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Michał Wawryn pokieruje MPO.
Marek Pilichowski odwołany

Podczas posiedzenia rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania w Elblągu ze swojego
stanowiska został odwołany dyrektor Marek Pilichowski. Jego miejsce
zajmie Michał Wawryn – dawny
działacz AWS i asystent posła Wiesława Walendziaka. str.2
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100
dni
do
matury.
Bale trwały w całym mieście

E

leganckie suknie, garnitury, dobra muzyka, szalona zabawa. Maturzyści
hucznie rozpoczęli odliczanie
100 dni do egzaminu dojrzałości, zwanego maturą. Redakcja
elblag.net pojawia się z kamerą
i aparatem na tych balach, aby
uwiecznić te niezapomniane chwile.

100 dni do matury, a więc czas na
bal maturalny. Każda szkoła średnia
w naszym mieście organizuje zabawę studniówkową. My staramy się
być na każdym balu, dokumentując
radosne chwile młodych mieszkańców Elbląga. Na łamach www.elblag.
net znajduje się specjalny serwis,
w którym można znaleźć relacje
z każdego balu maturalnego. Na
łamach gazety (str. 8-9) zamieszczamy zdjęcia z kilku studniówek
i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia www.elblag.net, aby obejrzeć
więcej zdjęć i filmów.

W mieście trwają bale maturalne

Powrót do 49 województw szansą dla Elbląga?
SLD

chce
debaty.
Tadeusz
Iwiński i Władysław Mańkut
–
warmińsko-mazurscy
działacze SLD przekonują,
że jest szansa na odwrócenie reformy administracyjnej i powrót do podziału na
49 województw w Polsce.

Jerzy Wilk przed sądem.
Jako świadek Sebastiana K.

Prezydent Jerzy Wilk występuje
przed sądem jako świadek w
dwóch sprawach, które Sebastianowi K., wydawcy jednego z
elbląskich portali, wytoczyli były
doradca prezydenta Nowaczyka
Witold Strzelec i były wiceprezydent Tomasz Lewandowski. Dziś
odbyła się kolejna
str.3
rozprawa.

INWESTYCJE
Awantura o gazetkę samorządową. Radni nie chcą jej wydawać
JPoszło o 144 tys. zł. Te środki
prezydent miasta Jerzy Wilk chce
przeznaczyć na druk Elbląskiego Serwisu Miejskiego. Radni
Platformy Obywatelskiej chcieli
te środki przesunąć w budżecie
na wykonanie oświetlenia przejść
dla pieszych. Prezydent się nie
str.5
zgodził.

SLD chce dyskusji o podziale kraju na 49 województw

REKLAMA

Tym samym nasze miasto
znów zyskałoby rangę stolicy
województwa. Pytanie jednak

w jakim kształcie zostałoby odtworzone województwo elbląskie? Czy
w jego skład weszłaby znów Mierzeja Wiślana oraz takie miasta, jak
Malbork i Kwidzyn? - Sojusz Lewicy
Demokratycznej będzie zabiegać o
przywrócenie 49 województw. Uruchomienie nowego projektu społecznego pod roboczą nazwą „49 W”
zapowiedział w Słupsku szef SLD Leszek Miller – przekonują liderzy SLD.
- Rozpoczynamy w całym kraju konsultacje, które przyniosą odpowiedź

na pytanie, czy powinno się reaktywować podział administracyjny kraju na 49 województw - mówił Miller
na konferencji prasowej w Słupsku.
Będziemy rozmawiać na ten temat z
mieszkańcami i ze specjalistami. Będziemy chcieli również wypuścić specjalną ankietę, której zadaniem będzie sprawdzenie, czy obywatele chcą
takich zmian. Według SLD, obecny model po prostu się nie sprawdził. Polska się rozwija, ale rozwija
się nierównomiernie.
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Michał Wawryn pokieruje MPO.
Marek Pilichowski odwołany

P

odczas posiedzenia rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w
Elblągu, ze swojego stanowiska został odwołany dyrektor Marek Pilichowski. Jego miejsce zajmie Michał
Wawryn – dawny działacz AWS i asystent posła Wiesława Walendziaka.
Tego na pewno nie spodziewał się Marek Pilichowski. Kiedy przedstawiał
radzie nadzorczej wyniki finansowe
za rok 2013, zresztą wyniki pozytywne, dowiedział się o swoim odwołaniu

kierował biurem posła w Elblągu, gdy
ten reprezentował Elbląg w parlamencie. Warto dodać, że Michał Wawryn
został powołany na stanowisko dyrektora MPO bez ogłoszenia konkursu.
O takiej decyzji rady nadzorczej poinformował nas dziś jeden z polityków opozycyjnych. - W dniu wczoraajszym zwolniono dyrektora MPO.
Na radzie nadzorczej przedstawiono
nowego dyrektora, Michała Wawryna
z Gdańska. Oczywiście, nie było żadnego konkursu. Marek Pilichowski
przez ponad rok wyciągnął firmę z

Pożar w Szkole Muzycznej przyniósł duże straty placówce.

Pożar w Szkole

Muzycznej. Spłonęła
sala koncertowa

P

rzed południem w jednym
z pomieszczeń elbląskiej
Szkoły Muzycznej wybuchł
pożar. Straż Pożarna walczy z
silnym
zadymieniem.
Powodem było najprawdopodobniej
zapalenie się materiałów budowlanych w jednym z pomieszczeń gospodarczych. W budynku przebywało kilka osób.

szenia Szkoły Muzycznej. Według
informacji uzyskanych przed godz.
19.00, ogień został ugaszony. Pożar
wybuchł w pomieszczeniach gospodarczych, w piwnicach budynku.
Zaczęły palić się materiały budowlane, które były tam składowane.
Ogień rozprzestrzenił się poprzez
system wentylacji. Temperatura w
sali koncertowej była tak wysoka, że
zaczęły spadać elementy sufitu. NieNa szczęście nikomu nic się nie stało. stety sala koncertowa uległa zniszOgień pojawił się w remontowanej czeniu. Strażacy musieli zrywać
kondygnacji budynku. - Akcja jesz- drewniane elementy jej wystroju.
cze trwa. Wezwanie otrzymaliśmy o Obecnie trwa szacowanie strat oraz
godzinie 12.15. W tej chwili zostały poszukiwanie przyczyn pożaru. - W
wysłane dodatkowe jednostki. Przy- związku z pożarem sali koncertowej,
czyna jeszcze nie jest znana. Obec- informujemy, że jutro (19.01.2014)
około
godz.
nie w akcji bierze
12.00 w lokaludział 18 osób –
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
informuje st.kpt.
nych mediach
www.elblag.net/g2175
Przemysław Siaoraz na szkolnej
stronie internegło rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej towej zostanie podana informacja
w Elblągu. Na miejscu są reporterzy dla uczniów i rodziców o planach
elblag.net. Będziemy informować na kolejne dni - informuje Wiesław
na bieżąco, jak wygląda akcja ga- Pająk, wicedyrektor szkoły.
REKLAMA

Nowym dyrektorem MPO został Michał Wawryn, Marek Pilichowski został zwolniony.

z funkcji dyrektora MPO. Od razu
też przedstawiono nowego dyrektora.
Będzie nim Michał Wawryn – dawny
działacz AWS i asystent posła Wiesława Walendziaka (AWS). Wawryn

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a9326

~ rozsądny
Takie rządy zapewnia nam Wilk. Człowiek przez 1,5
roku odwalił kawał dobrej roboty. Teraz Wilk wprowadza w teczce jak za komuny swojego protegowanego
„fachowca od brudnej polityki”. Wawryn razem z
Walendziakiem zrobili już dość złego dla Elbląga.

~ Znajomy

Nareszcie Wilk pokazał Pilichowskiemu gdzie jest jego
miejsce. Jako dyrektor od tańców nie znał się na robocie
tylko pysznił się stanowiskiem, i zatrudnił jeszcze brata
swojej..... Na doradcę.... A poza tym PYCHA OBJAWIA
SIĘ PRZED KLĘSKĄ PANIE PILICHOWSKI.

długów i wygrał przetargi śmieciowe.
Wsadzają Michała Wawryna na gotową, poukładaną spółkę. Podejmowane
ruchy w spółce mogą wskazywać na
jej podział lub likwidację, sprzedaż za

~ na ulicy mówią
Dobre! Co dzisiaj powiedzą zwolennicy grupy referendalnej o nepotyzmie? Zwolniono dyrektora, który zrobił
wynik ekonomiczny i postawił spółkę miejską na nogi.
Jaka jest konkretnie przyczyna zamiana na stanowisku
dyrektora w MPO? Dlaczego najpierw nie uporano się
z problemami w ZKM, CS-B lub szpitalu miejskim?
Czyżby to była tylko i wyłącznie krucjata polityczna
przeciw PO?

~ Karabasz

Wyleciał dlatego, bo było dobrze! A zdaniem Pana
Wilka było tak dobrze, że aż źle! I weź tu bądź mądry
o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o
pieniądze i stołki. A ten Michaś dzięki układom od razu
po studiach wskoczył na dyr. biura posła Walendziaka
(Elblążanina z krwi i kości), który to przyczynił się do
REKLAMA

małe pieniądze i wyelimiowanie konkurencji wpływającej na rynek usług
śmieciowych. Konkurenci komercyjni, świadczący obecnie usługi, byli
niezadowoleni, że w przetargach brało
udział MPO, gdyż musieli dać niższą
cenę - mówi nasz informator. Przypomnijmy, że w lipcu 2012 r. stanowisko
dyrektora przedsiębiorstwa objął Marek Pilichowski. Po odchodzącym z
posady Józefie Hytrym odziedziczył
ogromne długi finansowe. - W momencie objęcia przeze mnie stanowiska dyrektora, MPO wykazywało stratę - 670 tys. zł. i objawiało tendencję
spadkową. Moim założeniem w pracy
jest zmniejszenie tego długu - mówił
Marek Pilichowski.Przeprowadzono
szereg zmian organizacyjnych, rozszerzono zakres usług, przeprowadzono
liczne akcje promocyjne. MPO otworzyło się na potrzeby mieszkańców,
uruchomiona została strona internetowa. Przedsiębiorstwo oferuje pomoc
przy pracach ogrodniczych czy też
zimą, przy odśnieżaniu. Niestety, nie
obyło się bez redukcji etatów. Od początku 2012 roku zlikwidowano około
20 etatów. Według dyrektora Pilichowskiego, zwolnienia miały na celu
wyprowadzić firmę na prostą. Michał
Wawryn (1974), absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(2000). Był dyrektorem biura poselskiego Wiesława Walendziaka. Wchodził w skład zarządów spółek kapitałowych z większościowym udziałem
jednostek samorządu terytorialnego.
Kierował oddziałem giełdowej spółki RUCH S.A. w Gdańsku. W latach
1998 – 2002 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Elblągu.
rozkładu byłego woj. elbląskiego! Typowy partyjny
udział, Pan Wilk dba o to, żeby dostać od Kaczyńskiego
i spółki pieniądze na zbliżającą się kampanię! Polytyka
Panie Polytyka - i nic więcej! Słowa Kazika nadal pozostają aktualne „radny kradnie, a całe miasto na dnie”!

~ realia

A co na to Sądy Pracy, że pan Pilichowski bez konkursu
, bez odpowiedniego wykształcenia był zatrudniony
na stanowisku dyrektora MPO.Pan Pilichowski nie
powinien w ogóle być zatrudniony na tym stanowisku,
no ale co no PO

~ elb

To ciekawe jaką pokutę zada sobie prezydent gdy
miasto będzie miało jeszcze większy dług niż za
poprzedników. A tak poza tym prezydencie co z obliczeniem kosztów budowy basenu??
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Jerzy Wilk
Tunel
dla
Zatorza?
Prezydent spotyka się z mieszkańcami przed sądem

N

ie bez kłótni i awantur
przebiegło spotkanie prezydenta Elbląga Jerzego
Wilka z mieszkańcami dzielnicy Zatorze. Z jakimi problemami
zwrócili się do władz miasta oraz

może po prostu wymuszać pewnych
decyzji. Każda sprawa wymaga odrębnej analizy pod wieloma aspektami. Sprawa jest w toku, prezydent
zapewnia, że trwają rozmowy z dwudziestoma firmami prowadzącymi

to między innymi zamontowanie
osłon akustycznych przy torach kolejowych. Jednym z najważniejszych
problemów jest powiązanie komunikacyjne Zatorza z resztą miasta.
Pierwszym problemem jest prze-

P

rezydent Jerzy Wilk występuje przed sądem jako
świadek w dwóch sprawach,
które Sebastianowi K., wydawcy
jednego z elbląskich portali wytoczyli były doradca prezydenta Nowaczyka Witold Strzelec i były wiceprezydent Tomasz Lewandowski.
Dziś odbyła się kolejna rozprawa.
Dziś odbyła się kolejna rozprawa w
sprawie wytoczonej Sebastianowi K.
przez Witolda Strzelca. Świadkiem w
tej sprawie jest obecny prezydent Jerzy
Wilk. Radny Sejmiku Wojewódzkiego
poczuł się urażony publikacjami, jakie
na jego temat ukazały się w serwisie
elblag24.pl. - To była cała seria artykułów, które były zaplanowaną akcją
wymierzoną nie tylko we mnie, ale
również w prezydenta Grzegorza Nowaczyka oraz wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego – mówi Witold
Strzelec. Strzelec sugeruje, że ten cykl
artykułów mógł być pisany na polityczne zamówienie. Kto je zamawiał? Radny wojewódzki wskazuje, że Ruch Pa-

Tomasza Lewandowskiego, przeciwko
wydawcy portalu elblag24. Lewandowski wniósł powództwo przeciwko
portalowi o pisanie nieprawdy na jego
temat. W tej sprawie świadkami mają
być Jerzy Wilk i Lech Kraśniański.
Były wiceprezydent Elbląga poczuł się
urażony informacjami o powiązaniach
rodzinnych Lewandowskiego i osób
zatrudnionych w Zarządzie Budynków
Komunalnych, oraz o okolicznościach,
w jakich jego bratanica stała się właścicielką blisko 150-metrowego mieszkania przy ul. Traugutta w Elblągu. Takie
informacje podawał portal elblag24.
pl. Tomasz Lewandowski wniósł do
sądu sprawę przeciwko wydawcy tego
portalu internetowego. - Na pierwszej rozprawie oskarżony powołał na
świadków obecnego prezydenta Jerzego Wilka oraz Lecha Kraśniańskiego. Oświadczył, że ich zeznania będą
kluczowe dla sprawy, ponieważ jak
twierdzi, wszystkie treści zamieszczone na mój temat w portalu otrzymywał
właśnie od Jerzego Wilka oraz Lecha
Kraśniańskiego. Oni mieli też uczest-

Prezydent Wilk spotkał się z mieszkańcami Zatorza.

jak władze zamierzają je rozwiązać?
Jak zapewniał prezydent Wilk,
spotkania z mieszkańcami są organizowane, aby zebrać wszystkie
najważniejsze problemy związane z
konkretną dzielnicą. Na spotkanie
z mieszkańcami Zatorza przybyło
około 60 osób zainteresowanych
losami tej części miasta.

