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Piotr Dąbrówka wygrał Księżycową Statuetkę Chłopak z gitarą oczarował
wszystkich swoim głosem, nic więc
dziwnego, że publiczność zgromadzona na dziedzińcu Galerii EL
przyznała Księżycową Statuetkę
Piotrowi Dąbrówce. Koncertem
„Najlepsi z najlepszych”, w którym
wystąpili laureaci festiwali piosenki artystycznej, rozpoczęły się 22
sierpnia Elbląskie Noce. str. 18

Rządy prezydenta Wilka to czas stracony
dla Elbląga Wielkimi krokami zbliżają się kolejne wybory samorządowe,
nadszedł więc czas na podsumowanie kadencji prezydenta Wilka, która okazała się być najdłuższą kampanią wyborczą w historii Elbląga.
Kilkunastomiesięczny okres rządów
Jerzego Wilka należy ocenić wyjątkowo krytycznie... str. 20
REKLAMA

Targowisko miejskie

na Modrzewinie?

B

udżet Obywatelski to w dużej
mierze projekty mieszkańców
dotyczące zagospodarowania
najbliższej okolicy zamieszkania.
Dotyczą głównie remontu chodników, ulic czy budowy nowych placów
zabaw. Zdarzają się jednak propozycje, które potrafią zaskakiwać.
Modrzewina to wielki i jeszcze nie do
końca zagospodarowany teren inwe-

stycyjny naszego miasta. Co prawda
pomału powstają hale nowych firm,
jednak większość powierzchni stanowią jeszcze pola zarosłe trawą. Nic
więc dziwnego, że od czasu do czasu
pojawiają się propozycje ich odpowiednego zagospodarowania. Dość
nietypowy wniosek wpłynął do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.
Jeden z mieszkańców miasta chciałby,
aby na terenie Modrzewiny powsta-

ło… nowe targowisko miejskie. Jak
czytamy w uzasadnieniu tego wniosku (pisownia oryginalna): „Targowisko przy Dąbka jest niewystarczające
dla potrzeb miasta i okolic powiatu.
Na Modrzewinie są warunki na targowisko z prawdziwego zdarzenia dla
rolników, działkowców, hodowców,
ogrodników, pszczelarzy, zielarzy,
grzybiarzy, kolekcjonerów oraz art.
przemysłowych, ogródek dla męż-

czyzn, gdzie mogliby legalnie wypić
piwo. Uzasadnienie: sensowne wykorzystanie terenów „Modrzewiny”,
możliwość zarobkowania dla najsłabszych ekonomicznie, zadowolenie
mieszkańców”.
No cóż, jeśli wniosek ten zdobędzie
odpowiednią ilość głosów, być może
wkrótce na Modrzewinie pojawi się
nowe targowisko miejskie. Tylko gorzej będzie z dojazdem
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Prezydent Wilk za przekopem
ale przeciw wiatrakom
-J
esteśmy miastem ekologicznym, mamy nowoczesny
Zakład Utylizacji Odpadów
i uważamy, że wiatraki psują krajobraz, szkodzą ludziom w najbliższym otoczeniu, a poza tym są inne
sposoby pozyskiwania energii, więc
niekoniecznie tutaj powinniśmy je
budować, a one zbliżają się w stronę Elbląga - uważa prezydent Jerzy
Wilk.
Temat przekopu Mierzei Wiślanej od
dłuższego czasu nie schodzi z czołówek informacji medialnych. Większość mieszkańców naszego miasta

i regionu jest przekonana o konieczności jak najszybszego rozpoczęcia
tej inwestycji, która będzie służyła
przyszłym pokoleniom. Szanse, jakie
pojawiają się przed naszym regionem,
związane z przekopem Mierzei Wiślanej i zagrożenia związane z ekspansją
wiatraków, były głównym zagadnieniem poruszanym podczas dzisiejszej
akcji pn. „Przekop z tatą Mierzeję,
wykop z mamą wiatrak”, która miała
miejsce na Bulwarze Zygmunta Augusta i zorganizowana została w formie happeningu i zabawy. Specjalnie
dla najmłodszych zbudowana została
podłużna piaskownica. Tam dzieci
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wraz z rodzicami mogli wziąć udział
w różnorodnych konkursach. - Do tej
pory o tych dwóch sprawach mówiono tak bardzo poważnie i politycznie,
w związku z tym chcieliśmy zrobić coś
bardziej na wesoło, stąd ta piaskownica. Chcemy wciągnąć młodych ludzi,
którzy mają małe dzieci w zabawę i
edukację, żeby wiedzieli, czym ta Mierzeja jest - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Poza tym jesteśmy miastem
ekologicznym, mamy nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów i uważamy,
że wiatraki psują krajobraz, szkodzą
ludziom w najbliższym otoczeniu, a
poza tym są inne sposoby pozyskiwania energii, więc niekoniecznie tutaj
powinniśmy je budować, a one zbliżają się w stronę Elbląga. Głównym
inicjatorem akcji „Przekop z Tatą Mierzeję, Wykop z Mamą Wiatrak” jest
artysta, performer i społecznik - Jacek
Adamas. Pan Adamas, który określa
siebie jako „artysta – obywatel”, zaprosił wszystkich chętnych do animacji
wielkoformatowymi kostkami do gry
z przekazami prospołecznymi i ekologicznymi. - Ponieważ piaskownica
cieszy się dużym zainteresowaniem
naszych najmłodszych elblążan podjąłem decyzję, że pozostanie ona na bulwarze przez ciepły okres - wskazywał
prezydent Jerzy Wilk.

Prezydent Jerzy Wilk podczas Święta Chleba zachęcał do przekopu Mierzei. fot. elblag.net

Platforma Obywatelska nie wystawi własnego
kandydata. Poprze Witolda Wróblewskiego
D
ziś elbląska Platforma Obywatelska zdecydowała, że w
nadchodzących wyborach
samorządowych nie wystawi własnego kandydata na prezydenta miasta. Poprze natomiast
w walce o urząd
prezydenta miasta
Witolda Wróblewskiego, który startuje z własnego komitetu wyborczego.

Kiedy portal elblag24.
pl podawał informację, że Platforma Obywatelska zdecydowała się nie wystawiać
własnego kandydata,
ale poprzeć właśnie
Witolda
Wróblewskiego, mało kto w to
wierzył. Nawet działacze PO zaprzeczali
takim informacjom, wskazując, że
kandydatem partii na prezydenta
miasta będzie członek Platformy. Dziś
jednak podjęli decyzję, że nie wystawią własnego kandydata na prezydenta miasta. - To nie jest tak, że nie
mamy własnych, mocnych kandydatów. Takich mamy i moglibyśmy ich
wystawić w wyborach – mówił Jerzy

Wcisła, przewodniczący PO w Elblągu. – Długo o tym rozmawialiśmy i
podjęliśmy decyzję o tym, że jednak
poprzemy Witolda Wróblewskiego,
kandydata technicznego na prezy-

denta. Człowieka o dużych kompetencjach, który znany jest ze swojej
mrówczej pracy dla samorządu. Dziś
Elbląg potrzebuje prezydenta, który
nie będzie kojarzył się tylko z jedną
opcją polityczną. Prezydenta, który
podejmie wysiłek na rzecz uzdrowienia sytuacji w naszym mieście. Obecna na konferencji, Elżbieta Gelert

dodała, że Platforma Obywatelska nie
chce, aby kolejne wybory samorządowe przekształciły się w zażartą walkę
między PO i PiS w mieście. Dlatego
zdecydowano, aby połączyć siły z

Wróblewski dziękował Platformie
Obywatelskiej za poparcie i deklarował ścisłą współpracę z PO w samorządzie miejskim. Dodał, że z Platformą współpracuje już od czterech lat,

da Wróblewskiego. Wykluczył jednak
stworzenie wspólnej listy obu komitetów do Rady Miasta. - Mam nadzieję,
że po wyborach Platforma Obywatelska i komitet wyborczy Wróblewskiego razem stworzą
koalicję rządzącą w
mieście, która będzie wspierała prezydenta
Witolda
Wróblewskiego
–
dodał Jerzy Wcisła.
Jak udało nam się
ustalić,
dzisiejsza
decyzja o udzieleniu
poparcia Witoldowi
Wróblewskiemu nie
była łatwa dla rady
powiatowej Platformy Obywatelskiej.
Część
działaczy
chciała
wystawić
Platforma Obywatelska zrezygnowała z wystawienia własnego kandydata na prezydenta fot. Bartłomiej Ryś kandydata – członka PO. Większość
Witoldem Wróblewskim. - Chcemy, i jest to dobra i merytoryczna współ- w głosowaniu zdecydowała jednak,
aby Elbląg miał najlepszego prezy- praca. - Najważniejszym celem jest że partia poprze Wróblewskiego. - W
denta, zainteresowanego problema- jak najszybsze przygotowanie miasta partii mamy demokrację. Decyduje
mi miasta, a nie problemami własnej do ostatniej perspektywy finansowa- większość – mówi nam jeden z dziapartii politycznej – stwierdziła Gelert. nia unijnego – mówił Wróblewski. – łaczy elbląskiej PO.
Dlaczego teraz Elżbieta Gelert nie Musimy pozyskać środki na rozwój Teraz tę decyzję elbląskiej partii musi
startuje w wyborach? - Teraz są inne miasta. Jerzy Wcisła zadeklarował, że jeszcze zatwierdzić zarząd krajowy
czasy i inne wyzwania niż rok temu Platforma Obywatelska będzie teraz Platformy Obywatelskiej.
– odpowiedziała poseł PO. Witold ściśle współpracowała z KWW Witol-

WYDARZENIA więcej informacji na www.elblag.net

3

Edmund
Szwed
– Naprawię Elbląg

„N

ieważne, skąd przychodzisz, ważne co chcesz z
nami robić” - to zasada,
którą kieruje się Edmund Szwed. Dziś
przybliżymy Państwu sylwetkę tej, w
pewnym stopniu, tajemniczej postaci w
naszym mieście.

