - Identyfikowanie przyczyny
występowania błędów pojawiających
się w poszczególnych modułach jest
procesem bardzo złożonym. Błędy
są zgłaszane Wykonawcy i w miarę
możliwości naprawiane. Inną kwestią
jest wprowadzenie do EPED-u funkcjonalności nie ujętych w umowie.
Dotyczy to np. modułu e-dziennik,
który w obecnym kształcie nie może
zastąpić dzienników papierowych.
Dostosowanie tej usługi do aktualnych przepisów wykracza poza ramy
umowy zawartej z Wykonawcą – wyjaśnia Monika Borzdyńska, rzecznik
prasowy prezydenta miasta.
drażnienia bezpośrednio po zabiegu.
Skóra poddana penetracji VPL szybko
dochodzi do siebie. O Fotoodmładzanie wybranej okolicy możesz poprosić
przed każdym zabiegiem kosmetycznym, co w dużym stopniu podniesie
skuteczność zabiegową każdej kuracji
pielęgnacyjnej lub potraktować je jako
samodzielną, bardzo skuteczną terapię
przeciw starzeniu.
Zabieg polecamy kobietom, jak i mężczyznom po 25 roku życia. Fotoodmładzanie to rewelacyjny zabieg bankietowy. Poprawi stan Twojej skóry bardzo
szybko, zaledwie w kilkanaście minut,
a efekty zauważysz tuż po zabiegu.
Skóra będzie rozjaśniona, bardziej napięta, młodsza. Zabieg należy wykonywać dzień przed ważnym wyjściem.
Zabieg Fotoodmładzania może być
prezentem dla Ciebie na gwiazdkę.
Pragniesz wyjątkowego upominku?
Poproś najbliższych o podarek w postaci zaproszenia upominkowego na
zabieg odmładzający lub inny rytuał
kosmetyczny.
Salon Urody
Marzena Gross Elbląg
ul. Nitschmanna 20-22
Tel. 55 236 22 8, 691 479 372
www.salonurody.pl
REKLAMA
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Skatepark coraz bardziej Żegnaj smoczku!
zdewastowany. Czy był Czyli jak pozbyć się niechcianego przyjaciela
sens jego budowy?
S
ą dzieci, które od urodzenia nie
chcą smoczka. Są także takie,
które od początku smoczka używają sporadycznie. Ale najczęściej
smoczek jest bardzo chętnie przyjmowany przez noworodki, ponieważ ssanie jest jednym z pierwszych odruchów w życiu dziecka.
Dzieciom „smoczkowym” bardzo
ciężko jest rozstać się ze swoim przyjacielem. Nie ma nic złego w używaniu smoczka przez maluchy do
około pierwszego roku życia. Można
go tolerować góra do drugiego roku
życia. Po tym czasie jednak nasza
pociecha powinna zrezygnować z
niego, ponieważ ma on negatywny
wpływ zarówno na zgryz, jak i na
funkcję mowy. Dziecko bowiem blokuje ćwiczenie mówienia, zatykając
sobie nim buzię. Jak trudnym zadaniem jest pozbycie się go, wiedzą
tylko mamy, które tą rozłąkę przeżyły. Najważniejszą rolą rodzica w tym
procesie jest bycie konsekwentnym.
Gdy już zdecydujemy, że eliminu-
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z nich. - Mój syn sam powiedział,
że smoczek jest zepsuty i trzeba go
wyrzucić. Tak też zrobiłam. Myślałam, że przez tydzień będzie płakał

i lamentował, a on tylko parę razy
o nim wspomniał i koniec. - Minął
drugi rok życia mojej Małej – opowiada inna mama. - Powiedziałam
jej, żeby już smoczka wyrzuciła, bo
jest za duża. Parę dni o nim mówiła, aż w końcu sama zapomniała.
- Ja starałam się od początku jak
najmniej dawać smoczka mojemu
dziecku – mówi mama 1,5-rocznej
córeczki. - W tej chwili go używa, ale
tylko do zasypiania. Jak
zaśnie, to jej go wyjmuję. Gdy nadejdzie dzień,
w którym decydujemy się
pożegnać ze smoczkiem,
tłumaczymy dziecku, że
trzeba go oddać i możemy
w zamian dać naszemu
maluchowi jakiś prezent.
Dzięki temu, z pewnością łatwiej będzie mu
przejść ten okres zmian.
Najważniejsze, żeby dziecko nie zaczęło zamieniać
sobie smoczka na palec,
ponieważ tego przyzwyczajenia oduczyć jest
dużo trudniej. Najlepsze
sposoby, to wypróbowane sposoby.
Jakie więc Wy, drodzy Czytelnicy
macie rady dla rodziców, którzy
stoją przed tą próbą?

przyjęcie 6-latków. Trzeba dokonać
remontów placów zabaw, łazienek,
klas, korytarzy, czy zaopatrzyć w
sprzęt komputerowy, bowiem tylko
trzy szkoły nie zgłosiły potrzeb w
dostosowaniu w sal informatycznych. Różne kampanie zachęcają

rodziców do posyłania swoich 6-letnich dzieci do szkół, mówiąc o tym,
że są one już gotowe na ten krok.
Czy jednak, w tym całym zamieszaniu, nie zapomniano o tym, że poza
dziećmi również szkoły powinny
być na to przygotowane?

jemy go, to nie rezygnujmy z tego.
O sposoby na oduczenie dziecka
ssania smoczka zapytałam mamy z
Elbląga. - Było dużo łatwiej, niż się
tego spodziewałam – mówi jedna

Jak pozbyć się smoczka?

6 latki idą do szkoły

S

ejm odrzucił wniosek dotyczący referendum w sprawie
obowiązku
szkolnego
sześciolatków. W ten sposób odebrano rodzicom możliwość decydowania o swoich dzieciach.