Uciążliwy złomowiec

Głównym tematem rozmowy była
firma Selmet. Jej funkcjonowanie
opiera się na skupie złomu. Jak informują mieszkańcy, jej działalność
jest bardzo uciążliwa. Główne zarzuty przeciwko firmie to przekraczanie dopuszczalnych norm poziomu
hałasu, składowanie odpadów niebezpiecznych oraz poruszające się
ciężkie samochody, które niszczą
pobliskie tereny. Prezydent Wilk interweniował w tej sprawie, praktycznie bez większego skutku. Podkreśla
jednak, że nie może działać wbrew
prawu. Wszystkie jego działania
muszą opierać się na faktach. Nie

w pewien sposób uciążliwą działalność na terenie miasta. Informuje,
że chętnie podjęłyby współpracę z
Urzędem Miasta. Teraz trwają negocjacje.

Obywatele kategorii C?

-Jesteśmy traktowani jako obywatele
kategorii C. Chcielibyśmy poprawy
naszej sytuacji – informuje jedna
z mieszkanek. - Czuję, że potrzeby
dzielnicy są załatwiane jako ostatnie, spycha się je na dalszy tor, nigdy
nie są w planach najpilniejszych inwestycji. Kolejne problemy to brak
miejsc parkingowych przy poszczególnych wieżowcach oraz kiepski
stan niektórych dróg. Jak zauważa
prezydent, najpierw należy się skupić na centrum miasta, ponieważ
problemy w śródmieściu dotyczą
całego Elbląga. Przejezdność przez
główne ulice jest teraz priorytetem.

Tunel dla Zatorza

Mieszkańcy często poruszali tematy,
które nurtują ich już od kilku lat. Jest

jazd przez tory kolejowe. Niedawno pojawiła się koncepcja wybudowania wiaduktu nad torowiskiem.
Pomysł ten okazał się dość trudny
do wykonania. Ze względu na specyfikę budowli potrzebna jest duża
powierzchnia, aby udało się zrealizować inwestycję. Prezydent Wilk
zasygnalizował inne rozwiązanie –
tunel. Informuje, że jest to bardziej
realny plan. Zapewnia, że w ciągu
pół roku będzie wiadomo, czy ma
szanse na realizacje. -W niedzielę
nie ma żadnego autobusu, którym
można wyjechać z Zatorza w kierunku centrum – informuje jeden z
mieszkańców. Kilka pytań dotyczyło nowych inwestycji budowlanych.
Pytano, czy powstaną nowe supermarkety lub sala gimnastyczna. Prezydent starał się na bieżąco informować mieszkańców o najlepszych dla
nich rozwiązaniach. Żadnego pytania nie pozostawił bez odpowiedzi.
Zachęcał również do bezpośrednich
kontaktów oraz zgłaszania problemów na osobistych wizytach.

Elblążanin Edward Osiewicz
obchodzi swoje setne urodziny
K
iedy się urodził, jeszcze nie
wybuchła I wojna światowa,
nie było telefonii komórkowej
czy internetu. Dziś elblążanin
Edward Osiewicz obchodzi swoje
setne urodziny.

Edward Osiewicz obchodził 100 rocznicę urodzin.

Z tej okazji jubilata odwiedził prezydent Jerzy Wilk oraz elbląscy
dziennikarze. Jerzy Wilk złożył
życzenia, a także wręczył stuletnie-

mu mieszkańcowi miasta kwiaty
oraz prezenty. Podkreślił również,
iż ma nadzieje, że spotkają się na
kolejnym jubileuszu. Pan Edward
zaznaczył w swojej wypowiedzi,
że nie ma niestety żadnej recepty
na
długoletnie
życie.
Ze strony redakcji składamy
najserdeczniejsze
życzenia solenizantowi i życzymy
kolejnych jubileuszów.

Prezydent miasta jest świadkiem w dwóch toczących się w sądzie sprawach.

likota i PiS. Według Strzelca, wydawca
portalu informował, że wystawiał faktury Ruchowi Palikota i nie otrzymał
za to pieniędzy. Witold Strzelec wskazuje też, że w tej sprawie, podobnie jak
w przypadku Tomasza Lewandowskiego, pojawia się wątek obecnego prezydenta miasta Jerzego Wilka. Według
zeznań oskarżonego, otrzymywał on
informacje od urzędników, a potwierdzał je u obecnego prezydenta miasta.
Witold Strzelec domaga się wyroku
skazującego współwydawcę portalu
elblag24.pl. Jak mówi, chce oczyścić
swoje dobre imię. W elbląskim sądzie
toczy się również sprawa z powództwa byłego wiceprezydenta miasta,

CZYTELNICY KOMENTUJĄ

niczyć w ich redagowaniu – mówił Tomasz Lewandowski. Lech Kraśniański
jest jednym z liderów Komitetu Wolny
Elbląg – formacji, która doprowadziła
do referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali prezydenta miasta
Grzegorza Nowaczyka oraz Radę Miasta Elbląga. Jerzy Wilk jest obecnym
prezydentem miasta oraz liderem PiS.
Wielokrotnie przyznawał, że wspierał
referendum w Elblągu. Warto dodać,
że Prokuratura Okręgowa w Działdowie, która prowadziła dochodzenie
w sprawie zamiany mieszkania na ul.
Traugutta, postępowanie umorzyła.
Prezydent Jerzy Wilk od tej decyzji
prokuratury się odwołał.

~ A JUTRO PRZYJDĄ PO CIEBIE!

~ nona

Starożytni władcy wykańczali niewolników przy budowie
piramid, hitlerowscy naziści mordowali więźniów po zakończeniu budowy podziemnych bunkrów, a polscy volksdeutsche eliminują naród bezpodstawnie pieczątkami i
obstawą też dla prywatnych rozgrywek a nie w interesie
państwa. Czynią „ pokłosie” w ramach solidarności branżowej. Zatem siedź cicho polski obywatelu, gdy cię władza
gnębi i okrada. Bo jeśli rękę na tę władzę podniesiesz, ta
władza ci tę rękę odetnie. To typowe moskiewskie metody.
DOŚĆ TEGO!Wniosek, nie ma demokracji w Polsce.

A nie może to się odbywać bez rozgłosu, tylko społeczeństwo wciąga się w takie sprawy, dosyć My chcemy
normalności, mają być wybory to się zaczyna. Osoby te z
prywatnego powództwa wytaczają sprawy to niech sobie
wytaczają , takie Ich prawo, a co Nas to obchodzi.

Nie można bezkarnie oskarżać ludzi. Nie na tym polega
demokracja, że powiem wszystko i za swoje słowa nie
poniosę odpowiedzialności. Dobrze, że są tacy, którzy
walczą o swoje dobre imię.

www.elblag.net/a9185

~ wiza
Przed referendum wszyscy się zaczytywali i podniecali i
byli tacy co czekali aby jak najszybciej odwołać i swoich
powołać. Teraz przyszedł czas na poznanie prawdy.
Kłamstwo ma krótkie nogi. Nie warto budować pozycji
na oszustwie.

~ Harry
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Działka po Porto 55 Kary dla inwestora. Miało
Ratusz przyznaje, że
jest zainteresowanie

R

ozmowy trwają. Jest zainteresowanie tym terenem – przyznaje Monika Borzdyńska, rzeczniczka
prasowa
prezydenta
miasta.
Przypomnijmy, że kilka lat temu
działkę od prywatnego inwestora
kupił duński developer – firma
Sjaelso. Zamierzenia były ambitne – budowa pierwszej w Elblągu Galerii Handlowej Porto 55.
Przygotowano nawet projekt i wystąpiono o wszystkie pozwolenia
na budowę obiektu. Później już tak

swoich należności od niedoszłego
inwestora. Tymczasem, według naszych informacji, zainteresowanie
samą działką nie osłabło. Nic w tym
dziwnego. Jest to bowiem uzbrojony
i gotowy do inwestycji grunt w samym centrum miasta. Według naszych informacji, przynajmniej raz
w miesiącu do Urzędu Miejskiego w
Elblągu wpływa zapytanie o możliwość zakupu tego terenu. Potwierdza to Monika Borzdyńska, rzeczniczka prasowa prezydent miasta.
Jak mówi, rozmowy z zainteresowanymi inwestorami trwają. Miasto

być OBI, jest milion złotych

D

okładnie 19 sierpnia minie 6 lat odkąd teren przy
ulicy Żuławskiej trafił w
ręce nowego inwestora. Po dwóch
latach mieliśmy cieszyć się nowym marketem budowlanym. Miał
to być sklep sieci OBI. Niestety
do dnia dzisiejszego nie pojawiły się nawet fundamenty obiektu.
Jak toczą się losy tej inwestycji informuje Monika Borzdyńska, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Elblągu. Gmina Miasto Elbląg zbyła na
rzecz osoby prawnej, w dniu 19 sierpnia 2008 r., prawo własności działek
nr 498/1, 497/2, 513/1, 513/2 i 496/4,
położonych w Elblągu przy ul. Żuławskiej oraz Warszawskiej. Z uwagi
na fakt, iż Spółka do dnia dzisiejszego
nie rozpoczęła zabudowy nieruchomości, od 2014 r. Gminie Miasto Elbląg przysługuje roszczenie o zapłatę
kar umownych z tego tytułu. Inwestor
w akcie notarialnym zobowiązał się
do zagospodarowania przedmiotowej
nieruchomości w ściśle określonych
terminach, tj. rozpoczęcia zabudowy
w terminie dwóch lat od podpisania
umowy oraz jej zakończenia w terminie czterech lat od podpisania umowy
oraz poddał się rygorowi egzekucji do
kwoty 10.000.000 zł. W dniu 23 sierpnia br. wystosowane zostały wezwania do zapłaty kar umownych za dwa
pierwsze lata zwłoki, w kwocie po
1.000.000 zł (słownie złotych: jeden
milion) za każdy rok. Z uwagi na brak
wpłaty ze strony Spółki powyższych
kar, w dniu 29 listopada 2013 r. skierowany został do Sądu Rejonowego
Warszawa Wola wniosek, o nadanie

Miastu pozostało nakładać tylko kary, sklep OBI raczej nie powstanie.

aktowi notarialnemu sprzedaży nieruchomości klauzuli wykonalności.
Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru, położonego na
południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu, przeznaczona jest pod zabudowę
wielkopowierzchniowymi obiektami
handlowymi, z wyłączeniem branży spożywczej. OBI to międzynarodowy koncern o 40-letniej tradycji.
W Europie zarządza ponad 500 marketami: przede wszystkim w Niemczech,
a także w Austrii, Bośni - Hercegowinie, Czechach, Rosji, Słowenii,

Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech. W Polsce działa już 45 tych
marketów. Pierwszy z nich otwarto
w 1998 r. w Tychach. Od tego czasu
wciąż otwierane są nowe obiekty, a
Zarząd OBI nadal planuje dalszy, intensywny rozwój sieci w Polsce. OBI
to niekwestionowany lider rynku artykułów budowlanych, a sukces zawdzięcza odpowiednio dobranemu
asortymentowi, dobrej orientacji w
potencjale i potrzebach rynków lokalnych oraz bogatej ofercie usług.
Markety OBI to także inspiracje
i fachowe doradztwo.

Wzmocnienia przeciwpowodziowe

brzegu rzeki Elbląg. Będzie nowy kolektor

Miasto przyznaje, że jest duże zainteresowanie działką po Porto 55.

różowo nie było. Inwestycja nie
ruszała, aż w końcu duńska firma
ogłosiła wycofanie się z polskiego
rynku nieruchomości. Pod koniec
2013 r. Sjaelso ogłosiło upadłość.
Działkę w Elblągu przejął syndyk
masy upadłościowej duńskiego developera w Polsce. Miasto rozpoczęło żmudny proces odzyskiwania
REKLAMA

obowiązuje jednak tajemnica handlowa. - Na razie mogę tylko powiedzieć, że toczą się rozmowy z zainteresowanymi działką inwestorami.
Jest zainteresowanie tą lokalizacją
- informuje Monika Borzdyńska.
Według naszych informacji, działką
jest zainteresowany przedsiębiorca
z Obwodu Kaliningradzkiego.

P

rzy Campingu nr 61 w Elblągu
rozpoczęto prace polegające na
wzmacnianiu brzegu rzeki Elbląg.
Jest to część projektu, który obejmuje prawy brzeg aż do Jeziora Drużno i ma wpływać na poprawę zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Wiąże się to również z budową nowego kolektora deszczowego. - Wykonujemy na zlecenie Miasta obsługę
tego tematu - mówi Kierownik Biura
Organizacji Projektu, z Żuławskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Paweł Bożejko. - Ta inwestycja
polega na podwyższeniu brzegu aż
do mostu kolejowego w kierunku
Jeziora Drużno. Wstawiamy ściankę
szczelną do zaplanowanej wysokości,
wykonujemy oczep żelbetowy i otaczamy to kamieniami. Chcemy, by
nabrzeże miało bardziej estetyczną
formę - dodaje. To nie tylko wzmocnienie brzegu, ale i budowa systemu
odprowadzenia wody w mieście.
- Druga część polega na zbudowaniu czterech przepompowni. Jednak

największa z nich znajdzie się właśnie w rejonie campingu. Związane
jest to z budową nowego kolektora
deszczowego od ul. Tysiąclecia, Fabrycznej, Zagonowej, Dojazdowej.
Kanał deszczowy będzie o dużym

przekroju i woda popłynie do przepompowni, która ma za zadanie
wrzucenie tych opadów powyżej poziomu rzeki. - wyjaśnia kierownik.
Budowa ma zostać zakończona
do końca tego roku.