R: Kim właściwie jest człowiek, który
chce naprawić Elbląg? Skąd się wywodzi?
E.S.: Pochodzę z Wileńszczyzny, jestem
najmłodszym dzieckiem moich rodziców.
Dom, w którym się urodziłem, był wielokrotnie bazą partyzantki Armii Krajowej.
Mój ojciec był ziemianinem, swego czasu
zesłanym na Sybir. Elblążaninem jestem
od 1970 roku i od tamtej pory uczestniczę
w życiu miasta.
R: Jaki obraz miasta widzi Pan na dzień
dzisiejszy?
E.S.: Obraz miasta? A co Pani widzi za
oknem? Miasto jest szare, smutne. Społeczeństwo zostało pozbawione poczucia
przynależności do miasta, jakiejkolwiek
woli walki o zmiany na lepsze. Są bierni
na zachowania władz miasta i nie wierzą,
że może się coś zmienić. Powiedzmy sobie szczerze może się zmienić i to dużo,
tylko elblążanie muszą chcieć tych zmian,
muszą uwierzyć, że jesteśmy w stanie Naprawić Elbląg!
R: Wielu młodych ludzi wyjeżdża za
granicę. Czy ma Pan pomysł na zatrzymanie ich w mieście?
E.S: Faktem jest, że młodzi ludzie stąd
wyjeżdżają. W Elblągu nie ma w tej chwili
rodziny, która nie miałaby kogoś bliskiego
za granicami kraju. Według nieoficjalnych
źródeł blisko 40 tysięcy mieszkańców naszego miasta wyjechało w poszukiwaniu
lepszych, godnych warunków do życia.
Obserwuję oraz uczestniczę w życiu społeczeństwa od wielu lat i z przykrością
muszę stwierdzić, że za stan, który teraz
jest w mieście musimy obwiniać nie tylko
trzech ostatnich prezydentów, ale także
ich partie. To oni doprowadzili do takiego
stanu w mieście. Moim celem jest, aby Elbląg stał się miastem, w którym elblążanie
mogą żyć godniej, dostatniej i radośniej.
R: W jaki sposób widzi Pan naprawę
Elbląga?
E.S.: Naprawę Elbląga widzę początkowo
poprzez zagwarantowanie pracy elblążanom. Uwierzy mi Pani na słowo, że jest
możliwość utworzenie nowych miejsc
pracy i to w dużej ilości. Moja wiedza pozwala mi na to, że wszystko mam policzone i wszystko jest realne. Przedstawię Pani
kilka moich propozycji:
1. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej w
Elblągu stworzę Terminal Elbląski. Zbudujemy Centrum Przeładunkowe zwane
Terminalem Elbląskim, które pomieści
przedstawicieli firm z całego kraju, chcących handlować z rynkiem wschodnim
oraz firmy z Polski i Przedstawicielstwa
firm rosyjskich zainteresowane handlem

z rynkiem zachodnim. Spowoduje to, że
firmy te płacić będą podatki w Elblągu,
zasilając budżet naszego miasta, a jego
oddłużenie pozwoli pozyskiwać środki
pieniężne z nowej perspektywy unijnej na
lata 2014 - 2020.
2. Wielkim potencjałem naszego miasta
jest niewykorzystany do tej pory walor
lokalizacyjny, oraz potencjał technologiczny, który wraz z infrastrukturą zrodzi
setki nowych miejsc pracy, również dla
osób bez wykształcenia kierunkowego, a
po kilkunastodniowym przygotowaniu.
3. Położenie miasta w okolicy Obwodu
Kaliningradzkiego, jest idealnym miejscem dla organizowania Targów Branżowych Polski. Nowoczesny Stadion Sportowy przy Agrykoli 8, będzie nie tylko
obiektem sportowym, ale także miejscem
Targów Branżowych. Organizacja takich targów 2 - 3 razy w ciągu każdego
miesiąca, w okresie całego roku pozwoli
stworzyć setki miejsc pracy zarówno dla
pracowników fizycznych, jak i umysłowych. Obecność tak dużej liczby osób odwiedzających nasze miasto w ciągu roku,
zaktywizuję dziś senną Starówkę.
Konieczną rzeczą jest, zapewnienie elblążanom prawa do mieszkania komunalnego w pierwszej kolejności tym,
których nie stać na zakup od developera
bądź wybudowanie własnego domu. Aktualnie szacunkowe zapotrzebowanie na
mieszkania komunalne jest na poziomie
ok. 4000 mieszkań. Dlatego uruchomię
budowę tanich komunalnych domów
mieszkalnych dla elbląskich rodzin. Planuję obniżenie kosztów budżetów rodzinnych elblążan, gdyż są w nadmierny
sposób nadwyrężone.
Ponadto opracowałem Innowacyjny Program Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który zamierzam przedstawić
w Elblągu i okolicznych gminach, jako
całościowe rozwiązanie w zakresie przetwarzania odpadów. Ten problem chcę
rozwiązać w taki sposób, by znacznie
obniżyć koszt wywozu oraz likwidując
dalsze składowanie odpadów. Również
zatrzymam zatruwanie środowiska naturalnego, co zapobiegnie dalszej degradacji Wysoczyzny Elbląskiej. Zakład
przetwarzania odpadów komunalnych
uczyni gospodarkę odpadami źródłem
przynoszącym korzyści elblążanom, a nie
będzie obciążał ich budżet, jak dotychczas. Chciałbym również ukierunkować
Elbląg, tak aby stał się turystyczną stolicą
Makroregionu Warmii i Mazur. Ważnym
aspektem dla naszego miasta jest turystka
i hotelarstwo. Dlaczego? Ponieważ każdy
turysta, który spędza dobę w Elblągu to
dziesięć nowych miejsc pracy. Podstawą
każdego zdrowego miasta jest rozwinięta
mała i średnia przedsiębiorczość. Nie pozwolę na to by elblążanie dalej byli tanią
siłą roboczą skazani na niewspółmierne
do wykonywanej pracy wynagrodzenie.
Nie jestem dumny, jak większość elblążan

fot. Nadesłane.

z tego, że Elbląg jest miastem Biedronek
i Żabek.
R.: Wierzy Pan, że z tak zadłużonym
miastem możemy to zmienić?
E.S: Absolutnie nie jest kwestią wiary, jest
rezultatem realności moich zamierzeń. Są
one wynikiem mojej wiedzy, umiejętności i dobrze zdefiniowanych już rozwiązań, które po 16 listopada wprowadzę w
życie. Uważam, że dotychczasowe środki
pieniężne, którymi dysponowali prezydenci miasta były w niewłaściwy sposób
przeznaczane oraz wydawane. Poza tym
wiem z jakich źródeł pozyskiwać środki

zewnętrzne nie zadłużając miasta, a wręcz
je oddłużając.
R.: Dlaczego zdecydował się Pan uczestniczyć w samorządzie?
E.S.: Podjąłem tę decyzję ponieważ posiadam wizję rozwoju Elbląga, niezbędną
wiedzę oraz chęć skutecznego działania. Ponadto motywem takiej decyzji są
wcześniejsze moje próby składania prorozwojowych propozycji trzem ostatnim
prezydentom miasta. Niestety bez powodzenia. Dlatego, też zostałem zmuszony
przez bieg zdarzeń do złożenia osobistej
kandydatury.

R.: Jaki apel chciałby skierować Pan do
elblążan? Przekonać ich do oddania
głosu na siebie?
E.S: Uważam, że elblążanie powinni się
OBUDZIĆ! Uwierzyć w siebie i w to, że
jesteśmy w stanie wiele zmienić. Trzeba
wziąć sprawy w swoje ręce i przestać być
biernym na to co władze robią z miastem.
Czas na zmiany w Elblągu! Naprawmy
miasto, aby elblążanie mogli tu godniej,
dostatniej i radośniej żyć!
Z Edmundem Szwedem
rozmawiała Joanna Kowalska
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Unieważniono przetarg

na modernizację tramwaju M8C
S

Szpital Miejski w Elblągu. fot. elblag.net

Porozumienia nie
będzie. Szpital Miejski
wycofuje się z ustaleń

T

rzy lata temu trzy szpitale funkcjonujące na terenie Elbląga zawarły porozumienie w sprawie podziału usług medycznych. Chodziło
o niekonkurowanie między lokalnymi placówkami ochrony zdrowia o
pacjenta. Teraz Szpital Miejski z tego
porozumienia wycofał się.
W 2011 r. dyrektorzy trzech elbląskich
szpitali podpisali porozumienie w
sprawie przenosin niektórych oddziałów. Zmiany miały zapewnić lepszą
dostępność i jakość świadczeń oraz
zwiększyć efektywność ekonomiczną
placówek. Pod dokumentem dotyczącym zmian organizacyjnych podpisali
się: Wiesława Lech, dyrektor Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II, Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego oraz Mirosław
Gorbaczewski, dyrektor Elbląskiego
Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią (byłego wojskowego). Ówczesne władze miasta dążyły do tego,
aby elbląskie szpitale nie konkurowały
ze sobą o pacjentów, ale współpracowały. Szpital Miejski, w zamyśle rządzących miastem, miał być placówką
ochrony zdrowia nakierowaną na medycynę matki i dziecka. Zresztą była
to koncepcja wypracowana jeszcze za
czasów rządów prezydenta Henryka
Słoniny. Na mocy tego porozumienia dyrektorów, oddziały chorób we-
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wnętrznych, rehabilitacyjny oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze
Szpitala Miejskiego miały zostać przeniesione do Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego; oddziały położniczy i
ginekologiczny z Elbląskiego Szpitala
Specjalistycznego przeniesione do
Szpitala Miejskiego; oddział neurologiczny z dawnego szpitala wojskowego
miał trafić do Szpitala Wojewódzkiego; Oddział pediatrii ze Szpitala Wojewódzkiego natomiast przeniesiony do
Szpitala Miejskiego. Wszystkie prace
związane z przeniesieniem i dostosowaniem oddziałów do nowych warunków miały zakończyć się w 2012
roku. Porozumienie jednak nigdy nie
weszło w życie. Dlaczego? - Szpital
Miejski przesłał nam informację, że
odstępuje od tego porozumienia –
mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Elblągu. Jak dodaje Elżbieta Gelert,
Wojewódzki Szpital Zespolony był gotowy przekazać Szpitalowi Miejskiemu w Elblągu oddziały pediatryczne.
- Nadal jestem zdania, że cała pediatria w naszym mieście powinna funkcjonować w ramach jednego szpitala.
Nie protestowaliśmy przeciwko temu.
Czekaliśmy jedynie, aż Szpital Miejski dostosuje swoje pomieszczenia do
przyjęcia pediatrii od nas – mówi dyrektor Gelert.

