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Elbląg przygotowuje się do

wojny lub ataku
terrorystycznego
W

czwartek i piątek na terenie
miasta odbywają się ćwiczenie powiatowe „Elbląg
2014”. Polegają na przygotowaniu oraz
przeprowadzeniu działań mających na
celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych wywołanych na skutek ataków terrorystycznych.
Klęska żywiołowa czy katastrofa techniczna
mogą dotknąć każde miasto. Ćwiczenie ma
pokazać, jak Elbląg jest przygotowany na
sytuacje kryzysowe. Scenariusz ćwiczenia
zakłada kilka zdarzeń, które rozgrywają
się w różnych częściach miasta. W czwartek około godz. 12.30 grupa terrorystów
próbowała wedrzeć się do miasta od strony terminalu pasażerskiego, znajdującego
się w pobliżu mostu Unii Europejskiej.
Próbę przemytu osób i broni na pokładzie
statku udaremniali m.in. funkcjonariusze
Straży Granicznej i Służby Celnej. Około
godz. 15 formacje obrony cywilnej, służby
mundurowe, wspólnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
przeciwdziałali próbie skażenia wody pitnej
w zakładzie produkcji wody przy ul. Królewieckiej. W piątek odbędą się cztery etapy
ćwiczenia. O godz. 8.30 na rampie załadowczej przy al. Grunwaldzkiej dojdzie do
kolejnej akcji sabotażowej – rozszczelnienia
cysterny kolejowej. O 9.30 nastąpi z kolei
wyciek amoniaku w elbląskim browarze.
Jednocześnie scenariusz zakłada, że silne
intensywne opady i tzw. cofka spowodują
spiętrzenie wody na rzece Elbląg. Od 10.30
na Bulwarze Zygmunta Augusta będą więc

prowadzone działania przeciwpowodziowe. Od godz. 12 prowadzone będą działania
w szpitalu wojewódzkim związane z napływem dużej liczby poszkodowanych.Wyżej
wymienione zadania będą wykonywały
organy administracji samorządowej, służby
miejskie i formacje obrony cywilnej oraz
służby mundurowe. Kierownikiem ćwiczenia będzie prezydent miasta, a głównym organizatorem ćwiczenia - Ryszard Sorokosz,
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Ćwiczenia na wypadek wojny lub ataku terrorystycznego w Elblągu, 2014 fot. Bartłomiej Ryś
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Jerzy Wcisła uzyskał najlepszy wynik
wśród elbląskich kandydatów

W

Elblągu wybory do Parlamentu
Europejskiego
zdecydowanie
wygrała Platforma Obywatelska (38,5
proc.) przed PiS (29 proc.) i SLD (11
proc.). A jak wypadli kandydaci z naszego miasta? Jak się okazuje, elblążanie generalnie głosowali na „jedynki” na listach.
Najwięcej głosów w naszym mieście otrzymał Karol Karski (PiS) – 4484. Karski otwierał listę PiS w naszym regionie. Barbara
Kudrycka – „jedynka” Platformy na liście,
zanotowała wynik nieco gorszy – 3025

głosów. Tadeusz Iwiński z SLD (również
pierwsze miejsce) uzyskał 1341 głosów.
A jak elblążanie głosowali na kandydatów
związanych z Elblągiem?Wygrał zdecydowanie Jerzy Wcisła (PO), uzyskując wynik
2343 głosów. Władysław Mańkut (SLD)
– 522 głosy. Trzecie miejsce dla Pawła
Kowszyńskiego (Solidarna Polska) – 431
głosów.
Warto dodać, że żaden elbląski kandydat nie startował z pierwszego miejsca na swojej liście wyborczej. Prawo
i Sprawiedliwość, jako jedyna licząca
się w wyborach partia, nie umieściła
na swojej liście wyborczej w naszym
okręgu żadnego kandydata z Elbląga.
Jak wypadli elbląscy kandydaci?
Paweł Kowszyński (Solidarna Polska)
– 431 głosów, Edyta Polkowska-Krupińska (Europa + Twój Ruch) – 162
głosy, Władysław Mańkut (SLD-UP)
- 522 głosy, Adrian Meger (Kongres
Nowej Prawicy) – 342 głosy, Michał
Szydlarski (Kongres Nowej Prawicy)
– 198 głosów, Jerzy Wcisła (Platforma Obywatelska RP) – 2343 głosy
Małgorzata Kobiela (Polska Razem)
– 182 głosy

Prezydent
Wilk
usuwa
wystawę
PlatformaObywatelska homoseksualnych artystek w Galerii EL
W Elblągu wybory wygrywa

W

edług danych Państwowej Komisji Wyborczej,
wybory do Parlamentu
Europejskiego w naszym mieście
zdecydowanie wygrała Platforma

czego mandaty do Parlamentu Europejskiego zdobyli – Barbara Kudrycka
(PO) oraz Karol Karski (PiS). Wybory w naszym mieście zdecydowanie
wygrała Platforma Obywatelska, na

Prawicy notuje 7 procentowe poparcie. W powiecie elbląskim również
zwycięża PO - 32,8 procent, przed PiS
- 26,4 proc. Także w skali całego województwa wygrywa Platforma Oby-

Jerzy Wcisła fot. Konrad Kacprzak

Prezydent Wilk: Wyborcy

postawili na Prawo i Sprawiedliwość

N

ie milkną echa wyborów do Parlamentu Europejskiego. Choć
głosowanie w naszym mieście i regionie wygrała Platforma Obywatelska,
to najlepszy wynik w Elblągu zanotował Karol Karski (PiS). Zwraca na to
uwagę prezydent Jerzy Wilk.
- Wyniki wyborów w naszym okręgu
wyraźnie wskazują, że mieszkańcy zarówno naszego miasta, jak i pozostali
wyborcy z okręgu, postawili na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, doskonale przygotowanego merytorycznie,
prof. prawa międzynarodowego Karola
Karskiego. Kandydat w całym okręgu
zdobył ponad 61 tys. głosów, elblążanie oddali na niego prawie 4,5 tys. głosów, to o prawie 1,5 tys. głosów więcej
od kandydatki Platformy Obywatelskiej – mówi prezydent Wilk. - Prawo
i Sprawiedliwość postawiło w naszym
okręgu na kandydata kompetentnego,
specjalistę, który będzie głośno mówił o sprawach ważnych dla elblążan.
Przypomnę, że Karol Karski od kilku
lat głośno mówi o konieczności rozpoczęcia budowy kanału żeglugowego
przez Mierzeję Wiślaną, inwestycji tak
REKLAMA

ważnej dla naszego miasta i regionu.
Jak dodaje Wilk, wzorem innych ugrupowań Prawo i Sprawiedliwość mogło
postawić na sportowców, celebrytów,
osoby znane, ale niekoniecznie dobrze
przygotowane do pełnienia mandatu
europosła, co byłoby nieuczciwe wobec
wyborców. - Wprawdzie ostatecznych
wyników Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze nie podała, jednak wstępne
wyniki, wskazujące na przewagę Prawa
i Sprawiedliwości w całej Polsce są dowodem na to, że Polacy chcą zmian, nie
są zadowoleni z działań rządu i obecnie
rządzących – mówi prezydent. - Niestety frekwencja wyborcza była dosyć
niska, w powiecie elbląskim wyniosła
niewiele ponad 21%, w poprzednich
wyborach frekwencja była wyższa
o około 2 punkty procentowe. Taka niska frekwencja jest konsekwencją tego,
że nie tylko elblążanie, ale i Polacy nie
są zadowoleni z dotychczasowej pracy
europosłów, za którą pobierają bardzo
wysokie diety. Dodatkowo, mieszkańcy
naszego miasta są przekonani, że europosłowie nie mają większego wpływu
na naszą rzeczywistość.
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Z

djęcia dwóch artystek, dokumentujących swoją podróż po
Polsce, które wystawiono w Galerii EL tak wzburzyły mieszkańca Elbląga, że skierował skargę do prezydenta miasta Jerzego Wilka. Prezydent
nakazał wystawę zdjąć. W tle mamy zaś
tu wątek homoseksualny, bo dwie artystki nie kryją, że są parą.
Martyna Tokarska i Liliana Piskorska,
odbywały podróż po Polsce, dokumentując to zdjęciowo i nagrywając film. Kobiety nie kryją, że są parą. Na zdjęciach
są pokazane sceny, jak artystki przytulają
się i całują. Galeria EL zamówiła prezentację tego filmu. Przy okazji odbyła się
wystawa zdjęć dokumentujących podróż.
Ekspozycja miała być pokazywana w Galerii EL do końca maja. Została zdemontowana 19 maja – jak twierdzą artystki,
na wyraźne polecenie prezydenta Jerzego
Wilka. Kobiety wystosowały list otwarty
w tej sprawie. “Piszemy ten list z powodu
zaistniałej w Galerii EL sytuacji, która pokazuje, że w naszym kraju sztuka nadal
podlega cenzurze, co stoi w sprzeczności
z Art. 54: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, oraz Art. 73: „Każdemu zapewnia
się wolność twórczości artystycznej(...)” II
Rozdziału Konstytucji. W lutym 2014r.
zostałyśmy zaproszone do zrealizowania
wystawy w przestrzeni Galerii EL w Elblągu. Uzgodniłyśmy wówczas termin jej
trwania na 9-31 maja 2014r. W ramach
wystawy uzgodniłyśmy, że 9 maja br. odbędzie się również autorskie spotkanie
z nami, połączone z pokazem naszego
filmu.Wystawa została zdemontowana 19
maja 2014 r. bez powiadomienia o tym zarówno jej koordynatorki, jak i nas samych.
Nie uzyskałyśmy żadnego wyjaśnienia odnośnie zaistniałej sytuacji, nie znamy więc
konkretnych powodów zdjęcia naszej wystawy. Uzyskałyśmy jedynie informacje, że
Dyrektor CS Galerii EL Pan Jarosław Denisiuk zdemontował wystawę pod wpływem nacisków Prezydenta Elbląga Jerzego

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a11887

Piknik europejski z premierem Donaldem Tuskiem. fot. Konrad Kasprzak

Obywatelska uzyskując wynik 38,5
procent. Prawo i Sprawiedliwość
jest na drugim miejscu (29,09 proc.).
Frekwencja wyniosła 22 procent. Jak
wiadomo, z naszego okręgu wybor-

którą głosowało prawie 40 procent
uprawnionych do głosowania. Drugi
wynik notuje PiS – 29 procent. Trzecią siłą w naszym mieście jest SLD
– prawie 11 procent. Kongres Nowej

watelska (32,9 proc.) przed PiS (27,3
proc.) i SLD – 11 proc. Na Warmii
i Mazurach dobry wynik notuje także
PSL (8,8 proc.), wyprzedzając Kongres
Nowej Prawicy (7,1 proc.).

~ MariuszLewandowski
Z moich ustaleń wynika że przynajmniej jeden wniosek
o zdjęcie wystawy zawierał zdjęcia z wystawionych
fotografii. Drogi Wyborco owszem jak pojawi się takich
listów około 13 000 i za tym zagłosuje ponad 20 000.
To się nazywa Referendum bo widzę że wpadłeś do nas
niedawno ,,,, z Trąbek Wielkich ?

~ wyborca

Szanowny Panie Mariuszu, proszę wybaczyć ale
w świetle Pańskich ustaleń w przedmiocie wniosku
zawierającego nawet zdjęcia z tej „konspiracyjnej”
:) wystawy zmuszony jestem przyznać, że wniosek
o zastosowanie cenzury został należycie przygotowany.
Tym niemniej w kwestii samej cenzury ustalenie to nie
ma najmniejszego znaczenia. Czasy, kiedy to można
było wystawiać jedynie słuszne fotografie -- zazwyczaj
portrety „ukochanych” przywódców -- się skończyły.
Pozdrawiam... z Trąbek :D
Panie Prezydencie Wilk -- ta cenzura budzi niesmak
-- czy jeśli napiszę do Pana list w tej sprawie to się Pan
usunie?