Skatepark pada ofiarą wandali

N

adciąga zima, niskie temperatury są już doskonale
odczuwalne. W parze z nimi idą
oblodzenia, co wiąże się z zakończeniem sezonu deskorolkowego
i BMX-owego. To dobry czas na
podsumowanie skateparku: czy
jego budowa była rzeczywiście
potrzebna? Jak to miejsce wygląda
dziś, parę miesięcy od otwarcia?

jednak to, co widzimy na zdjęciach
nie do końca jest „sztuką ulicy”.
Wszędzie możemy zobaczyć różne
napisy, najczęściej wulgarne, obrażające poszczególne osoby oraz cały
zespół „Klawo”, który jest częstym
gościem skateparku. Wokół terenu
stoi woda. Przypomnijmy: w maju,
Przypomnijmy: w czerwcu tego nie odbyło się oficjalne przekazaroku nastąpiło oficjalne otwarcie nie obiektu właśnie z względu na
skateparku wybudowanego w pełni nieuporządkowane tereny zielone.
przez Urząd Miasta. Młodzi ludzie Minęło tyle miesięcy, a w dalszym
wreszcie doczekali się miejsca, w ciągu nie znaleziono dobrego spoktórym mogliby bezpiecznie i w sobu na usunięcie tych problemów.
sposób profesjoTak
naprawdę
od tamtego monalny trenować
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
sporty
ekstrementu nic się nie
www.elblag.net/g1931
zmieniło. Kilka
malne. Co więcej
miesięcy temu pielbląska skateplaza była wyjątkowa, bo jako jedyna saliśmy o śmieciach, które ktoś ceposiadała bowla, czyli przeszkodę lowo powrzucał do bowla. Wczoraj,
charakterystyczną dla takich obiek- gdy robiliśmy zdjęcia - pierwsze, co
tów w Stanach Zjednoczonych. Na rzuciło się w oczy, to cały śmietnik
skateparku odbyły się niejedne za- rzucony na płytę skateparku. Odwody, każdego dnia można było powiadając na pytanie postawione
spotkać tam kogoś, kto doskonalił w tytule: tak, była potrzebna taka
swoje umiejętności. Dzięki oświet- budowa. Młodzi ludzie mają swoje
leniu – również w porze wieczor- miejsce, gdzie mogą wreszcie beznej. Dziś skatepark jest asem w rę- piecznie uprawiać sporty ekstrekawie dla ludzi, którzy mówią, że w malne. Szkoda tylko, że inwestycja
Elblągu nie warto nic budować, po- warta 400 tys. złotych jest tak dewanieważ i tak w krótkim czasie zosta- stowana. Sami użytkownicy mówią
nie to zniszczone. Graffiti jest cha- krótko: potrzebny jest monitoring.
rakterystyczne dla takich miejsc, A ten, jak pisaliśmy, już niedługo.

W związku z tym wszystkie szkoły
podstawowe zaczynają przygotowania do przyjęcia 6-letnich uczniów
do klas pierwszych. Chociaż ministerstwo nie zgłosiło żadnych wytycznych w tej sprawie, to wiadomo,
że szkoły nie są w pełni gotowe.
Jest to dość duży problem. Szkoły
bowiem powinny być odpowiednio przystosowane do przyjęcia
najmłodszych. - Nie mamy placu zabaw, a toalety są za wysokie – mówi
dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Elblągu. - Są to problemy,
które da się rozwiązać, ale nie od razu.
Większym jest na przykład fakt, że
sale w szkołach są za małe, aby dzielić je na część relaksacyjną i część
do nauki z ławeczkami. Jak twierdzi Marek Pruszak, wiceprezydent
Elbląga, potrzeba jest 2 mln zł.,
aby elbląskie szkoły były gotowe na
REKLAMA
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Nowy dyrektor Teatru poszukiwany.
Jednak konkurs. Marszałek szuka nowego dyrektora Teatru

Adwokat
Kryminał / Thriller
Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
Akcja / Science-Fiction / Thriller
Kapitan Phillips
Akcja / Biograficzny / Dramat
Kraina lodu
Animowany / Familijny / Przygodowy
Last Vegas
Komedia
Mój biegun
Biograficzny / Dramat
Ratujmy Mikołaja
Animowany / Familijny / Komedia
Rysiek Lwie Serce
Animowany
Hobbit: Pustkowie Smauga
Fantasy / Przygodowy
Kamerdyner
Biograficzny / Dramat
Królowa Śniegu
Animowany / Familijny
Porachunki
Komedia kryminalna
Wyścig
Akcja / Dramat
Wilk z Wall Street
Biograficzny / Dramat / Kryminał

Kino Światowid
Hobbit: Powrót Smauga - od 25.12
Kraina lodu - od 29.11
Ostatnie piętro - 13.12 - 19.12
Wyścig - 6.12-12.12
Wysocki - 13.12 - 26.12
Oldboy - 13.12 - 26.12
Kamerdyner - od 26.12
Królowa Śniegu - od 26.12

U

rząd Marszałkowski w Olsztynie zdecydował, że jednak to
otwarty konkurs wyłoni dyrektora
Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.
To efekt bardzo rozbieżnych stanowisk w sprawie dotychczasowego
szefa placówki – Mirosława Siedlera. O takie rozwiązanie walczyła
grupa aktorów, która sprzeciwiała
się powierzeniu funkcji dyrektora
Teatru Mirosławowi Siedlerowi.
W efekcie Urząd Marszałkowski w
Olsztynie, który początkowo planował nie ogłaszać konkursu, zdecydował jednak o takiej formule
rozstrzygnięcia sporu. Konkurs ma
charakter otwarty i może do niego
przystąpić każdy, kto spełnia założone przez organizatora kryteria.
Urząd Marszałkowski w Olsztynie
szuka więc kandydata, który posiada
przynajmniej pięcioletni staż pracy
w instytucjach artystycznych, a także
trzyletni staż pracy na stanowiskach
kierowniczych. Musi również wykazać się dobrą znajomością problematyki życia teatralnego i muzycznego,
zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury i z ukończonymi
podyplomowymi studiami z zarządzania lub ekonomii.
Zgłoszenia należy przesyłać do 7
stycznie 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Nowy
dyrektor powinien zostać wybrany w lutym przyszłego roku.
Zaczęło się od decyzji marszałka Jacka Protasa o przedłużenia umów
dyrektorom placówek kulturalno-oświatowych, w tym dyrektorowi
Teatru im. Aleksandra Sewruka – Mirosławowi Siedlerowi. Odpowiedzią
był list grupy aktorów (nie podpisali