półka Tramwaje Elbląskie zakupiła w Niemczech trzeci wagon
typu M8C. W związku z tym ogłoszony został przetarg na modernizacje wagonu. Okazuje się jednak,
że remont przesunie się w czasie ze
względu na decyzję Krajowej Izby
Odwoławczej, która nakazała spółce
unieważnienie przetargu i wybranie
nowej oferty. W ubiegłym roku sprowadzono do Polski trzeci wagon typu
M8C z Augsburga. Niestety wówczas
nie został poddany modernizacji, z
powodu braku środków finansowych.
Jak informował nas w marcu Ryszard
Murawski, zastępca dyrektora Tramwai Elbląskich: - Wagon zakupiony
został za kwotę 10 tysięcy euro. Jest to

cena niższa od poprzednich dwóch,
które kosztowały po 13 tysięcy euro.
Powodem mniejszej kwoty, jak się
okazuje, jest fakt, iż wagon nie ma jednego z dwóch układów napędowych.
W tym roku znaleziono kwotę na modernizację wagonu, która wynosi 1,7
mln zł. W lutym ogłoszono przetarg
na wykonanie modernizacji, jednak
wówczas zgłosiła się tylko jedna firma.
Jej oferta okazała się wyższa o blisko
200 tys. zł, niż posiadane przez spółkę środki finansowe. Ogłoszono ponowny przetarg, w którym wyłoniono
firmę Remonty i Modernizacja Tramwajów Protram Wrocław. Jednak druga firma, biorąca udział w przetargu
odwołała się do Krajowej Izby Odwo-

Niezwykłe

ławczej w celu unieważnienia przetargu. KIO unieważniła wybraną ofertę i
nakazała ogłoszenie ponownego przetargu. Czym jest to spowodowane? KIO zakwestionowało fakt, że firma
z Wrocławia nie miała doświadczenia
w modernizacji wagonów typu M8C
tylko N8C. Ponadto ta sama firma zagwarantowała, że design wagonu będzie taki sam, jak dwóch pozostałych,
które są w Elblągu. Jednak okazało się,
że nie mają oni praw do tego wyglądu
- informuje nas Murawski. W związku
z powtórnym przetargiem wybrano
ofertę firmy MODERTRANS Poznań
Sp. z.o.o. Nowy tramwaj na elbląskich
torach pojawi się dopiero w czerwcu
2015 roku.

ZOBACZ 3 GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3249

odkrycie elbląskich
pasjonatów historii.

Zobacz galerię zdjęć!
W 2013 r. elblążanie ze Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego
„Denar” w Elblągu oraz grupa eksploracyjna Towarzystwa Przyjaciół Sopotu odnaleźli w Gierzwałdzie szczątki
niemieckiego bombowca Heinkel He
111. Wtedy nie udało się wydobyć całej maszyny z ziemi. Teraz elblążanie
znów podjęli się tego trudnego zadania.
- Rok wcześniej członkowie „Denara” i
eksploratorzy z Sopotu wydobyli dużo
elementów kadłuba, działko MG FF,
podwozie, etc. Awaria koparki uniemożliwiła wydobycie silników. Bogatsi
o doświadczenia i mocniejszy sprzęt
wyciągamy dwa silniki JUMO z He 111
H 11 – piszą do naszej redakcji elblążanie z „Denara”. - W tym roku na trudne,
bagniste miejsce sprowadziliśmy znacznie większą koparkę, przygotowaliśmy
podejście z płyt betonowych. Tradycyj-

nie wspierali nas strażacy z miejscowej
OSP oraz koledzy z sekcji eksploracyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Sopotu.
Sama akcja trwała niecałe cztery godziny, dzięki dobremu przygotowaniu. Wydobyliśmy oba silniki samolotu ( JUMO
211F-2), piasty śmigieł z reduktorami,
trzy golenie podwozia głównego, elementy konstrukcyjne skrzydła i gondol silnikowych, osprzęt i kable elektryczne, elementy gumowe i układów
paliwowego oraz hydraulicznego. Do
dokumentowania akcji korzystaliśmy z
użyczonych przez naszą PWSZ dronów
z kamerami. Po wstępnym oczyszczeniu
okazało się, że zwłaszcza prawy silnik
jest mocno zniszczony. Sprzęt trafi do
Elbląga, zostanie oczyszczony i zakonserwowany przez członków Stowarzyszenia Historyczno-poszukiwawczego
„Denar”. Będziemy próbowali dociec
przyczyn katastrofy, która kosztowała

życie pięciu lotników. Nie zapadły jeszcze decyzje co do ekspozycji elementów - zapadną po restauracji zabytków
techniki militarnej - informuje Tomasz
Stężała. O tym odkryciu pisaliśmy już
rok temu. Szczątki zabytkowej maszyny - prawdopodobnie niemieckiego
bombowca Heinkel He 111 - leżały na
głębokości kilku metrów na podmokłej
łące k. wsi Gierzwałd w gminie Grunwald. Poszukiwania odbywały się pod
nadzorem archeologa i za zgodą służb
ochrony zabytków. - Chcemy wydobyć
wszystko, co z tego samolotu zostało. W
Polsce nie zachował się w całości żaden
egzemplarz Heinkla 111 – zaznaczył.
Poszukiwacze odnaleźli wcześniej drobne części wyposażenia samolotu, w tym
tarczę radiostacji i elementy instalacji
zaopatrującej w tlen kabinę pilotów. Na
tej podstawie wrak wstępnie zidentyfikowano jako Heinkla 111.
Elblążanie odkryli wrak samolotu. fot. nadesłane

WYDARZENIA więcej informacji na www.elblag.net
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Bez zaskoczenia. Iwona
Mikulska dyrektorem
Departamentu Edukacji

Zarządca straszy
mieszkańców.
W klatkach wiszą ostrzeżenia

N

a klatkach bloków zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Elblągu
pojawiły się pomarańczowe kartki.
ZBM straszy mieszkańców sankcjami karnymi w przypadku gdyby zdecydowali się na rozmowy z firmami
konkurencyjnymi.
W dobie gospodarki opartej na zasadach konkurencji, dodajmy uczciwej
konkurencji, nikogo już nie dziwi fakt
porównywania ofert różnych usługodawców oraz wyboru tej najbardziej
atrakcyjnej. Różne podmioty próbują
jednak bronić się przed taką sytuacją,
sięgając po różne chwyty. Czy w przypadku Zarządu Budynków Mieszkalnych mamy właśnie do czynienia z
sytuacją, gdy zarządca, strasząc mieszkańców, próbuje zachować monopol
na swoje usługi? Takie działania ZBM
mocno zdziwiły naszego Czytelnika,
który przesłał do nas list w tej sprawie.
Jakiś czas temu na klatce schodowej
domu w którym mieszkam przy ul.
Diaczenki pojawiło się ogłoszenie administracji naszego budynku – uznane najwyraźniej przez jego autora za
niezwykle ważne, bo wydrukowane na
rzucającym się w oczy pomarańczowym
tle. Po jego przeczytaniu uśmiechnąłem
się z politowaniem i przestałem zwracać
na nie uwagę. Do powrotu do tej sprawy

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a13755

~ zainteresowany
Bardzo dobre ogłoszenie Panie Zarządco...zgadzam się i
też myślę, że na TYCH ludzi trzeba uważać. Pozdrawiam
konkurencję.

~BitCoiner

Info o tym wałku już poszło w Polskę. Ciekawe czy
zdąży odpisać zanim mu się do tyłka dobiorą :D

~jupidu

Tylko wytrwałość i determinacja mieszkańców pozwoli
im uwolnić się od takich „Zarzadców” Ludzie macie na
to prawo nie bójcie się,zbierajcie podpisy wybierzcie
z posród właścicieli kumatego człowieka który tym

nakłoniły mnie pytania moich sąsiadów
oraz znajomych zamieszkałych w innych
budynkach w tej samej administracji,
zwłaszcza osób starszych, zdezorientowanych i trochę wystraszonych. Sprawdziłem kilka adresów na ulicy Robotniczej, Brzeskiej i Browarnej i faktycznie w
wielu klatkach schodowych odnalazłem
takie same, groźnie brzmiące ogłoszenia, skierowane do mieszkańców. Autor
tych rewelacji twierdzi, że właściciele
aby rozmawiać o swojej własności jaką
są budynki wspólnot mieszkaniowych,
potrzebują zgody administracji tych
budynków, a rozmowy mogą prowadzić
wyłącznie na zebraniach w siedzibie
administracji i wyłącznie w jej obecności. W przeciwnym razie naruszane są
bliżej nie określone normy kodeksu wykroczeń. Ta totalna bzdura jest niczym
więcej jak próbą zastraszenia, wprowadzenia w błąd oraz wręcz ubezwłasnowolnienia właścicieli mieszkań. Zadziwiające jest to, że w tym samym czasie
co „pomarańczowa kartka” na mojej
klatce schodowej pojawił się w jednym
z elbląskich portali internetowych baner
reklamowy tej firmy, zachęcający do
współpracy, poprzedzonej jak sądzę najpierw rozmową zainteresowanych właścicieli z przedstawicielami reklamującej
się firmy. Taka ewentualna rozmowa –
oczywiście pod nieobecność, bez zgody

i wiedzy aktualnej administracji potencjalnych nowych klientów – oczywiście
nie narusza już żadnych norm kodeksu
wykroczeń. I jeszcze jedno. Po kliknięciu
w baner reklamowy można było odczytać pełną „ofertę współpracy skierowaną
do wspólnot mieszkaniowych”. Moją
uwagę przykuło kilka zdań z pogranicza
marketingu i jedno, które mogę określić jako reklama negatywna: „Ponadto
pragniemy podkreślić, że zarządzanie i
administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi (w oryginale napisane z błędem gramatycznym) jest podstawowym
profilem naszej działalności, a nie jak to
jest w przypadku niektórych firm, przy
okazji innego rodzaju działalności”. Zarówno wywieszanie takich ogłoszeń z
nieprawdziwymi informacjami o sankcjach prawnych, jak i takie formułowanie własnych reklam dziwi (…).
Udało nam się ustalić, że za decyzją o
wywieszeniu takich informacji na klatkach schodowych stoi prezes Zarządu
Budynków Mieszkalnych – Jerzy Giereś. Niestety od czwartku nie udało
nam się z nim skontaktować. Pracownicy ZBM nie chcą zaś się w tej sprawie
wypowiadać. Podczas ostatniej z prób
kontaktu, poproszono nas o wysłanie
pytania... mailem. Tak zrobiliśmy. Odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy.

pokieruje i do boju.My to przeszliśmy i jest dużo dużo
lepiej a przedewszystkim transparentnie i taniej!