Wilka oraz Wiceprezydenta Marka Pruszaka. Koordynatorka wystawy dodała,
że podobno wpłynęły skargi dotyczące wystawy, lecz nie bezpośrednio do Galerii EL.
Ponadto, dyrektor Galerii EL pozostawił
bez odpowiedzi nasz e-mail (dołączamy go
w załączniku), który wysłałyśmy do niego
20 maja br. z prośbą o wytłumaczenie tego
zdarzenia. Wystawa Podróż, pokazywana
od 9 maja br. w Galerii EL, a zdemontowana dnia 19 maja br., stanowiła dokumentację akcji artystycznej: dwutygodniowej podróży przez Polskę pary artystek,
które podróżując po ośmiu miastach Polski
przeprowadzały w przestrzeni publicznej
wspólne sesje ślubne. Autorki będące ze
sobą w związku, rejestrowały w trakcie
trwania projektu reakcje ludzi na zaproponowaną przez nie sytuację. Podróż jest
więc historią nieheteroseksualną, historią
o afirmacji miłości, historią o potrzebie
posiadania równych praw. Na wystawę
projektu Podróż w Galerii EL składają
się romantyczne fotografie ślubne, dokumentujące nasze spotkania w różnych
miastach oraz film dokumentujący akcję.
Szanowni Państwo, oczekujemy od Panów
– Dyrektora CS Galerii EL w Elblągu oraz
Prezydentów Miasta Elbląga odpowiedzi
na następujące pytania: Jakie są przyczyny
zakończenia naszej wystawy przed planowanym terminem? Jakie skargi dotyczące
wystawy wpłynęły i gdzie wpłynęły? Jakie
są powody ingerencji w działanie instytucji ze strony Władz Miasta? Dlaczego
dyrektor instytucji przystaje na naciski ze
strony Władz Miasta? Dlaczego ani my,
jako autorki, ani koordynatorka wystawy, nie zostałyśmy powiadomione o zamknięciu wystawy?” Dyrektor Jarosław
Denisiuk przyznaje, że odbył rozmowę
z wiceprezydentem Markiem Pruszakiem w tej sprawie. Polecenie usunięcia
wystawy było. - Generalnie zamówiliśmy
projekcję filmu „Podróż” tych dwóch artystek. Niejako przy okazji okazało się, że
możemy również w Krużganku Galerii
EL wystawić zdjęcia dokumentujące wyprawę kobiet po Polsce. Moim zdaniem

sztuka współczesna powinna również
dokumentować to, co dzieje się obecnie
w społeczeństwie. Także pokazać pewien
dyskurs na temat związków homoseksualnych. Wystawa na pewno nie była
bulwersująca, obsceniczna czy naruszająca przyjęte normy moralne czy este-

tyczne. Na niektórych zdjęciach kobiety
się przytulały czy też całowały. Każdy,
kto mnie zna wie, że nie pozwoliłbym na
wystawienie w Galerii EL czegoś, co naruszałoby uczucia religijne innych osób
– mówi dyrektor Galerii EL Jarosław Denisiuk. – Ta wystawa miała raczej charakter publicystyczny. Do Galerii EL żadne
skargi związane z wystawą nie wpłynęły.
Jednak do prezydenta Wilka skarga dotarła. Miało to miejsce po Nocy Muzeów,
kiedy wielu elblążan wybrało się również do Galerii EL. Podobno wystawa

tej pory nie mam możliwości odebrania
poczty mailowej. Dlatego też nie mogłem
odpowiedzieć dwóm paniom na ich list
kierowany do mnie – wyjaśnia dyrektor
Jarosław Denisiuk. Czy prezydent Jerzy
Wilk, przed podjęciem decyzji o zdjęciu
wystawy z Galerii EL, zapoznał się z nią?
Obejrzał prezentowane zdjęcia. - Nie
sądzę - kwituje Jarosław Deniusiuk. Jak
informuje Monika Borzdyńska, rzecznik
prasowy prezydenta, Jerzy Wilk podjął
taką decyzję po interwencji wielu środowisk zbulwersowanych wystawą. - Do-

dent podjął decyzję o jej zdjęciu - mówi
Monika Borzdyńska. Monika Borzdyńska dodaje, że prezydent Wilk nie ma
nic przeciwko prezentowaniu sztuki
w różnych formach. Jednak dobierając
wystawę należało wziąć pod uwagę, że
zobaczą ją także małe dzieci. Można było
ją wystawić w innym terminie. Jednak
dziwić może oburzenie władz miasta,
skoro służby prasowe prezydenta same
promowały wystawę dwóch artystek na
oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego.

~ Luc.

artystyczna prezentacji obu pań jest.... mówiąc delikatnie bardzo średnia. A dzięki zaistniałej sytuacji zrobiło
się o nich głośno. Chyba ktoś to zaplanował

zdjęcia martwych płodów i martwych dzieci na płocie
kościoła to nie przeszkadzały? Tam dzieci szły do szkoły
i to oglądały! Hipokryta!

nia wystawy!to jakiś kosmos!

Idąc tym tokiem myślenia, żądam aby Prezydent
odwołał koncert papieski, który zaplanowany jest na
koniec maja, gdyż przekonania, które będą na nim
prezentowane godzą w moje wyznanie religijne!!!
Rozumiem że temat jest załatwiony. Z góry dziękuję.

~ berger

Panie Wilk, a jak w parku będą na ławce całowały
się dwie dziewczyny, wyśle pan straż miejską aby je
zgarnęły? Tam też dzieci mogą to oglądać a nawet
jakaś pojeb...na baba z kościoła w moherze.

~ rgfer

A moim zdaniem chciały rozgłosu bo nikt nie
ogladał ich Zdjęć, może słabe są poprostu. Po drugie
żaden porządna .... nie afiszuje się swoją miłością
w Galeriach...... nie chcę, nie podoba mi się i ma chyba
takie prawo, żeby wyrażać swoje poglady, które są
w pełni rodzinne czyli tak jak nas natura stworzyla
bo za przeproszeniem wszystkich ......dziecka nie
będzie czy jak?! dla mnie obrzydliwe zdjecia nie widze
w nich nic z artyzmu..... często bywam w Galerii i nier
chcę ogladać bab, które bawią się w modę na związki
„dziwne” związki

~ Fistak

Coś mnie się zdaje, że to zaplanowany event. Wartość

Martyny Tokarskiej i Liliany Piskorskiej
sprofanowały święty sakrament małżeństwa. Wystawa, na polecenie prezydenta Wilka, została zdjęta. - Wykonałem
polecenie prezydenta. Powiadomiłem
o tym kuratorkę wystawy. Jednak już
dzień później wyjechałem z Elbląga. Do

stawaliśmy informacje od przedszkoli
i szkół, że wystawę oglądają dzieci, które
w tym czasie korzystają również z interaktywnego placu zabaw w Galerii EL.
Ponieważ wystawa tych pań nie cieszyła
się wielkim zainteresowaniem, u nauczycieli i rodziców budziła niesmak, prezy-

Wystawa w Galerii El for. http://projektpodroz2013.wordpress.com/

~ ?????

~ wujo

Rozumiem więc że prezydent Wilk jest promotorem?
~ widz niezdecydowany ale ciekawy
Może i średnia ale nie o tu chodzi. Wiele prac prezentowanych w galeriach, między innymi w Galerii EL
nie trafia do mnie no ale to nie jest powód do tego by
prace te zdejmować. Życzę sobie więcej wystaw budzących kontrowersje i oddźwięk społeczny. Wszystko co
nie propaguje nastrojów nacjonalistycznych i innych
w tym typie postaw prawem zakazanych, wszystko co
moralnie w kulturze europejskiej nie jest obraźliwe,
wszystko to jest dozwolone.

Jak nic cenzura wraca. Ja jestem ciekawy jakby dać
Kaczyńskiemu dużą władzę co to w Polsce się będzie
działo. Po troszku to widać na przykładzie rządów Wilka w Elblągu. Gospodarka w Elblągu jak była mizerna
tak będzie za to będziemy mieli co chwilę jakieś nowe
kwiatki. Ludzie tak mi się wydaje lepiej mieć nie będą

Jest mi to obojętne. To sztuka, a tę niekoniecznie da
się zrozumieć. Nie podoba mi się - nie przychodzę i nie
oglądam. Proste!

Puki PiS będzie rządziło w Elblągu to niestety cenzura
będzie... Mają Panie rację, w sztuce jest wolność.
A w artyzmie porusza wiele kontrowersyjnych
tematów, i trzeba. I fakt, tłamaczenie Pani rzecznik
jest masakryczne,a wpływowości dyrektora Galerii El
nie zna granic.Protestuje przeciwko robienia z Elbląga
ciemnogrodu przez obecnie rządzących.Wstyd mi za to
co sie stali. Nie chce mieszkać w objętym powszechna
cenzura grajdole.Nie dla tego pana.Zadam przywróce-

~ Bartłomiej Ryś

~ maz

Prezydentowi ta wystawa nie przeszkadzała lecz to
elblążanie są oburzeni wystawą i mamy taki efekt ,ja
popieram takie podejście i decyzję Wilka

~ leon

Wilkowi przeszkadzają dwie całujące się laski, ale

~ madreee miaaa

Boże widzisz i nie grzmisz. To co się teraz dzieje,
to jakaś patologia, co te młodsze pokolenie ma za
przykład?! Obrzydliwe to jest , jak można wogole takie
coś propagować..

~ Antuanica Clamaranica

~ I miał rację

No i ma rację. Po jaką cholerę człowiek poprawia
naturę?Nie może być tak jak się przez wieki przyjęło:
kobieta+facet?A nie jakieś wynalazki.

~ kasaki

Oj umknęły mi ostatnie słowa pani rzeczniczki. Takie
pytanko - w jaki sposób wizerunek kobiet w sukniach
ślubnych może zagrażać dzieciom?!? I tu mała wycieczka personalna - podążając tym tokiem myślenia(?),
rozumiem, że pani rzeczniczka swoich zdjęć w sukni
swojemu potomstwu nie pokaże, dopóki nie skończy
ono 18 lat? To pytanie retoryczne ;) Szalenie wręcz
współczuję pani pełnienia funkcji, naprawdę.

~ kasaki

Że tacy „kulturalni, elokwentni, wrażliwi” panowie
„bierą” się za cenzurę sztuki... Efekt wpuszczenia
dzikusa do łazienki z bidetem. Ale jeszcze grosza jest
potulność dyrektora galerii El, on pierwszy powinien
krzyczeć. WSTYD, WSTYD, WSTYD. Skoro tak się boi
konsekwencji „obrazy uczuć religijnych”, powinien
sprawdzić co to w ogóle jest, podobnie smutne pany
z ratusza. Podpowiem, że ani suknia ślubna nie jest
obiektem kultu religijnego, ani sakrament małżeństwa,
idąc dalej taką kiecę może sobie ubrać każdy...
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Budowa Centrum
Rekreacji
Wodnej
wystartowała. Czas - 13 miesięcy

Turbinalia
2014
za nami. Zobacz naszą fotorelację
Turbinalia, czyli święto elbląskich coś dla siebie. A po nich? Oczywiście
studentów za nami. Jak udała się Red Lips i Ruda w roli głównej, któimpreza? Pod względem organiza- ra poderwała do zabawy wszystkich,
cyjnym bez najmniejszych zastrze- którzy pojawili się pod sceną. Jej chażeń. Były koncerty, był zimny Lech, ryzma, piosenki, które w większości
była zabawa. Nie dopisała natomiast każdy zna, spowodowały, że na scenie
był po prostu OGIEŃ! Wspomnielifrekwencja.
Rada Studentów po raz kolejny stanęła śmy również o frekwencji, która była
na wysokości zdania. Wszystko zaczę- po prostu niska (porównując edycję
ło się od pochodu studentów, w któ- 2014 do tej sprzed roku). Dlaczego? Na
rym uczestniczyło około 200 żaków. to pytanie znają odpowiedź wyłącznie
Później impreza przeniosła się na par- te osoby, które nie pojawiły się wczoking przy PWSZ
raj na imprezie.
na ul. GrunwalByć może dalej
ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO
w studentach istdzkiej. To właśnie
www.elblag.net/v 488
tam prezydent Jenieje przekonarzy Wilk przekazał
nie, że „w Elblągu
młodym ludziom symboliczne klucze nic się nie dzieje”. Wczorajsza impreza
do miasta. Od tego momentu w Elblą- przy ul. Grunwaldzkiej i późniejsze
gu rządzili studenci. Na scenie przed After Party w klubie Oxiden zdecydogłówną gwiazdą zespołu wystąpili el- wanie PRZECZĄ temu stwierdzeniu.
bląscy wykonawcy: M2M, Krzywda Zapraszamy serdecznie do naszej foBuczkównej oraz Asteria. Każdy z nich torelacji i krótkiego materiału video
zaprezentował odmienny styl muzycz- podsumowującego Turbinalia 2014.
ny, więc i każdy gość imprezy znalazł Widzimy się za rok!

22

maja podczas porannej
konferencji
zorganizowanej na placu budowy
przy ul. Moniuszki wykonawca robót
oficjalnie otrzymał od Jerzego Wilka pozwolenie na budowę Centrum
Rekreacji Wodnej. Od tego momentu odliczamy 13 miesięcy, jakich potrzebuje konsorcjum ELZAMBUD
oraz MORIS-SPORT na budowę tego
obiektu. Koszt całej inwestycji to 25
milionów złotych, lecz ponad połowę
tej kwoty pokryją środki unijne. Jerzy
Wilk dużo zaryzykował decydując się
na budowę Centrum zamiast nowego
stadionu. Swoją decyzję tłumaczył faktem, że miasta po prostu nie stać na budowę obiektu za około 50 mln złotych.

W zamian za to powołał komisję, która
w przeciągu dwóch miesięcy przygotowała projekt Centrum Rekreacji Wodnej. Okazał się on najlepszym wśród
wszystkich miast, które przystąpiły do
konkursu, więc środki unijne z powrotem powróciły do naszego miasta. Po
wielu głosach sprzeciwu, anonimowych
doniesieniach jakoby prace przygotowawcze na terenie budowy były wykonywane nielegalnie, wreszcie dziś uprawomocniło się pozwolenie na budowę.
Już za 13 miesięcy wszyscy chętni będą
mogli korzystać z m.in. czterech basenów, strefy SPA i sauny. Centrum zarządzać będzie MOSiR, a że jest to obiekt
wybudowany ze środków unijnych, to
nie będzie możliwości zarobku na nim.

Ceny biletów mają oscylować w granicy
7 złotych i dochód z tego tytułu będzie
wyłącznie przeznaczany na utrzymanie
i konserwację obiektu. W ramach budowy zostanie również wyremontowana ul. Moniuszki. Niestety, w planach
projektu nie ma słowa o jakichkolwiek
działaniach na basenie odkrytym. Na
to będziemy musieli jeszcze poczekać.
Aktualne prace budowlane to dopiero pierwszy etap. Projektanci przygotowali się na późniejszą rozbudowę
obiektu, jeżeli tylko znajdą się na to
kolejne środki. Jakakolwiek rozbudowa
w latach późniejszych w żadnym stopniu nie wpłynie na funkcjonowanie już
oddanych części kompleksu.

Turbinalia 2014 w Elblagu fotografie: Bartłomiej Ryś. Fotografie z przemarszu www.wawro.com

Turbinalia 2014 w Elblagu fotografie: Bartłomiej Ryś. Fotografie z przemarszu www.wawro.com

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a11902

~ k38849739
i co Nowaczyk, można, można:) , a nie spłacać długi
tylko wobec kumpli

~ Kilimandżaro!