Ta inwestycja zabezpieczy nasze miasto przed ewentualną powodzią.
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Nowe otwarcia z nowym rokiem Mieszkańcy pytają: Gdzie

w CH Ogrody w Elblągu

W

Centrum Handlowym
Ogrody w Elblągu na
początku nowego roku
otwarte zostały trzy kolejne salony: Apteka Centrum, Księgarnia
Matras oraz Piekarnia-Cukiernia
Raszczyk. Wszystkie znajdują się w
zmodernizowanej części rozbudowywanego Centrum.

Piekarnia-Cukiernia Raszczyk jest
pierwszym lokalem, który w 2014 r.
otworzył swoje drzwi dla Klientów
CH Ogrody. Najemca zajmuje łączną
powierzchnię 104m2 i oficjalnie swój

przez koneserów. Apteka Centrum
rozpoczęła swoją działalność w Galerii 14 stycznia 2014 r. Powierzchnia,
którą zajmuje to 125 m2. Wszystkie
trzy nowe obiekty zlokalizowane są
w zmodernizowanej części Centrum
Handlowego Ogrody w Elblągu.
Nowo otwarte sklepy należą do marek, które są doskonale znane na lokalnym rynku z uwagi na to, że były
już najemcami Ogrodów przed rozpoczęciem rozbudowy i cieszyły się
uznaniem wśród klientów. Poziom
komercjalizacji Ogrodów znacząco
przekracza 60%.

kino. Na trzech poziomach Centrum
zaplanowany został parking na ok.
1000 miejsc. Inwestorem projektu
jest CBRE Global Investors Poland,
a za rozbudowę i komercjalizację
obiektu odpowiada firma Acteeum
Central Europe, którą w zakresie najmu wspiera CBRE Sp. z o.o. Autorem
projektu architektonicznego jest pracownia ESA. Generalnym Wykonawcą jest PORR (Polska) SA. Centrum
Handlowe Ogrody to pierwszy powstały w 2002 roku kompleks handlowo – usługowy w Elblągu, skupiający
pod jednym dachem duży hipermar-

Swoje salony w przebudowanej części CH Ogrody otworzyły już sieci
RTV EURO AGD, CCC, Deichmann,
House, Sinsay, Vision Express, Quiosque, Apart (tymczasowe stoiska
do momentu otwarcia salonu), Matras, Apteka Centrum, Orange, Crux,
YES, Esotiq, pralnia Perfect Clean,
Plus GSM, T-mobile, In Medio, Play,
Piekarnia Raszczyk oraz Kantor.
Nieprzerwanie swoich klientów obsługuje hipermarket Carrefour. Po
zakończeniu rozbudowy na dwóch
poziomach znajdzie się 130 sklepów
i punktów usługowych, m.in. Yves
Rocher, Reserved, H&M, New Yorker, Rossmann, Cropp Town, Mohito,
Home&You, Douglas, Camaieu, Orsay, Sizeer, McDonald’s, Lara Fabio,
Wojas, Apart, Trojan Horse, Grycan,
Dobre Smaki, Jubirex, Delikatesy
Kogutek, Swiss, Centrum Wczasowe – Wakacje.pl oraz wielosalowe

ket oraz galerię sklepów. Centrum
jest zlokalizowane przy ul. Pułkownika Dąbka z dogodnym dojazdem.
Obecnie CH Ogrody znajduje się w
fazie rozbudowy, której zakończenie planowane jest na rok 2014. W
trakcie prac budowlanych centrum
funkcjonuje w ograniczonej formie.
W nowej odsłonie Ogrody będą najbardziej nowoczesnym i największym centrum handlowym w regionie. CBRE Global Investors, spółka
zarządzająca Centrum Handlowym
Ogrody, po zakończeniu prac będzie
ubiegało się o certyfikat BREEAM dla
elbląskiego obiektu. Certyfikat potwierdza proekologiczność zastosowanych technologii i całego procesu
budowy nowego centrum handlowego oraz przyjazność budynku dla
użytkowników i otoczenia.

parkować na Zatorzu?

M

ieszkańcy
elbląskich
osiedli coraz częściej
skarżą się na brak miejsc
postojowych przy swoich blokach.
Elblążanie apelują - nie mamy gdzie
parkować. Czy można rozwiązać
ten problem?
Jeszcze kilka lat temu na jedną klatkę
w bloku przypadał jeden samochód.
Teraz często mieszkańcy jednego
mieszkania posiadają po dwa auta.
Problem z miejscami postojowymi
coraz częściej towarzyszy mieszkańcom Elbląga. Podczas ostatniego
spotkania prezydenta Elbląga Jerzego
Wilka z mieszkańcami Zatorza został
poruszony temat braku miejsc parkingowych na osiedlu. -Jeszcze niedawno
nie każdy z nas miał samochód. Teraz
to się zmienia, aut przybywa. Jednak
nie miejsc parkingowych. Mieszkańcy naszych wieżowców nie mają
gdzie zaparkować. Parking przed naszym blokiem ma tylko 8 stanowisk.
Auta musimy stawiać na trawie – in-

formuje jedna z mieszkanek osiedla.
Rzeczywiście, mieszkańcy tego oraz
sąsiednich bloków często mają problem ze znalezieniem postoju. Kłopot
nasila się w godzinach popołudniowych. Często zmuszeni są do parkowania na trawnikach. - Miasto buduje
parkingi najpierw w tych miejscach,
gdzie jest największy problem z parkowaniem, a największy jest obecnie
w śródmieściu – wyjaśniał prezydent
Jerzy Wilk. Radzi mieszkańcom aby
z problemem zwrócili się do wspólnot mieszkaniowych. Podpowiada,
że podejmując jednogłośną decyzję
mieszkańcy mogą za 1% wartości
nieruchomości wykupić teren otaczający blok. Wtedy gospodarowanie tym placem byłoby łatwiejsze.
Prezydent deklaruje pomoc swoją i
urzędników w kwestii przygotowania
potrzebnych dokumentów. Zachęca
do większego zainteresowania Budżetem Obywatelskim jako źródła
finansowania inwestycji na Zatorzu,
w tym parkingów.

Z nowym rokiem pojawiły się nowe sklepy w CH Ogrody.

sklep otworzył w dniu 8 stycznia. Wyroby cukierniczo-piekarnicze firmy
Raszczyk, są doskonale znane klientom Ogrodów z uwagi na to, że była
ona najemcą Centrum przed rozpoczęciem rozbudowy. W zmodernizowanej części Galerii w ostatnim
czasie otwarte zostały jeszcze dwa
lokale, które stanowią dopełnienie
kompleksowego portfolio najemców
CH Ogrody - księgarnia oraz apteka. Księgarnia Matras, o powierzchni
docelowej 128 m2, została oficjalnie
otwarta 13 stycznia 2014 r. Matras
jest jednym z liderów w dystrybucji
książek na polskim rynku. W księgarniach na terenie Polski Matras oferuje
ponad 130.000 tytułów książek. Oferta sieci jest skierowana do czytelników o różnych zainteresowaniach.
Klienci Centrum znajdą w księgarni
nie tylko bestsellery i nowości, lecz
także pozycje niszowe i poszukiwane

Marta Kucewicz Cohn&Wolfe Sp. z o. o.

Znamy wykonawcę Centrum Rekreacji Wodnej

U

rząd Miejski w Elblągu wyłonił
wykonawcę, który zajmie się
opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Budowa Centrum
Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę
złożoną przez konsorcjum budowlane: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELZAMBUD” sp.z o.o.
oraz Moris-Sport sp. z o.o. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie

Informacji Publicznej publikowanym
na stronie Urzędu Miejskiego. Ponadto informujemy, że Prezydent Miasta
Elbląga Jerzy Wilk po zapoznaniu się
z opinią komisji przetargowej podjął
decyzję o wykluczeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. z udziału o
udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.”Budowa Centrum Rekreacji

Wodnej w Elblągu - etap I. Wskazany
wykonawca przedstawił najniższą cenę
za wykonanie zadania. Zgodnie z opinią prawną oraz komisji przetargowej
wyżej wymieniony wykonawca nie
spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu bowiem nie
posiada doświadczenia wymaganego
przez zamawiającego. Wskazać przy
tym należy, że wykonawcy przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 5 dni.

Nowe wizualizacje placu przed Katedrą.

Czy tak będzie wyglądał

plac przed Katedrą?

T

o dwie koncepcje zagospodarowania placu przed Katedrą, które związane są z przebudową tego
miejsca oraz samej wieży kościelnej.
Czy tak będzie wyglądało w przyszłości otoczenie elbląskiej Katedry? Tego jeszcze nie wiadomo. Plac
katedralny jako miejsce spotkań z

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a9438

~ olo
Niech zrobią taki plac jak w Malborku.

~ irena

Świetny pomysł z ta fontanna - często przesiaduje
latem na tych ławeczkach kolo tego placu i uważam
że fontanna i w ogóle ten projekt jest jak najbardziej
w porządku - czekam na realizacje :) będzie się jeszcze
milej siedziało :)

historią i wieża katedralna ze wspaniałym widokiem na Elbląg i okolice. Projektanci z firmy Arkon Atelier
przedstawili w Urzędzie Miejskim
koncepcje dla obu tych obiektów.
Nie jest to jeszcze ostateczny projekt a jedynie propozycja tego, co i
w jakim kształcie może się pojawić
na Starym Mieście.

~ ed
Fajnie :) fontanna jeszcze powinna być podświetlona
od dołu światłem ledowym np. zielonym - super
sprawa - widziałem taka we Wrocławiu - bajera :).

~ WKUR....

JAJA SOBIE ROBIĄ PRZECIEŻ TERAZ TO WYGLĄDA
PODOBNIE I LUDZI TO NIE PRZYCIĄGA PRZEDSZKOLAKI
PROJEKTUJĄ LEPIEJ ZROBIC MIEJSCE DO GRY W SZACHY
WARCABY DLA LUDZI ITP MASAKRA KTO TO PROJEKTUJE
ZIELONE KWADRATY BEDA ZARAZ ZASRANE PRZEZ
PSY !!!
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Likwidacja Straży Miejskiej
to temat zastępczy (felieton)

B
REKLAMA

Dlaczego władza nie chce
słuchać głosów mieszkańców?
C
ios w partycypację mieszkańców.
Zamiast na platformę NaprawmyTo.pl, prezydent Wilk woli wydać
blisko 20 razy tyle na gazetkę propagandową... przepraszam, samorządową – pisze Paweł Nieczuja-Ostrowski.

NaprawmyTo.pl jest platformą internetową umożliwiającą każdemu mieszkańcowi zasygnalizowanie problemu,
który trzeba naprawić (np. dziura w

Paweł Nieczuja Ostrowski

drodze, złe oznakowanie, dzikie wysypisko śmieci, itp.). Pozwala ona nie tylko
szybko wskazać zaistniały problem oraz
monitorować jego usunięcie, ale przede wszystkim sprzyja angażowaniu się
mieszkańców w sprawy miasta, zamiast
tylko biernemu krytykowaniu. Wyróżniono w niej pięć kategorii problemów:
infrastruktura, bezpieczeństwo, budynki, przyroda oraz inne. O zaistniałej w
przestrzeni publicznej trudności automatycznie informowane są odpowiednie instytucje. Dla zainteresowanych
więcej na stronie: http://naprawmyto.
pl/p/o-projekcie. W marcu 2012 roku
w Elblągu projekt platformy prezentoREKLAMA

wał Jakub Wygnański, uznawany za lidera polskiego sektora pozarządowego.
Przedstawiał ją jako jedno z narzędzi
kształtowania społeczeństwa uczestniczącego. Platforma była już wówczas testowana w kilku miastach Polski, m.in.
w Poznaniu i Słupsku. Obecnie działa
w 14 gminach w kraju (m.in. Lublin,
Przemyśl, Toruń, Zamość). Mając możliwość bliższego przyjrzenia się jak platforma działa w Słupsku, zgłosiłem na
sesji Rady Miejskiej 27 listopada 2012
roku propozycję uruchomienia jej w Elblągu. Niestety nie została ona wówczas
przychylnie przyjęta przez prezydenta
Nowaczyka. Wg propozycji oferty w
zakresie świadczenia usługi dostępu
do lokalnej strony gminy w serwisie NaprawmyTo.pl zawartej na stronie platformy (http://naprawmyto.pl/
uploads/Naprawmytopl_oferta_2013.
pdf), jej roczny koszt funkcjonowania w naszym mieście wyniósłby 8250
złotych netto. Na szczęście, temat nie
przepadł. W sierpniu br. podejmował
go portal elblag.net w artykule Naprawmy To. Czy projekt przyjmie się w Elblągu? Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
(30 grudnia) radna Maria Kosecka ponownie zaproponowała uruchomienie
tej platformy w Elblągu. Powodem była
nieusuwana od ośmiu miesięcy awaria sygnalizacji dźwiękowej na dwóch
skrzyżowaniach. Świadczy to o niewłaściwie funkcjonującym systemie informacji o awariach w mieście i braku mechanizmów, służących codziennemu
włączaniu się mieszkańców w sprawy
najbliższego otoczenia. Mnie ciekawi
jaka będzie decyzja prezydenta Wilka,
który jako radny poprzedniej kadencji
był gorącym orędownikiem lepszego i
szerszego kontaktu między administracją miasta a mieszkańcami.
Paweł Nieczuja-Ostrowski

iedna ta nasza Straż Miejska,
oj biedna. Strasznie na nią
ludzie są zawzięci, by ich zlikwidować i raz na zawsze wymazać
z pamięci. Lecz czemu oni są winni,
że tak okrutnie społeczeństwo chce
się z nimi obejść? – pisze Leszek Lewarowski z Elbląskiego Komitetu
Obywatelskiego.
Przecież bidule z tego wszystkiego to aż
z piwnic spod MOPSu, gdzie mają swe
biura, wyjść się boją. Jedynie od czasu
do czasu wysyłają, co bardziej odważnych w krótki patrol, by jakiegoś pijaczka szturchnąć, bo się krzywo trzyma.
Przecież wideoradarów nie wystawiają
i kierowców nie kasują. A że na dworze
mokro i zimno, a do domu daleko, to
tak siedzą w tych piwnicach i się obściskują, coby im cieplej było. A czy to ich
wina, że ich komendant ma tak samo
na nazwisko, jak dyrektor elbląskiego
browaru i od samego początku istnienia tej formacji siedzi na tym stołku?
No przecież nie, bo oni komendanta na
to stanowisko nie powołują. Ostatnio
członkowie Kongresu Nowej Prawicy
postanowili, że należy przeprowadzić
referendum w sprawie utrzymania lub
likwidacji jednostki Straży Miejskiej,
jaka operuje na terenie naszego miasta.
Powodem tego są koszty roczne opiewające ( jak twierdzą) na łączną sumę 1
500 000 złotych, jakie nasz budżet musi
wydać na utrzymanie tej jednostki.
Przy okazji są przedstawiane argumenty, co do złego działania tej jednostki
oraz - co ostatnio jest mocno podkreślane - że taką obietnicę złożył ówczesny kandydat, a obecny prezydent naszego miasta, Jerzy Wilk. Tu należałoby
wspomnieć, że i w programie wyborczym KNP również był ten punkt. Organizacja ta wiele mówi o referendum i
niedotrzymaniu słowa przez obecnego
włodarza, lecz nic nie słyszę by wcześniej podejmowali jakiekolwiek działania, celem których byłoby wyłożenie
wszystkich argumentów za i przeciw
likwidacji SM. Nie słyszałem o proponowanych debatach lub spotkaniach
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, by ten temat odpowiednio
omówić. Tak, aby podejmowana decyzja była decyzją merytoryczną, a nie
opierała się na emocjach i niewiedzy,
jaka w naszym społeczeństwie jest w
tym temacie oraz by nie wyglądała na
sąd kapturowy. Już jedno referendum
się u nas odbyło, wykorzystało emocje
mieszkańców i pomówienia do dziś