~pan Giereś ma zaprzyjażnioną z nim
firmę budowlaną, więć...

~urnochód

Teraz oczekuję komentarza wszystkich z grupy referendalnej, wolnego elbląga i byłych członków ruchu
palikota oraz wszystich co nazwał wilk „...wszami i
gnida...” którzy to pomogli mu zostać prezydentem!
Oczekuję komentarza kraśniańskiego wielkiego
radce prawnegi i pukina poeta, wierszo pisarza i
pseudofelietoniste, którzy razem ze Szwedem poparli
w drugiej turze Wilka?! Czekam na głos Lewandowski,
który stał się tubą propagandową pajaców do czego
doprowadziliście oszołomy?

~wertyl

a który to paragraf kodeksu wykroczeń niby jest
łamany? parodia ogłoszenie

...bujcie się mieszkancy. Jeśli kupicie drzwi lub okna
lub nawet puszkę farby gdzie indziej, to pan Giereś
będzie nie zadowolony i pogrozi wam palcem lub
nawet do sądu poda. Taki to wasz „dobry „WÓjcio-prezesuncio:)

~wlasciciel WM

Hehe...oj pieniacze. Potraficie tylko ubic piane.
Ogloszenie nie ma na celu zastraszenia kogo kolwiek .
Jest to informacja dotyczaca nagabywania ludzi, ktore
bardzo czesto odbywa sie zazwyczaj na klatce schodowej. Na rynku elblaskim jest kilku Zarzadcow, maja
oni swoje biura wiec jesli macie ochote spotkac sie i
porozmawiac idzcie do biur. Pzdr...ludzie troche luzu.

Zaskoczenia nie było. Do konkursu
na stanowisko dyrektora Departamentu Edukacji przystąpiła tylko
jedna osoba – Iwona Mikulska i wygrała. Zresztą nikt nie spodziewał się
innego rozwiązania.
Prezydent Jerzy Wilk rozwiązał umowę o pracę z Andrzejem Soją, dotychczasowym dyrektorem Departamentu
Edukacji. Soja od dłuższego czasu
przebywał na zwolnieniu lekarskim, a
jego obowiązki pełniła Iwona Mikulska, była radna miejska SLD. Urząd
Miejski w Elblągu oficjalnie szukał
następcy Andrzeja Soi, czyli dyrektora Departamentu Edukacji. Jego
obowiązki pełniła obecnie Iwona
Mikulska, była radna miejska SLD.
Oczywistym więc było, że to właśnie
Ona ma największe szanse na objęcie
tego stanowiska. Zresztą sprawdził
się tu „scenariusz”, który zastosowano wobec Zbigniewa Czerepko,
który najpierw zastępował dyrektora
Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, a następnie

„wygrał” konkurs na to stanowisko.
Iwona Mikulska to była dyrektor SP nr
18 w latach 2007-2012. Od 2013 roku
nauczyciel matematyki w tej samej
szkole. Posiada wyższe wykształcenie
(matematyka i edukacja wczesnoszkolna), podyplomowe z zarządzania
i organizacji oświaty, a obecnie jest na
drugich studiach podyplomowych z
zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na PWSZ w Elblągu.

Śnięte ryby w rzece Kumieli.
Jaka jest przyczyna?

P

onad 30 sztuk śniętych ryb znaleziono na krótkim odcinku rzeki Kumieli w okolicy Hotelu Młyn.
Na razie nie są znane przyczyny tego
stanu rzeczy. Pracownicy Polskiego
Związku Wędkarskiego mówią jednak o wyczuwalnej woni chloru w
miejscu znalezienia martwych ryb.
Biuro Okręgu PZW w Elblągu poinformowało, że w dniu 24.08.2014r.
wieczorem pracownik biura znalazł
śnięte ryby w rzece Kumieli. W trakcie
wizji terenowej, znaleziono 29 sztuk
śniętych pstrągów potokowych (20
- 35 cm) oraz prawem chronione ślizy
– 7 sztuk. Śnięte ryby znajdowały się
na odcinku basen-amfiteatr. Sporządzono dokumentację fotograficzną i
zgłoszono sprawę do Wojewódzkiego

REKLAMA

Rzeka Kumiela została zatruta. fot. elblag.net

Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Elblągu z prośbą o interwencję.
- To są ryby z naszego zarybienia, które weszły do rzeki Kumieli – mówi
dyrektor PZW okręg Elbląg Krzysztof
Cegiel. – Śnięcie ryb stwierdziliśmy
na krótkim odcinku rzeki, w pobliżu
Hotelu Młyn. Sprawdziliśmy dalszy
bieg rzeki, ale martwych okazów już
nigdzie dalej nie znaleźliśmy. Śnięte
ryby zostały przez nas zebrane. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego pobrali próbki wody do
analizy. Jak dodaje dyrektor Cegiel, w
miejscu znalezienia martwych ryb był
wyraźnie wyczuwalny zapach chloru.
Jednak na razie nie wiadomo, czy należy te fakty łączyć ze sobą.
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Zaglądamy na budowę Willi Syrena.

Co tam się dzieje?
T

rwa budowa nowego apartamentowca w centrum naszego
miasta. Postanowiliśmy sprawdzić,
co dzieje się obecnie na budowie
Willi Syrena. Można powiedzieć,
że praca wre, mury pną się do góry.
Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć i filmu. Po długich latach przestoju prace budowlane ruszyły, gdy
inwestycję przejął gdyński developer
Margo. Przedtem działkę dzierżył
fundusz inwestycyjny Capital Park,
który kilka lat temu odkupił zamknięte już kino Syrena, wyburzył obiekt i
planował budować apartamentowiec.
Niestety, finanse a raczej ich brak, nie
pozwoliły warszawskiemu funduszowi rozpoczęcie inwestycji. Mieszkania
miały być duże, eleganckie ale i drogie. O rozpoczęcie inwestycji walczyła
elbląska Spółdzielnia Parkowa. Ostatecznie budować w tym miejscu apartamentowiec zdecydowała się firma

Margo z Gdyni. Przewidywany termin
zakończenia inwestycji to II kwartał
2015 roku. Willa Syrena to apartamentowiec, który będzie charakteryzował
się niską, kameralną zabudową. Budynek ma być czteropiętrowy, w którym
znajdą się 2-pokojowe mieszkania o
powierzchni od 39 do 59 mkw, oraz
3-pokojowe apartamenty. Na ostatniej
kondygnacji ma znaleźć się efektowny
apartament z ponad 30-metrowymi
tarasami i pięknym widokiem na centralny plac Elbląga. Budynek ma być
również wyposażony w podziemny
garaż, monitoring i kontrolę dostępu.
Na parterze znajdować się będą wielofunkcyjne powierzchnie usługowe.
Obiekt zostanie także wyposażony w
dwie windy. Ceny mają się wahać od
4200 zł/m2 do 4600 zł/m2. Budynek
ma zostać przekazany do użytku w
przyszłym roku w miesiące wakacyjne.
Rozpoczyna się budowa Willi Syrena. fot. Bartłomiej Ryś

zajezdni za 60 mln zł

M

iasto planuje wziąć udział
w pozyskaniu środków
unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Środki te
dają szanse na finansowe wsparcie
rozwoju Komunikacji Tramwajowej
w Polsce, z której chce również skorzystać Elbląg.