REKLAMA
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Nie jaraj się, pamietaj o jednym. Zbliżają się wybory
trwa kampania wyborcza, w kasie miasta pustka,
a zadłużenie miasta wzrasta. Wilk zastawił w banku
funkcjonujący basen przy ul. Robotniczej. Na basen
przeznaczono 25 mln, z czego 9 mln wykłada miasto.
Juz teraz wiadomo, że nie potrzeba 9 a 14 mln. Realna
kwota za jaką buduje się tego typu obiekty w Polsce
to kwota ok 38-40 mln. zł. Obawiam się, że budowa
będzie szła pełną parą aż skończą się pieniądze z UM
czyli w okolicach października-listopada i oby nie
skończyla się ta budowa na etapie Porto55 albo byłych
Zakładów Mięsnych przy ul. Mazurskiej. Na taśmach
prawdy Wilka wyraźnie słychać o co w tym wszystkim
chodzi i to że na szalę położono wszystko - sławne „idę
tam na 5 lat”. Wystarczy poanalizować sytuację, zeby
mieć wątpliwosci i odgwizdać sukces, zanim wbito
pierwszy szpadel!

~ pin

basenik marny zaledwie. Kiedy inne miasta mają
centra rekreacji wodnej, my będziemy mieli taki
stawik. Już ten w Ostródzie jest lepszy. A pamiętajmy,
że w kampanii wyborczej Wilk obiecał budowę basenu
na każdym osiedlu. Panie prezydencie, gdzie powstaną
następne bajorka? Na jakich osiedlach?

~ adamo
Ludzie takich klasycznych basenów juz sie nie buduje....!!! patrz basen w Braniewie, który przynosi tylko
straty i gdyby nie dofinansowanie od Wojewody to by
upadl, zbankrutowal i tyle, zeby basen byl atrakcyjny
i sie utrzymywal sam musi miec czesc rekreacyjną
tj . : liczne zjezdzalki, rzeki wodne, jacuzzi, miejsca
gdzie woda przyjemnie relaksuje kregosłup itp. bez
REKLAMA

tego tylko uczniowie ze szkól beda z niego korzystac
pływajac tam i z powrotem , 2 razy w roku zrobia
jakies podrzedne lokalne zawody a utrzymac to z czegos niestety trzeba .... Nowa tendencą w basenach
jest budowanie teraz malych sal dla Seniorów, gdzie
odbywaja sie zajecia rehabilitacyjne w wodzie i starsi
ludzie (często zapisanych do Uniwersytetu III wieku)
moga w rozny sposob wyleczyc swoje stare kosci, m.in.

REKLAMA

Problematyczny dojazd
do przedszkola i żłobka na Zawadzie

P

rzedszkole i żłobek na osiedlu
Zawada to dwie sąsiadujące
instytucje, do których codziennie
dojeżdża ponad 100 samochodów. Z powodu braku parkingów,
ale i też z lenistwa mieszkańców
wielu kierowców nie stosuje się
do znaku zakazu wjazdu na tereny przylegające do obu budynków. Co można z tym zrobić?
Problem został zgłoszony na spotkaniu Jerzego Wilka z mieszkańcami dzielnicy Zawada. W przejściu
pomiędzy dwoma wieżowcami
znajduje się uliczka, którą można
dojechać do przedszkola oraz żłobka. Ze względów bezpieczeństwa
widnieje tam znak zakazu wjazdu
z wyłączeniem pracowników oraz
obsługi obu instytucji. Jednak kierowcy dowożący swoje pociechy,
według słów mieszkańców, bardzo rzadko się do niego stosują.
Najczęstsze tłumaczenia to „wjechałem na chwilkę” lub „to tylko
parędziesiąt metrów, co może się
stać?”. No właśnie – to tylko krótki

odcinek drogi. Auto można zostawić przy ulicy Kalenkiewicza i odprowadzić dziecko do żłobka lub
przedszkola. Niestety, tu również
pojawia się problem. Często miejsc
parkingowych w okolicy klatek po
prostu nie ma, więc znalezienie odpowiedniego miejsca, „wciśnięcie
się” zajmuje więcej czasu, niż szybki podjazd pod samo przedszkole.
Zakaz wjazdu nie został tam ustawiony po to, aby uprzykrzyć życie
mieszkańcom. Na terenach wokół
obu budynków bawią się dzieci,
jeżdżą na rowerach, przebiegają
przez uliczkę. A w porannym pośpiechu dowożąc swoją pociechę
do przedszkola możemy na małej
uliczce po prostu nie zauważyć małych przechodniów. Prezydent oraz
dzielnicowi zanotowali problem
i obiecali częstsze kontrole tego
miejsca zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych. Mandat z tytułu niezastosowania się
do znaku „zakaz wjazdu” wynosi
250 zł.

z tego sa pieniadze dla basenu ale Pan Prezydent pewnie nawet o tym nie czytal.... Tradycyjnych basenów
25metrowych do zawodów juz nikt nie buduje-jesli
to ma funkcjonowac to musi byc czesc zabawowo-rekreacyjna!

~ Rafal W

~ wiza

Czy pan Wilk przymierza się do pracy w charakterze
gońca?

jak mosir bedzie tym zarzadzal to bedzie tak jak z lodowiskiem wejscie tylko na godzine dziennie a reszte
czasu bedzie nieczynne masakra jakas

~ informacja

Czy Pan Wilk wie ,że siostra Bernadetta jest w więzieniu i czy wie za co

6

OPINIE/SPOŁECZNE więcej informacji na www.elblag.net

Młoda dziennikarka o prezydencie.
Kłamstwa, ach te kłamstwa

B

ardzo proszę o opublikowanie artykułu. Porusza on kwestie ważne dla losów naszego
miasta i ekipy nim rządzącej. Artykuł dotyczy głośniej sprawy Grupy
Medialnej, której jestem uczestniczką - pisze do nas młoda dziennikarka Redakcji Elbląskiej.
Jako uczestniczka Grupy Medialnej, ta
która domniemanie naruszyła wizerunek miasta, czuję okropny wstręt do
człowieka, który niszczy nas młodych.
Popularny serial telewizyjny zatytułowany „Trudne sprawy” odniósłby
w naszym mieście ogromny sukces.
Kolejne poczynania prezydenta Wilka
i jego podwładnych (czytaj: małych
wilczków) pokazują, jak wiele mają
problemów. Oto powstał filmik, na
którym nasz gospodarz wypowiada
się na temat Grupy Medialnej, zawierając się w słowach „Ja nawet nie
wiem, kto to jest”. Brawo ! Tak trzymać
! Jeszcze Elbląg nie zginął póki JERZY
żyje! Każdy winę usunięcia grupy
zwala na dyrektora IV LO, lecz on
sam takiej decyzji nie podjął. Zapewne Panu Prezydentowi nie podobało
się, że na sesjach zadawaliśmy pytania,
które czekały na odpowiedź zgodną
z prawdą. Trudno było kłamać w oczy
młodzieży, dlatego było to tak niewygodne. Pytania dotyczyły trudnego
problemu bezrobocia. Wciąż czekałam na odpowiedź od prezydenta, jaki
ma pomysł na uzdrowienie Elbląga.
Niestety moje usilnie powtarzające się
zapytania dotyczące tej kwestii, nigdy
nie uzyskały sensownej odpowiedzi.
To właśnie nam młodym, najbardziej
zależy na tym, aby Elbląg pozyskał
nowych inwestorów, żeby znalazły się
nowe miejsca pracy. Bo przecież to
MY w przyszłości będziemy tej pracy
szukać ! Przychodzą, pytają, publikują,
REKLAMA

co zrobić, jak to zatrzymać? Bam! Powstał pomysł, to może ich usuniemy?
Po co młodzież ma się rozwijać? Niech
wyjedzie z Elbląga, jak tysiące innych.
Zastanawia mnie tylko jeden fakt, –
gdybym pracowała i robiła wywiady
na korzyść Pana Prezydenta, pokazując nieprawdę, to tych problemów by
nie było. Ale, no przepraszam, mam
swój honor i mama nauczyła mnie, że
kłamać to nie wolno. Nigdy nie popierałam żadnego ugrupowania politycznego i nigdy nie starałam się wpływać
na czyjąś stratę czy korzyść. To od rozmówcy zależało, jak wywiad się potoczy. Jako młoda dziennikarka, posmakowałam brudnego świata polityki,
i niech Pan wie, Panie Prezydencie,
że motywuje mnie Pan jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, do tego by nie
spocząć w dążeniu do prawdy. Prawdy, która pokaże ludziom jaką mamy
władzę, jakiego– niestety– złego dokonaliśmy wyboru. Po raz kolejny
daliśmy nabrać się na obietnice, które
nigdy nie ujrzały świata dziennego.
Nikt z naszej grupy nie zmawiał się
przeciwko Panu ani przeciwko Urzędowi Miasta. Nie wciskajcie ludziom
kłamstwa, że martwiliście się o nasze bezpieczeństwo. Wszyscy, którzy
byli obecni na obradach Rady mogą
powiedzieć, że byliśmy pod czujną
opieką. A jeżeli tak Pan się martwił, to
czemu nie zagregował wcześniej? Na
sesjach pojawialiśmy się od listopada,
a Pan dopiero w lutym zauważył nasz
domniemany brak opieki. Jednak Niemen w swojej piosence „Dziwny jest
ten świat” miał wiele racji. Czekam na
prawdę płynącą z Pana ust, ponieważ
jeżeli już coś się robi, to ponosi się za
to konsekwencję. Pozdrawiam Pana
Ulubienica – „Uczennica, z którą już
rozmawialiście” ;)

Felieton. Prezydent Wilk

wypromował dwie homoseksualne artystki

N

o i mamy skandal na całą
Polskę.
Wystawa
zdjęć
dwóch
homoseksualnych
pań, wywołała wrzenie, które rozgrzało do czerwoności lokalne media
a elblążan zmusiło do dyskusji na temat odmiennej orientacji płciowej.

wyjaśnia rzecznik Monika Borzdyńska: Niefortunnym było połączenie
w jednym czasie w Centrum Sztuki
Galerii EL wystawy Interaktywny Plac
Zabaw, skierowanej do najmłodszych
dzieci, z dyskusyjną wystawą obyczajową autorstwa obu Pań. Spowodo-

Wystawa w Galerii El for. http://projektpodroz2013.wordpress.com/

Na tej wrzawie na pewno skorzystają
artystki, Elbląg zaś straci. Wystawa
wisiała sobie w Galerii EL od początku
maja br. W tym czasie w mediach nie
ukazał się ani jeden głos sprzeciwu. Co
więcej, ekspozycja była zapowiadana
także na łamach lokalnych mediów
a nawet, o zgrozo, na oficjalnej strony
internetowej Urzędu Miejskiego. Spokój panował do czasu Nocy Muzeów,
kiedy nagle 19 maja wystawa została
zdjęta, a dwie artystki nagłośniły ten
fakt w mediach. Prezydent Wilk wystawę nakazał zdjąć. Ponieważ, jak

wało to, że część rodziców po odwiedzeniu wystawy interweniowała w tej
sprawie do władz miasta. Do Urzędu
Miejskiego wpłynęła również skarga
jednego z mieszkańców w formie mailowej. Jak rozumiem, teraz urzędnicy
miejscy uważnie przyjrzą się wszystkim reklamom, jakie widoczne są na
terenie miasta, a które mogą zobaczyć
dzieci. Chodzi mi generalnie o reklamy wszelkiej maści bielizny, rajstop,
strojów kąpielowych, eksponowanych
przez skąpo ubrane modelki. Idąc dalej
tym tropem, uważać muszą wszystkie

homoseksualne pary, które na chwilę
zapomną się w parku i zechcą okazać
swoje uczucia poprzez pocałunek. Czy
w tym wypadku będzie interweniowała Straż Miejska, przyjmując zgłoszenia oburzonych mieszkańców? Galeria
EL jest dość specyficznym miejscem,
gdzie prezentowane są różnego rodzaju formy przekazu artystycznego.
Także, te o zabarwieniu kontrowersyjnym. Nieporozumieniem jest więc
ograniczenie tej swobody wypowiedzi
artystycznej w związku z interaktywnym placem zabaw – bo Galeria EL to
przede wszystkim galeria sztuki, nie
plac zabaw. Kilka dni temu prezydent
Wilk promował w naszym mieście
Karola Karskiego, kandydata do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska, jak wiemy, jest bardzo wyczulona
na wszelką dyskryminację ludzi, czy to
ze względu na kolor skóry, wyznanie,
narodowość czy orientację seksualną.
Po co więc politycy PiS kandydują
do Parlamentu Europejskiego, skoro oburzenie u nich wywołują dwie
całujące się kobiety? Czy w Brukseli
Karol Karski będzie zasłaniał oczy widząc takie pary? Prezydent Wilk zrobił
świetną, darmową promocję dwóm
artystkom. Dzięki takiej, a nie innej
decyzji prezydenta Elbląga, za chwilę
o dwóch paniach zrobi się w Polsce
głośno. Zostaną pewnie męczennicami na ołtarzu równouprawnienia
orientacji seksualnej. A wystarczyło
poczekać już te kilka dni. Wystawa
zostałaby zdjęta, a o autorkach zdjęć
nikt by już nie pamiętał. Tymczasem
nasze miasto będzie się teraz kojarzyło jedynie z kołtuństwem i zaściankowością w podejściu do tych spraw.
Gratuluję! Marcin Pszczółkowski