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a9280

~ na ulicy mówią
Co za różnica kto wymyślił absurdalny pomysł likwidacji
Straży Miejskiej, a kto to nagłośnił? O jednych i drugich
raczej dobrze to nie świadczy. Jak każdy rozgarnięty
obywatel powinien wiedzieć, że hasła populistyczne
i roszczeniowe nie są możliwe do zrealizowania przez
pomysłodawców patrz Wilk lub niejaki Meger tylko ten
problem może rozwiązać władza uchwałodawcza jaką jest
Rada Miasta Elbląg. Mam nadzieję, że opinia komendanta
Policji w sprawie likwidacji SM nie pozostawiła

żadnym dokumentem niepoparte, nie
merytorykę jak to powinno mieć miejsce, i w dodatku było sterowane z tylnego fotela. Jeśli ma być referendum,
to wcześniej oczekiwałbym szerokiego
omówienia tego tematu i wyjaśnienia
wszelkich niedomówień. Poza tym,
jednym z zarzutów jest niedotrzymanie słowa przez Wilka. Z tego, co pamiętam nie ta jedna obietnica, jaką ten
Pan złożył nie została dotrzymana, co
oczywiście dobrze o tym człowieku nie
świadczy. Lecz czy Straż Miejska to najważniejszy problem w naszym mieście,
z jakim się dziś borykamy? A co z ZBKiem, EPEC-em czy EPEWIK-iem? Co

u nas, w naszym Magistracie. Bo co z
tym tematem robi nasza Władza Wykonawcza i Władza Uchwałodawcza,
która tą jednostkę powołała stosowną
uchwałą w 1996 roku - czyli Pan Prezydent i Rada Miasta. Przecież to tej
władzy podlega nasza Straż Miejska. To
ta władza może uchwalić np. zmiany w
regulaminie pracy czy wykonywanych
czynnościach, oczywiście zgodnie z
obowiązującymi przepisami, które
mówią, co Straż może wykonywać, a
czego nie może. Może również zmienić komendanta. Musi tylko chcieć. Bo
nie łudźmy się, Policja nigdy nie będzie
robiła tego, co jest obecnie przypisane

Wiele wskazuje na to, że Straż Miejska nie zostanie zlikwidowana.

z tematami reform i reorganizacji, jakie
należy przeprowadzić w gospodarce naszego miasta? Uważam, że przy
tym wszystkim sprawa SM, poniekąd
słuszna, to jednak wygląda na temat
zastępczy. Bo są przecież inne metody
wprowadzenia zmian w Straży Miejskiej niż referendum. Przecież ponad
tą jednostką są w naszym mieście siły
zwierzchnie. Z tego, co mi wiadomo
to nasza SM nie ma zwierzchników w
Warszawie w jakiejś centrali, tylko tu
żadnej wątpliwości, że do tego nigdy nie dojdzie. Co nie
zmienia faktu, że działanie oraz struktury SM powinny
zostać zmodyfikowane tak aby SM wciąż się rozwijała i
dostosowywała do panujących reali. Proponuję zająć się
poważnymi problemami anie bić pianę to samo dotyczy
się likwidacji stref płatnego parkowania.

SM, choćby powstały nowe etaty opłacone przez miasto. Po prostu Policja
ma inne zadania. Dlatego te dwie jednostki w wielu sprawach się uzupełniają. Jedyne, co należy teraz zrobić,
to zadać pytanie, czy ta jednostka jest
odpowiednio kontrolowana. Bo może
nasza władza położyła laskę na tej służbie, a ci robią to, co robią, bo nikt im się
nie przygląda.
Leszek Lewarowski
Elbląski Komitet Obywatelski
tylko ONI ZMIENIĄ ŚWIAT

~ mesje Barykenta

Popieram likwidacje w pełni i również zgadzam się z
tym, że prezydent nie zdoła zlikwidować straży miejskiej
szkoda. Może KNP zlikwiduje ?

Ja ja się pytam gdzie oni są jak psy sie załatwiają na chodniki i trawniki. zaraz skończy się zima, śnieg stopnieje i
zaś będzie to samo, wszędzie same kupy, ale co oni będą
się za właścicielami czworonogów uganiac po całym
mieście jak wystarczy, że wjadą na starówke i będą jeździć
w kółko. A jak człowiek dzwoni i prosi o interwencje to
doczekać sie ich nie moze tacy zarobieni, więc niech sie
nie dziwią czemu ludzie chcą ich likwidacji.

co za miałkie gadanie, byle tylko nikomu na odcisk nie
nadepnać, byle z prądem płynać jeszcze chwilkę. EKO...a
najlepsze jest to że wszędzie piszą, że nikt nic nie robi

Popieram likwidacje w pełni i również zgadzam się z
tym, że prezydent nie zdoła zlikwidować straży miejskiej
szkoda. Może KNP zlikwiduje ?

~ wyborca

~ REFERENDUM TO PRZYWILEJ

~ realia
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KNP: prezydent Wilk
oszukał elblążan
w sprawie Straży Miejskiej

KNP uważa, że prezydent Wilk oszukał mieszkańców miasta.

K

ilka miesięcy temu Jerzy Wilk
jako kandydat na prezydenta
miasta zapowiadał stanowczo, że
zlikwiduje Straż Miejską w Elblągu, jednakże nie od dziś wiadomo,
że punkt widzenia zmienia się w
zależności od punktu siedzenia.
Dziś jest już praktycznie jasne, że tej
obietnicy nie zrealizuje, ponieważ
radna PiS zaproponowała właśnie
prezydentowi „gruntowną reorganizację” Straży Miejskiej, na co
prezydent z pewnością przystanie.
W tej sytuacji jednym wyjściem z
sytuacji wydaje się być zorganizowanie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Elblągu, do
czego z całą stanowczością będzie
dążył Kongres Nowej Prawicy. „Zlikwidujemy Straż Miejską, która i w
tej chwili tutaj przeszkadzała nam”
- grzmiał do elblążan Jerzy Wilk 21
czerwca 2013 roku podczas wizyty
Jarosława Kaczyńskiego w Elblągu.
Zapowiedź zlikwidowania Straży
Miejskiej elblążanie przyjęli niezwykle entuzjastycznie i z pewnością wielu z nich oddało swoje głosy
na Jerzego Wilka oraz PiS tylko ze
względu na zapowiedź likwidacji tej
zbędnej formacji. Obietnica ówczesnego kandydata PiS na prezydenta
Elbląga wywołała nasze zdziwienie,
ponieważ Jerzy Wilk jako wieloletni
radny Rady Miejskiej w Elblągu nie
zgłosił nigdy projektu uchwały, mającej na celu likwidację Straży Miejskiej w Elblągu, dlatego też wszystko
wskazywało na to, że była to jedynie pusta obietnica przedwyborcza.
Dziś jest już praktycznie jasne, że
prezydent Wilk oszukał elblążan
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, ponieważ radna PiS – Joanna
Grykiel-Figielska
zaproponowała
właśnie Jerzemu Wilkowi „gruntowną reorganizację” tej formacji, na co
prezydent z pewnością przystanie.
Radna wskazuje w swojej interpelacji, iż „Straż Miejska jest istotnym
elementem zapewnienia porządku
w mieście”, z czym Kongres Nowej
Prawicy absolutnie się nie zgadza,
ponieważ w gestii Straży Miejskiej

nie znajdują się żadne zadania, które
nie mieściłyby się w kompetencjach
Policji. Warto również nadmienić,
że liczba zatrudnionych strażników
jest bardzo mała i nie ma większego wpływu na zapewnienie porządku czy poprawę bezpieczeństwa w
mieście. W swojej interpelacji radna
Grykiel-Figielska raczyła również
stwierdzić, że „wiele osób boi się, że
jeśli Straż Miejska zniknie, to w jej
miejsce nie zostanie zaproponowane
nic w zamian, a powstała w ten sposób pustka może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w Elblągu”,
z czym również trudno się zgodzić.
Według nas Elbląg jest miastem
stosunkowo bezpiecznym, więc nie
odczulibyśmy żadnych negatywnych
następstw likwidacji Straży Miejskiej. Oczywiście część pieniędzy
zaoszczędzonych na likwidacji tej
formacji moglibyśmy przeznaczyć
na rozszerzenie zasięgu monitoringu miejskiego lub na sfinansowanie
dodatkowych pieszych patroli policji (np. wieczorowych lub weekendowych), co zaproponował zresztą
prezes Kongresu Nowej Prawicy w
Elblągu – Adrian Meger już kilka
tygodni temu. Dlaczego prezydent
Wilk nie zlikwiduje Straży Miejskiej?
Jeden ze znanych elbląskich portali
internetowych wskazuje, iż komendant Straży Miejskiej Jan Korzeniowski jest osobą bardzo wpływową i pomiędzy nim a prezydentem
doszło do swoistego zawarcia paktu,
a jednym z jego ustaleń miało być
budowanie pozytywnego wizerunku
Straży Miejskiej w mediach (nowa
strona www, zatrudnienie rzecznika
prasowego, wzmożona aktywność
medialna). Możliwe referendum.
Kongres Nowej Prawicy zaproponował wszystkim elbląskim partiom
politycznym spoza Rady Miasta
podjęcie wspólnych działań zmierzających do organizacji referendum
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
w Elblągu. Ostateczna decyzja w tej
sprawie zapadnie najprawdopodobniej w lutym.
Adrian Meger
Kongres Nowej Prawicy w Elblągu

Jerzy Wcisła: immunitet
i piractwo drogowe

P

oseł Wojciech Penkalski notorycznie łamie prawo. Ów
członek
Parlamentarnego
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego jest prawdopodobnie
rekordzistą w łamaniu przepisów
ruchu drogowego, ale opowiada,
że chce odpowiadać za swoje czyny.
Krępuje go jednak immunitet poselski, uniemożliwiając mu ponoszenie odpowiedzialności.

Można powiedzieć, że polska polityka swymi absurdami sięga czasów
cesarza Kaliguli, który swojemu koniowi nadał tytuł senatora. Tyle, że
Kaligula był w tym czasie chory umysłowo, a naszych parlamentarzystów
takie okoliczności nie tłumaczą. Jeśli
chodzi o posła Penkalskiego, to nawet trudno było się spodziewać czegoś innego - analizując jego życiowe
ścieżki i problemy z prawem. Ambiwalentnego stosunku do prawa poseł
Penkalski nigdy zresztą nie krył. A
to kazał wyrzucić kupę piachu pod
elbląskim ratuszem, a to zaparkował
na wysepce, wiedząc, że tego robić
nie wolno. A na pytania dziennikarzy, dlaczego łamie prawo, pyta: a
kto z was nie łamie? Ot, poseł, który
po to, by otrzymywać dietę ślubował
„przestrzegać Konstytucji i innych
praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ambiwalencja w tym przypadku dotyczy

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a9042

~ Miłok
Kiedy na Gwiezdnej postawią szlaban? Jesteśmy
bezpłatnym parkingiem i wysypiskiem śmieci! Stają
REKLAMA

REKLAMA

tylko jednego: nie trzeba przestrzegać tecznie można iść na półśrodek - czyli
prawa obowiązującego w Polsce, na- zezwolić posłom - w obliczu organów
leży za to wykorzystywać prawa po- bezpieczeństwa i sprawiedliwości zasła ujęte w immunitecie poselskim. wieszać swój immunitet ze skutkiem
Problem jednak nie w Panu Penkal- natychmiastowym. Mógłby sobie
skim, który został posłem, ale w wy- w takiej „przerwie” poseł Penkalski
borcach, którzy powinni wiedzieć, zapłacić mandat, odebrać punkty
czego mogą się spodziewać, wybiera- karne i wrócić pod parasol immując tego lub owego na swojego przed- nitetu. Póki co mogliby posłowie,
stawiciela. Problem także w instytucji krzywdzeni niemożnością płacenia
immunitetu, który niczemu dobremu mandatów, dobrowolnie wpłacać np.
nie służy. Czy ktoś słyszał o tym, by podwójną wartość najwyższego mankomukolwiek immunitet pomógł w datu, na który zapracowali np. ostrą
pełnieniu funkcji poselskiej? Za to jazdą na cele publiczne. By nie była to
ciągle słyszymy, że kompletnie de- fundacja żony, stryjka lub teściowej,
moralizuje on
klasę polityczną i w efekcie
samych wyborców, którzy
masowo odsuwają się od
polityki. Moim
zdaniem bez
szkody,
a
wręcz z wielkim zyskiem
dla
polityki
można od zaraz zrezygnować z instytu- Jerzy Wcisła - przewodniczący PO w Elblągu.
cji immunitetu poselskiego. Nie mogę wyboru odbiorcy dokonywano by
zrozumieć, dlaczego klub porządnych drogą losowania.Przynajmniej jakąś
posłów - a takich jednak jest więk- korzyść z immunitetu poselskiego
szość - jeszcze tego nie zrobił. Osta- Polska by odniosła. Jerzy Wcisła
tu wszyscy, którzy chcą zaoszczędzić na opłatach
parkingowych blokując miejsca mieszkańcom.