REKLAMA

www.elblag.net/g3272

Ruszył przetarg na
budowę S7 z Gdańska
do Elbląga
2017 roku pojedziemy do
Gdańska drogą ekspresową.
To znacznie skróci podróż elblążan
do Trójmiasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w
Gdańsku ogłosiła właśnie przetarg
na roboty budowlane na dwóch odcinkach drogi ekspresowej S7 od
Koszwał do Nowego Dworu i od
Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa pod Elblągiem.
Przetarg na kontynuację budowy
drogi ekspresowej S7 na Pomorzu
obejmuje budowę dwóch odcinków
dwujezdniowej drogi ekspresowej na
długości 40 km, w tym budowę dwóch
nowych mostów na Wiśle. Ze względu
na skalę przedsięwzięcie podzielono
na dwa zadania od końca Południowej Obwodnicy Gdańska do Nowego

Rozbudowa trakcji tramwajowej,
nowe wagony i modernizacja

Projekt budowy nowej trakcji tramwajowej jest częścią wykonanego zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu”, a
także kontynuacją zrealizowanego w
latach 2009-2010 przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi powiatowej ul.
Gen. Grota-Roweckiego w Elblągu
wraz z jej układem komunikacyjnym”.
- Do Kontraktu Terytorialnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Miasto Elbląg zgłosiło przedsięwzięcie
pod roboczą nazwą: „Budowa trakcji
tramwajowej w ciągu ulic Gen. Grota-Roweckiego i 12 Lutego w Elblągu
wraz z zakupem nowych wagonów

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

W

W tym miejscu planowana jest kolejna trakcja. fot. Bartłomiej Ryś

Dworu Gdańskiego, gdzie zostanie
wykorzystany fragment obecnej drogi krajowej nr 7 wraz z węzłem, oraz
od tego miasta do Kazimierzowa do
włączenia w istniejącą Obwodnicę
Elbląga. Przetarg będzie dwuetapowy.
Najpierw zostaną złożone wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców chętnych
do budowy. Po pozytywnej weryfikacji ich potencjału, GDDKiA zaprosi
wybranych wykonawców do złożenia
ofert na budowę drogi. Prace mogłyby
ruszyć na początku 2015 r. i potrwają
około 3 lat. Kryterium wyboru będzie
90 proc. cena i po 5 proc. czas realizacji (27-30 miesięcy z wyłączeniem
miesięcy zimowych) oraz gwarancja
na wybrane elementy infrastruktury
(5-10 lat).

oraz modernizacją bazy zajezdniowej - informuje nas Ryszard Murawski, zastępca dyrektora Tramwajów
Elbląskich. Projekt zakłada poprawę
jakości, bezpieczeństwa i niezawodności usług transportu publicznego,
zwiększenie standardu usług przewozowych, zmniejszenie negatywnego
wpływu transportu na środowisko –
poprawa jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu, zmniejszy się
zużycie energii w transporcie, zapewni również dostęp osobom niepełnosprawnym do publicznego transportu
zbiorowego oraz poniesie konkurencyjność miasta wyposażonego w infrastrukturę o wysokich standardach,
tworzącego dobre warunki rozwoju
gospodarczego, stwarzającego bezpieczne oraz wygodne możliwości
życia mieszkańców. Co obejmuje
szczegółowy zakres prac? Szczegółowy zakres prac obejmuje budowę nowego odcinka trakcji tramwajowej w
ul. 12 Lutego o długości 1,785 km toru

pojedynczego, budowa układu torowego wraz z odwodnieniem, budowa
rozjazdu dwutorowego pojedynczego na połączeniu odcinka torowego
w ciągu ul. 12-Lutego z odcinkiem
torowym w ciągu ul. Królewieckiej.
Ponadto budowa czterech peronów
tramwajowych, budowa sieci trakcyjnej górnej, ułożenie kabli zasilających
od sieci prostownikowej „Szpitalna”
do ul. 12-Lutego i ul. Królewieckiej
oraz przebudowa stacji prostownikowej „Szpitalna”. Miasto z pozyskanych
środków planuje także zakup nowych
wagonów tramwajowych oraz modernizacje bazy zajezdniowej przy ul. Browarnej. - Nowe dwutorowe odcinki
trakcji tramwajowej na Placu Konstytucji i w pasie rozdzielczym części ul.
Grota - Roweckiego zostały zaprojektowane i wybudowane jako elementy
docelowo planowanego układu tramwajowego w ciągu ulic: Gen. Grota
- Roweckiego i 12-Lutego. W ramach
realizowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 504, przygotowano pas
rozdzielczy pod budowę układu torowego wraz z odwodnieniem, posadowiono konstrukcje wsporcze (słupy
trakcyjno-oświetleniowe), przebudowano uzbrojenie podziemne kolidujące z projektowanym odcinkiem trakcyjnym, ułożono kable zasilające
trakcję tramwajową w ul. 12-Lutego,
na odcinku od ul. Armii Krajowej do
nowego punktu zasilającego w ul. Królewieckiej - dodaje Murawski. Miasto
oszacowało wartość przedsięwzięcia
na około 60 milionów złotych brutto.
Na realizację budowy nowego odcinka trakcyjnego około 12 mln zł, na
zakup nowych wagonów ok. 44 mln,
a na modernizację bazy zajezdniowej ok. 4 mln zł. - Należy podkreślić,
że na budowę linii tramwajowej w ul.
12-Lutego opracowano i zatwierdzono
projekt budowlany, nie sprecyzowano
ostatecznie ilości, typów i rodzajów
wagonów tramwajowych, które mają
być zakupione oraz nie opracowano
jeszcze dokumentacji dotyczącej modernizacji bazy zajezdniowej - mówi
zastępca dyrektora Tramwajów Elbląskich. Zasady rozdawania środków, a
także wielkość dofinansowania przez
Unię Europejską nie zostały ostatecznie określone i mają być znane pod
koniec bieżącego roku.
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Szpital Wojewódzki

Działki na ul. Lotniczej
wystawione będą na sprzedaż
we wrześniu?

T

W

pełen dobrych inwestycji
en rok na pewno przejdzie do
historii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego pod względem ilości poczynionych inwestycji,
zarówno w infrastrukturę szpitala,
jak i tych nakierowanych na działania dla pacjenta. Oddanie do użytku
nowego bloku operacyjnego w 2013 r.
to nie był koniec wzmożonych działań
inwestycyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
\Wiele inwestycji jest w toku, niektóre
zaś już się zakończyły. Jakie były najważniejsze działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w
pierwszym półroczu? Szpital stawia
na onkologię - Przede wszystkim wykonanie termomodernizacji pawilonu
onkologicznego oraz dobudowanie
szybu łączonego obiekt z budynkiem
szpitala – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Ze-

zużycie benzyny i przebiegu km, zestaw
fantomów do ćwiczeń). Przeprowadzono cykl szkoleń. Obecnie trwa jeszcze
remont bazy Działu Ratownictwa Medycznego. - Projekt jest zaawansowany
już w 70 procentach. Jestem przekonana, że zostanie zrealizowany do końca
tego roku – informuje dyrektor Elżbieta
Gelert. To nie wszystkie projekty realizowane w tym roku przez Wojewódzki
Szpital Zespolony w Elblągu. Wiele z
nich, drobnych, dotyczy inwestycji w
infrastrukturę, obiekty szpitala, drogi
dojazdowe, chodniki. E-pacjent w szpitalu Szpital wdrażał również projekt pt.
„e-Pacjent w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Elblągu. Usprawnienie
obsługi Pacjenta oraz powiązanych z
nim danych medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
poprawiających bezpieczeństwo”. W
ramach projektu zostanie uruchomiony
system elektronicznego kolejkowania

18001. II etap certyfikacji odbędzie się
w dniach 1 - 3 października 2014 r.
Pierwsze półrocze działalności szpitala
to także wiele inicjatyw profilaktycznych i edukacyjnych dla mieszkańców
miasta i najbliższego regionu. A jakie
wyzwania jeszcze przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym? Do 2017
r. szpital musi stworzyć elektroniczną
wersję dokumentacji chorób pacjentów.
W tym celu wdraża projekt digitalizacji
tych dokumentów. - Celem projektu
jest przetworzenie dokumentacji papierowej z Archiwum Zakładowego na postać cyfrową, która pomoże w lepszym
zarządzaniu informacją medyczną oraz
zabezpieczy dokumentację medyczną i
informację o pacjentach – mówi dyrektor Elżbieta Gelert. - Ponadto częściowo
dostosuje dokumentację do wymogów
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, której zapisy zobowiązują
każdą placówkę medyczną do wdroże-

lipcu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na
której prezydent przekonywał radnych do sprzedaży działek na ul.
Lotniczej. Radni wyrazili zgodę na
sprzedaż 4 z 10 terenów należących
do miasta.
Gmina Miasto Elbląg nabyła w dniu
15 maja 2013 roku od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, zabudowaną
nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obr. 23
jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha
oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276
ha. Wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
do ww. umowy sprzedaży wynosiła
11.975.754 zł. Gmina Miasto Elbląg,
po zastosowaniu obniżki, nabyła nieruchomość za cenę netto 4.124.075,40
zł. Z uwagi na planowane połączenie
komunikacyjne dzielnicy Zatorze
z pozostałą częścią miasta, mające
stanowić przedłużenie ul. Lotniczej
do ul. Akacjowej, a także z uwagi na
duży areał całej nieruchomości, zróżnicowaną funkcjonalność obiektów
na niej posadowionych oraz wystę-

powanie w jej obszarze gruntów dokonano podziału geodezyjnego ww.
działek. W Zarządzeniu nr 405 Prezydenta Miasta Elbląg przedstawione
jest 5 działek na sprzedaż znajdujących się na terenie ulicy Lotniczej.
Najtańsza działka wystawiona będzie
za 500 tys. zł. Cztery działki są zabudowane, przeznaczone pod działalność produkcyjno-magazynową i
przemysłową. Jedna niezabudowana,
ale z takim samym przeznaczeniem.
Działka nr 38/7 o łącznej powierzchni
0,1901 hektara zostanie wystawiona
za 500 tys zł. Kolejna działka nr 38/8
o powierzchni 0,4454 ha zaczynać się
będzie od ceny miliona 764 tys. zł.
Dwie kolejne działki 38/10 (0,7575
ha) i 38/11 (1,0067 ha) wystawione
będą za ponad 800 tysięcy złotych.
Natomiast ostatni teren 38/12, który
jest niezabudowany, o łącznej powierzchni 3,1872 hektara wystawiony
zostanie za 2 mln 113 tys. zł. Przetargi prawdopodobnie zostaną ogłoszone we wrześniu. Wówczas stopniowo
będziemy poznawali nabywców. Wiemy, jednak, że zainteresowanie tymi
terenami jest.