SLD w obronie zdjętej wystawy w Galerii EL
Z
e zdziwieniem przeczytałem
w dniu dzisiejszym informację
na jednym z portali internetowych
o tym, iż w naszym mieście doszło do
sytuacji, gdzie artyści o innej niż ogólnie przyjętej orientacji seksualnej nie
mogą wystawiać swoich prac w jednej
z elbląskich instytucji kultury. Jako
człowiek, psycholog, katolik i człowiek
lewicy kategorycznie się z tym nie zgadzam. Szanowny Panie Prezydencie !
Apeluję do Pana o przywrócenie wystawy do Centrum Sztuki Galeria El i udostępnienie jej mieszkańcom Elbląga.
Zapewniam Pana, że treść i forma prac
Liliany Piskorskiej i Martyny Tokarskiej
nikogo nie zgorszy, a wręcz przeciwnie.
Spowoduje, iż będziemy lepiej, bardziej
wyrozumiale traktowali każdą „inność”
ludzką. Poniżej przedstawiam stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS) i Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (ATP)
jako dowód, że homoseksualizm nie
jest chorobą, zboczeniem czy innym
przejawem patologii ludzkiej. „Polskie
Towarzystwo Seksuologiczne jest zaniepokojone krzywdzącym wpływem
społecznych uprzedzeń na funkcjonowanie psychiczne i społeczne osób

homoseksualnych i biseksualnych oraz
jest świadome niechlubnej roli, jaką
w podtrzymywaniu tych uprzedzeń
odegrała niegdyś nauka, która przez
ponad sto lat (do 1973 w USA i do 1991
w Europie) uznawała homoseksualność
za zaburzenie psychiczne. Ówczesne
mniemanie o patologicznym charakterze homoseksualności okazało się
nie poparte faktami naukowymi, lecz
oparte na społecznych uprzedzeniach
od wieków zakorzenionych w kulturze
zachodniej. Dlatego też homoseksualność została
wykreślona z obu
najważniejszych
klasyfikacji zaburzeń psychicznych
– DSM i ICD.
Jednocześnie na
Polskim
Towarzystwie Seksuologicznym, jako
na organizacji naukowej, spoczywa
odpowiedzialność za rozpowszechnianie w społeczeństwie aktualnego stanu
wiedzy seksuologicznej, szczególnie
jeśli społeczna dezinformacja w zakre-
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sie seksuologii podtrzymuje niesłuszną dyskryminację jakiejkolwiek grupy
społecznej”. „Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne - homoseksualna orientacja nie może być uznawana za przejaw niepełnego rozwoju
osobowości lub psychopatologii. Jak
każde uprzedzenie społeczne, uprzedzenie wobec homoseksualności wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne,
przyczyniając się do trwałego poczucia
naznaczenia i głębokiego samokrytycy-

Paweł Nieczuja-Ostrowski:
Walka o lepszą komunikację
z mieszkańcami

D

la współczesnego człowieka
jedną z najważniejszych zdobyczy cywilizacyjnych są narzędzia umożliwiające szybką wymianę informacji w wymiarze globalnym.
Dzięki nim możemy podejmować
decyzje racjonalniej, zarówno te doty-

www.elblag.net/a11908

~ rafal
i tepic.Teraz pan dyrektor galerii El bedzie juz tylko
zalezny od Urzedu Miejskiego.

~ wiza

Nakazy, zakazy to jest „ menedżerstwo „ w wydaniu
pana Wilka. Jeszcze 6 miesięcy.

~ Lucyferek
Paweł Nieczuja-Ostrowski fot. elblag.net

czące spraw codziennych, jak i zasadniczych. Zamierzając kupić jakiś produkt łatwo możemy zapoznać się z jego
specyfikacją, nie wychodząc z domu.
Również wiedza o najważniejszych decyzjach politycznych jest dla społeczeństwa dostępna bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Umożliwiły to już prasa,
radio i telewizja. Wraz z rozwojem narzędzi komunikacyjnych i powstaniem
globalnej sieci internetowej wzrosła
możliwość wymiany myśli i opinii między ludźmi. Obecnie kupując karmę dla
kota czy telefon komórkowy możemy
zapoznać się z opinią ich użytkowników,
często bardzo od nas odległych. Produ-

CZYTELNICY KOMENTUJĄ

~ na tak
Dobrze ,że w tej sprawie zabrał głos Paweł Nieczuja
Ostrowski.Mądry i przyzwoity człowiek

~ Mariusz Lewandowski

Manifest SLD w obronie wystawy fot. elblag.net

informacja, że w parku przy ulicach Mickiewicza i Żeromskiego mają powstać
wiaty. Problem w tym, iż domniemane
ich zainstalowanie ma być akurat w jedynej części parku bezpośrednio sąsiadującej z domami mieszkalnymi. Jest to
niepokojące dla ich mieszkańców, gdyż

W związku z wcześniejszym zakończeniem prezentacji w krużganku
Centrum Sztuki Galeria EL wystawy
dokumentującej film „Podróż” autorstwa Martyny Tokarskiej i Liliany
Piskorskiej, pragniemy wyjaśnić motywy podjęcia niniejszej decyzji.
Niefortunnym było połączenie w jednym czasie w Centrum Sztuki Galerii
EL wystawy Interaktywny Plac Zabaw,
skierowanej do najmłodszych dzieci,
z dyskusyjną wystawą obyczajową autorstwa obu Pań. Spowodowało to, że
część rodziców po odwiedzeniu wystawy interweniowała w tej sprawie do
władz miasta. Do Urzędu Miejskiego
wpłynęła również skarga jednego
z mieszkańców w formie mailowej.
Z otrzymanych od dyrektora Centrum
Sztuki Galeria EL informacji wynikało, że wystawa czynna będzie od 9
maja do Nocy Muzeów włącznie. Po
tym wydarzeniu pracownicy Galerii
EL zdemontowali ją. Zbiegło się to
w czasie z napływającymi skargami
od mieszkańców. Po zapoznaniu się

CZYTELNICY KOMENTUJĄ

www.elblag.net/a11829

zmu u osób zorientowanych homoseksualnie poprzez uwewnętrznienie tego
uprzedzenia.” Wojciech Rudnicki Radny Rady Miejskiej (SLD)

cenci czy projektanci powszechnie już
zasięgają zdania konsumentów starając
się jak najlepiej dostosowywać swoje
produkty i usługi do ich potrzeb.
Szybki wzajemny kontakt to dla nas już
normalność w ogromnej części obszarów codziennego życia. Nie powinny

Niefortunne połączenie, nie
cenzura - stanowisko Urzędu
Miejskiego w sprawie wystawy

Mądrości w wypowiedzi Pana Pawła nie dostrzegam.
Mądry i przyzwoity pisze Pani to zapytam czy człowiek
przyzwoity dla ochrony swoich kolesi porównuje parę
osób do komunistycznego reżimu ? Czy człowiek mądry
podpisze się pod taką błazenadą ? Moim zdaniem
ani mądrości ani przyzwoitości w Panu Pawle nie ma
a szkoda bo nie ładnie kalać pamięć poprzedników...

~ Hacelbery
To ten co rozebrać pomnik Odrodzenia.

więc dziwić oczekiwania takich możliwości w relacjach między mieszkańcami
miasta, a ich reprezentantami w urzędzie (zarówno przedstawicielami władz,
jak i administracją). Czyli zwyczajnie
lepszej, sprawniejszej komunikacji. Dzisiaj mieszkańcy, którzy tak wiele mogą
załatwić w 5 minut zarówno z domu,
w czasie podróży, jak i nawet w kolejce
do lekarza, nie chcą, a często nie mogą
poświęcić godziny lub więcej, by coś
zgłosić lub wyjaśnić osobiście. W tym
celu powstała platforma NaprawmyTo.
pl, która umożliwia szybkie, natychmiastowe (nawet w momencie dostrzeżenia) zgłoszenie awarii czy potrzeby
w przestrzeni miejskiej. Pozwala też
pilnować ich wykonania. Dzisiaj problem, z którym zetknęliśmy się w jakiejś
chwili naszego zaganianego dnia, zwykle zostaje odłożony na później, a potem
zapomniany. Tak też było z pół roku nie
naprawianą sygnalizacją dźwiękową
na skrzyżowaniu Bema-Żeromskiego.
NaprawmyTo.pl jest jednym z narzędzi umożliwiających szybki i skuteczny
kontakt mieszkańców z ich przedstawicielami w urzędzie. Cieszy mnie, że
obecnie w zabiegach o jej powstanie
w Elblągu nie ustaje radna Maria Kosecka. Warto przy okazji zwrócić uwagę na
komunikację z drugiej strony i jej pewne
niedoskonałości, to jest urzędu z mieszkańcami. Podam to na przykładzie informacji przekazywanych sobie przez
mieszkańców o rzekomych inwestycjach miejskich. Od jakiegoś czasu krąży

dobrze wiadomo co często nocami dzieje się w takich wiatach (skrajny przypadek ostatnio miał miejsce w Bażantarni).
Jakiś czas temu powstał w innej, oddalonej części parku kompleks trzech ławek,
gdzie można spotkać się i posiedzieć na
świeżym powietrzu. Zdaje się spełniać
swoje zadanie, jako iż wcześniejsze nocne libacje przeniosły się z placu zabaw
(który został wcześniej już zdewastowany) w dalsze miejsce. Ta część placu
(lub inne oddalone od domów) wydaje
się być więc miejscem właściwszym dla
tego typu planowanych wiat. Zdaje się
jednak, że mieszkańców nikt o zdanie
nie pytał. Sprawa ta wskazuje brak łatwo
dostępnych dla mieszkańców poszczególnych części miasta informacji o planowanych czy przewidywanych w ich
sąsiedztwie zmianach. Pojawiające się
chwilowo doniesienie medialne łatwo
może zostać przeoczone, na spotkanie
z prezydentem ma czas przyjść kilka
osób, a nieskonsultowana właściwie inwestycja może wzbudzić negatywne reakcje mieszkańców, których dotyczyła.
Zaznacza się tu potrzeba stałej platformy, na której w każdej dowolnej chwili
można byłoby sprawdzić i zweryfikować
pojawiające się informacje o drobnych
nawet inwestycjach. Oszczędziłoby to
nieporozumień, a także podniosło poczucie stałego kontaktu z przedstawicielami w urzędzie i realnego oddziaływania na losy swojego najbliższego
otoczenia.
Paweł Nieczuja-Ostrowski

Więc idąc tym tokiem myślenia ja żądam aby Prezydent
odwołał koncert dla papieża który zaplanowany jest
na koniec maja gdyż przekonania które będą na nim
prezentowane godzą w moje wyznanie religijne!!!
Rozumiem że temat jest załatwiony. Z góry dziękuję.

ze szczegółami użyczenia wystawy dyrektor poinformował, że powinna ona
być jednak eksponowana do końca
maja. Tak właśnie wyglądał kontekst
podjęcia decyzji o skróceniu wystawy.
Pragniemy podkreślić, że choć Centrum Sztuki Galeria EL jest instytucją
miejską, to władze samorządowe nie
decydują, jakie wystawy są tam prezentowane. Podobnie dyrektor i kuratorzy wystaw nigdy nie konsultowali
z władzami miasta ich treści. Biorąc
jednak pod uwagę skargi części rodziców odwiedzających w ostatnich
tygodniach Galerię EL, władze miasta
podjęły interwencję u dyrektora tak,
aby prezentacja zdjęć Pań Tokarskiej
i Piskorskiej została skrócona i nie
łączyła się z wystawą dla dzieci.Pragniemy zapewnić, że władze Elbląga,
nawet jeśli nie zgadzają się z treściami
prezentowanymi przez niektórych artystów, nie są przeciwko wolności ich
wypowiedzi.
Monika Borzdyńska
rzecznik prasowy prezydenta

~ NikT
Tu też publikujecie bajki Pani Moniki.?

~ pinokio

dziwnym jest, że skarg nie było w galerii tylko
w urzędzie

~ Tadd

Pani Moniko napisze Pani, że to żart. A jeżeli tak wygląda oficjalna wersja Urzędu to proszę mnie oświecić
kto zamieszkał w naszym mieście, że po jego mailu
prezydent zamyka wystawę ?? Obama, Putin, Jarosław
K, czy jeszcze ktoś inny ?

~ kasaki

„Teeeleeefony, teeeleeefony w mojej głowie!”. Telefony
mieli... i tylko 1 mail do pokazania na dowód, jaka
szkoda :(

Wprowadzono Kartę Dużej
Rodziny a zapomniano
o seniorach

J

ak zasobny jest portfel elbląskiego seniora nie trzeba chyba nikogo informować. Każdy z nas posiada w rodzinie osobę w podeszłym
wieku. Pozycja materialna seniorów
jest nie do pozazdroszczenia. Dlatego proponuję, aby Elbląg, wzorem
innych miast, wprowadził specjalne
karty rabatowe dla seniora – pisze
radna Maria Kosecka (PO).
Seniorzy korzystają ustawowo z wielu
ulg, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład, w porozumieniu z lokalami gastronomicznymi,
wprowadzić dla seniorów zniżki w godzinach przedpołudniowych. Taka akcja ”Starówka dla seniorów”, może
ożywić ruch na naszej starówce przed
południem, kiedy większość lokali gastronomicznych świeci pustkami.
Sądzę, że partnerami projektu powinni być również kina, teatr, muzeum,
ośrodki sportowo-rekreacyjne i wiele
innych placówek. Wprowadziliśmy
Kartę Dużej Rodziny, bardzo dobrze
odebraną przez elbląskie społeczeń-

stwo. Nie zapominajmy również o seniorach, oni również zasługują na specjalne traktowanie. Tym bardziej, że
dzięki odpowiedniemu pokierowaniu
ulgami możemy zaktywizować placówki kulturalne, usługowe i handlowe w godzinach dopołudniowych.
Przede wszystkim jednak zachęcimy
seniorów do korzystania z miejskiej
infrastruktury i pokażemy, że są dla
nas bardzo ważnym elementem lokalnej społeczności.
Maria Kosecka

Maria Kosecka fot. elblag.net

8

MISS PWSZ www.elblag.net

Gala finałowa
Miss PWSZ.