~ nick

Od kiedy ulica Janowska jest czyjąś własnością? należy
do miasta, jest ulicą miejską, więc zagrodzono ją
bezprawnie. A Straż Miejska od czego jest bo jakoś jej
nie zlikwidował Wilk wg zapowiedzi? Sklepikarze mają

rację kolejne pustostany będą w centrum.

~ ver

... nareszcie. Jeszcze tylko zakaz zawracania na Hetma
ńskiej przy wjeździe na ten parking ze względów
bezpieczeństwa.
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100 dni

do matury. Bale trwały
w całym mieście.
E

leganckie suknie, garnitury,
dobra muzyka, szalona zabawa. Maturzyści hucznie rozpoczęli odliczanie 100 dni do egzaminu dojrzałości, zwanego maturą.
Redakcja elblag.net pojawia się z kamerą i aparatem na tych balach, aby
uwiecznić te niezapomniane chwile.
My staramy się być na każdym balu, dokumentując te radosne chwile młodych
mieszkańców Elbląga. Na łamach www.
elblag.net znajduje się specjalny serwis,
w którym można znaleźć nasze relacje z
każdego balu maturalnego. Na łamach
tej gazety zamieszczamy zdjęcia z kilku
wybranych studniówek i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia www.elblag.
net, aby obejrzeć więcej zdjęć i filmów.

Studniówka IV LO

www.elblag.net/g2123

ZOBACZ MATERIAŁY WIDEO ZE STUDNIÓWEK
Studniówka IV LO www.elblag.net/v419
Studniówka ZSTH www.elblag.net/v422
Studniówka ZSEiO www.elblag.net/v423
Studniówka ZSG

www.elblag.net/v424

Studniówka II LO

www.elblag.net/v425

Studniówka I

www.elblag.net/v427

Studniówka ZSIŚiU www.elblag.net/v428
Studniówka ZSM

Studniówka ZSTH

www.elblag.net/g2172

www.elblag.net/v429

Studniówka II LO

www.elblag.net/g2176

Studniówka ZSG

www.elblag.net/g2177

Studniówka ZSIŚiU

www.elblag.net/g2200

STUDNIÓWKI Z ELBLAG.NET www.studniowki.elblag.net

Studniówka ZSEiLO

www.elblag.net/g2173

Studniówka I LO

Studniówka ZSTH

Studniówka III LO

Studniówka ZSM

www.elblag.net/g2201

www.elblag.net/g2204

Studniówka Muzyczna
www.elblag.net/g2206

www.elblag.net/g2202

www.elblag.net/g2205

SPRAWDŹ NASZ SERWIS STUDNIÓWKOWY!
www.studniowki.elblag.net
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Ranking szkół
Szlaban zaskoczył wszystkich.
ponadgimnazjalnych. Teren zamknięto bez uprzedzenia
Jak wypadły elbląskie placówki?

Z

akończyła się szesnasta edycja rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce,
organizowanego przez magazyn
Perspektywy. Niestety, elbląskie
szkoły nie mają powodów do dumy.
Na tle całego kraju, ale i województwa warmińsko-mazurskiego wypadają coraz gorzej.
W rankingu sklasyfikowano 500 liceów, w tym tylko dwa licea elbląskie,
oraz 300 techników. I tu niespodzianka - żadne z techników w Elblągu nie
zakwalifikowało się do do rankingu.
Dlaczego? Pozostałe szkoły nie spełniły głównego warunku. Ranking
uwzględnia szkoły, w których maturę
w maju 2012 r. zdawało minimum 12
maturzystów, oraz w których wyniki
średnie z j. polskiego i matematyki
zdawanych obowiązkowo, były nie
mniejsze niż 0,75 średniej krajowej
w liceach ogólnokształcących. Nie
jest tajemnicą, że szkoły działające w
większych miastach często posiadają większe zaplecze naukowe, więcej
możliwości rozwoju, korzystania z
lepszych urządzeń. Współpracują
często z prestiżowymi uczelniami
wyższymi. Biorą udział w licznych
wyjazdach, konferencjach. Są wspie-

rane finansowo przez więcej jednostek. Dziwi jednak fakt, że nawet licea
z małych miast często wyprzedzają
szkoły elbląskie. W województwie
warmińsko-mazurskim pierwszą pozycję zajęło I Liceum Ogólnokształcące w Ełku. Na kolejnych trzech
miejscach uplasowały się szkoły z Olsztyna. II Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Jagielończyka uplasowało się dopiero na siódmej pozycji
w naszym województwie, zdobywając
46,92 punktów na 100 możliwych.
Jest to 203 miejsce w Polsce, czyli o
103 miejsca wyżej niż w roku poprzednim. Niestety, to jedyna dobra
wiadomość. Jedenaste miejsce to I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego. W Polsce to 354 pozycja. Liceum spadło o 65 oczek. Szkoła
zdobyła niespełna 43 punkty. Najgorzej wypadło III LO im. Jana Pawła
II. Zdobyte 37,45 punkty nie zagwarantowały mu miejsca w rankingowej
500 w Polsce. W województwie jest to
22 pozycja. Kryteria, które wpłynęły
na przyznawanie punktów, to sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły
wyrażona przez kadrę akademicką.

T

o teren, który upatrzyli sobie
kierowcy, którzy chcą zrobić
zakupy w centrum miasta,
niekoniecznie płacąc za parkowanie. Bo właśnie na zapleczu pasażu przy ul. Hetmańskiej, przy ul. 3
Maja znajduje się niewielki parking,
który nie jest objęty strefą płatnego
parkowania. Wczoraj jednak postawiono na wjeździe szlaban.
Od wielu lat na wjeździe na ten teren
znajduje się znak zakaz wjazdu dla
osób niezamieszkałych w budynkach
przy ul. 3 Maja. Jednak nikt się tym
zakazem nie przejmował. Mieszkańcy budynków wskazywali, że brakuje miejsc parkingowych, ponieważ
przyjeżdżają tu osoby, które robią zakupy w centrum miasta. - Praktycznie
nie ma szans w godzinach od 9.00 do
18.00, aby postawić samochód pod
blokiem. Rejestracje nie tylko z Elbląga, ale także z wielu podelbląskich
miejscowości. Nic w tym dziwnego.
Tu nie ma parkometru, a zaparkować
można – mówi jeden z mieszkańców
bloku przy ul. 3 Maja. Po godz. 18.00
niewielki parking zwykle pustoszeje.
Klienci i pracownicy pobliskich sklepów i instytucji wracają do domów.
Mieszkańcy mogą wtedy odetchnąć
z ulgą i zaparkować swoje samochody. Sytuacja zmieniła się jednak

diametralnie wczoraj. Około godz.
15.00 został zainstalowany szlaban,
który zamknął wjazd na ten teren.
Uwięzieni zostali ludzie, którzy nie
są mieszkańcami osiedla i nie mają
elektronicznego pilota. - Jak zawsze
przyjechałam zrobić zakupy i odwiedzić salon optyczny. Zaparkowałam
samochód pod blokiem i załatwiłam
swoje sprawy. Po 15.00 okazało się,
że nie mogę wyjechać z osiedla. Na
wjeździe stał już szlaban. Musiałam

Kierowcy wskazują, że szlaban został zamontowany i uruchomiony bez uprzedzenia.

nie tylko ja, ale również kilka innych
osób, czekać aż ktoś, kto ma pilota będzie wjeżdżał i otworzy szlaban. Nie
było żadnej informacji, że wjazd zostanie zamknięty. Czekaliśmy dobre
20 minut, aż ktoś się pojawi i uruchomi szlaban. Zrobił się niezły korek –

Cierpisz przez wrastanie paznokci?
Nie musisz się dłużej męczyć.

W

rastanie paznokci to bolesny problem.
Dolegliwość ta dotyka coraz więcej osób.
Ignorowanie pierwszych symptomów
występowania patologii paznokcia kończy się zwykle interwencją chirurga. Przełomem w dziedzinie
kosmetologii jest zastosowanie klamry korygującej.
To pierwszy tego typu nieinwazyjny zabieg wykonywany w Elblągu, w Salonie Urody Marzena Gross.
Jest bezbolesny, przynosi natychmiastową ulgę i
gwarantuje, że problem wrastających paznokci
już nie powróci.

Źle obcinasz paznokcie?
Zobacz co może ci grozić.
Mnogość powodów, przez które paznokcie wrastają
sprawia, że przypadłość ta dotyka coraz więcej pacjentów. Chorują zarówno kobiety, mężczyźni jak i dzieci.

Co właściwie jest przyczyną wrastania paznokci? Przy
tej dolegliwości często małe niedopatrzenie wyrządza
wielkie szkody. Noszenie zbyt ciasnego lub źle wyprofilowanego obuwia sprawia, że płytka uciska na wał
paznokciowy, w konsekwencji czego dochodzi do stanu zapalnego. W statystykach medycznych wymienia

się też: pracę zawodową, przeciążenie stóp podczas
treningów sportowych, silne uderzenie lub przytrzaśnięcie palców i cukrzycę. Wciąż jednak jednym z najczęstszych powodów występowania tej przypadłości
jest nieprawidłowe skracanie paznokci. Podstawowym
błędem jest zaokrąglanie płytki, bądź zbyt krótkie obcięcie paznokcia. Pamiętajmy, że paznokcie stóp należy obcinać na prosto. Nie wolno pozostawiać ostrych
brzegów ani nierówności. Początkowo wrastający
paznokieć po prostu boli. Jest to pierwszy sygnał, że
dzieje się coś złego. Następstwem przewlekłego bólu
jest zaczerwienienie tkanki skórnej wokół paznokcia,
występowanie wydzieliny ropnej i hipergranulacja czyli
narastanie wokół tzw. dzikie mięso. Gabinet Podologii – Zdrowe Stopy w Salonie Urody Marzeny Gross.
Do tej pory powszechnie stosowaną metodą leczenia
wrastających paznokci, było chirurgiczne zrywanie paznokcia. Metoda ta nie jest do końca skuteczna, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem powróci
wraz z wyrośnięciem nowego
paznokcia. Aby tego uniknąć,
należy usunąć przyczynę dolegliwości.
Przełomowym
rozwiązaniem w dziedzinie
kosmetologii, jest założenie na
paznokieć klamry korygującej.
Klamra przynosi natychmiastowe ustanie bólu, nie ogranicza sprawności ruchowej. Nie ma wielu przeciwwskazań, żeby ją użyć, jest
skierowana dla alergików i diabetyków. Co więcej,
działanie klamry rozpoczyna się zaraz po jej założeniu.
Salon Urody Marzena Gross, jest w Elblągu prekursorem w zastosowaniu klamry unoszącej VHO Osthold

pisze nasza Czytelniczka.Mieszkańcy
okolicznych bloków są zadowoleni,
ponieważ w końcu będą mogli bez
problemu parkować samochody. Jednak właściciele lokali handlowych,
zlokalizowanych przy ul. 3 Maja już
takiego entuzjazmu nie wykazują. Obawiam się, że stracę klientów. Do
tej pory mogli oni przyjechać i zaparkować niedaleko mojego sklepu.
Teraz, jak jest szlaban, który odcina
drogę dojazdu, obawiam się o spa-

Perfect. To jedyna klamra korygująca, którą można
zastosować przy stanie zapalnym. Cały system klamry
wykonany jest z bezpiecznej stali chirurgicznej. Zadaniem klamry jest ściągnięcie brzegów paznokcia ku
górze i skorygowanie jego dalszego, już prawidłowego
wzrostu. Kosmetyczka-specjalista z zakresu podologii oczyszcza wał paznokciowy ze stanem zapalnym i
wysiękiem ropnym. Obydwa brzegi paznokcia są podnoszone z obszaru rany, co powoduje ustanie bólu i
pozwala na wprowadzenie środków przeciwzapalnych,
antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Elementy
klamry zostają umocowane na paznokciu przy pomocy funkcjonalnego łącznika zaciskającego wszystkie
części mechanizmu. Kropla sztucznego paznokcia i
opatrunek pozwalają klientowi na powrót do wykonywania codziennych czynności. Zabieg trwa 60 minut.

Ciesz się pięknymi
i zdrowymi stopami.
Pielęgnacja odpowiednio dostosowana do Twoich potrzeb, jest metodą na zachowanie zdrowych stóp. Systematyczność i odpowiednie dobranie kosmetyków
gwarantują trwałe efekty. Salon Urody Marzena Gross
oferuje profesjonalną pomoc w zwalczaniu wielu problemów stóp już u ich podłoża. Pedicure zapewnia efekt
zadbanych, gładkich i delikatnych stóp na długi czas.
To idealny zabieg zarówno dla kobiety jak i mężczyzny.
Zastosowanie szerokiej gamy aromatycznych kosmetyków dedykowanych stopom lub specjalnej leczniczej
linni do pielęgnacji chorych stóp sprawia, że zabiegi
te są niezwykle przyjemne, odprężające lub lecznicze.
Wykonujemy trzy typy pedicure: kosmetyczny, SPA
i pedicure leczniczy. Ten ostatni, dla osób które mają

dek obrotów. I tak ciężko jest znaleźć
płatne wolne miejsce na pasażu przy
ul. Hetmańskiej. Teraz więc ludzie
będą woleli pojechać na zakupy tam,
gdzie bez problemu zaparkują samochód – mówi właścicielka jednego
ze sklepów z odzieżą.