Mirosław
Siedler
w konkursie na dyrektora teatru w Elblągu

S

amorząd województwa warmińsko-mazurskiego
szuka nowego dyrektora Teatru im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Zgłoszenia przyjmowane będą
do 7 stycznia. Wynik konkursu ogłoszony zostanie w lutym.
Kandydat na to stanowisko musi mieć
minimum 5-letni staż pracy w insty-

Mirosław Siedler stanie ponownie do konkursu

tucjach artystycznych oraz 3-letni
staż na stanowiskach kierowniczych.
Osoba powinna być zapoznana z tematyką teatru oraz muzyki, gospodarki finansowej w instytucji kultury,
mieć ukończone studia podyplomowe z zarządzania i ekonomii.
Dotychczasowy dyrektor teatru
Mirosław Siedler do tej pory zastanawiał się, czy brać udział w konkursie.
– Zawsze pozostaje wątpliwość.
Pracuję tutaj 10 lat, ktoś mógłby
powiedzieć, że za długo. Jednak zostało otwartych kilka spraw, które
należy kontynuować – mówił. Na pytanie, czy weźmie udział w konkursie
odpowiada: - Zdecydowanie tak.
Niestety kadencja dotychczasowego dyrektora kończy się w grudniu
tego roku. Ogłoszony konkurs będzie rozstrzygnięty w lutym. Jednak
Mirosław Siedler zapewnia, że nie
pozostawi teatru samego sobie. To
trudny okres pełen pracy biurowej.
Dotychczasowy dyrektor będzie
kontynuował pracę.

się nazwiskami), kierowany m.in. do
marszałka Jacka Protasa i ministra
kultury Bogdana Zdrojewskiego,
w którym postawiono dyrektorowi
Siedlerowi konkretne zarzuty: „Od
dłuższego czasu informujemy władze
samorządowe o nadużyciach związanych z działalnością obecnego dyrektora Mirosława Siedlera. Wielokrotnie wysyłaliśmy pisma do Marszałka
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w tej sprawie. Ponadto odbyło się spotkanie zespołu aktorskiego

z władzami województwa dotyczące
przypadków mobbingu, nepotyzmu,
zastraszania oraz psychicznego nękania pracowników teatru. Jak na
razie jedynym wymiernym efektem
naszych działań były zwolnienia aktorów”.
Odpowiedzią dyrekcji Teatru był…
list do mediów, w którym Tomasz
Walczak - rzecznik prasowy Teatru
im. Sewruka oraz ponad 50 pracowników starało się przedstawić dyrektora Siedlera w jak najlepszym

świetle. Reakcją na te doniesienia o
listowej, niezwykle teatralnej wojnie
w elbląskim Teatrze było ostrożne
stanowisko wicemarszałek województwa Anny Wasilewskiej, która
zapewniła, że ponowna nominacja
Mirosława Siedlera na dyrektora teatru nie jest jeszcze przesądzona. Samorząd województwa czeka na kolejne opinie w tej sprawie.
W tej sprawie została zwołana
przez dyrektora Siedlera także
konferencja prasowa.

Marszałek zdecydował o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora Teatru

REKLAMA

Dziewczynka

z zapałkami
W

iększość z nas zna baśń Hansa Christiana Andersena o
historii małej dziewczynki, która
w wigilię Nowego Roku próbowała sprzedać zapałki. Zmarznięta i
zmęczona czekała aż ktoś zwróci na
nią uwagę, niestety tak się nie stało.
Zapaliła zapałkę i przez chwilę śniła o ciepłym domu. Gdy płomień
zgasł dziewczynka obudziła się i
po chwili zmarła. Nie tak jednak
widzi historię Cezary Żołyński –
reżyser nowego przedstawienia pt.
Dziewczynka z zapałkami w elbląskim teatrze. Pomimo, że jest to
trudny do adaptacji tekst, krótki,
bez szczegółów to reżyser dodając
kilka wątków od siebie stworzył
naprawdę ciekawą historię. Nowe
wydarzenia, postacie oraz miejsca nadały całości niejako nowego znaczenia. Baśnie Andersena
mogą kojarzyć się nam wyłącznie z dzieciństwem. Reżyser jednak gwarantuje, że osoby dorosłe
również będą mogły znaleźć
w spektaklu coś dla siebie.
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Międzynarodowe

z Upośledzeniem Umysłowym wraz z wychowawcami i terapeutami. Po nich
zagrał zespół November
Project - był hałaśliwy, pełen dobrej energii i spontaniczności.
Kapitalne
teksty towarzyszyły świetnej muzyce – doskonały
„Safanduła”,
pozytywna
„Miłością serce” i „Piesek Justice”, czy
pełna humoru „Polska”, w której wymieniane są najbardziej dziwne i zabawne nazwy polskich miejscowości.
W środku koncertu na scenę, na zaproszenie wokalisty
zespołu, wtargnęła
publiczność i już z
tej sceny nie zeszła.
Do końca doskonale
bawiła się wspólnie
z muzykami. Kolejne dni to spektakle,
pokazy, warsztaty i
konferencja. W pamięci szczególnie
zapisała się „Spowiedź w drewnie”
Zespołu WTZ Teatroterapii z Lublina.
W spektaklu rzeźby
mają pretensje do
swojego twórcy o to,
że są niedoskonałe,
urządzając sąd nad
rzeźbiarzem wytykają mu wszelkie
niedostatki,
brak
talentu i warsztatu.
Tak samo jest z aktorami, oni również,
zupełnie tak samo

REKLAMA

Spotkania Artystyczne
Wspaniałe grupy i pełna integracja w Elblagu.