Zobacz naszą fotorelację

C

o to była za noc! Przepiękne
kandydatki na Miss, tłumy
młodych ludzi bawiących się
w klubie Oxiden, żywiołowe rytmy od
DJ Inox’a – to wszystko już niestety za
nami. Poznajcie wyniki wyborów Miss
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu!
Rada Studentów oraz klub Oxiden stanęli na wysokości zadania – Gala Finałowa wyborów Miss była bez zarzutu.
Specjalnie przygotowany wybieg dla
kandydatek, pełna obsługa video oraz
foto, przystojny prezenter i piękna prezenterka. No i oczywiście tłum studen-

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g2790

tów chętnych na to, aby poznać nową
Miss PWSZ na żywo. W taki sposób
powinien żyć Elbląg w każdy weekend!
Kandydatki zaprezentowały się podczas

trzech wyjść, w różnych strojach i kreacjach. Prócz dziewczyn, które uczestniczyły w castingu pojawiły się również
i nowe kandydatki – łącznie 11 osób.
Głosowanie na tą najpiękniejszą oddano w ręce klubowiczów. Organizatorzy
przewidzieli również nagrodę dodatkową – Miss Internautów. Po dłuższej
chwili napięcia prezenterzy przeczytali
wyniki. Prezentują się one następująco:
Miejsce I, Miss PWSZ Elbląg 2014
- Dagmara Buyko
I Vice Miss PWSZ Elbląg 2014
- Patrycja Pawlikowska
II Vice Miss PWSZ Elbląg 2014
- Justyna Januszko
Miss Internautów PWSZ Elbląg 2014
- Justyna Januszko
A co po wyborach? Oczywiście zabawa
do białego rana przy rytmach serwowanych przez DJ Inox’a. Multiplatforma
internetowa elblag.net była patronatem
medialnym całej imprezy.
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Piknik Europejski
Dwa końskie życia znów
uratowane – Batów nie będzie z premierem

O

na ma chorobę sierocą,
kołysze się z boku na bok,
na świat patrzy smutnymi
oczami. Nie ufa mężczyznom, zbyt
mocno ją skrzywdzili. On jest jeszcze młody. Co prawda wciąż nie wygląda dobrze, jest mocno zaniedbany, ale w pamięci u niego blizn jakby
mniej. Pogodny, ufny, od starszych

wa się masowa sprzedaż koni. Część
z tych zwierząt za chwilę trafi na rzeź.
Na teren targu przyjeżdżają zwykle
w ciasnych pojazdach, nieprzystosowanych do przewozu koni. W większości są obite, chore, obrzydliwie
brudne, przestraszone, zaniedbane,
maltretowane również na miejscu
przez swoich właścicieli. Podjeżdża

uczy się ogłady. Dla obydwojga zaczyna się właśnie nowe życie. Historia jakich wiele Pajęczno, blisko 100
km od Łodzi. 10 Maj godzina 5:00,
rześki poranek. Dziewczyny z Nowakowa (gm. Elbląg) penetrują teren
targu, na którym kolejny raz odby-

stary samochód, trochę większy od
żuka, koni w nim sporo. Między zamkniętą klapą a dachem, przez dość
szeroką szparę, widać młode, wystraszone oczy. Źrebięcy głos roznosi się
po ciężarówce. Klapa samochodu się
otwiera. Handlarz donośnym gru-

REKLAMA

bym głosem wrzeszczy, wymachuje
batem, próbuje wypchnąć zwierzę.
Bez skutku. Bierze zamach i brutalnie
wyrzuca z auta zestresowanego, brudnego źrebaka. – I to był nasz 8-miesięczny Taro... – opowiada Karolina
Zagrodzka z Patrolu Interwencyjnego
ds. Zwierząt Gospodarskich z Nowakowa. – Widziałyśmy tę sytuację i od
razu wiedziałyśmy, że chcemy go wykupić. Decyzja była jednogłośna. „On
taki brzydki, bo bez matki chowany.
Matka pod młot poszła wcześniej”
– tyle tylko powiedział nam handlarz. W podobnych okolicznościach
Patrol wykupił 14-letnią Tarę. „Zabierzcie w cholerę jeszcze tę kobyłę.
Nie potrzebuję jej, za psie pieniądze
oddam!”. Za tymi słowami handlarza
kryła się równie przestraszona, z głębokimi urazami psychicznymi klacz.
Oba konie są już w Nowakowie, przeszły badania, są bezpieczne. Dostają
leki, jedzenie, dużo świeżego powietrza i czułości. U Tary dodatkowo wykryto guza- najprawdopodobniej jest
to krwiak od urazu. Klacz ma chorobę
sierocą i tu z pomocą przychodzą jej
nie tylko ludzie. Konie, podopieczne
Patrolu, niczym terapeuci, zwierzęcym językiem i gestami, uczą swoich
nowych kolegów, że kontakt z człowiekiem może być inny niż ten, który
dotąd znali, że przeszłość za nimi, że
teraz zaczyna się właściwe życie.
Nowe imiona dla koni wybrane zostały nieprzypadkowo. – Chcieliśmy
w ten symboliczny sposób podziękować Fundacji TARA spod Wrocławia,
która za każdym razem bierze z nami
udział w targach, walczy o życie i szacunek dla zwierząt, od samego początku wspiera działalność naszego
stowarzyszenia, uczy nas tej niełatwej
pracy – dopowiada Karolina Zagrodzka. – Tym razem na wykup i przewóz koni wydaliśmy ponad 5.000
zł. Pieniądze wspólnie zebraliśmy
z darowizn, za co bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy nam w tym pomogli, zwłaszcza darczyńcom. Przyszłość
Tara, Taro, jak również Kika, Nadziejka, Bell, Siwek, Perfekt i Narcyz czeka
przeprowadzka. Pod koniec czerwca
Patrol przeniesie się do Siemian (pow.
iławski), gdzie już od kilku tygodni
trwa remont stajni. Otwarcie „Sanatorium dla Koni” planowane jest na
28 czerwca w godz.11:00-13:00. Nowe
miejsce pomieści więcej koni niż to
w Nowakowie. Wolontariuszy do
pomocy przy porządkowaniu stajni,
opieki nad zwierzętami czy chętnych
do wpłacania darowizn, Patrol zachęca do kontaktu i odwiedzin. Liczy się
każda pomoc. W Nowakowie natomiast pożegnanie z podopiecznymi
Stowarzyszenia planowane jest na 7
czerwca w godz.11:00-13:00. Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny ds.
Zwierząt Gospodarskich Nowakowo
Trzecie 59/2, 82-300 Elbląg tel. 794000-966 (Karolina Zagrodzka) karolinazagrodzka@wp.pl tel. 795-600-862
(Aneta Kowalewska) anetakowalewska@wp.pl

Donaldem Tuskiem

P

ogoda nie dopisała, ale elblążanie tak. Tłumnie zgromadzili się na Bulwarze Zygmunta, aby wziąć udział w pikniku
europejskim z okazji 10-lecia naszego wejścia do Unii Europejskiej.
Premier Donald Tusk powiedział
dziś, że Polska doskonale wykorzystała te 10 lat w UE, czego zazdroszczą nam inne kraje Europy Wschodniej.
Mimo kiepskiej, deszczowej pogody,
elblążanie tłumnie zgromadzili się
dziś na Bulwarze Zygmunta Augusta,
aby uczestniczyć w pikniku europejskim. Odbywa się on z okazji 10-lecia
naszej obecności w Unii Europejskiej.
Uczestnicy pikniku mogli odwiedzić
wiele stoisk uczelni, organizacji czy
samorządów (w tym Elbląga). Dla
dzieci rozstawiono liczne zjeżdżalnie
i urządzenia do zabawy. Na scenie
zaś trwały koncerty muzyczne. Około godz. 11.30 na scenie pojawili się
premier Donald Tusk oraz marszałek

mamy prawo powiedzieć - podobnie
jak w Gdańsku, Słupsku, na Śląsku,
w Lubuskiem, na Zachodnim Pomorzu, na całej Warmii i Mazurach,
że my tutaj Europę budowaliśmy od
pierwszych dni po wojnie - powiedział szef rządu. Jak dodał, to właśnie
w takich miastach, jak Elbląg i setkach innych polskich miejscowości,
„Niemcy kiedyś budowali, żeby zniszczyć, Rosjanie przyszli, żeby zniszczyć
bez budowania”. - Dopiero Polacy po
1945 roku - mimo, że wcale nie byliśmy pewni, ile tego dziedzictwa, jakie
przyniosła nam historia, jest nasze,
a ile (jest) dziedzictwa innych narodów, ale nie zastanawialiśmy się, tylko
odbudowaliśmy te miasta, wiedząc, że
to jest być może najważniejsze zobowiązanie wobec tej ziemi, całej Europy - zaznaczył premier. Tusk powiedział też, że kiedy patrzy na polskie
miasta, wielki polski wysiłek, to może
z dumą powiedzieć, że „my tę Europę tutaj budujemy od dziesiątek lat”.

Piknik europejski z premierem Donaldem Tuskiem. fot. Konrad Kasprzak

województwa Jacek Protas. - Kiedy
patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje
poza naszą wschodnią granicą, to myślimy chyba sobie z ulgą, wszyscy bez
wyjątku, od prawa do lewa, niezależnie od partii politycznych i poglądów,
jak dobrze, że nam Polakom udało się
te 10 lat naprawdę nieźle wykorzystać.
Nie wszystko nam jeszcze wychodzi, ale uwierzcie mi, że wszyscy lub
prawie wszyscy nam tych 10 lat zazdroszczą, a szczególnie nasi sąsiedzi,
pobratymcy zza wschodniej granicy powiedział Tusk. Jak podkreślił, nasi
wschodni sąsiedzi „nie mają żadnej
wątpliwości, że to my Polacy wygraliśmy wielki los na loterii, a mówiąc
precyzyjnie - dostaliśmy szansę na
tej historycznej loterii i ją dobrze wykorzystaliśmy”. - Europejskiej szansy
nikt nam nie dał za darmo. W Elblągu, kiedy patrzymy (na to), co Polacy w tym mieście zrobili, nie w ciągu
ostatnich 10 lat, ale od 1945 roku, to

- Nikt nam nie dał Europy, myśmy
ją sami tutaj przynieśli, sami ją tutaj
zbudowaliśmy - podkreślił. - Mamy
prawo w Elblągu, w dziesięciolecie
(wejścia Polski do UE) głośno mówić,
że potrzebujemy silnej i bezpiecznej
Polski w silnej i bezpiecznej Europie
- oświadczył premier. - Za to wam tu,
w Elblągu, chciałem też bardzo podziękować. Jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim - i poprzednim
pokoleniom, i poprzednim premierom i prezydentom - wszystkim bez
wyjątku, bo to jest wasz sukces, nie
mój, nie władzy, tylko wszystkich Polaków - podkreślił szef rządu. Elblążanie gromkimi brawami zareagowali
na przemówienie Donalda Tuska.
Następnie premier i marszałek kroili
okolicznościowy tort na 10-lecie naszej obecności w UE. Ciasto rozdali
dzieciom. Premier Tusk ruszył także
w tłum, odwiedzając stoiska wystawione na terenie festynu.
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Zdrowe stopy CH Ogrody

Zobacz, co dzieje się na budowie

lin w pięcie to dłuższy proces i wymaga kilku wizyt w gabinecie specjalisty.
Pielęgnacja pękających pięt wymaga
stopniowej ingerencji Podologa –
inaczej problem zostanie pogłębiony.
Pedicure podologiczny to najlepsze
rozwiązanie dla takich stóp. To gruntowna i głęboka pielęgnacja zmienionej skóry .
alący problem – wrastające paznokcie Gabinet Podologii to
miejsce, które jest ostatnim rozwiązaniem, przed interwencją chirurga,
który po prostu paznokieć zrywa.
Zawansowana technologia w kosmetologii, pozwala uratować paznokieć
przy zachowaniu komfortu pacjenta
i co najważniejsze bezbolesnego przeprowadzenia zabiegu. Przełomowym
rozwiązaniem w tego typu usługach
jest zastosowanie klamry korygującej,
która pozwala stopniowo nakierować
płytkę do prawidłowego wzrostu.
Cały zabieg trwa zaledwie 60 minut
a przeprowadza go kosmetyczka-specjalista z zakresu podologii.
elna diagnoza i szybkie działanie. Jedną z przyczyn powstawania odcisków jest noszenie za ciasnego lub źle wyprofilowanego obuwia.
Ale też obuwia na cienkiej podeszwie,
która zwiększa nacisk stopy na podłoże. Wybierajmy zatem buty o elastycznej gumowej podeszwie z szerokimi
przodami, najlepiej wyprofilowanej
podeszwie z niezbyt wysoką koturną
lub szerokim obcasie. W takim bucie
stopa ma większą przyczepność do
podłoża, stoi stabilniej, jednocześnie przyjmując równomiernie ciężar
ciała w trakcie chodzenia. Pękające
pięty to często problem nadwagi lub
zbyt głębokie otarcie skóry na pięcie. Natomiast paznokcie wrastają bo
często są źle podcinane. Niektórych
problemów można uniknąć inne wymagać będą stałej opieki specjalisty
Podologa. Prawdą jest ze 98 % ludzi
przychodzi na świat ze zdrowymi stopami. Inne dane mówią że ponad 80
% ludzi ma przynajmniej jeden problem z opisanych powyżej. Wiec jeśli
i Ty masz poważny podologiczny
problem lub obserwujesz niepokojące cię zmiany na skórze w obrębie
stóp, zapraszamy na bezpłatną konsultację. Wszystkie zabiegi podologiczne w Salonie Urody Marzena
Gross wykonywane są przy użyciu
specjalistycznych kosmetyków oraz
z użyciem profesjonalnego sprzętu
podologicznego z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych.
Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów to dla nas priorytet.