problemy w obrębie skóry i paznokci stóp: pękające
piety, wysuszona skóra na całych stopach, modzele,
odciski a także wrastanie paznokci. Gwarantujemy
bezpieczeństwo, higienę, i sterylność wykonywanych
zabiegów. Zabiegi podologiczne - zdrowe stopy- wykonuje kosmetyczka z 15-letnim doświadczeniem,
ukończonymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu podologii, mając do dyspozycji wysokiej klasy
sprzęt oraz narzędzia spełniające najwyższe standardy. Jeśli masz problem ze skórą lub paznokciami stóp,
zapraszamy na bezpłatną konsultację. Klientów z
bólem, stanem zapalnym przy wale paznokcia( wrastający paznokieć) przyjmiemy w dniu zgłoszenia.
Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów to dla
nas priorytet.
Gabinet Podologii- zdrowe stopy
Salon Urody Marzena Gross
Elbląg ul. Nitschmana 20-22
I piętro te. 55 236 22 88 zgłoszenie
do godz. 12 - wizyta tego samego dnia
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Blizny po trądziku i zmarszczki teraz
mniejszy problem - laser frakcyjny CO2
T

eraz w Elblągu przeprowadzane są zabiegi usuwania
blizn i zmarszczek laserem
frakcyjnym CO2, który wykorzystują najlepsze kliniki w Polsce, w popularnym programie TVN Style
„Życie bez wstydu”. Leczenie trądziku młodzieńczego dzięki nowoczesnym lekom jest obecnie bardziej skuteczne, a trądzik rzadziej powraca.
Niestety, u wielu osób pozostają blizny
potrądzikowe, które są dużym utrapieniem. Dzięki zaawansowanym technologiom laserowym tzn. laserom
frakcyjnym, skutecznie możemy wygładzać blizny po trądziku, a także blizny po urazach. Laserowe usuwanie
blizn oraz zmarszczek polega na wywoływaniu w skórze wiązką lasera gęsto ułożonych mikroskopijnych kolumn. To stymuluje do powstawania
oraz regeneracji włókien kolagenowych. Efekty są widoczne już wkrótce
po zabiegu, a proces odbudowy kolagenu przebiega stopniowo z każdym
dniem i trwa do 6 miesięcy. Włókna
kolagenowe stanowią podporę dla naszej skóry. Kiedy ich brakuje, powstają
zmarszczki i skóra wiotczeje, a w okolicy ust tworzą się bruzdy. Podobnie w
trądziku, w wyniku stanu zapalnego
tworzą się blizny, zapadnięcia w skó-

rze, dlatego że uszkodzone zostały
włókna kolagenowe, które po zabiegach laserem odbudowują się. Laserowy resurfacing czyli odmładzanie za
pomocą lasera frakcyjnego polega na
regeneracji skóry w sposób skuteczny i
bezpieczny. Efekty zabiegu laserem
frakcyjnym CO2 są spektakularne i
utrzymują się bardzo długo, nawet
wiele lat. Laserem eCO2 można odmłodzić twarz, okolicę oczu, szyję i
dekolt nawet o 5-10 lat już po jednym
zabiegu. Laser frakcyjny CO2 uznawany jest za najskuteczniejszą metodę
wygładzania blizn po trądziku. Przy
odmładzaniu i usuwaniu rozszerzonych porów może wystarczyć nawet
jeden zabieg, a przy bardzo zaawansowanej wiotkości skóry i głębokich bliznach po trądziku 2-3 sesje. Więcej
informacji oraz pełna ofertę zabiegów
można znaleźć na stronie: www. danutadabrowska.pl Zapraszamy na konsultacje z zakresu medycyny estetycznej do Gabinetu Dermatologicznego
dr n. med. Danuty Dąbrowskiej.
Gabinet Dermatologii i Medycyny
Estetycznej dr n. med. Danuty
Dąbrowskiej
Ul. Kowalska 1-2/L, Elbląg
Rejestracja tel. 730-050-050
www.danutadabrowska.pl

Wielkie granie
w pomaganie.
Zobacz co się działo na
elbląskim finale WOŚP

J

eden dzień w fotelu Prezydenta
Elbląga, obraz Arka Pasożyta,
koszulka Natalii Partyki, voucher na romantyczny weekend dla
dwojga w hotelu, a także 30-minutowa przejażdżka Ferrari F12 Berlinetta to jedne z wielu atrakcji, które
można wylicytować na stronie WOŚPu. Aktualnie WOŚPowy Elbląg
ma ponad 92 tysięcy złotych. Czy
pobijemy zeszłoroczny rekord?
Od rana można było zauważyć dzieci
i dorosłych z puszką w ręku, czerwonymi serduszkami i identyfikatorami.
Każdy przechodzień wrzucał kilka
złotych do puszki, żeby pomóc dzieciom i osobom starszym. Na ulice
wybiegły elbląskie golden retrievery.
Pierwsi wolontariusze wyruszyli na
miasto już o godzinie 9.00. Przed wyjściem zostali odpowiednio przeszkoleni, a każdy małoletni dostał swojego dorosłego opiekuna. - Oczywiście
małe dzieci muszą mieć swojego opiekuna. Często są to rodzice dzieciaków,
ale jeśli nie ma przy nim mamy, czy

taty obok niego stoi żołnierz, bądź
policjant- informuje żołnierz Sylwia.
- Jesteśmy wolontariuszami od 5 lat
i staramy się każdego zachęcić, żeby
wrzucił coś do puszki- mówią Damian i
Marek, wolontariusze. - Dziewiętnastka
gra z Orkiestrą od
samego początku. W
ludzi, którzy tańczą
tym roku mieliśmy
w rytm muzyki i z
pełno gadżetów do
impetem angażują
wylicytowania oraz
się w licytacje prowspaniałe występy
dzieciaków z naszej
wadzone na scenie.
szkoły. Odbył się naPo godz. 17.00 zlicywet pokaz sztuk walki
towano kubek z logo
grupy Aikido, który
WOŚP za 100 zł.
zaraził wielu uczniów
oraz koszulkę za 110
z naszej szkoły. W
zł. Następnie elbląElbląg zapełnił się wieloma wolontariuszami WOŚP, którzy chętnie pomagali w zbieraniu datków.
tym roku zebraliśmy
ską publiczność roz4 800 zł, 5 euro i 6 funtów - mówi Rynku. Imprezę rozpoczął zespół Sa- grzali do czerwoności Pandemia, Five
Wioletta Wasowicz, szefowa Wielkiej kin Ol & Bed Bedu. Zabawę poprowa- of green i Satysfakcja. O 17:40 w elbląOrkiestry Świątecznej Pomocy w SP dzili w wesołym i głośnym „siemaaa” skim muzeum odbył się pokaz ratownr 19 w Elblągu. Krótko przed 16.00 Marcin Szesza i Łukasz Brzostek. Już nictwa medycznego przez wyszkolorozpoczęły się koncerty na Starym wtedy widać było gromadzących się nych ratowników. Każdy, kto chciał

zobaczyć pokaz mógł przyjść, a także
spróbować swoich umiejętności. - Do
tej pory uzbieraliśmy ponad 92 tysięcy
złotych, ale licytacje na stronie trwają
do jutra do godziny 9.00, więc myślę,
że rekord zostanie pobity - mówi szef
sztabu WOŚP. Każdy, kto przyszedł
na Wielki Finał WOŚP mógł obejrzeć
pokaz ogniowy w wykonaniu Elbląskiego Oddziału Abstrakcyjnego, który dodatkowo rozgrzał w ten zimowy
chłodny wieczór. O godz. 20.00 tradycyjnie wszyscy puścili Światełko do
Nieba, po czym na scenie rozbrzmiali finaliści The Voice Of Poland.
Anna Gawrońska
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Miasto zapłaci

Awantura o gazetkę
samorządową. Radni
nie chcą jej wydawać a EUH-E wykształci nauczycieli

P

oszło o 144 tys. zł. Te środki
prezydent miasta Jerzy Wilk
chce przeznaczyć na druk Elbląskiego Serwisu Miejskiego. Radni Platformy Obywatelskiej chcieli
te środki przesunąć w budżecie na
wykonanie oświetlenia przejść dla
pieszych. Prezydent się nie zgodził.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
Elbląga radni PO próbowali dokonać
korekt w projekcie budżetu miasta.
Chodziło konkretnie o 144 tys. zł.,
które w 2014 r. miasto ma przeznaczyć na wydawanie Elbląskiego Serwisu Miejskiego. Pismo samorządowe, które zaczął wydawać w 2011 r.
były prezydent Grzegorz Nowaczyk,
budziło wówczas zdumienie radnego
PiS, Jerzego Wilka. Na początku 2012
r. ówczesny radny PiS mówił: „…Sytuacja jest o tyle dziwna, że władze
miasta nie widziały potrzeby dalszego dofinansowywania kwartalnika
,,TygieEL” a jednocześnie przeznacza
się z budżetu miasta znaczne środki
na wydawanie Elbląskiego Serwisu
Miejskiego, który staje się powoli gazetką propagandową Pana Prezydenta, Urzędu Miejskiego. Skoro tak, to
proszę to robić za pieniądze własne,
pochodzące ze składek, a nie ze środ-

miejsca szczególnie zagrożone można
wskazać przejścia przy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza przy IV LO oraz
przy ul. Fromborskiej. Wydane na
ten cel środki zapobiegną kolejnym
ludzkim nieszczęściom – wypadkom
z udziałem pieszych użytkowników
dróg – przekonywali radni PO. Radni wskazali również, że w budżecie
miasta są zapisane już odpowiednie środki na promocję prezydenta
i Urzędu Miejskiego w Elblągu. - W
tym samym paragrafie jest pozycja300 tys. zł na „publikacje i reklamy
w środkach masowego przekazu tj.
promocja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych (m.in. Dni Elbląga, Święto Chleba i inne)”. Jak dla
nas to w dobie kryzysu i konieczności
zaciskania pasa zbyt wysokie wydatki. Jeżeli dodamy do tego jeszcze, że
w tym paragrafie jest też 130 000 zł na
„ogłoszenia prasowe urzędu”, uzyskamy olbrzymie kwoty, jakie prezydent
planuje wydatkować na promocję –
wskazywali radni Platformy. - Proponowana wysokość działu Biuro Prezydenta Miasta wynosi bardzo wysoką
kwotę 954 210 zł. i przesunięcie 144
000 zł. na bezpieczeństwo nie osłabi
z pewnością skutecznej i przemyślanej promocji miasta – argumentowali

Radni opozycyjni wskazują, że gazeta samorządowa służy do propagandy prezydenta Wilka.

ków publicznych….”. Teraz prezydent
Jerzy Wilk widzi już potrzebę wydawania takiego pisma, dlatego nie
chciał zgodzić się na dokonanie korekt w projekcie budżetu miasta na
2014 r. Radni Platformy chcieli przesunąć te środki na bezpieczeństwo,
w tym głównie na bezpieczeństwo
pieszych. - Koniecznym jest przeprowadzenie przez zarządcę drogi
(Departament Rozwoju Inwestycji i
Dróg) analizy możliwości i zasadności wprowadzenia innych rozwiązań
(np. znaki aktywne, symbole znaków
pionowych namalowane na jezdni,
elementy odblaskowe, rozwiązania
wymuszające zmniejszenie prędkości w pobliżu przejść, zmiana barwy
lamp ulicznych, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej). Z uzyskanych
od Policji informacji wynika, że jako

radni. Zdumienie radnych wywołała
deklaracja radców prawnych, którzy
stwierdzili, że podczas procedowania
nad uchwałą budżetową nie można w
niej dokonać żadnych zmian. Radni
Platformy zaproponowali wycofanie
wniosku i powrócenie do sprawy
na kolejnej sesji (planowana jest na
13.02 – przyp. red.), warunkując to
jednak zapewnieniem prezydenta, że
do tego czasu nie uruchomi przetargu
na druk gazety samorządowej. Prezydent Jerzy Wilk jednak takich gwarancji nie chciał dać radnym opozycji. Po burzliwej wymianie zdań radni
PO w końcu swój wniosek wycofali,
jednocześnie deklarując, że uda się te
środki przesunąć na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta w
lutym, na kolejnej sesji.

W

edług naszych informacji, Urząd Miejski
rozpocznie już wkrótce
wysyłanie wytypowanych nauczycieli przedszkolnych na studia o
kierunku gimnastyki korekcyjnej.
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna już uruchamia
taki kierunek.

- Sprawdźcie taką informację. Miasto
będzie już wkrótce wysyłało nauczycieli z przedszkoli na studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej.
Nauczyciele otrzymają dofinansowanie tych studiów. Tymczasem EUH-E
szybko uruchamia taki kierunek. Jak
sądzicie, gdzie pójdą na studia nauczyciele? Do Gdańska? Do Torunia? Pewnie, że skorzystają z oferty elbląskiej
uczelni – pisze nasz Czytelnik. – Miasto na każdego nauczyciela wyda 1000
zł. dofinansowania. W tej sprawie
zwróciliśmy się o komentarz do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Poniżej odpowiedź Ratusza: - Elbląski samorząd
corocznie przeznacza środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwestie dofinansowania reguluje ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
1982r. Nr 3 poz. 19 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania tych środków (Dz. U.
z 2002r. Nr 46, poz. 430). Jednym z
kierunków priorytetowych miasta na
2014 rok jest gimnastyka korekcyjna,
w związku powyższym nauczyciele,
chcący podnosić swoje kwalifikacje
w tym zakresie, będą mogli otrzymać
dofinansowanie do studiów. Poza tym
od 1 września 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013
r. poz. 827), która wprowadziła m.in.
nowe zasady odpłatności za pobyt
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dziecka w przedszkolu. Od 1 września
tego roku samorządy w całej Polsce
zobligowane są do ustalenia nowych
stawek opłat. Nie mogą one wynosić
więcej niż 1 zł. za godzinę. W sytuacji, gdy przedszkola nie mogą pobierać
dodatkowych opłat od rodziców np. za
dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w Elblągu, władze miasta
podjęły decyzję o dofinansowaniu
studiów podyplomowych z zakresu
gimnastyki korekcyjnej, aby wykorzy-

gram przewiduje realizację przedmiotów biomedycznych, fizjoterapeutycznych, edukacji prozdrowotnej m.in. z
kinezjologii i metodyki prowadzenia
zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz metodycznych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Studia umożliwiają
prowadzenie tego typu zajęć w ramach
działalności gospodarczej. Studia mają
charakter kwalifikacyjny, adresowane
są do osób posiadających uprawnienia
pedagogiczne (osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym licen-

EUH-E uruchamia studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli. Zapłaci za to miasto.

stać potencjał nauczycieli elbląskich
przedszkoli, podnosząc ich kwalifikacje w tym zakresie. Takie rozwiązanie
sprawi, że samorządowe przedszkola zapewnią optymalne warunki dla
rozwoju dzieci. Tymczasem Elbląska
Uczelnia
Humanistyczno-Ekonomiczna ogłasza do końca lutego 2014
roku, nabór na dwusemestralne studia
podyplomowe w zakresie gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej. Celem
studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w
przedszkolach, szkołach i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Pro-

cjackim lub magisterskim). - Czy to
przypadek, że w tym momencie, gdy
Urząd Miejski zaczyna wysyłać nauczycieli na takie studia, EUH-E natychmiast uruchamia taki kierunek?
– dodaje nasz Czytelnik. Warto dodać,
że o wsparcie elbląskich przedszkoli
interpelował radny Robert Turlej na
jednej z sesji Rady Miasta jeszcze w
ubiegłym roku. - W myśl nowej ustawy
rodzice nie będą już płacić za dodatkowe zajęcia swoich dzieci, które od
tej pory powinien opłacać samorząd.
Niestety, dotacja z budżetu państwa
prawdopodobnie wystarczy jedynie
na opłacenie zajęć określanych mianem wyrównywania szans czyli np. za
logopedię czy gimnastykę korekcyjną.
W związku z powyższym, celowe wydaje się dodatkowe finansowe wsparcie elbląskich przedszkoli z budżetu
miasta. Przez ostatnie lata wizerunek
wielu przedszkoli uległ zmianie. Pojawiły się nowe place zabaw, monitoring
a także, co najważniejsze, zmniejszeniu uległa opłata stała. Dlatego też
dobre zmiany powinny być kontynuowane. Zwracam się z prośbą o wygospodarowanie środków w budżecie
miasta na dofinansowanie elbląskich
przedszkoli celem finansowania organizacji zajęć dodatkowych - mówił
radny Robert Turlej.
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Nagrody Prezydenta wręczone.
Zobacz kto je otrzymał
N
agrody Prezydenta miasta Elbląga wręczono po
raz 24-ty, w święto Trzech
Króli. Za każdą nagrodą, jak przyznają jednomyślnie laureaci – stoi
sztab ludzi. Są to współpracownicy, instytucje, a także rodzina. Gospodarzem uroczystości był prezydent Jerzy Wilk. Na galę rozdania
przybyli także przedstawiciele samorządów z całego województwa,
radni Rady Miejskiej w Elblągu
oraz przedstawiciele elbląskich
przedsiębiorstw.