J

edne poruszały temat niepełnosprawności, inne zupełnie od niego odchodziły, pokazując po prostu
dobrą sztukę – takie były spektakle.
Koncerty – z dużą dawką dobrej
energii i bez barier bo
dobra muzyka na wszystkich działa tak samo.
Wystawy, warsztaty, pokazy filmów – dla każdego, bo sztuka nie lubi wykluczeń. Przez cztery dni
trwały w Elblągu Międzynarodowe Spotkania
Artystyczne.
- Siódma edycja to wysoki poziom prezentacji,
207 samych uczestników
i kilkaset osób, które przychodziły do „Światowida”
żeby oglądać spektakle, filmy, wysłuchać koncertów.
To właśnie było niezwykle
budujące, że ta integracja
w pełni się udała – mówi
Teresa Miłoszewska, organizator MSA.Zaczęło
się poważnie – pierwszego dnia zagrała Orkiestra Niepokonani czyli
elbląscy Wychowankowie

Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno
-Wychowawczego z głębszą niepełnosprawnością i Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

Artyści po raz siódmy spotkali się w Elblągu

Teatr jako terapia osób
niepełnosprawnych
P

odczas 7 międzynarodowych
spotkań artystycznych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbyła się konferencja poświęcona osobom niepełnosprawnym
oraz ich artystycznemu rozwojowi.
O swoich doświadczeniach z podopiecznymi opowiadali terapeuci z
Elbląga, Lublina i Sztokholmu. Terapie zajęciowe osób niepełnosprawnych mają na celu przede wszystkim
rozwój życia emocjonalnego, fizycznego, przygotowanie do życia codziennego, społecznego, uczą zaradności oraz odpowiedzialności. - Każda
terapia powinna być dostosowana do
stopnia oraz specyfiki niepełnosprawREKLAMA

ności. Terapia poprzez sztukę może
być skierowana do wszystkich. Nie
są ważne zdolności manualne. Często
osoby, które pierwszy raz przychodzą na zajęcia twierdzą, że nie mają
talentu – zaznacza Ewa Bednarska-Siwilewicz. Po kilku próbach często
zmieniają zdanie. Arteterapia nie jest
sztuką, w sztuce ważne jest dzieło a tu
najważniejszy jest sam proces – wyjaśnia terapeutka. Ostatnio można zaobserwować marginalizowanie zajęć
plastycznych w szkołach. Dzieci nie
rozwijają swoich zdolności manualnych. Do późnego wieku nie potrafią
zawiązać sznurówki – zwraca uwagę
Ewa Bednarska-Siwilewicz. Podczas

zajęć podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności w różnych dziedzinach
sztuki - rysowanie, malowanie, wyklejanie lub garncarstwo. Często korzystają z własnoręcznie wykonanych
przedmiotów – zabawek lub książek.
- Jeżeli widzimy, że uczestnik może
zrobić sobie krzywdę wyłączamy go
z konkretnego zadania – dodaje Ewa
Bednarska-Siwilewicz.
Uczestnicy
terapii uważają często, że teatr to ich
drugi dom. Jest to interdyscyplinarne
miejsce, działa na wiele płaszczyzn
życia. Kolejnym miejscem na terapię
osób niepełnosprawnych może być
teatr. Maria Pietrusza-Budzyńska zaznacza, że Teatroterapia to sposób na
budowanie relacji między osobą niepełnosprawną, a osobami z zewnątrz.
Podczas zajęć w teatrze uczestnicy otwierają się na siebie oraz inne osoby,
pokazują swoje prawdziwe „ja” i odkrywają wiele nowych cech.

jak te rzeźby, są niedoskonali i mają
żal do Boga, że ich takimi uczynił.
Tematykę ważną dla osób niepełnosprawnych poruszał również spektakl
„Dzień z życia”. Mowa w nim o miłości, ale miłości złej, zaborczej, która
nie pozwala się usamodzielnić, która
ogranicza, a nie otwiera. Spektakl zrealizowany został przez Teatr Razem i
Remont Pomp, oprócz gry aktorskiej
znakomita była sekcja muzyczna,
która „produkowała” dźwięki na nietypowych „instrumentach”, między
innymi kieliszkach. Niezwykły był
również spektakl Teatru Kasablanka
„Pan H.”- bardzo sugestywny choć
nie epatował środkami wyrazu. To
była – jak mówił sam reżyser – luźna,
swobodna i niezobowiązująca impresja na temat Hamleta. Nie zabrakło
podziękowań od uczestników i występujących. Teatr na kółkach pisał:
Czujemy się u Was jak w domu i jak
Sama wiesz że ciężko się z niego wyjeżdża. Również od November Pro-

ject przyszła wiadomość: dziękujemy
serdecznie za tak ciepłe i profesjonalne przyjęcie nas w Elblągu. Na pewno
będziemy miło wspominać pobyt u
Państwa i mamy nadzieję, że jeszcze
nie raz się spotkamy. Także z Litwy
organizatorzy dostali już wiadomość:
Wróciliśmy zadowoleni i bardzo
wdzięczni za możliwość udziału w festiwalu, na którym mogliśmy zdobyć
wiele cennych doświadczeń. - Gościliśmy wspaniałe grupy, nawiązaliśmy
nowe kontakty, które na pewno będą
początkiem dalszej współpracy. To
był naprawdę dobrze spędzony czas,
który nie tylko dostarczył rozrywki,
ale również skłaniał do przemyśleń
i szczególnie dla uczestników był kolejnym krokiem w ich arteterapii –
podsumowała Teresa Miłoszewska.
Galerie z każdego dnia Międzynarodowych Spotkań Artystycznych można oglądać na stronie:
www.swiatowid.elblag.pl

Elbląskie Okruchy XX w.
T
omasz Gliniecki, pracownik
elbląskiego Muzeum, były
dziennikarz i pasjonat elbląskiej historii napisał nową książkę. „Elbląskie Okruchy XX wieku” pojawią
się w księgarniach na święta.
W
grudniu
rozpoczną
się także spotkania autorskie.