P

C
O

dparzenia, otarcia, odciski
w obrębie stóp oraz pękające
pięty, to zmora wielu osób w każdym wieku. Jedyną metodą na przywrócenie zdrowia stopom, jest zrozumienie przyczyn powstawania
bolesnych zmian, ich eliminacja,
profilaktyka i prawidłowa pielęgnacja. Kiedy zawiedzie, któryś z tych
elementów nasze stopy zaczynają
dawać sygnały, w postaci zrogowaceń. Jeśli masz bolesne zgrubienia na
palcach stóp, pod nimi, w okolicach
śródstopia czy pod dużym placem,
pod paznokciami, z całą pewnością
masz odciski, a Twoje stopy potrzebują szybkiej pomocy specjalisty Podologa.

stopy, na pięcie lub dużym palcem
pojawiają się z kolei modzele. Wszelkie odciski na stopach powstają w wyniku długotrwałego uciskania i ocierania. Patrząc na stopę z odciskami,
widzimy wyraźnie sposób rozłożenia
ciężaru ciała w trakcie chodzenia.
W miejscach szczególnie obciążonych, nacisk sprawia tworzenie
zgrubień, następnie skóra ciągle uciskana powoli obumiera, rogowacieje
odkładając swoje warstwy, tworząc
bolesny i nieestetyczny np. modzel.
Modzele początkowo nie powodują
dużego dyskomfortu. Są ale nie boląto najlepszy moment na usunięcie
zmian w gabinecie specjalisty Podologa. Modzele, które pozostawimy
na stopie z czasem mogą się zmienić
w bardzo poważne zmiany ze stanem
zapalnym. Nagniotki to zazwyczaj
bolesne zmiany, dokuczają zaraz po
powstaniu, ponieważ są ukorzenione – w związku z tym może je usunąć
tylko specjalista Podolog. Bagatelizowanie powstałych odcisków, może
powodować ich przerost w duże formy –wielko powierzchniowe modzele i bardzo bolesne nagniotki, które są
trudniejsze do usunięcia.
ękające pięty- boli i jest niebezpieczne To duży problem dla
klienta. Popękana i wysuszona pięta,
bolesne krwawiące rany bolą, ponad
to mogą być podłożem dla bakterii
i wirusów. No i oczywiście nie dodają
urody stopom. Za pękanie piet mogą
odpowiadać nadwaga, złe obuwie
lub nieodpowiednia pielęgnacja np.
nieumiejętne ścieranie pięt. Kuracja
w gabinecie podologicznym polega
na umiejętnym oczyszczaniu powstałych szczelin specjalistycznym
sprzętem oraz aplikacji leczniczych
preparatów, które łagodzą powstałe
rany. Niwelowanie szczelin i rozpad-

P
C

zym są odciski? Pod tą nazwą
kryją się wszelkie zrogowaciałe
odgniecenia. Odciski powstają przede wszystkim w obrębie skóry stóp,
ale także dłoni. Różnią się kształtem
i miejscem ich powstawania. Na górnych częściach palców stóp powstają
tzw. nagniotki (bywają bardzo bolesne z korzeniem umiejscowionym
w środku odcisku. Pod powierzchnią

Gabinet Podologii- zdrowe stopy
Salon Urody Marzena Gross
Elbląg u. Nitschmanna 20-22 I piętro
tel. 55 236 22 88
e-mail: salonurody@salonurody.pl

W

budynku nowej części
Centrum
Handlowego
Ogrody rozpoczęto izolację parkingów, a także prace przy
fasadzie Galerii. Główne prace żelbetowe zakończą się w połowie czerwca. Na placu budowy nowej części
Centrum Handlowego Ogrody prace
przebiegają według wyznaczonego
harmonogramu.
Na poziomie +3 prace budowalne
zbliżają się ku końcowi, a zakończenie
głównych prac żelbetowych planowane jest na połowę czerwca. Generalny wykonawca projektu rozbudowy
Centrum, firma PORR (Polska) S.A.,
zaczął montaż instalacji chłodzenia
oraz prace przy fasadzie Galerii od ulicy Ogólnej. Wystartowały także prace
izolacyjne parkingów na poziomie
drugim i trzecim. Zgodnie z planem
budowy, w czerwcu planowane jest
wejście na wykop pod dalszą część rozbudowy Galerii. Niebawem rozpoczną
się również prace wewnątrz budynku
związane z montażem centrali wentylacyjnych oraz chodników ruchomych.

Express, Matras, Wojas, Quiosque,
Apteka Centrum, Lara Fabio, Orange, Crux, YES, Esotiq, pralnia Perfect
Clean, Plus GSM, T-mobile, In Medio,
Play, Marilyn, Piekarnia Raszczyk,
Kantor, Yves Rocher oraz Apart na
pasażu w formie dwóch stoisk. Nieprzerwanie swoich klientów obsługuje hipermarket Carrefour. Stopień
komercjalizacji Ogrodów po rozbudowie przekroczył już 70%. Po zakończeniu prac budowlanych na dwóch
poziomach handlowych znajdzie się
130 sklepów i punktów usługowych,
m.in. Media Markt, Reserved, H&M,
New Yorker, Cropp Town, Mohito, Ca-

ZOBACZ NA ŻYWO

www.elblag.net/k218

maieu, Sizeer, Rossmann, Home&You,
McDonald’s, Lavard, Apart, Ziaja,
Trojan Horse, Grycan, Ochnik, Dobre
Smaki, Brange, Delikatesy Kogutek,
Cukiernia Sowa, Jubimax, Swiss, Jubirex, Centrum Wczasowe Wakacje.pl

Po nitce do piękna!
lifting twarzy za pomocą nici

Z

zazdrością spoglądamy na piękne
aktorki, które wydają się nie starzeć
i także marzymy o liftingu. Oczywiście
oprócz wysokich kosztów takich zabiegów dochodzi jeszcze bolesny okres
rekonwalescencji po operacji plastycznej. W Polsce popularne stają się już
nowoczesne zabiegi liftingujące, wykonywane za pomocą wchłanialnych nici
napinających skórę.
Z wiekiem skóra twarzy wiotczeje i osuwa się w dół. Niektóre z pacjentek mówią,
że działa na nie grawitacja czyli przyciąganie ziemskie. Starzenie się skóry wynika m.in. z uszkodzenia włókien kolagenowych i elastycznych, które stanowią
rusztowanie w skórze. Osoby, które nie
potrzebują jeszcze liftingu operacyjnego
mogą skorzystać z mało inwazyjnej metody medycyny estetycznej tj. zbiegu z użyciem nici unoszących skórę. Nici wprowadza się pod skórę, za pomocą igiełek
lub kaniul. Nie wymaga to nacięć, więc
nie ma możliwości pozostawienia blizny,

ale efekty są porównywalne z tymi po liftingu chirurgicznym. Nici są wyposażone
w małe zaczepy (haczyki), umożliwiające
stabilne zamocowanie w skórze. Wygładzenie zmarszczek następuje poprzez odpowiednie naciągnięcie wprowadzonej
nici. Dodatkowo wokół nici tworzy się
nowy kolagen, który napina zwiotczałą
skórę, przedłużając efekt liftingu. Widać
to najwyraźniej po paru miesiącach. Za
pomocą nici możemy unosić opadające
policzki oraz brwi, a także niwelować
zmarszczki przy oczach i na policzkach.
Obecnie lekarze stosują kilka rodzajów
nici, z których każda przeznaczona jest
do innego rodzaju zabiegu. Lifting tkanek twarzy za pomocą wchłanianych nici
jest bowiem metodą służącą nie tylko do
walki z oznakami starzenia, ale jest zabiegiem pobudzenia skóry do produkcji
kolagenu, jest to również zapobieganie
procesowi starzenia się. Lekarz dostosowuje rodzaj nici i ich sposób implantacji
w tkankach, do indywidualnych potrzeb

tak, aby uzyskać wymarzony kształt
twarzy. U pacjentów poddających się
liftingowi twarzy za pomocą nici, efekt
estetyczny zazwyczaj utrzymuje się do 2
lat, ale w każdym momencie można zaimplantować dodatkowe pojedyncze nici
podtrzymujące maksymalny efekt, tak
więc terapia może trwać stale.
Gabinet Dermatologii i Medycyny
Estetycznej ,
Dr n. med. Danuta Dabrowska
ul. Kowalska 1-2/L, winda, III-cie piętro,
Stare Miasto, 82-300 Elbląg
www.danutadabrowska.pl
Od końca maja 2014 – nowa siedziba: Medesta Klinika Medycyny
Estetycznej lekarz dermatolog Danuta Dąbrowska i Partnerzy
ul. Legionów 8C, 82-300 Elbląg
www.medesta.pl Zapraszamy!
REKLAMA

Szpital Miejski otrzyma większą dotację? Szałas bezdomnych
Odpowiedź od Marszałka Jacka Protasa

I

nformowaliśmy o wysłanym liście z uwagami przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Sławomira W. Malinowskiego do
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa. List
zawierał uwagi dotyczące projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20142020. Ważnym faktem było to, iż
w poprzednim rozdaniu środków na

na infrastrukturę zdrowotną i społeczną. „Mój sprzeciw budzi także
redukcja środków planowanych na
ochronę zdrowia na lata 2014-2020.
Z poziomu 40 milionów Euro przeznaczonych na ochronę zdrowia w latach 2007-2013 planuje się spadek do
25 milionów Euro na lata 2014-2020.
Założenia te, tym większy budzą
sprzeciw, że na tzw. „e-usługę” założono w RPO WiM na lata 2014-2020

Jacek Protas fot. Archiwum elblag.net
Prace budowlane w CH Ogrody fot. Bartłomiej Ryś

Dzięki sprawnemu przebiegowi prac
budowlanych termin otwarcia nowej
części Centrum pozostaje bez zmian.
Postępy w budowie można śledzić na
bieżąco poprzez kamerę internetową umieszczoną na stronie Centrum:
www.centrumogrody.pl, gdzie dostępne są również zdjęcia i filmy obrazujące postęp prowadzonych prac. Obecnie w zmodernizowanej części Galerii
dla klientów jest już otwartych 27 sklepów. Swoje salony w przebudowanej
części Ogrodów otworzyły już sieci
RTV EURO AGD, CCC, Deichmann,
House, Sinsay, Douglas, Orsay, Vision
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oraz wielosalowe 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) S.A. Oficjalne otwarcie kompleksu po rozbudowie planowane jest na koniec 2014
roku.

lata 2007-2013 szpitale specjalistyczne tzw. marszałkowskie, mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości
blisko 135 tys. zł, przy czym na szpitale powiatowe zostało przeznaczone
tylko około 17 tys. zł. Szpitalom województwa warmińsko-mazurskiego
w ostatnim czasie został przedstawiony do konsultacji projekt RPO
Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
zaznaczał w swoim piśmie, iż w projekcie znów zakłada się preferowanie
szpitali specjalistycznych. Takie założenia budzą jego wielki niepokój. Nie
widzi on zasadności w proponowanej
dystrybucji środków przeznaczonych

kwotę aż 70 milionów Euro! Prawie
trzykrotnie więcej niż na ochronę
zdrowia!” - dodaje Radny Miasta Elbląg w swoim piśmie. W tej chwili
Sławomir W. Malinowski otrzymał
odpowiedź od Marszałka Jacka Protasa. Jak informuje nas Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Rozumiem, że
Zarząd Województwa nie ma pełnej
swobody w dysponowaniu środkami
unijnymi. Musi poruszać się w ramach zakreślonych przez Komisję Europejską. Na szczególną uwagę w całej odpowiedzi Marszałka zasługuje
fragment „... w stosunku do przedłożonego do konsultacji społecznych
projektu RPO WiM 2014-2020, mając

świadomość potrzeb regionu w tej
płaszczyźnie, Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na ten
obszar wsparcia”. Mowa o projektach
podwyższających standardy zarówno
obiektów ochrony zdrowia, jak i wyposażenia medycznego. W związku
z powyższym możemy zauważyć,
iż jest to dość dobra wiadomość.
Zwłaszcza, że pomimo sytuacji, gdy
Zarząd Województwa nie ma pełnej
swobody
dysponowania środków,
można w lepszy
sposób wydać unijne fundusze. Negatywne opinie, także
dyrektorów szpitali
powiatowych dotyczących przyjętego
RPO, pomogły uzyskać większą dotację. Dzięki temu
Szpital Miejski z Elbląga będzie mógł
otrzymać wyższe
wsparcie finansowe, co pomoże lepiej
dbać o zdrowie mieszkańców. Sławomir W. Malinowski na koniec dodaje
jedną dygresję, która mu się nasuwa
po przeczytaniu odpowiedzi od Jacka
Protasa: Jako przedstawiciel władzy
samorządowej powinien zwracać
baczniejszą uwagę na język pism, które przygotowują jego urzędnicy. Przeraża bowiem słowotok i urzędnicza
nowomowa. Aż roi się od wszelkiego
rodzaju: „w tej płaszczyźnie”, „cele
tematyczne”, „wymiary tematyczne”,
„koncentracja tematyczna”, „w kontekście”. Można prościej, przejrzyściej, po prostu - piękniej po polsku.

na Mazurskiej kilkaset metrów
od nowych boisk

S

potkania mieszkańców poszczególnych dzielnic z prezydentem
ujawniają szereg większych lub mniejszych problemów. O niektórych z nich
nigdy byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie ludzie, którzy najlepiej wiedzą
co dzieje się w ich otoczeniu. O szałasie osób bezdomnych tuż przy nowych
boiskach na Mazurskiej, również poinformowała mieszkanka. Według niej,
dość duża grupa osób bezdomnych
w krzakach tuż przy nowych boiskach
na ulicy Mazurskiej urządziła sobie
noclegownię. Prowizoryczne „łóżka”
sklecone z kilku kartonów, parę cegieł,
palenisko. Według mieszkanki, każdej
nocy jest widoczny w tamtym miejscu ogień, można usłyszeć krzyki, a to
wszystko dosłownie 100 może 200 metrów od nowych boisk. Postanowiliśmy
sprawdzić to miejsce. Gdy nie ma tam
bezdomnych naprawdę ciężko znaleźć
to miejsce. Ukryte za gęstymi krzaka-

wreszcie dotrzeć do „noclegowni”. Na
miejscu rzuca się w oczy przede wszystkim duży śmietnik. Wokół leżą kartony,
puszki po piwie, pobite szklane butelki.
Da się zauważyć kilka miejsc „wyleżanych” - prawdopodobnie rozłożone
kartony i ziemia pod nimi służą jako
„łóżka”. Warunki spartańskie, typowa
noclegownia osób bezdomnych na czas
letni. Jeden z mieszkańców na spotkaniu z prezydentem głośno zapytał: A co
oni mają zrobić, gdzie pójść i mieszkać,
skoro są bezdomni? Może Pani zamiast
narzekać mogłaby im pomóc, wskazać
ośrodki gdzie mogliby się udać? Niestety, większość osób bezdomnych, pomimo tego, że posiadają odpowiednią
wiedzę na ten temat, nie szuka pomocy.
W każdym ośrodku pomocy przebywająca tam osoba musi bezwzględnie
stosować się do głównego punktu regulaminu – zakaz spożywania jakiegokolwiek alkoholu. A z tym, jak to z każ-

mi i wysokimi drzewami, dla postronnych obserwatorów jest praktycznie
niewidoczne. Po wejściu w lasek musimy przejść jeszcze kilka metrów, aby

dym nałogiem, bywa różnie. Miejsce to
zgłosiliśmy zarówno do Straży Miejskiej
oraz Policji z prośbą o częstsze patrolowanie tego terenu.