- W tym roku historia zatoczyła
koło – mówi prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Po raz pierwszy nagrody zostały wręczone w 1991 roku w
Szkole Muzycznej. Jedną z nagród
otrzymała doktor Aleksandra Gabrysiak. Dzisiaj nagrodę w kategorii Służba Zdrowia otrzymało Hospicjum noszące jej imię. Nagrody
przyznano w siedmiu kategoriach.
Przyznano również jedną nagrodę
specjalną oraz dwie honorowe. Kto,
oraz za jakie zasługi w tym roku
otrzymał nagrody Prezydenta Miasta Elbląga?
Kategoria 1. Ochrona Środowiska
-Dziękuję bardzo za docenienie
naszej pracy z zakresu gospodarki
odpadami. Udało nam się wybudować najnowocześniejszy zakład w
Polsce, a śmiem twierdzić że także
w Europie – mówi laureat nagrody
Marian Wojtkowski. To on stał na
czele zespołu, który zaczynał od
niewielkiego składowiska odpadów.
Dzisiaj w swojej pracy wdraża najnowocześniejsze metody.
Kategoria 2:
Działalność Gospodarcza
Firma Acoustic, która otrzymała
nagrodę, to jedna z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w
ostatnim czasie w Elblągu. Zajmuje
się dostarczaniem kompleksowych
narzędzi zmniejszających poziom
hałasu. Jak mówił Daniel Dłuszczakowski Dyrektor Generalny, nie
spodziewał się, że firma zajdzie tak
daleko, gdy zaczynał w niewielkim
biurze. To konsekwencja w dążeniu
do celu oraz doskonale opracowana
strategia działania firmy pozwoliła
odnieść tak spektakularny sukces.

REKLAMA

Kategoria 3: Służba Zdrowia
-Hospicjum to też życie. To tu osoby
nieuleczalnie chore mogą liczyć na
ukojenie. Siłą hospicjum są pracownicy i wolontariusze, jest to rzesza specjalistów – mówiła Wiesława Pokropska Dyrektor Hospicjum Elbląskiego
im. dr Aleksandry Gabrysiak, które
otrzymało nagrodę. Dodaje, że dla
hospicjum najważniejszy jest pacjent
oraz jego bliscy.
Przez elbląskie hospicjum corocznie
przewija się około
600 pacjentów. To
właśnie za pomoc
im wszystkim oraz
wspaniałą postawę
Hospicjum elbląskie otrzymało nagrodę tym roku.

laureata. To właśnie za poświęcenie dla
sportu oraz swoją pasję otrzymał wyróżnienie.
Kategoria 6: Kultura i Sztuka
Nieustannie na tropie historii Elbląga i okolic - tak mówiono o laureacie
nagrody Tomaszu Glinieckim. –Warto

Kategoria 4: Opieka Społeczna
-Największym
sukcesem naszego
ośrodka jest to, że
dzieci stają się pełnosprawne - mówi
laureatka nagrody, siostra Halina
Rydzy. Dodaje, że Nagrody prezydenta: Nagrody prezydenta miasta wręczono po raz 24-ty
dzieciom z porażeniem mózgowym mieć pasje, warto je realizować. Stoją
potrzebna jest rehabilitacja. Nowo za mną ludzie i środowiska, które mnie
wdrożona metoda hydroterapii wi- wspierają – mówi Tomasz Gliniecki.
docznie jest bardziej skuteczna. –Tak, Dodaje, że najważniejszymi recenjak kwiatom potrzebne jest słońce, tak zentkami jego twórczości są jego żona
tym dzieciom potrzebna jest miłość – i córka. Nagrodę otrzymał między indodaje siostra. Wie, że swoją postawą nymi za swój dorobek literacki, dzienkażdego dnia udowadnia, że to co robi, nikarski oraz działalność w Elbląskim
jest misją. Czuje, że jest do tego powo- Muzeum Archeologiczno-Historyczłana i spełnia się w swojej pracy.
nym.
Kategoria 5: Sport i Turystyka
-Człowiek sportu, wielki trener – tak o
Jerzym Dąbrowskim laureacie nagrody mówili przyjaciele. Niestety laureat
zmarł 19 grudnia. - Najbardziej ukochał lekką atletykę. Po zakończeniu

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g2103

kariery był trenerem w klubach Start i
Atak. W swoją pasję wkładał całe serce.
Dla podopiecznych był mentorem ale
i przyjacielem – dodawali przyjaciele

Kategoria 7:Działalność Oświatowa i
Pedagogiczna
-Trzeba patrzeć na młodzież bardzo
pozytywnie, my jesteśmy od tego –
mówiła Hanna Mierzejewska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, która
otrzymała nagrodę w tej kategorii.
Dodaje, że misją szkoły jest nie tylko
dydaktyka, ale i działanie na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki współpracy
z Policją oraz Strażą Miejską, szkoła
spełnia swoją rolę edukacyjną zarówno
w praktyce jak i w teorii.
Nagrody Specjalne:

- Wychodząc na ulice Elbląga, czuję
to miasto, to jest moje miasto – mówi
laureatka nagrody specjalnej, Jadwiga
Wawer. Ekonomistka, zaangażowana
w życie elblążanek. Jej przygoda z Ligą
Kobiet zaczęła się 40 lat temu. To za
działalność oraz wieloletnią postawę
dziś otrzymała nagrodę Prezydenta
Elbląga. –Od takiej działalności nie da
się uciec, jeżeli ma się taką pasję – dodaje laureatka. Dziękując za wyróżnienie mówiła: – Jest to dla mnie ogromny
honor. Jest to nagroda dla wszystkich
osób z którymi współpracowałam.
Kolejną nagrodę specjalną za swoje

osiągnięcia oraz warunki kształcenia
otrzymała Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Jako jedyna
w Elblągu ma prawo do nadawania tytułu magistra. Jak mówi rektor uczelni
prof. Zdzisław Dubiela – absolwenci
uczelni nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Dodaje, że od 2001
roku uczelnię opuściło 10 tysięcy absolwentów. Obiecuje, że szkoła będzie
się starała coraz lepiej przygotowywać
absolwentów do pracy zawodowej.
Nagroda Honorowa
Nagrodę Honorową otrzymał biskup
diecezji elbląskiej ks. bp Jan Styrna. –
To nie jest nagroda dla mnie samego.
Traktuję ją jako zauważenie, kto służy
problemom religijnym. Niech ta nagroda będzie symbolem religijnych
ludzkich potrzeb – mówił laureat.
W tym roku biskup ze względów zdrowotnych złożył rezygnację z pełnienia
swojej funkcji. –Uważam go za naszego pasterza – mówił ksiądz Ryszard
Półtorak.
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Sierpień w hrabstwie Osage
Dramat / Komedia/ premiera: 24.01.2014
Ja, Frankenstein 2D, 3D
Akcja / Fantasy/ 93 min./
premiera: 24.01.2014
Ratując pana Banksa
Biograficzny / Komedia/ 125 min./
premiera: 24.01.2014
Paranormal Activity: Naznaczeni
Horror/ 84 min./ premiera: 24.01.2014
Jack Ryan: Teoria chaosu
Akcja / Thriller/ premiera: 31.01.2014
Złodziejka książek
Dramat / Wojenny/ premiera: 31.01.2014
Zniewolony. 12 Years a Slave
Biograficzny / Dramat/ 134 min./
premiera: 31.01.2014
American Hustle
Dramat / Kryminał/ 138 min./
premiera: 31.01.2014
Piłkarzyki rozrabiają 2D, 3D
Animowany / Przygodowy/
premiera: 31.01.2014
Jack Strong
Thriller szpiegowski/ premiera: 7.02.2014
LEGO® przygoda 2D, 3D
Akcja / Animowany / Komedia/
premiera: 7.02.201
RoboCop
Akcja / Science-Fiction/ premiera: 7.02.2014
Miłość bez końca
Melodramat/ premiera: 14.02.2014
Ona
Dramat / Komedia / Romans/
premiera: 14.02.2014
Co jest grane, Davis?
Dramat / Muzyczny/ premiera: 28.02.2014
300: Początek imperium 3D
Akcja / Dramat/ premiera: 7.03.2014
Witaj w klubie
Biograficzny / Dramat/ premiera: 14.03.2014
Noe: Wybrany przez Boga
Dramat / Fantasy / premiera: 28.03.2014

Kino Światowid
Ratując Pana Banksa Biograficzny /
Komedia/ 125 min./ premiera: 24.01
Zniewolony - Biograficzny / Dramat/
134 min./ premiera: 31.01
Opery dziecięce Józefa Karpińskiego
- artystyczny fenomen sprzed pół wieku
Reportaż/Cykl – 3.02
Sami o sobie - 20 lat Telewizji w Elbląskiej - Reportaż/Cykl -3.03
Elbląg na dużym ekranie - Cykl / Reportaż
premiera: 3.02
Piłkarzyki rozrabiają - Animowany /
Przygodowy/ premiera: - 31.01
Jack Strong - Akcja / Thriller/
premiera: -7.02.2014
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I liga mężczyzn grupa A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

14
14

28
26

14

19

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

18
17
16
14
11
11
10
8
8
8
2

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:
1.02. Kar-Do Spójnia Gdynia - Meble Wójcik Elbląg
8.02. Polski Cukier-Pomezania Malbork - Meble Wójcik Elbląg
15.02. Meble Wójcik Elbląg - SMS ZPRP Gdańsk
22.02. WKS Grunwald Poznań - Meble Wójcik Elbląg

PGNiG Superliga kobiet
1
2

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

9
9

16
15

10

15

9
9

10
10

9

9

9
9

8
7

9

4

9
9

4
2

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:
4.02. Start Elbląg - Olimpia-Beskid Nowy Sącz
8.02. SPR Olkusz - Start Elbląg
15.02. Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów
22.02. Piotrcovia Piotrków Trybunalski
- Start Elbląg
26.02. Start Elbląg – KPR Jelenia Góra

G

dy z głośników w hali Centrum
Sportowo Biznesowego popłynęła muzyka z filmu „Terminator”,
czuło się nastrój ogromnego wydarzenia.
W Elblągu mieliśmy okazję uczestniczyć
w gali sztuk walki GSW Fighter. Starcie stylów Sambo i MMA przyciągnęło
kibiców, ale z racji pierwszego takiego
widowiska trudno narzekać na średnią
frekwencję. Najważniejsze jest jednak to,
że pod względem wizerunkowym i organizacyjnym wszystko się udało. Ring ustawiony na środku był znakomicie widoczny
z trybun. Ci, którzy mieli okazję siedzieć
przy stolikach oraz na widowni niedaleko
głównej sceny, mogli korzystać z profesjo-
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Trener, sztab i zawodnicy

z Hiszpanii w Concordii Elbląg

W

Concordii Elbląg zacznie
się ogromna rewolucja
kadrowa. Przyjeżdża trener z Hiszpanii wraz z asystentem.
W sztabie będzie również Szymon
Szałachowski, który niedawno pracował w Olimpii Elbląg. W ślad za
nową grupą menadżerską pójdą zawodnicy, którzy w CV mają wpisane znane kluby. - Rozmowy z grupą
menedżerską trwają od września.
Jest to grupa kapitałowa, która ściąga zawodników z Hiszpanii i Afryki, a mówiąc dokładniej, z Kamerunu i Nigerii. Jak na razie nic więcej
nie mogę dodać w tej sprawie. To
tajemnica handlowa – mówi Jacek
Winczewski członek zarządu Concordii Elbląg.
Asystent z Olimpii: Skąd zainteresowanie akurat Concordią Elbląg? –
To klub jedyny w swoim rodzaju. W
Concordii potrafimy się dogadywać.
Tutaj nie ma ludzi, którzy utrzymują się z klubu, tylko robią wszystko,
poświęcają czas, pieniądze, by był
jak najlepszy. Spotkaliśmy się z nimi
i poruszaliśmy temat współpracy. To
będzie pierwsza w Polsce inwestycja
tej grupy – dodaje. Zawodnicy będą
własnością po części tej grupy, jak
i klubu. – Źle na tym nie wyjdziemy - zapewnia Jacek Winczewski.
W sztabie dotychczasowego trenera

Wojciecha Grzyba zastąpi 34 letni z ligą portugalską czy hiszpańską.
Jesus Vicente Gimenez znany jako Jednym z nich jest Miguel Palen„Tato”. – Trener jest profesjonalistą cia Calvo. Wychowanek Realu Ma– wyjaśnia. Niedawno prowadził CD dryt w 2003 roku został zaproszony
Madridejos klub w Tercera Division, prze Vicente Del Bosque na treningi
czyli w hiszpańskiej
trzeciej lidze.
Pracował tam
od października 2013 roku.
Asystentem
będzie Szymon
Szałachowski,
który ma doświadczenie na
re g i o n a l ny m
rynku piłkarskim. Jednak
rozstanie
z
Grzybem wiązało się z przyjściem
grupy
menedżerskiej.
– Trener Grzyb W Concordii Elbląg rozpoczyna się rewolucja kadrowa.
nie ma żadnych w tym momencie pierwszego zespołu. Rozegrał w sezwiązków z klubem. Warunkiem zonie 2004/2005 dwa spotkania w
przyjścia nowego inwestora był tre- ekstraklasie. W sezonie 2005/2006
ner. Zostałby, gdyby nie ten wymóg. był kapitanem rezerw. W 2007 roku
Wychowanek Realu Grupa ściągnie grał w lidze belgijskiej. Z zespołem
piłkarzy, którzy jedli chleb z nie- trenują Hector Faura, Alfredo Zapata
jednego pieca. Są to gracze, którzy czy Carlos Gracia Munoz, zawodnimają doświadczenie z występów w cy z Polski oraz Japończyk Takofumi
FC Porto, Belenenses, czy Real Ma- Fujikawa. Skład będzie już od wiosny
dryt Castilla. To piłkarze związani zdecydowanie liczniejszy. – Sięgnie-

my również po naszych chłopaków,
którzy byli wypożyczeni, jak Bartosz Drewek czy Sebastian Tomczuk.
Chcemy, by było ich jak najwięcej. W
składzie będzie około 30 zawodników
w połączeniu z drugim zespołem. Na
dodatek wzmocniony zostanie zespół
rocznika 97., gdzie przyjdzie kilku
zawodników. Chłopcy będą skupiać
się na walce o awans do mistrzostw
Polski – wyjaśnia. Jednak gdzie ci
zawodnicy będą mieszkać i kto ich

będzie opłacać? To ma wiązać się ze
wspólnym działaniem grupy i klubu.
Przyjście trenerów z Hiszpanii powoduje, że w Elblągu mogłaby powstać szkółka, bazująca na szkoleniu
z tego kraju. Jednak na razie trudno
powiedzieć, czy ta inicjatywa będzie
realizowana w klubie. Jak mówi Jacek
Winczewski, inwestycja grupy z Hiszpanii to projekt na lata.