O czym są „Okruchy”? Tomasz Gliniecki sam zdradza trochę szczegółów na portalu facebook: Wszystkim
swoim znajomym, którzy o tę pozycję pytali wyjaśniam, że wewnątrz
znajdą osobiście subiektywny przegląd zdarzeń, opisujących Elbląg w
minionym stuleciu - dzieje miasta
niemieckiego i polskiego, przedzielone wojenną katastrofą. W sprzedaży książka pojawi się z początkiem
grudnia, a w kilka dni później (6 i
10 grudnia) zapraszam na spotkania autorskie. Okruchy, które znalazły się w książce, to zjawiska lub
postacie - zazwyczaj wychodziły z
tego dwuczłonowe teksty. Tytuły reportaży są na obrazku. Trochę przybliżając - zaczynamy od przełomu
wieków i zmian w mieście, przejścia Elbląga handlowo-portowego
w przemysłowy, poznajemy świat
pozostawiony przez Schichaua swojemu zięciowi, obserwujemy narodziny i upadek fabryki samochodów
Komnicka. Oczywiście, wpadamy
w wir wojny - najpierw tak, jak się
zaczęła z niemieckim atakiem na

Polskę, za kilka lat burza wraca z
czołgami kapitana Diaczenki, a efektem jest powrót do Rzeczpospolitej
i zarazem sowiecka grabież i niemożność odbudowania przez ministra Kwiatkowskiego portu, stoczni
i przekopania mierzei. Trzy kolejne
reportaże to elbląskie uczestnictwo
w dochodzeniu do wolności. „Sprawa Elbląska” w słowach świadków i
w dokumentach, Elbląg strajkujący
i elblążanie zastrzeleni w Grudniu
`70, a także Elbląg jako współtwórca „Solidarności” i jego tragiczne
ofiary czołgu jadącego na Gdańsk.
Przypomnijmy, że na początku tego
roku ukazała się pierwsza książka Tomasza Glinieckiego „Elbląg
czasów wojny”.
REKLAMA

14

SPORT więcej informacji na www.elblag.net

III LIGA WSCHODNIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pogoń Siedlce
Stal Mielec
Siarka Tarnobrzeg
Stal Stalowa Wola
Wigry Suwałki
Limanovia
Limanowa
Znicz Pruszków
Stal Rzeszów
Pelikan Łowicz
Wisła Puławy
Olimpia Elbląg
Legionovia
Legionowo
Olimpia Zambrów
Motor Lublin
Garbarnia Kraków
Świt Nowy Dwór
Mazowiecki
Radomiak Radom
Concordia Elbląg

18
18
18
18
18

37 - 27
24 - 18
26 - 18
26 - 16
25 - 20

35
31
31
30
30

18

18 - 21

27

18
18
18
18
18

25 - 19
21 - 17
26 - 19
22 - 22
14 - 18

27
27
25
25
22

18

24 - 23

21

18
18
18

19 - 21
30 - 37
17 - 33

21
20
20

18

13 - 22

19

18
18

29 - 26
12 - 31

18
13

DOTYCHCZASOWE MECZE:

P P Olimpia Elbląg 1-4 Chrobry Głogów
Kolejka 1 Olimpia Elbląg 1-1 Pelikan Łowicz
Kolejka 2 Olimpia Elbląg 1-0 Znicz Pruszków
Kolejka 3 Legionovia Legionowo 1-2 Olimpia Elbląg
Kolejka 4 Olimpia Elbląg 0-0 Olimpia Zambrów
Kolejka 5 Stal Stalowa Wola 1-0 Olimpia Elbląg
Kolejka 6 Olimpia Elbląg 2-0 Garbarnia Kraków
Kolejka 7 Wigry Suwałki 3-0 Olimpia Elbląg
Kolejka 8 Olimpia Elbląg 2-0 Siarka Tarnobrzeg
Kolejka 9 Pogoń Siedlce 1-3 Olimpia Elbląg
Kolejka 10 Olimpia Elbląg 1-1 Concordia Elbląg
Kolejka 11 Stal Rzeszów 1-0 Olimpia Elbląg
Kolejka 12 Olimpia Elbląg 0-1 Świt Nowy Dwór
Mazowiecki
Kolejka 13 Radomiak Radom 3-0 Olimpia Elbląg
Kolejka 14 Olimpia Elbląg 0-1 Limanovia Limanowa
Kolejka 15 Motor Lublin 2-0 Olimpia Elbląg
Kolejka 16 Olimpia Elbląg 2-1 Wisła Puławy
Kolejka 17 Stal Mielec 0-0 Olimpia Elbląg
Kolejka 18 Pelikan Łowicz 1-0 Olimpia Elbląg

I liga mężczyzn grupa A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wybrzeże Gdańsk
Nielba Wągrowiec
Warmia Traveland Olsztyn
Polski Cukier-Pomezania
Malbork
Meble Wójcik Elbląg
Wolsztyniak Wolsztyn
MKS Poznań
Real Astromal Leszno
Vetrex Sokół Kościerzyna
SMS ZPRP Gdańsk
WKS Grunwald Poznań
Kar-Do Spójnia Gdynia
AZS UW Warszawa
AZS UKW Bydgoszcz

12
11
12

24
20
16

11

15

12
12
12
11
12
12
12
11
12
12

15
14
11
10
8
8
8
7
6
2

DOTYCHCZASOWE MECZE:

Meble Wójcik Elbląg - Real Astromal Leszno 24 : 31
AZS UKW Bydgoszcz - Meble Wójcik Elbląg 24 : 32
Meble Wójcik Elbląg - Kar-Do Spójnia 29-30
Meble Wójcik Elbląg – Polski Cukier Pomezania Malbork
28-20
SMS ZPRP Gdańsk - Meble Wójcik Elbląg 26 : 36
Meble Wójcik Elbląg - WKS Grunwald Poznań 30 : 26
Meble Wójcik Elbląg - Vetrex Sokół Kościerzyna 36 : 30
Meble Wójcik Elbląg - Wybrzeże Gdańsk 21 : 24
MKS Brodnica - Meble Wójcik Elbląg 25 : 40
Wolsztyniak Wolsztyn - Meble Wójcik Elbląg 26 : 26
Meble Wójcik Elbląg – Pomezania Polski Cukier Malbork
32-31
Meble Wójcik Elbląg - AZS UW Warszawa 29 : 24
Nielba Wągrowiec – Meble Wójcik Elbląg 33-23
Meble Wójcik Elbląg – Warmia Traveland Olsztyn 33-32

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

4.01. Energa AZS Koszalin – Start Elbląg
11.01. Pogoń Baltica Szczecin – Start Elbląg
15.01. Start Elbląg – KPR Jelenia Góra

Podsumowanie sezonu Olimpii Elbląg.
Najpierw pierwsze miejsce w lidze, potem miesiąc bez wygranej

N

ajpierw pierwsze miejsce w
lidze, potem miesiąc bez wygranej. Dziwna to była runda dla
piłkarzy Olimpii Elbląg. W pewnym momencie jakby zabrakło
prądu naszym zawodnikom, którzy nie przypominali tej ekipy, która rozgromiła aspirującą do awansu Pogoń Siedlce. Potrzeba było
przełomu, który przyszedł wraz
końcówką tej części rozgrywek.
Wydawało się, że nasi gracze wykorzystają zdobyte doświadczenie
związane ze wspólną grą w poprzednim sezonie. Przypominamy, że po
rewolucji, jaka miała miejsce na początku roku i związanej z nią fuzji
dwóch miejscowych klubów, skład
został przemeblowany, zmieniony
i wzmocniony. Z klubem rozstało
się kilku zawodników jak Piotr Skokowski, czy uważany za jednego z
najlepszych piłkarzy w Olimpii, Tomasz Sedlewski. Zaczęto realizować
politykę stawiania na miejscowych,
także z konieczności. Trudno było
utrzymać niektórych zawodników.
Ten skład zaprezentował się w
miarę przyzwoicie, a trener Oleg
Raduszko wypracował, może nie
efektowny, ale efektywny styl. Tej
solidności jednak oczekiwano także w rundzie jesiennej. Na początek starcie z Chrobrym Głogów
w Pucharze Polski. Rywal był zbyt
silny jak na ten okres przygotowań. Porażka 1-4 odzwierciedlała
przebieg rywalizacji. Ale nikt nie
wyciągał z tego jakichś daleko idących wniosków. Najważniejsza i
tak była liga. Zaczęliśmy dobrze od
remisu z Pelikanem Łowicz. Już w
pierwszym meczu objawił się nasz
złoty talizman Anton Kołosow. Jak
później się okazało był najlepszym
strzelcem zespołu mimo, że miał
jedną specyficzną cechę. Strzelał
bramki głównie w pierwszej połowie. Na zakończenie dwumeczu
na własnym stadionie odprawiono
Znicz Pruszków, po golu Kołosowa.
Pierwszy wyjazd i na lekkie przetarcie beniaminek z Legionowa.
Kto by przypuszczał, że potem będziemy mieli tylko jeden punkt
więcej do tego zespołu. Wygrana
2-1 trochę mydliła obraz spotkania,
ponieważ gospodarze nie wykoREKLAMA

rzystali rzutu karnego. Ale mówiliśmy sobie, że zwycięzców się nie
sądzi. Olimpia zdobywała punkty
a styl był spychany na dalszy plan.
Przejaw starych grzechów oglądaliśmy z Zambrowem. Przyjechał
następny beniaminek i panoszył
się na boisku gospodarzy. Był lepszy, prowadził grę, aż dziwne, że w
miarę następnych kolejek nie prezentował podobnej formy. W Stalowej Woli de facto mimo porażki
0-1 goście podjęli wyzwanie. Jednak patrząc na statystyki spotkań
z tym klubem to tamtejsze boisko
chyba nie jest naszym ulubionym.

Trudno powiedzieć, że słaba forma
przejawiała się od spotkania z Concordią Elbląg. Warunki nie sprzyjały piłkarzom ale jak na ogromną kałużę jaka była na boisku obydwa
zespoły zaprezentowały interesujące widowisko. Kto by przypuszczał, że następne punkty na koncie
gospodarzy pojawią się dopiero za
miesiąc. Przegrana w Rzeszowie
nie wywołała takiego wrażenia co
klęska ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Mimo takiego rezultatu
Olimpia stworzyła mnóstwo sytuacji do zdobycia gola. Tylko zabrakło skuteczności w polu karnym.

wiem ponad 400 minut bez zdobytej
bramki. Z Limanovią bez kontuzjowanego Kołosowa, pauzującego za
kartki Lewandowskiego i Leśniewskiego trudno było jednak osiągnąć
korzystny rezultat. W bramce wystąpił Mateusz Imianowski. Znów
dobrych okazji nie wykorzystali
gospodarze a bramka Wojciecha
Dziadzio przelała czarę goryczy.
W Lublinie oprócz porażki, uwagę
przyciągała bramka Macieja Tataja.
Zarząd szukał czegoś co wpłynie
na zmianę niekorzystnych rezultatów. Postanowił na układ z tre-