Most Dolny przejdzie

remont. Będą utrudnienia
J
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. fot. Konrad Kosacz

spolonego w Elblągu. – Ta inwestycja
zamknęła się w kwocie ponad 1,5 mln
zł. Jednak jest dla nas oraz pacjentów
niezwykle ważna. Dzięki temu możemy
wykonywać praktycznie kompleksowe
leczenie onkologiczne dla pacjentów w
naszym szpitalu w oparciu o pracownie
i oddziały onkologiczne, chirurgii onkologicznej i radioterapii. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu wraz z
Centrum Radioterapii i Usprawniania
stworzył kompleksowy ośrodek onkologiczny. W skład utworzonego ośrodka wchodzą oddziały Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Elblągu, tj.: Oddział Onkologiczny wraz z Dziennym
Oddziałem Chemioterapii, Oddział
Chirurgii Onkologicznej, Poradnie
onkologiczne Centrum Radioterapii i
Usprawniania w Elblągu. Bardzo ważny
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu jest realizowany wspólnie z partnerami z Rosji i Litwy projekt
o nazwie: Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja
2007-2013. W ramach projektu zakupiono 3 nowoczesne ambulansy medyczne wraz z wyposażeniem (system
łączności, panel sterowania, pagery,
drukarki, mapy cyfrowe z oprogramowaniem, oprogramowanie AVL Klient
- kontrola użytkowania pojazdu min.

pacjentów: automatyczne przydzielanie pacjentom unikalnych identyfikatorów lokalizujących ich w kolejce.
Informowanie pacjentów o kolejnym
obsługiwanym numerze w trzech lokalizacjach na terenie szpitala za pomocą
czytelnej tablicy diodowej. Wyposażenie rejestratorów pracujących na Izbie Przyjęć w możliwość zarządzania
kolejką za pomocą prostych w obsłudze terminali. Podnoszenie jakości
Wojewódzki Szpital Zespolony stale
również zdobywa kolejne certyfikaty
jakości. 31 stycznia 2014. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób
Układu Krążenia akredytację na okres
3 lat. 11-13 czerwca 2014 r. Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
ocenili stopień spełnienia standardów
akredytacyjnych. 11 lipca 2014 r. Rada
Akredytacyjna CMJ zarekomendowała Ministrowi Zdrowia nasz szpital do
udzielenia akredytacji w zakresie leczenia szpitalnego. Poziom spełnienia
standardów wyniósł 88%. 30 czerwca1 lipca 2014 r. Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji przeprowadziło I etap
auditu certyfikującego Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z
normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO

nia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej do dnia 1 sierpnia 2017r.
Szpital stawia także na informatyzację.
Pierwszym etapem jest dołączenie do
platformy P1. Projekt inwestycyjny zakładający wyposażenie nowo wybudowanych sal operacyjnych w nowoczesny
sprzęt, który umożliwi wprowadzenie
2 usług: usługa on-line dla pacjenta,
usługa e-edukacja Usługa on-line dla
pacjenta to utworzenie systemu informatycznego z udostępnioną publiczną
stroną internetową prezentującą status
pacjenta na bloku operacyjnym, np.:
pacjent przygotowywany do zabiegu,
zabieg rozpoczęty, zabieg zakończony
– pacjent na sali pooperacyjnej, pacjent
opuścił blok operacyjny. Przyznany
pacjentowi identyfikator pozwoli rodzinie na monitorowanie etapu pobytu
na bloku operacyjnym. Jeszcze 10 milionów Dyrektor Gelert szuka również
kwoty 10 mln zł potrzebnej do remontu i wyposażenia w nowoczesny sprzęt
oddziału ginekologicznego i położniczego oraz dziecięcego. Szpital czeka
również remont pomieszczeń Banku
Krwi. Trzeba również podjąć decyzję w
sprawie adaptacji pomieszczeń starego
bloku operacyjnego. Być może znajdzie
się tam jeden z dotychczasowych oddziałów szpitala.

ak już informowaliśmy, nawierzchnia Mostu Dolnego znów
uległa awarii. Konieczny będzie ponowny remont obiektu. Ruch kołowy i pieszy na moście będzie utrudniony. To już kolejna usterka, którą
trzeba usuwać.
W ubiegłym tygodniu alarmowaliśmy, że na nawierzchni Mostu Dolnego pojawiło się dziwne wybrzuszenie. Garb skutecznie spowalniał
jadące samochody. Z tym problemem
zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Elblągu. - W zeszłym tygodniu
odbył się przegląd mostu przy udziale Urzędu Miejskiego i wykonawcy. Faktycznie stwierdzono usterki.
Prace remontowe mają rozpocząć
się na przełomie sierpnia i września

REKLAMA

- informował nas Rafał Maliszewski
z biura prasowego prezydenta. Wczoraj natomiast Departament Rozwoju,
Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu poinformował, iż od
1 września nastąpią utrudnieniu w
ruchu kołowym i pieszym na Moście
Dolnym w ciągu ulic Studziennej i
Orlej. Utrudnienia mają związek z
wykonywaniem prac naprawczych w
nawierzchni mostu i będą polegały
na zawężeniu szerokości pasa jezdni
do 3 m oraz czasowym wstrzymaniu
ruchu pieszego na jednym z chodników. Roboty realizowane będą w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę mostów, firmę Warbud S.A.
Planowany czas wykonywania robót
naprawczych – około 2 tygodni.
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Czy wkrótce rozpocznie się budowa Jak mieszkańcy chcą
odnowić wieżę w Parku
Modrzewie? Sprawdź.

C.H. Siódemka?

C

zy Centrum Handlowo-Usługowe
„Siódemka”
przy ul. Akacjowej wreszcie
powstanie? Czy są to może kolejne
prace inwestora, by nie utracić pozwolenia na budowę? Faktem jest,
że sprawa ta toczy się już od 4 lat,
a galerii nadal nie widać. Firma
Bridgehouse Developmnets Sp. z
o.o., która jest inwestorem Centrum

Handlowo-Usługowego „Siódemka” uzyskała pozwolenie na budowę
w 2010 roku. Jednak od tamtej pory
nic się nie działo na terenie budowy przyszłego obiektu handlowego.
- W zeszłym roku firma ta zgłosiła
rozpoczęcie prac budowlanych na
tym terenie - ustaliliśmy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym
w Elblągu. W zeszłym roku na te-

Kiedy ruszy budowa C.H. Siódemka? fot. Adam Mastalerz

renie przyszłej budowy pojawiła się
żółta tablica informacyjna, z której
możemy dowiedzieć się, iż termin
rozpoczęcia prac budowlanych to
grudzień 2013. Jednak w tym terminie się nie rozpoczęły. W ciągu
ostatnich kilku tygodni teren został
jednak ogrodzony. Wbito w ziemie
drewniane słupy i zawieszono metalową siatkę. Jednak nie oznacza
to, że prace budowlane
w końcu się rozpoczną.
Powodem, dla którego
to się jeszcze nie stało
jest w dalszym ciągu
brak uzgodnień dotyczących skomunikowania centrum handlowego z drogą ekspresową
nr 7. Rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad
trwają już od 4 lat. Niestety do tej pory nie
przyniosły większych
rezultatów.
Skomunikowanie
centrum
handlowego miałoby
polegać na wybudowaniu węzła Lotnisko na
elbląskiej obwodnicy.
Miałby zostać do tego
wykorzystany wiadukt,
znajdujący się nad S7
w przedłużeniu ulicy
Skrzydlatej. W dniu
dzisiejszym nie udało
nam się skontaktować z
rzecznikiem prasowym
GDDKiA Karolem Głębockim. Do tematu będziemy powracać.

P

Czy wieża widokowa zostanie odnowiona? fot. elblag.net

ark Modrzewie stał się jednym
z ważniejszych terenów, który mógłby zostać zmieniony przez
Budżet Obywatelski. Mieszkańcy
zwracają uwagę głównie na wieżę
widokową, stojącą gdzieś między
drzewami, na małym wzniesieniu.
Jakie mają pomysły dotyczące tego
miejsca i czy są one uzasadnione? Elblążanie, szczególnie ci, którzy mieszkają przy tym parku lub na osiedlu
Zawada, chcą aby to miejsce było zagospodarowane. Dawniej była mowa
o tym, by przenieść wieżę w inne miejsce, ale ten pomysł nie został zrealizowany. Nie raz już turyści pytali, się czy
można tam podziwiać widoki Elbląga.
- Remont wieży, aby móc korzystać z
tarasu widokowego, oraz zaaranżowanie bezpośrednio pod nią terenu
do zabaw dla dzieci i seniorów. W
wieży można urządzić kawiarnię lub
lodziarnię, poniżej ustawić stoliki za
ogrodzeniem do gry w ping ponga
oraz chińczyka, podest do tańczenia,

który służyłby dla teatrów amatorskich. Pięć ławek z oparciem, mini siłownię, klomby z kwiatami dla zniwelowania zapachu od rzeczki – taki plan
zaproponował jeden z wnioskujących.
- Trzeba przyciąć drzewa w związku
z tarasem – to kolejny projekt. Stworzenie tarasu byłoby trudne z tego
względu, że drzewa zasłaniają praktycznie cała panoramę. Niezbędne byłoby dostosowanie ich do warunków
umiejscowienia wieży. To wiąże się z
pracami na wysokościach i dotyczyłoby znacznej liczby terenów zielonych
w Parku Modrzewie. Czy byłaby na
to zgoda? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Na dodatek trudny do zrealizowania byłby pomysł z punktem
gastronomicznym wewnątrz wieży.
Tam jest po prostu zbyt mało miejsca.
Mieszkańców tych okolic bardziej zainteresowałaby kawiarenka, znajdująca się przy wieży. Teren wokół obiektu
wymaga uporządkowania, z racji wielu zanieczyszczeń.

Potrzebny jest remont mostu
Unii Europejskiej. Kto się

podejmie zadania?