Koczowisko bezdomnych fot. Bartłomiej Ryś
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Opustoszałe działki inwestycyjne.

Czy miasto odzyska pieniądze?

kamery.elblag.net
35 kamer LIVE! z Elblaga i okolic
Z dumą informujemy, że platofrma internetowa elblag.net nieustannie powiększa się o nowe kamery, wyświetlające na żywo obraz z Elblaga i okolic.
Zauważyliśmy, że projekt przynosi wiele
radości szczególnie tym, którzy z Elbląga

wyjechali i nieustannie tęsknią za swoją
małą ojczyzną. Obecnie, oprócz Elblaga
można zobaczyć obraz z Braniewa, Malborka, Nowego Stawu i Stegny. W planach zaś są kolejne kamery. Zapraszamy
na kamery.elblag.net!

W
REKLAMA

Elblągu jest wiele opuszczonych działek. Wiele
w dogodnych lokalizacjach. Właściciele tych terenów
powinni płacić miastu należności,
których nie ma. Inwestycje również
się nie rozpoczęły i raczej nie rozpoczną. Hotel Ibis oraz Porto 55 pozostają na razie tylko na papierze.
Hotel Ibis Jak informowaliśmy jakiś
czas temu, do kasy miasta powinno
wpływać 100 tysięcy złotych co roku
z tytułu kar umownych za brak realizacji inwestycji. Od 2009 roku miasto
wysłało cztery wezwania do zapłaty.
W tej chwili trwa sprawa sądowa, więc
wstrzymano odzyskiwanie należności.
Ponad pięć lat temu działkę przy ul.
Tysiąclecia o powierzchni 0,22 hektara
zakupiła za ponad 817 tysięcy złotych,
spółka córka Grupy Orbis - Hekon
Hotele Ekonomiczne w Warszawie.
Na działce miał stanąć hotel typu Ibis
– w zamierzeniach inwestora o standardzie dwu lub trzy gwiazdkowym.
Inwestor deklarował wybudowanie
obiektu pięciokondygnacyjnego ze
110 pokojami hotelowymi. Spółka
Hekon nie zgadza się na płacenie kar
umownych. 16 października 2013 r.
Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział
I Cywilny oddalił powództwo Hekon
Hotele Ekonomiczne S.A. w Warszawie o zwrot od pozwanej Gminy Miasto Elbląg kwoty 200.000 zł, tytułem
nienależnie otrzymanego przez nią
świadczenia w postaci kary umownej.
Ponadto Spółka domagała się ustalenia nieistnienia obowiązku zapłaty na
rzecz pozwanej Gminy kary umownej
w kwocie 100.000 zł za rok 2012 r. Sąd

Działka pod planowaną Galerie Porto fot. Konrad Kacprzak

Okręgowy w Elblągu potwierdził wyrokiem zasadność naliczania Spółce
kar umownych z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości
położonej w Elblągu przy Alei Tysiąclecia. Kary umowne wynoszą po
100.000 zł za każdy rok zwłoki i płatne
są do 31 stycznia każdego roku - informuje nas Łukasz Mierzejewski z biura
prasowego prezydenta. Spółka Hekon
Hotele Ekonomiczne nie zgodziła się
z decyzją Sądu Okręgowego w Elblągu
i dnia 15 listopada 2013 roku wniosła
do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu. Aktualnie prowadzone jest przed sądem postępowanie
w sprawie zasadności naliczania kar.
W związku z tym, miasto nie może
wysyłać wezwań do zapłaty. 17 grudnia
2013 roku Hekon wpłacił na rachunek
Gminy Miasto Elbląg kwotę 100 tys. zł,
jako karę za 2012 rok. Wpłata ta jednak została zaksięgowana na najstarsze
niezapłacone zobowiązanie spółki tj,
na karę za rok 2011 – dodaje Łukasz
Mierzejewski. W pierwszej kolejności
z powyższej wpłaty zaspokojono odsetki za zwłokę. Za rok 2013 kara nie
została jeszcze naliczona. Pozostaje
nam czekać na decyzję Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Działka Porto 55 Inaczej rzecz się ma przy temacie działki,

ZOBACZ NA ŻYWO

www.elblag.net/k101

gdzie miała powstać Galeria Handlowa Porto 55. Miała to być pierwsza
śródmiejska galeria. Niestety duńs-
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ki developer, który był właścicielem
działki porzucił wszelkie inwestycje
w Polsce, w tym tą w Elblągu, i ogłosił
upadłość. Firma Sjaelso nabyła działkę
od prywatnego inwestora. W latach
90, nikt nie myślał o zawieraniu
w umowach informacji o karach
umownych – informuje Łukasz Mierzejewski. Podczas kadencji prezydenta Grzegorza Nowaczyka, developer
wystąpił o możliwość rozkopania ulicy
Nowowiejskiej w celu przełożenia sieci. Miasto miało się tym zająć, a duńska
firma miała opłacać faktury. Eurovia,
która realizowała to zadanie, wystawiała faktury dla miasta, a inwestor miał
zwracać należności. Wiceprezydent Janusz Hajdukowski polecił prawnikom
miejskim sprawdzić stan zobowiązań,
jakie w stosunku do miasta ma Sjaelso
i rozpocząć procedurę zabezpieczenia działki na poczet tych należności.
Niestety inwestor ogłosił upadłość,
a całość przejął Syndyk masy upadłościowej. - Sjaelso dwie faktury na
kwotę w sumie 777 222,84 zł zapłaciło.
Nie potrzebne były wówczas żadne
windykacje ani działania komornicze
- dodaje Łukasz Mierzejewski. - Nie
zapłacono kolejnych faktur, bo spółka
upadła. Winni miastu są dokładnie 1
682 777, 16 zł brutto. Miasto przygląda się w tej chwili działaniu syndyka
masy upadłościowej w celu odzyskania pieniędzy. Jak się okazuje, chce
on sprzedać całą działkę wraz z projektem. Niestety, nie wiadomo czy są
zainteresowani tym inwestorzy. W tej
chwili trwa naprawa nawierzchni przy
ul. Nowowiejskiej ul. Pilgrima, a także
parkingu przy sklepie Biedronka.

Nowe zjawisko – Teatr na Ogrodach

N

owym zjawiskiem podczas
11. Letnich Ogrodów POLITYKI będą plenerowe
spektakle teatralne, odbywające
się w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta: „Pielgrzymka” i „Ulro”
w wykonaniu gdańskiego Teatru
Snów oraz „Kucharz na ostro” –
spektakl Teatru Formy z Wrocławia.
Zapraszamy!
Od czterech lat 11. Letnim Ogrodom
POLITYKI organizowanym przez
Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA towarzyszą spektakle teatralne.
Tak będzie i w tym roku, choć tym
razem teatr wyjdzie na ulice i pojawi
się w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta. Pokażemy trzy spektakle
teatralne dwóch uznanych, występujących na całym świecie i zdobywających liczne nagrody teatrów: Teatru
Snów z Gdańska – najważniejszego
teatru ulicznego w Polsce, założonego ponad dwie dekady temu przez
Zdzisława Górskiego i Teatru Formy
z Wrocławia – operującego międzynarodowym językiem gestu, który
od 1996 prowadzi jego założyciel Józef Markocki. Spektakl plenerowy pt.
„Pielgrzymka” w wykonaniu gdańskiego Teatru Snów – środa 4 czerwca,
godz. 17.15, ulica Stary Rynek (przed
Ratuszem Staromiejskim) Spektakl
o pielgrzymowaniu przez życie, oczekiwaniu cudu, potrzebie zachwyceń
– opowiadający o nas wszystkich,

bo wszyscy jesteśmy pielgrzymami.
Widzowie wędrują w tym spektaklu
razem z artystami przez Stare Miasto. Szlak przejścia: sprzed Ratusza
Staromiejskiego w kierunku Biblioteki Elbląskiej. Spektakl plenerowy
pt. „Kucharz na ostro” w wykonaniu
wrocławskiego Teatru Formy – piątek
6 czerwca, godz. 19.30, dziedziniec Biblioteki Elbląskiej „Kucharz na ostro”

REKLAMA

pisał „władza rozumu przekształca
dla człowieka świat w piekło za życia”.
Jesteśmy zagubieni i ciągle doskwiera
człowiekowi poczucie bezsensu. Spektakl to unaocznienie tych słów przedstawione w dość zaskakującej formie.
W takim świecie trudno żyć, tworzyć
i pracować. Jednak ciągłe walki ostatecznie ze słabości czynią siłę. Efekt
przedstawienia dodatkowo potęgowa-

Babadook Thriller/ 92 min.
Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki 2D
Animowany / Familijny / Fantasy
Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki 3D
Animowany / Familijny / Fantasy
Kadr z przedstawienia fot. nadesłane

to czarna komedia garnizonowa, nawiązująca do tradycji komedii związanych z tematem wojskowym tj. „Pułkownik Kwiatkowski”, „Dobry wojak
Szwejk”, czy „Jak rozpętałem II wojnę
światową”. Mnóstwo humoru i goto-

Zagrają Barkę na sto gitar
27 kwietnia w Watykanie odbyła się
jedna z największych uroczystości
2014 r. – kanonizacja Jana Pawła II. Elbląg, jako miasto, które miało zaszczyt
gościć Papieża Polaka i jest mocno
związane z Jego nauką, także włączyło się w celebrację tego wyjątkowego
wydarzenia . Zapraszamy na imprezę
„Świętowanie z Janem Pawłem II”, któ-

wana w trakcie spektaklu grochówka,
którą na koniec aktorzy częstują publiczność. Jednym z elementów scenografii tego spektaklu jest zabytkowy
gazik GAZ 69. Spektakl plenerowy pt.
„Ulro” w wykonaniu gdańskiego Teatru Snów – sobota 7 czerwca, godz.
22.30, ul. Stary Rynek (przed Ratuszem Staromiejskim”).
„Urlo” to opowieść o miejscu wysoce

ra odbędzie się 31 maja na elbląskiej
starówce. Tego dnia elblążanie zagrają
umiłowaną pieśń Papieża - „Barkę” i to
aż na 100 gitar. Zachęcamy do przyłączenia się do wspólnego grania i śpiewania
wszystkich mieszkańców miasta. W programie znajdzie się też piknik rodzinny
i koncert „Elblążanie Janowi Pawłowi
II”. Na scenie głównej na Starym Rynku

rozwiniętym, wymarzonym, w którym wszystkie potrzeby są zaspokajane i nie można być nieszczęśliwym.
Ten spektakl pełen efektów świetlnych
i dźwiękowych na pewno zrobi wrażenie! Czesław Miłosz w „Ziemi Ulro”

ny był przez oświetlenie, które nocą
przybierało szczególny charakter. Do
tego wszystkiego szczudła, kostiumy,
świecące żarówki i drabiny tworzące konstrukcyjna [...] Izabela Kostun
Portal Wiadomości24.pl

będzie można usłyszeć Orkiestrę Wojskową z Elbląga, zespoły szkolne, schole
parafialne, a także o godz. 19.00 utwory
dedykowane Ojcu Świętemu, wykonane przez młodych elbląskich artystów.
Programowi artystycznemu będą towarzyszyć rozmaite stoiska tematyczne i
punkty gastronomiczne. W sobotę, w
katedrze Św. Mikołaja od godz. 12:00 do
godz. 21:00 wystawiona będzie relikwia
krwi Jana Pawła II, którą otrzymaliśmy
od kardynała Stanisława Dziwisza. Każ-

dy będzie miał możliwość uczczenia relikwii i modlitwy. Na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędą się zawody sportowe,
występy grup szkolnych, przedszkolnych
i zespołów tanecznych. Na starówkę zawita Mobilne Muzeum Jana Pawła II,
które jest projektem krakowskiego Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Na
wystawę złożą się osobiste pamiątki po
Ojcu Świętym oraz zdjęcia. Ekspozycja
została przygotowana w 18-metrowej
ciężarówce o łącznej powierzchni 62m2.