Październik był zdecydowanie naszym „miodowym miesiącem”.
Chyba ktoś w szatni rzucił hasło
„miesiąc jest nasz”, bo tylko jedna porażka i 10 punktów w 5 meczach robiło wrażenie. Z Garbarnią
trzeba było wygrać. To był mecz z
gatunku „wy gracie my strzelamy”.
Goście wtedy zbierający całą gamę
„policzków w twarz” parafrazując
zdanie z filmu „Miś” nie zdołali
sprawić łopotów. Wówczas asystą
popisał się debiutujący w składzie
Rafał Leśniewski i wydawało się, że
chłopak weźmie tę ligę szturmem.
W Suwałkach zdarzył się wypadek przy pracy, bo jak inaczej nazwać dwa samobóje i pudło z rzutu karnego Leśniewskiego? Takich
bramek Aleksiej Rogaczow chyba
nie widział w swojej karierze. To
była zbyt wysoka wygrana Wigier
i zbyt wysoka porażka Olimpii.
Najtrudniejsze spotkania miały
jednak nadejść. Siarka Tarnobrzeg
pewna siebie przyjechała po 3
punkty. Ale „Kulturalny Klub Kibica”, Oleg Ichim i Kamil Graczyk
wyperswadowali to gościom. Znów
efekt przyniosła defensywna taktyka oparta na kontratakach i stałych
fragmentach gry. Kwintesencja tej
myśli szkoleniowej dała swój popis w Siedlcach. Wygrana 3-1 była
ogromnym zaskoczeniem zwłaszcza, że miejscowi nie pamiętają
ostatniej porażki swojego klubu na
własnym stadionie. Lider w Elblągu. Okazało się ta pozycja w lidze
była jak nieudana próba osiodłania
niepokornego konia. Zbyt trudne zadanie dla naszego zespołu.

Jak poradziła sobie w tym sezonie Olimpia Elbląg?

Na dodatek Tomasz Lewandowski
i Rafał Pietrewicz wylecieli z boiska. Ciąg dalszy tej kiepskiej passy to klęska 0-3 w Radomiu. Tam
solowy bohater piłkarskiego kina
akcji Brazylijczyk Leandro w pojedynkę rozprawił się z defensywą
Olimpii. Symbolem porażki była
wąska kadra zespołu i wystawienie na pozycji obrońcy Kołosowa.
Nadal więc trzymaliśmy z niedowierzaniem stoper w ręku niczym
postać z „Poszukiwany, Poszukiwana” i nasłuchiwaliśmy, czy się przypadkiem nie zepsuł. Pokazywał boREKLAMA

nerem Raduszką, który poszedł na
zwolnienie lekarskie, a do czasu
zatrudnienia nowego trenera Adma
Borosa klub prowadził Dariusz
Kaczmarczyk. Widać było różnicę
w stylu gry zespołu. Z Wisłą Puławy
triumf 2-1 mimo, że goście zdobyli
pierwszą bramkę. Świetnie zagrał
Kamil Piotrowski, który wywalczył
rzut karny i asystował przy trafieniu
Leśniewskiego. Dobrze Olimpia
zaprezentowała się ze Stalą Mielec
i nie przegrała na wyjeździe. W
spotkaniu z Pelikanem goście nie
stworzyli wielu okazji bramkowych.
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SPORT więcej informacji na www.elblag.net

Nowy trener, nowa nadzieja klubu?
Jak wcześniej informowaliśmy, trenerem został Adam Boros.

W

poniedziałek w klubie oficjalnie ogłoszono taką informację. Jego asystentem będzie
Dariusz Kaczmarczyk. W Olimpii
Elbląg zmiana wizerunkowa. Od
przejęcia klubu przez Prezesa Pawła Guminiaka rozpoczął się projekt, w którym zarząd potrzebował
tylko kogoś, kto go poprowadzi. Tą
osobą jest Adam Boros. Jego wizja klubu jest zbieżna z wizją prezesa i sztabu ludzi tworzących
Olimpię.
Dotychczasowy trener Oleg Raduszk
o porozumiał się z Olimpią i nie będzie prowadził żadnego zespołu do
końca sezonu. - Chciałbym podziękować za zaufanie. To jest duże dla
mnie wyzwanie. Olimpia to klub,
w kórym się wychowałem. To moje
środowisko. To będzie coś więcej niż
tylko praca trenerska - mówi Boros Klub chce stawiać na zawodników z
Elbląga. To ważny kierunek. Zostały
uporządkowane sprawy z przeszłości.
Obserwowałem pracę z młodzieżą w

Olimpii i wkład trenerów nie był doceniany. Widać jednak zmianę - dodaje. - Była kiedyś propozycja z Olimpii
jednak wówczas nie wyszło. Człowiek
musi się najpierw wykazać jakimś
sukcesem. Jestem zwolennikiem
cierpliwej pracy, jak zarząd. Trzeba pracować przez większy okres by
były efekty - Tym pierwszym etapem
jest najbliższe półrocze. Chcemy się
utrzymać. Te 5 punktów do najlepszej
ósemki to jest dużo i mało. Konsultowałem się z Darkiem, zastanawiamy
się nad tematem wzmocnień. Mamy
dwa miesiące żeby się dobrze poznać i zrozumieć. Moim marzeniem
oprócz najważniejszego celu, jest to
by zespół swoją grą sprawiał dużo satysfakcji zawodnikom i kibicom. Czy
są plany wzmocnień zespołu? - Jak na
razie jest za wcześnie, aby rozmawiać
o wzmocnieniach. Czy Tomek Wiercioch mógłby grać w Olimpii? To jest
zawodnik na dobrym drugoligowym
poziomie. Chcemy wszystkie decyzje
podejmować wspólnie. Bez względu
na to, czy ktoś jest elblążaninem czy z

poza regionu patrzymy na jego przydatność do zespołu. Chcemy wzmocnić przede wszystkim obronę. Kirił
Raduszko to młody chłopak z potencjałem. Gdy będzie wyrażał chęć, to
będziemy z niego korzystać - mówi
trener.
Prezes Olimpii Elbląg ks. Paweł Guminiak podczas prezentacji trenera
Adama Borosa odniósł się do innych

śmy koncert gry naszych dziewczyn.
Atmosfera jak zawsze w Elblągu, znakomita. To miasto kocha piłkę ręczną. Niby wejściówki miały się słabo
sprzedawać, ale na trybunach prawie
wszystkie miejsca zajęte. Hymn wykonany przez kibiców dodał rangi wydarzeniu, a przecież to tylko spotkanie
towarzyskie. Sympatycy kadry chcieli
wyrazić swoje zadowolenie związane

Polki lepsze od Brazylijek. Mecz mógła się podobać.