M

iasto ogłosiło w ostatnich
dniach przetarg pn. „Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w
ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w
Elblągu na podstawie projektu własnego Wykonawcy”. Podczas prac remontowych most niestety zostanie
zamknięty przynajmniej na miesiąc.
Faktem jest, że dylatacje w tym miejscu
są w kiepskim stanie. Miasto w związku
z tym ogłosiło przetarg na ich odnowę.
W ramach zamówienia wykonawca
musi zrealizować kilka zadań. Na początek musi zostać przygotowany projekt. Dokumentacja projektowa musi
obejmować projekt wykonawczy oraz
projekt organizacji ruchu na czas robót.
Ponadto wykonawca musi przygotować
dokumenty do uzyskania wszystkich
pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do
realizacji zamówienia. Wykonawca
przy realizacji robót musi wykonać

prace przygotowawcze takie jak zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie
oraz organizacje zaplecza wykonawcy,
a także prace rozbiórkowe. Teren musi
zostać tak przygotowany i oznakowany,
aby umożliwiał wykonanie zadania z
zabezpieczeniem przed dostępem pojazdów. Ponadto należy rozebrać istniejące dylatacje i wywieźć je do utylizacji.
Wykonawca w ramach zamówienia
musi zamontować nowe dylatacje w
tym zasadnicze elementy robót: montaż konstrukcji dylatacji, uzupełnienie
nawierzchni, roboty wykończeniowe.
Prace muszą zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy od momentu udzielenia
zamówienia. Oferty można składać do
29.08 bieżącego roku. Niestety oznacza to także, że przynajmniej na 30 dni
most zostanie zamknięty dla ruchu
kołowego. Bedzie to czas potrzebny na
wymianę nawierzchni obiektu.

Most wymaga natychmiastowego remontu! fot. Adam Mastalerz
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Rusza budowa
nowego placu zabaw
W

naszym mieście powstaje coraz więcej nowych placów
zabaw. Jednak nadal w wielu miejscach brakuje nie tylko jakichkolwiek takich atrakcji, ale i często istniejące już place zabaw są bardzo
zaniedbane. Podobnie rzecz ma się
w Parku Modrzewia, gdzie rusza budowa kreatywnego miejsca zabaw.
- Na moją prośbę Park Modrzewie został wpisany do projektu modernizacji
przestrzeni
parkowo-rekreacyjnych
na lata 2014-2020. Dzięki temu będzie
można starać się o środki unijne na jego
rewitalizację - mówi radny Robert Turlej. Realizowany ze środków Budżetu
Obywatelskiego kreatywny plac zabaw
służyć będzie nie tylko najmłodszym,
ale także młodzieży i osobom starszym.
Znajdą się na nim m.in. urządzenia
fitness, które cieszą się coraz większą
popularnością w naszym mieście. Nowością będą urządzenia, których nie
znajdziemy na innych placach w El-

blągu. - Dzieci będą mogły korzystać
m.in. z tablicy aktywności, ścieżki do
balansowania, urządzeń dźwiękowych,
trampoliny. Specjalnie dla młodzieży
ustawiona zostanie obrotowa karuzela
na sprężynach „Rodeoboard”. Atrakcją
będzie również wieloosobowa huśtawka „super lina”, na której bujać się mogą
młodsi i starsi. Nowoczesne urządzenia
niewątpliwie wpłyną na zwiększenie
atrakcyjności parku wśród mieszkańców całego miasta - mówi radny Robert Turlej. Dlaczego jednak dopiero
teraz, na kon iec wakacji powstaje taki
projekt? - Niestety ale papierkowe prace zajęły najwięcej czasu. Na początku
kwietnia zaakceptowane zostały wszystkie urządzenia. Później był wybór projektanta, stworzenie projektu, uzyskanie zgody od konserwatora, ogłoszenie
przetargu na wykonawcę i podpisanie
umowy z wykonawcą, ostatni etap to
budowa - dodał radny w odpowiedzi na
komentarz naszego czytelnika.

Tańsze parkowanie pod szpitalem
O

Parkowanie pod szpitalem. fot. Bartłomiej Ryś

REKLAMA

d września br. kierowcy, którzy
będą korzystali z parkingu przed
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym
zapłacą mniej. Dyrekcji szpitala i firmie zarządzającej parkingiem udało się
dojść do porozumienia. Na razie na trzy
miesiące. Od kilkunastu dni w mediach
lokalnych przewija się temat zbyt wysokich stawek za postój samochodów na
parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym w Elblągu. Doszło do tego,
że grupa elblążan napisała w tej sprawie
pismo do prezydenta Wilka. Prezydent
postanowił zbadać sprawę wysokości
stawek za parkowanie, nawet pod kątem
ewentualnego wypowiedzenia umowy
dzierżawy terenu dla szpitala. Jednak jak
informuje dyrektor WSZ, Elżbieta Gelert,
miasto do tej pory nie zwróciło się z żadnym pismem w tej sprawie do szpitala. Znamy negatywne uwagi pod względem
wysokości opłat za parkowanie – mówiła
na konferencji prasowej dyrektor Gelert. – Trzeba jednak zrozumieć, że parkingiem zarządza firma zewnętrzna, nie
szpital. Jednak spotkaliśmy się z przedstawicielami operatora parkingu i doszliśmy do kompromisu w sprawie niższych
stawek parkingowych. Na razie na okres
trzech miesięcy, aby później przeanalizo-

wać bilans finansowy. Odnosząc się do
zarzutów wysuwanych przez prezydenta
Wilka i zapowiedzi ewentualnego wypowiedzenia umowy dzierżawy terenu dla
szpitala, Elżbieta Gelert podkreśliła, że
szpital w tym przypadku nie zrobił nic,
co jest niezgodne z prawem i zapisami
umowy. Jakie będą nowe stawki? Przede
wszystkim zostaje wydłużony bezpłatny
czas parkowania z 10 minut do 15 minut.
Za parkowanie do 20 minut zapłacimy 50
groszy (przedtem do 15 minut). Rozpoczęta godzina powyżej 15 minut kosztować będzie 1,90 zł (przedtem 2 zł). Za
drugą godzinę postoju zapłacimy 2,10
zł (przedtem 2,50 zł), za trzecią 2,50 zł
(przedtem 3 zł). Nie zmienia się stawka za
każdą następną godzinę powyżej 3 godzin
– tu zapłacimy 2 zł. Za postój przez całą
dobę zapłacimy 35 zł. Abonament miesięczny za pracowników wynosi obecnie
30 zł (przedtem 40 zł). - To, co ważne,
to parkometry przy szpitalu wydają resztę – mówi Elżbieta Gelert. – Te kwoty
będą obowiązywały przez trzy miesiące.
Po tym czasie, w listopadzie, omówmy
sprawę wysokości opłat z firmą zarządzającą parkingiem. Firma z Grudziądza na
przystosowanie parkingu do biletowania
wydała ponad milion złotych.
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Gala Finałowa Bursztynowej

Miss Polski 2014
N

a Promenadzie w Ustce odbył się wielki finał jedenastej
edycji wyborów Bursztynowej Miss Polski 2014. Wśród dziewczyn były również finalistki Miss Ziemi Elbląskiej - Alicja Łada, Katarzyna
Zienkiewicz, Alicja Matwiejczyk.
Kandydatki przeszły długą drogę aby
znaleźć się na scenie podczas wielkiego
finału i zawalczyć o koronę. Począwszy
od zgłoszenia się do konkursu za pomocą formularza na oficjalnej stronie
wyborów, poprzez udział w jednym z
czterech konkursów eliminacyjnych,
kończąc na 5-dniowym zgrupowaniu
przygotowawczym. Na wybraną dwunastkę dziewcząt podczas kilkudniowego pobytu w Ustce czekała zarówno ciężka praca jak i niezapomniane
atrakcje. Dziewczęta wzięły udział w
sesji zdjęciowej do limitowanej edycji
kalendarza na 2015 rok, ciężko pracowały nad choreografią do sobotniego
występu czy wzięły udział w Mistrzostwach Polski w Poławianiu Bursztynu
w specjalnej kategorii „Bursztynowa
Miss” Wielki finał wyborów, będący
najważniejszym wydarzeniem podczas
całego cyklu imprez „Lato z Bursztynową Miss Polski 2014” zgromadził na
Promenadzie w Ustce liczną publiczność. Dziewczęta zaprezentowały się
w czterech wyjściach - dwukrotnie w
strojach kąpielowych firmy Self Company Group, w kolekcji letniej firmy
BUTIK I Like oraz w wyjściu sponsorowanym przez Slim Express w strojach marki Akas. Makijaże finalistek
zostały wykonane przez wizażystów z
firmy Paul Sagane, natomiast za fryzury odpowiedzialni byli reprezentanci
salonów feryzjerskich Ce-Ce Point.
Decyzją Jury, tytuł Bursztynowej
Miss Polski 2014 otrzymała 18 - letnia Aleksandra Grysz z Iławy z numerem startowym 12.

Przyznano również tytuły komplementarne:
- Bursztynowa Miss Polski Uroda 2014
- Alicja Łada z Kępek
-
Bursztynowa Miss Polski Fantazja
2014 - Aleksandra Grysz z Iławy
-
Bursztynowa Miss Polski Slim Express 2014 - Patrycja Daszkiewicz z
Giżycka
- Bursztynowa Miss Publiczności 2014
- Sandra Muzalewska z Torunia
Bursztynową Miss Polski Internetu 2014 decyzją Internautów została
Monika Mesinger z Nowego Dworu
Gdańskiego. Bursztynowa Miss Polski
2014 otrzymała kosmetyki firmy Uroda Polska, Paul Sagane L’oreal oraz wartościowy prezent ufundowany przez
firmę Silcare. Zdobywczynie wszystkich tytułów otrzymały kosmetyki
firmy Uroda, Paul Sagane oraz L’oreal,
stroje kąpielowe firmy Self oraz szklane statuetki ufundowane przez firmę
MIŚ. Wręczono również atrakcyjne
upominki dla pozostałych finalistek.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3066

STYL ŻYCIA więcej informacji na www.elblag.net
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Takich emocji
się nie zapomina
-T
o był chyba 1987 rok.
Ćwiczyliśmy w salach
tanecznych w różnych
szkołach. Trafiłam do ówczesnej
budowlanki przy ul. Obrońców Pokoju. Tam właśnie Antoni Czyżyk
i Roman Koszper zaczynali tworzyć zalążki klubu tańca w Elblągu
– wspomina Edyta Beńko, jedna
z pierwszych tancerek elbląskich
formacji, które w tym roku obchodzą jubileusz dwudziestolecia.