Czarownica 2D/3D – napisy/dubbing
Familijny / Fantasy / Przygodowy/ 97 min
Godzilla 2D/3D Katastroficzny / Science-Fiction / Thriller / 123 min
Listonosz Pat i wielki świat
Animowany / Familijny / 88 min
LEGO® przygoda 2D Akcja / Animowany /
Familijny / Komedia / 100 min
Milion sposobów jak zginąć
na Zachodzie
Komedia / Western / 115 min
Pan Peabody i Sherman 2D Animowany /
Familijny / Przygodowy / 98 min
Powstanie Warszawskie
Dramat / Wojenny / 85 min
RIO 2 – 2D Animowany / Familijny / Komedia
/ Przygodowy / 102 min
Violetta: Koncert 95 min
X-Men: Przeszłość, która nadejdzie
2D/3D- napisy/ dubbing
Akcja / Science-Fiction
Muppety: Poza prawem – dubbing
Familijny / Komedia / 112 min
Sąsiedzi Komedia / 97 min
Noc Kina jubileuszowa 15. edycja (6 czerwca)

Kino Światowid
LISTONOSZ PAT I WIELKI ŚWIAT animacja,
przygodowy, Wielka Brytania, 88 min
TOM dramat, Francja, 102 min
DŻEJ DŻEJ komedia, Polska, 85 min
CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ: POWRÓT
DOROTKI 2D animacja, przygodowy, USA,
80 min
CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ: POWRÓT
DOROTKI 3D animacja, przygodowy, USA,
80 min
KARUZELA dramat, Polska 85 min
ELBLĄG NA DUŻYM EKRANIE
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II Liga Wschodnia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

59
57
56
49
49
48
48
48
47
47
44
40
39
38
32
32
32
25

Centralna Liga Juniorów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MKS Polonia Warszawa
GKS Bełchatów
Legia Warszawa
UKS SMS Łódź
Stomil Olsztyn
Jagiellonia Białystok
Olimpia Elbląg
Broń Radom
AP ŁKS Łódź
ŁKS 1926 Łomża
MOSP Białystok
Sokół Ostróda

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

53
53
50
50
43
29
18
16
15
14
13
8

Makroreg. Liga Jr. Młodszych
1
2
3
4
5
6
7
8

MKS Selgros Lublin
Vistal Gdynia
KGHM Metraco
Zagłębie Lubin
Start Elbląg
Olimpia-Beskid Nowy Sącz
SPR Pogoń Baltica
Szczecin
Energa AZS Koszalin
KPR Jelenia Góra

9
9

16
15

10

15

9
9

10
10

9

9

9
9

8
7

Dzień Dziecka na sportowo

Z

abawy dla całej rodziny, pokazy
artystyczne, fitness na świeżym
powietrzu, turniej piłki nożnej,
konkursy z nagrodami dla najmłodszych oraz wiele innych atrakcji.
A wszystko to całkowicie za darmo.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz firma Expert Krzysztof Panas zapraszają 1 czerwca od godz. 11.00 do
parku przy ul. Mickiewicza na festyn
pod nazwą „Sportowy Dzień Dziecka.
Program pikniku obfituje w wydarzenia, które z pewnością spodobają się
wszystkim najmłodszym uczestnikom.
Gry i zabawy, turniej piłki nożnej drużyn trzyosobowych, konkursy z nagrodami, basen z kulkami czy fitness na
świeżym powietrzu, to główne punkty
niedzielnego festynu. A to naprawdę
nie wszystkie atrakcje, jakie zostały przygotowane dla dzieci z okazji
ich święta. - Wspólnie z firmą Expert
Krzysztofa Panasa chcieliśmy zrobić
coś dla dzieci w dniu ich święta, a że
najbliższy nam jest sport, dlatego postanowiliśmy, by ten dzień najmłodsi
spędzili bardzo aktywnie - mówi Marek
Wnuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. - Stąd też w naszym
programie królują wydarzenia sportowe, choć innych atrakcji także nie zabraknie. Chcemy w ten sposób pokazać
mieszkańcom Elbląga, że MOSiR nie
tylko organizuje zawody dla dorosłych.
Nasz festyn to doskonała alternatywa
do spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Niedzielny festyn skierowany jest do różnych grup wiekowych
i każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Impreza rozpocznie się punktualnie
o godz. 11.00 na scenie, która zlokalizowana zostanie tuż obok skateparku.

Puchar Amatorskiego

zostały wylosowane ze- bardziej efektowne, ponieważ, sędzia nie musi
stawy walk, a od 10.30 często przesuwać zawodników na środek rinodbyła się właściwa gu w takiej rywalizacji. Od początku rywal
część tego wydarzenia. był lepszy. Sprowadził naszego zawodnika do
Chętnych do zmierze- parteru i nie dawał mu wyjść. Walka toczyła
nia się na dwóch matach, gdzie odbywały się się w rogu klatki. Widać było krew po ciosach.
starcia w pierwszym kroku i kategorii junior, Jednak Michał zdołał odpowiedzieć i walka
znów była wyrównaoraz w klatce, było
bardzo wielu. Dlatego
na. W drugiej runZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
wszystko musiało być
dzie skuteczny atak
www.elblag.net/g2792
sprawnie zrobione
rywala i sędziowie
by nie opóźniać turnie mieli wątpliwości,
nieju. Walki były spontaniczne, pełne ambicji komu przyznać zwycięstwo w tym starciu.
i emocji. Jako jeden z pierwszych wystąpił Przedstawiamy osiągnięcia zawodników z Elzawodnik Fight Club Elbląg Michał Folc. El- bląga. Najlepszy okazał się Michał Rogowski.
blążanin wspierany przez publiczność stanął Zdobył złoto w kategorii ograniczonej fordo rywalizacji w klatce. Tam była ograniczona muły MMA. - Udało się nam zebrać sponsoformuła, oraz full contact. Walki w klatce są rów – mówił nam przed zawodami Tomasz

MMA w Elblągu
K
ilkudziesięciu zawodników z całej
Polski przyjechało do Elbląga na kolejny Puchar Amatorskiego MMA. Na trybunach pojawiła się całkiem spora liczba
widzów. Wszystko przebiegało sprawnie,
a walki choć na poziomie tylko amatorskim,
były bardzo emocjonujące. Wśród uczestników turnieju byli zawodnicy z miejscowego
Fight Club Elbląg. Poziom sędziowania specjalistów, którzy wystąpili na dodatek w późniejszym KSW w Sopocie, dodawał rangi
wydarzeniu. Turniej rozpoczął się o godz.
8.00. Wówczas zawodnicy byli ważeni. Potem

REKLAMA

To właśnie tam na dzieci czekać będzie
wiele zabaw i atrakcji. Zabawa potrwa
do godz. 16. - Dzięki zaangażowaniu
i hojności sponsorów udało nam się
pozyskać sporo nagród i upominków
także nikt, kto będzie bawił się razem
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z nami i weźmie udział w konkursach,
nie odejdzie z pustymi rękoma - informuje Krzysztof Panas z firmy Expert,
współorganizator imprezy. - Przez cały
czas trwania zabawy towarzyszyć nam
będzie świetna muzyka. To ma być nie-

zapomniany dzień dla całych rodzin.
Nie zabraknie oczywiście sportowej rywalizacji. Zorganizowane zostaną m.in.:
turniej drużyn 3-osobowych, konkurs
żonglerki i odbijania piłki głową. Gośćmi specjalnymi będą piłkarze Olimpii,
którzy przeprowadzą z dziećmi wspólny trening. To jednak nie wszystko. Na
każdego, kto tego dnia przyjdzie do
parku przy ul. Mickiewicza, czeka jeszcze wiele innych uciech. Oprócz zabaw
typowo sportowych dla najmłodszych
przygotowano także inne atrakcje.
W czasie festynu dzieci będą mogły
obejrzeć wozy policyjne i strażackie,
pomalować sobie twarz czy pobawić
się w basenie wypełnionym kulkami.
Wśród bawiących przechadzać się
będą szczudlarze. Przygotowano także pokaz na skateparku. - Jesteśmy po
rozmowach z dwiema działającymi
w Elblągu grupami, które na co dzień
trenują na skateparku - dodaje Krzysztof Panas. - Oni także przyłączyli się do
organizacji imprezy i tego dnia dadzą
próbkę swoich możliwości w pokazach
akrobatycznych umiejętności jazdy na
rowerach i deskorolkach. Organizatorzy
imprezy nie zapomnieli również o dorosłych. Dla nich przygotowano zajęcia
fitness z wykorzystaniem urządzeń do
ćwiczeń znajdujących się w parku, pokaz zumby, a także konkurencje w których uczestniczyć będą całe rodziny. Na
miejscu będzie można zakupić także
gorący posiłek, kawę, herbatę, słodycze i napoje. Fundatorami nagród są:
Zajazd & Spa REMI, hurtownia SPEC
BHP, systemy grzewcze i sanitarne HYDROBUD, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Tawerna Tortuga, hurtownia spożywcza DICK 2000, Alfa Edukacja,
elbląskie materace MAT-EURO, hurtownia biurowo-papiernicza JUREX,
firma sprzątająca GOSIA, producent
rolet materiałowych FINEZJA, DGM
Anna Samsel, drukarnia OPEGIEK.

Mastalerz trener w Fight Club Elbląg.- Dla
zawodników organizatorzy zapewniają okazjonalne medale (777 lat miasta Elbląg), dyplomy, za pierwsze miejsca puchary. Dodatkowo wartościowe nagrody od sponsorów
(sprzęt sportowy i odżywki).

Puchar amatorskiego MMA w Elblągu, fotografie Bartłomiej Ryś

Concordia podpisała umowę
z Lechią. Miasto chce pomóc

P

odczas festynu z okazji 10
lecia wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, na stadionie przy ul. Krakusa odbyło się
ważne wydarzenie. Miejscowa Concordia oficjalnie podpisała umowę o współpracy z Lechią Gdańsk,
w ramach szkolenia młodzieży.
W naszym mieście powstanie oddział Akademii Piłkarskiej klubu
z Ekstraklasy. Na festynie zabrakło
prezydenta Jerzego Wilka.
- Dziękuje za przyjazd przedstawicielom władzy, ludziom z klubu
Lechia Gdańsk, prezesowi Lotosu.
Mam nadzieję, że wy, młodzi piłkarze pod okiem trenerów będziecie się
rozwijać, szkolić i grać w przyszłości nie tylko w klubach polskich, ale
i całej zjednoczonej Europy. Składam
obietnicę, że my, jako Rada Miasta
wesprzemy Was jeszcze większymi
środkami na szkolenie - mówił Janusz Nowak, przewodniczący Rady
Miasta. Przekazał również prezent
dla młodych sportowców, w postaci
kilku piłek. Oprócz Janusza Nowaka
na tej imprezie pojawili się Marszałek Województwa Jacek Protas, radny Antoni Czyżyk oraz Jerzy Wcisła
- dyrektor biura regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Nie
było natomiast nikogo z otoczenia
prezydenta miasta. Zauważyliśmy
Andrzeja Budzelewskiego, zastępcę
dyrektora Departamentu Kultury,
Sportu i Turystyki. Festyn był skie-

rowany głównie do najmłodszych.
Dzieci mogły korzystać z przeróżnych zabaw, gier oraz atrakcji takich
jak malowanie twarzy. Marszałek
wręczył nagrody dla najlepszych
szkół w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Na boisku, przy głównej
scenie odbył się mecz trenujących
w Concordii dzieci. Wśród obiektywów kamer przewijali się posłowie
i kandydujący do Parlamentu Europejskiego politycy, jak np. startujący
z listy Platformy Obywatelskiej były
siatkarz, poseł Paweł Papke. Wręczył
trenującym dzieciom zaproszenia na
Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie,
jakie odbędą się w tym roku w naszym
kraju. Jednym z głównych akcentów
było podpisanie umowy pomiędzy
Lechią Gdańsk i Concordią Elbląg. W Elblągu odbywać się będzie szkolenie w 4 grupach wiekowych 2002,
2003, 2004, 2005. Zawodnicy dostaną
potrzebny sprzęt, to znaczy dresy, piłki, elementy do treningu jak pachołki, będą stypendia dla najbardziej
utalentowanych oraz socjalne dla
potrzebujących. Na dodatek miejscowi trenerzy oraz ci, którzy przyjadą,
by pomagać w szkoleniu, będą mogli
wziąć udział w szkoleniach, jak te np.
niedawne w Warszawie. Odbywają
się nawet z udziałem zagranicznych
szkoleniowców. To będzie opłacane
przez nasz klub. Zostaną przeszkoleni w sposobie prowadzenia zajęć,
zapoznają się z naszym systemem
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szkolenia, jaki mamy opracowany.
Będą musieli przesyłać raporty - mówił dla elblag.net dyrektor Akademii
Tomasz Bocheński. Umowę podpisali
Andrzej Szmydt, sekretarz zarządu
klubu z Elbląga, Mirosław Pelc, prezes, Paweł Olechnowicz, prezes firmy
Lotos, Bartosz Sarnowski, prezes Lechii, oraz Tomasz Bocheński.

Concordia podpisała umowę z Lechią fot. Bartøomiej Ryś

Mistrzostwa Świata w Elblągu
już od czerwca!

J

uż 14 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej
Na Siedząco Kobiet i Mężczyzn. Tego
dnia odbędzie się na Starym Mieście
o godzinie 17.00 prezentacja uczestniczących w turnieju zespołów. Przyjedzie około 600 gości z całego świata.
Organizatorzy liczą, że będą wszystkie
awizowane drużyny bo to pomoże
w kosztach imprezy.
Do współpracy zgłosiło się 170 wolontariuszy. Będą odpowiadać, za przeróżne aspekty związane z reprezentacjami,
kibicami, informacją. W ramach promocji zagraniczni goście mają zwiedzić
okoliczne miasta Malbork, Frombork,
Gdańsk. Inauguracja turnieju 15 czerw-
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Konferencja dot. MŚNS fot. Konrad Kacprzak

ca. Zagrają reprezentacje Polski kobiet
i mężczyzn. Mecze będą trwać do godzin popołudniowych. Wystartuje 12
zespołów żeńskich i 16 męskich w tym
najbardziej egzotyczne: z Afryki, Azji
jak Chiny, Japonia. Trudno powiedzieć
czy przyjedzie telewizja Al Jazeera, bo
w tej sprawie prowadzi rozmowy Mię-

dzynarodowa Federacja Siatówki na Siedząco. Kub IKS ATAK nie posiada informacji na ten temat. Dziennikarze z Kenii
chcą przyjechać na to wydarzenie. A jak
wygląda zainteresowanie mediów w Polsce? Jak na razie nie słychać o zgłoszeniach jednak największe media w kraju
zazwyczaj zgłaszają się na chwilę przed
takim turniejem. Mistrzostwa kosztują
około 2,5 miliona zł. Środki na to pochodzą z Polskiego Związku Sportów
Niepełnosprawnych, sponsorów i miasta. IKS ATAK musi zapłacić za sędziów.
W składzie reprezentacji Polski wystąpi
kilku zawodników z Elbląga. Jarosław
Czyżewski, Marcin Hebda, Marcin Musielak oraz Joanna Świderska.
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Czy wiesz, że Twoja reklama może dotrzeć do 10.000 domów w Elblągu? tel. 603 077 102