Multiplatforma Miejska Elblag.net
ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg
tel. 55 230 47 74
e-mail: redakcja@elblag.net
www.elblag.net

MKS Selgros Lublin
Vistal Gdynia
KGHM Metraco
3
Zagłębie Lubin
4 Start Elbląg
5 Olimpia-Beskid Nowy Sącz
SPR Pogoń Baltica
6
Szczecin
7 Energa AZS Koszalin
8 KPR Jelenia Góra
Piotrcovia Piotrków
9
Trybunalski
10 KPR Ruch Chorzów
11 SPR Olkusz
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Start Elbląg - Pogoń Baltica Szczecin 21 : 29
KPR Jelenia Góra - Start Elbląg 25 : 28
MKS Lublin - Start Elbląg 40 : 32
Olimpia-Beskid Nowy Sącz - Start Elbląg 22 : 36
Start Elbląg - SPR Olkusz 32 : 19
KPR Ruch Chorzów - Start Elbląg 23 : 21
Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski 30 : 23
Vistal Gdynia - Start Elbląg 29 : 21
Start Elbląg - KGHM Metraco Zagłębie Lubin 34 : 28

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:
4.01. Energa AZS Koszalin – Start Elbląg
11.01. Pogoń Baltica Szczecin – Start Elbląg
15.01. Start Elbląg – KPR Jelenia Góra
Adam Boros nowym trenerem Olimpii Elbląg

Zespół Polski nie przejmował się osiągnięciami rywalek i wygrał!
ygrać z Brazylią jest zawsze
trudno. To kraj, w którym
sport jest częścią życia mieszkańców. Może niekoniecznie ubóstwiają piłkę ręczną, jednak mistrzostwo
Ameryki Południowej pokazuje, że
handball zyskuje na popularności.
Zespół Polski nie przejmował się
osiągnięciami rywalek i wygrał 2925. W drugiej połowie obserwowali-

1
2

DOTYCHCZASOWE MECZE:

Polki wygrały z Canarinhos
W

spraw związanych z klubem - Chcielibyśmy współpracować z lepszymi
klubami takimi jak Zawisza Bydgoszcz. Toczą się rozmowy z Legią
Warszawa na ten temat. Promowalibyśmy wzajemnie najlepszych zawodników. Były propozycje z różnych klubów odnośnie wzajemnej
współpracy jednak nie skorzystaliśmy. - wyjaśnia Guminiak.

PGNiG Superliga kobiet

z sukcesem, jakim jest awans na Mistrzostwa Świata w Serbii, które odbędą się za tydzień. Gospodynie zaczęły
trochę nerwowo. Brazylia prowadziła
po kilku minutach 2-1, a Andrade trafiła w poprzeczkę. Widać było, że coś
nie gra. W 7 minucie przy stanie już
1-4 trener Kim Rasmussen wziął czas
i wpłynął na trochę lepszą postawę
zawodniczek. Jednak Polki Nie odrabiały strat od razu, starały się przynajmniej konsekwentnie rzucać i wykorzystywać okazje. Sygnał do ataku
dała Alina Wojtas rzucając z dystansu.
W 10 minucie było już tylko 3-5. W
12 minucie piękny lob w wykonaniu
Moniki Migały i nadal dwubramkowa
przewaga gości. Nasze zawodniczki
miały sporo niedokładnych podań co
wykorzystywały Brazylijki.
Fajna akcja w 15 minucie. Polki zaprezentowały kilka świetnych podań i wypracowały sytuację Wojtas, która znajdując się przed bramką celnie rzuciła.
Wydawało się że przejmiemy kontrolę
nad spotkaniem. Mimo dobrej postawy w bramce Małgorzaty Gapskiej,

podopieczne Mortena Soubaka odskoczyły na 4 bramki i prowadziły
17-13 po pierwszej części spotkania.
Wtedy karę dostała Elaine Gomes,
co w dalszej perspektywie rywalizacji
diametralnie zmieniło sytuację. Polki
od 30 do 50 minuty zdemolowały mistrzynie Ameryki Południowej. Wygrały ten okres 11-2! Ze stanu 13-17
zrobiło się 24-19. To był poziom godny uczestniczek Mundialu. W międzyczasie grę w przewadze gospodynie
zdecydowanie rozstrzygnęły na swoją
korzyść, zdobywając 4 bramki. Migała
i efektownie Kinga Grzyb sprawiły, że
widniał już remis 17-17. Przez ten czas
fenomenalnie broniła Anna Wysokińska. Brazylijki próbowały z różnych
pozycji, jednak natrafiły na solidną
ostoję w bramce. Do końca nasza reprezentacja utrzymywała prowadzenie
i triumfowała 29-25.
Polska – Brazylia 29-25 (13-17)
Polska: Wojtas – 6, Niedźwiedź, Kudłacz, Migała, Grzyb, Koniuszaniec – 3,
Stachowska, Siódmiak – 2, Semeniuk
– Olchawa, Stasiak, Kulwińska, Byzdra
–1
Brazylia: Rodrigues – 7, Nascimento,
Silva – 4, Cavaleiro – 3, Andrade, Moura – 2, Piedade, Rocha, Nunes
Kary: Polska – 4, Brazylia - 8
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Biuro reklamy:
Grzegorz Wiśniewski - tel. 512 202 999
Artur Borkowski - tel. 603 077 102
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Za projekty graficzne reklam i skład gazety
odpowiada: www.idealmedia.pl
Redakcja serwisu elblag.net zastrzega
sobie prawo decyzji do druku materiałów
nadesłanych, dokonywania skrótów i korekty
tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja
nie odpowiada. Materiałów nie zamówionych
nie zwracamy.

KUPON

200 zł
Kupon na reklamę banerową na
www.elbląg.net
Do zrealizowania w biurze reklamy
elblag.net
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Czy wiesz, że Twoja reklama może dotrzeć do 10.000 domów w Elblągu? tel. 512 202 999