Krew, pot i łzy... Mistrz Polski
szczęścia. GSW Fighter w Elblągu
nalnej obsługi gastronomicznej. Różnorodność przekąsek i napojów wpływała na
komfort oglądania zawodników. Wystarczyło zatem wygodnie rozsiąść się na swoich miejscach i wpatrywać w niesamowite
wyczyny współczesnych gladiatorów. Zza
kotary w blasku jupiterów oraz mgły, osnuwającej scenę, podążali w kierunku sceny
kolejni fighterzy. To była konfrontacja zawodników z Polski i Rosji, w której grupa
opierała się na drużynie z Kaliningradu.
Nie zabrakło przedstawicieli miejscowego
klubu Fighter Elbląg. Nawet panie mierzyły
swoje siły. Ci, którzy nie mieli okazji z bliska
oglądać tego rodzaju sportu, mogli przekonać się jak bardzo kształtuje charakter.

Walki obywały się w systemie 2x5 minut u
mężczyzn, a panie rywalizowały na dystansie 2x3 minuty. Pierwszy na ringu pojawił
się Jacek Matuszak, który zmierzył się z
Olegiem Kuzminem. Była to krótka walka,
rozstrzygnięta przez naszego reprezentanta
w pierwszej rundzie. Było to starcie w kategorii sambo. Marcin Jaworski, mimo że
dominował nad Evgeniuszem Szewnią, nie
potrafił rozstrzygnąć przez długi czas rywalizacji na swoją korzyść. Dopiero w drugiej
rundzie sędzia mógł ogłosić zwycięstwo
Polaka. W międzyczasie Bartosz Szklarczuk wygrał, a Jacek Kreft znokautował
swojego przeciwnika. Gdy już wydawało
się, że gala będzie zdominowana przez gospodarzy, Ilias Omarov okazał się lepszy od
Krzysztofa Puka. Rywal rzucił się na zawodnika Fighter Elbląg jak rozdrażniony lew i
wygrał. Jednak największe owacje po swoim triumfie otrzymał Dawid Kamiński. To
była chyba najlepsza walka tego wieczoru.
Orhan Bayramow prezentował się znakomicie. Bił ostro i miał przewagę. Wydawało
się, że liczba ciosów przełamie determinację naszego zawodnika, który wówczas, w
najtrudniejszym momencie pokazał klasę
niczym Mamed Chalidov podczas niedawnej walki. Z trudnej pozycji doprowadził do
efektownej wygranej. Kamiński dał z siebie
wszystko i gdy wyszedł z ringu płakał ze
szczęścia.Ta walka wzmocniła go niesamowicie i dała siłę do cięższych treningów.

wygrał w Elblągu

D

opóki na boisku nie pojawiła się bramkarka Weronika
Gawlik to Lublin nie miał
pomysłu na powstrzymanie ataków
naszego zespołu. W pierwszej połowie prowadziliśmy nawet 4 bramkami z mistrzem Polski. Jednak to nie
wystarczyło do zwycięstwa w tym
spotkaniu.
Jeżeli ktoś miał zapędy, by widzieć po
sezonie zasadniczym nasz zespół na
podium to musiał te oczekiwania odłożyć na inną okazję. Po tej porażce
przewaga trzech najlepszych zespołów wynosi już 8 punktów. Została
nam możliwość zajęcia 4 miejsca i
jak najlepsze rozstawienie przed fazą
pucharową. Od początku mecz był
wyrównany. Bramka za bramkę. W
drużynie MKS rzucała Dorota Małek.
Dla nas trafiały Kinga Grzyb, Wioletta Janaczek i Joanna Waga. W 10 minucie przegrywaliśmy 3-4, by rzucić
potem 3 bramki z rzędu. Znakomicie
grała Katarzyna Koniuszaniec, która
jakby chciała pokazać malkontentom,
że potrafi skutecznie rzucać. Broniła
Ewa Sielicka i dzięki jej interwencjom
mogliśmy wykorzystać nasz atut czyli
akcje z kontrataku. W 17 minucie gol
Sylwii Klonowskiej na 9-8. Potem dwie
kary dla zawodniczek MKS -u. Wyko-

rzystaliśmy podwójną grę w przewadze. Bramki Koniuszaniec, z dystansu
Moniki Aleksandrowicz i Wagi sprawiły, że objęliśmy prowadzenie 13-9.
Chociaż, gdyby nie interwencje Weroniki Gawlik, mogliśmy zniechęcić
gości do ataków, zwiększając dystans
bramkowy. Trochę podopieczne trener Sabiny Włodek odrobiły stratę za
sprawą bramkarki i do przerwy tylko 17-16 dla Startu. Widać było, że
w ataku mieliśmy duże problemy. W
drugiej połowie przez chwilę wytrzymywaliśmy napór Lublina, jednak
od momentu niewykorzystanej przewagi w 37. minucie, rywalki zaczęły
zwiększać swoją zdobycz bramkową.
Rzuciły 5 bramek z rzędu. To jednak
nie dało im komfortu za sprawą kary
dla Joanny Drabik. W 48 minucie gol
kontaktowy Aleksandrowicz. Zamiast
odrobić straty zespół Startu znów nie
potrafił stworzyć okazji rzutowych.
Lublin osiągnął kilku bramkową przewagę co ustawiło rywalizację.
Start Elbląg - MKS Lublin 27-33 (1716) Start: Koniuszaniec 5, Waga 4, Janaczek 4, Grzyb 4, Aleksandrowicz 3,
Zoria 2, Szymańska 2, Klonowska 2,
Jędrzejczyk 1. MKS: Małek 10, Wojtas
7, Wojdat 5, Konsur 4, Mihdaliova 3,
Drabik 2, Nestsiaruk 2.
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Ferie z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Elblągu
• 27.01.2014 r. - / poniedziałek/

10.00 – 12.00 Szukamy „Snajpera”
– sportowe szkolenie strzeleckie.
Strzelnica w krytej pływalni, ul. Robotnicza 68 11.00 Zimowe biegi na orientację.
Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1
11.00 Akademia tenisa stołowego. Sala
do tenisa stołowego - Kryte lodowisko
„Helena”. ul. Karowa 1 12.00 – 13.00 Ferie zimowe z Matrix Fitness. Sala fitness
- Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1
13.45 – 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna
na lodowisku. Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1 15.00 – 17.00 Popływaj
zimą w kajaku – zajęcia w sali sportowej.
Przystań kajakowa ul. Radomska 5

• 28.01.2014 r. - / wtorek/
10.30 – 12.00 Bokserskie ferie z Kontrą
Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1, 11.00 Akademia tenisa
stołowego. Sala do tenisa stołowego Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa1
12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia
sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna na
lodowisku. Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa1 13.45 – 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni. Kryta pływalnia
ul. Robotnicza 68 15.00 – 17.00 Popływaj
zimą w kajaku – zajęcia w sali sportowej.
Przystań kajakowa ul. Radomska 5

• 29.01.2014 r. - / środa/
10.00 – 12.00 Szukamy „Snajpera” –
sportowe szkolenie strzeleckie.
Strzelnica w krytej pływalni, ul. Robotnicza 68 11.00 Turniej tenisa stołowego
(dla uczniów niezrzeszonych w klubach).
Sala do tenisa stołowego - Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa1 12.15 – 14.30
Zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna na lodowisku. Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa1 13.45
– 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni. Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68
15.00 – 17.00 Popływaj zimą w kajaku –
zajęcia w sali sportowej. Przystań kajakowa ul. Radomska 5

• 30.01.2014 r. - / czwartek/
10.30 – 12.00 Bokserskie ferie z Kontrą
Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1 11.00 Akademia tenisa sto-

łowego Sala do tenisa stołowego - Kryte
lodowisko „Helena”. ul. Karowa1
11.00 – 12.30 Zimowa akademia tenisa ziemnego Hala do tenisa przy Szkole
Podstawowej nr 1 - ul. Daszyńskiego 1
12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia
sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna
na lodowisku Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1 13.45 – 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni
Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68
15.00 – 17.00 Popływaj zimą w kajaku –
zajęcia w sali sportowej Przystań kajakowa ul. Radomska 5

• 31.01.2014 r. - / piątek/
10.00 – 12.00 Szukamy „Snajpera” –
sportowe szkolenie strzeleckie
Strzelnica w krytej pływalni, ul. Robotnicza 68 11.00 Akademia tenisa stołowego.
Sala do tenisa stołowego - Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1
12.00 – 13.00 Ferie zimowe z Matrix Fitness. Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1 12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne
i jazda dowolna na lodowisku. Kryte
lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1 15.00 –
17.00 Popływaj zimą w kajaku – zajęcia
w sali sportowej. Przystań kajakowa ul.
Radomska 5

• 6.02.2014 r. - / czwartek/

15.00 – 17.00 Popływaj zimą w kajaku
– zajęcia w sali sportowej Przystań kajakowa ul. Radomska 5

• 4.02.2014 r. - / wtorek/
10.30 – 12.00 Bokserskie ferie z Kontrą
Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1
11.00 Akademia tenisa stołowego Sala
do tenisa stołowego - Kryte lodowisko
„Helena”. ul. Karowa 1
12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia
sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna na
lodowisku Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa 1 13.45 – 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni Kryta pływalnia ul.
Robotnicza 68
15.00 – 17.00 Popływaj zimą w kajaku –
zajęcia w sali sportowej Przystań kajakowa ul. Radomska 5

10.30 – 12.00 Bokserskie ferie z Kontrą
Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1 11.00 Akademia tenisa stołowego Sala do tenisa stołowego - Kryte
lodowisko „Helena”. ul. Karowa1
11.00 – 12.30 Zimowa akademia tenisa ziemnego Hala do tenisa przy Szkole
Podstawowej nr 1 - ul. Daszyńskiego 1
12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia
sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna na
lodowisku Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa 1 13.45 – 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni Kryta pływalnia ul.
Robotnicza 68
15.00 – 17.00 Popływaj zimą w kajaku –
zajęcia w sali sportowej Przystań kajakowa ul. Radomska 5

• 7.02.2014 r. - / piątek/
10.00 – 12.00 Szukamy „Snajpera”
– sportowe szkolenie strzeleckie Strzelnica w krytej pływalni, ul. Robotnicza 68
11.00 Akademia tenisa stołowego Sala do
tenisa stołowego - Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1
12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia
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• 2.02.2014 r. - / niedziela/
17.40 Ice Party – dyskoteka na lodzie.
Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa1

• 3.02.2014 r. - / poniedziałek/
10.00 – 12.00 Szukamy „Snajpera” –
sportowe szkolenie strzeleckie. Strzelnica w krytej pływalni, ul. Robotnicza 68
10.30 – 12.00 Bokserskie ferie z Kontrą.
Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”.
ul. Karowa 1 11.00 Akademia tenisa stołowego. Sala do tenisa stołowego - Kryte
lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1 11.00
Zimowe biegi na orientację Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1 12.00 – 13.00
Ferie zimowe z Matrix Fitness Sala fitness
- Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1
12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia
sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna na
lodowisku Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa 1 13.00 Zimowe Paintball center- Arena do gry w Laser Paintball Fun
Center - Elbląg, ul. Akacjowa 9 13.45 –
14.15 Aqua Sfera-Zajęcia na krytej pływalni Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68
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Ferie z MOSiRem zapowiadają sie bardzo ciekawie!

• 5.02.2014 r. - / środa/
10.00 – 12.00 Szukamy „Snajpera” – sportowe szkolenie strzeleckie Strzelnica w
krytej pływalni, ul. Robotnicza 68 11.00
Turniej tenisa stołowego (dla uczniów
niezrzeszonych w klubach) Sala do tenisa
stołowego - Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa 1 12.15 – 14.30 Zorganizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna
na lodowisku Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa 1 13.45 – 14.15 Aqua Sfera-Zajęcia
na krytej pływalni Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 15.00 – 17.00 Popływaj zimą w
kajaku – zajęcia w sali sportowej Przystań
kajakowa ul. Radomska 5

sportowo-rekreacyjne i jazda dowolna na
lodowisku Kryte lodowisko „Helena”. ul.
Karowa 1
12.00 – 13.00 Ferie zimowe z Matrix Fitness Sala fitness - Kryte lodowisko „Helena”. ul. Karowa 1 13.00 Zimowe Paintball
center- Arena do gry w Laser Paintball
Fun Center - Elbląg, ul. Akacjowa 9
15.00 – 17.00 Popływaj zimą w kajaku –
zajęcia w sali sportowej Przystań kajakowa ul. Radomska 5
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Czy wiesz, że Twoja reklama może dotrzeć do 10.000 domów w Elblągu? tel. 512 202 999