- Zawsze chciałaś tańczyć, czy to
mama przyprowadziła Cię na zajęcia? - Zawsze podobał mi się taniec,
a mojej mamie marzyło się, żebym
jeździła na łyżwach. Była zakochana
w jeździe figurowej. Jednak w Elblągu
nie było takiej grupy... Na kurs tańca
trafiłam przypadkowo. Zobaczyłam
gdzieś pary taneczne i zamarzyłam,
że będę tańczyła. Byłam wtedy już
prawie siedemnastolatką... - To chyba
trochę późno. - Tak, dzisiaj mój syn
ma siedemnaście lat, prawie A klasę i
dwukrotny tytuł mistrza Polski formacji standardowych na swoim koncie,
więc porównując się do mojego dziecka to naprawdę byłam „staruszką”
(śmiech). - Czyli mając siedemnaście
lat poszłaś na kurs do Promyka. Jeszcze wtedy nie było Promyka. To był
chyba 1987 rok. Ćwiczyliśmy w salach
tanecznych w różnych szkołach. TrafiREKLAMA

łam do ówczesnej budowlanki przy ul.
Obrońców Pokoju. Tam właśnie Antoni Czyżyk i Roman Koszper zaczynali
tworzyć zalążki klubu tańca w Elblągu.
Tam właśnie trafiłam na kurs tańca,
moim instruktorem był Antoni Czyżyk i można powiedzieć, że od tamtego
czasu zaraziłam się tańcem. Pojechałam na obóz taneczny, gdzie poznałam
swojego późniejszego partnera, obecnego męża. Na dwa lata drogi moje i tańca się rozeszły... Wróciliśmy z mężem
jako para i od 1989 roku jesteśmy cały
czas związani z tańcem. - A jak trafiłaś do formacji? - To był czas, że Antoniemu Czyżykowi zrodził się pomysł,
że chciałby stworzyć formację standardową w Elblągu, bo tego jeszcze u nas
nie było. Wcześniej istniała formacja
Miraż w Olsztynie, która zdobywała
sukcesy na arenie europejskiej. Jednak
przestała istnieć...Nasz powrót to był
powrót formacji standardowej po ładnych paru latach, gdy w naszej okolicy
nie działo się praktycznie nic. Uczyliśmy się co to jest formacja standardowa
i tańczyliśmy z takim pewnym obciążeniem, by sprostać oczekiwaniom całego
ruchu tanecznego w Polsce, ponieważ
nasza – polska formacja była medalistą Mistrzostw Europy. - W 1995 roku
zdobyliście tytuł Mistrzów Polski,
pojechaliście na mistrzostwa świata.
Jak wspominasz pierwszy turniejowy występ formacji? - To był ogromny

Edyta Beńko fot. nadesłane

stres i wyzwanie. Jako tancerze nie mieliśmy do tej pory okazji sprawdzić się
jako formacja. Owszem, startowaliśmy
jako pary indywidualne, ale to było
jednak coś innego. Tytuł mistrza Polski
dał nam możliwość startu na mistrzostwach świata. Nawet po tylu latach
czuję ogromną satysfakcję. Tych emocji
chyba nigdy nie zapomnę. - Zrobiłaś
kursy, zostałaś instruktorem... - To
taniec mnie tak zaraził, to jest moja
wielka pasja. Uważałam, że jest to kierunek w nauczaniu, w którym będę się
dobrze czuła. Tym bardziej, że przez
wiele lat razem z mężem asystowaliśmy Antoniemu Czyżykowi w prowadzeniu zajęć. Zanim trafiłam na kurs
instruktorski byliśmy już dobrze przy-

gotowani. - A zdarzyło Ci się przyjść
na trening formacji, podpatrywać,
jak sobie radzą tancerze. Może
udzielić kilku wskazówek? - Na treningi czy występy przychodzę jako
rodzic, bo mój syn tańczy w formacji.
Patrzę, podziwiam, kibicuje, bo wiem,
jaka to jest ciężka praca. Nie staram się
nic doradzać. Tancerze mają dobrych
trenerów i opiekunów. Podziwiam zapał i poświęcenie tych młodych ludzi.
Patrząc na mojego syna mogę powiedzieć, że on nie ma życia prywatnego. Cały swój wolny czas poświęca na
taniec indywidualny i formację. Jako
rodzic uważam, że bardzo dobrze jest,
gdy nasze dzieci mają pasje, zainteresowania. Są bardziej zorganizowane,

potrafią tak podzielić sobie czas pomiędzy naukę, zainteresowania, że jeszcze
wszystko zdążą zrobić. - Które osiągnięcie związane z tańcem najwięcej
dla Ciebie znaczy? Wiem, że masz
na swoim koncie mistrzowskie tytuły i te zdobyte jako formacja, a także
w tańcach indywidualnych... - Tych
wygranych turniejów, powiem może
nieskromnie, udało się trochę zebrać.
Jednak największym moim sukcesem
było to, że ja trafiłam do tańca, a po
drodze, że tańcem udało mi się zarazić ileś osób, które przeszły przez moje
ręce. Ci ludzie do dzisiaj nas wspominają, sporym moim osobistym sukcesem jest to, że moi wychowankowie do
dzisiaj mnie odwiedzają.
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Elbląskie Święto
Chleba za nami

onad 270 wystawców, koncerty, przemarz rycerzy, pokazy
gotowania, chleb i wypieki
domowe a także rękodzieło i sztuka ludowa to wszystko czekało na
uczestników tegorocznej, IX edycji
Elbląskiego Święta Chleba. W tym
roku tłumy ludzi zawitały na uliczki starego miasta by wziąć udział w
jarmarku.
Tegoroczna edycja trwało od piątku
29 sierpnia do niedzieli 31 sierpnia
2014 roku. Święto Chleba to przede
wszystkim jarmark z regionalnymi
wypiekami, produktami żywnościowymi oraz rękodziełem i sztuką ludową. To doskonała okazja dla całej
rodziny na atrakcyjne spędzenie czasu. W trakcie tego wydarzenia można było spróbować i kupić chleb z
najróżniejszych zakątków Polski oraz
Litwy. Nie brakowało również miodu, wyrobów cukierniczych, wędlin
czy żywności ekologicznej. Były także
stoiska wystawców rękodzieła, kolekcjonerów przedmiotów zabytkowych
z całego regionu, a także prezentacje
artystyczne i pokazy warsztatowe
dawnych rzemiosł. W ramach Elbląskiego Święta Chleba organizowany
był konkurs dla piekarzy oraz cukierników na przysmak elbląski „Piekarek”, który corocznie pozwala wyłonić piekarniczy bądź cukierniczy
produkt wykorzystywany do promocji miasta przez cały rok, aż do kolejnej edycji Elbląskiego Święta Chleba.
Elbląskie Święto Chleba to również
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doskonała okazja na spróbowanie
potraw przygotowanych przez Dianę
Volokhovą, finalistkę programu Master Chef czy posłuchania doskonałej
muzyki, jakiej dostarczy m.in. Kapela ze Wsi Warszawa. Uczestnictwo w
Elbląskim Święcie Chleba to niezapomniana atrakcja dla mieszkańców
Elbląga, ale przede wszystkim dla
turystów zarówno tych mniejszych,
jak i starszych. Elbląg w tych dniach
pachniał chlebem, miodem i wieloletnimi tradycjami. – W tym roku
zdecydowaliśmy, by przenieść jarmark bardziej w stronę rzeki, wydaje
mi się, że był to bardzo dobry pomysł.
Na samej rzece też odbywało się
wiele pokazów i konkursów. Cieszę
się, że w tym roku rekordowa liczba
wystawców wzięła udział w jarmarku bo ponad 270 (w ubiegłym roku
było ich ok. 230 – red.), poza tym
mieliśmy jeszcze 200 zgłoszeń, które
zostały albo nadesłane po terminie,
albo ze względów logistycznych nie
mogliśmy ich przyjąć – mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. Wspólnie
ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa
dołożyliśmy wszelkich starań by to
święto było chlubą naszego miasta.
Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013 „Warmia
i Mazury regionem zjednoczonej Europy” oraz ze środków Urzędu Miasta
w Elblągu.

ZOBACZ 3 GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3288
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ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3283

ZOBACZ 2 GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3276
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Szkoła jest dla Ciebie!

będzie potrafiła sama dobrać odpowiedni jadłospis dla siebie i innych!
• Zadbaj o swoje ciało już dziś! Jeżeli chcesz zostać INSTRUKTOREM
FITNESS -przyjdź do nas i dołącz do
grona najlepszych! Po co wydawać
pieniądze na karnet do siłowni/klubu
fitness– przyjdź do nas i
sam bądź swoim trenerem. W ŻAKu uzyskasz
tytuł INSTRUKTORA
FITNESS i możliwość
prowadzenia zajęć we
własnym zakresie. To
szansa na rozwój zawodowy i połączenie pasji z
pracą. • DEKORATOR
WNĘTRZ - szansą na
solidny i interesujący
zawód!!! Twoja pasja to
projektowanie i aranżacja wnętrz? Żak to
szkoła, która pozwoli
Ci na realizację swoich
planów życiowych oraz
zdobycie wymarzonej
pracy. Stań się konkurencyjny na rynku pracy, podnieś swoje kwalifikacje • Lubisz pracę z
ludźmi, cechuje Cię odpowiedzialność i cierpliwość ? Potrafisz znaleźć
rozwiązanie dla trudnej sytuacji życiowej?
Mamy zawód dla Ciebie!
TERAPEUTA ds UZALEŻNIEŃ - Zajmuje się
udzielaniem
pomocy
wodów. Powstał na fali rosnącego za- osobom uzależnionym od narkotyinteresowania zdrowym stylem życia i ków, alkoholu, nikotyny, leków itp.
wyglądu. Jego praca polega na przygotowaniu odpowiedniej diety i dodat- Ponadto osoby, które nie ukończyły
kowych zaleceń dla klienta. Kierunek szkoły średniej lub gimnazjum mogą
ten otwiera wiele możliwości. Każda u nas również kontynuować naukę
osoba, która ukończy naszą szkołę Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-

Nieważne ile masz lat i czym się zajmujesz!

C

hciałbyś zdobyć nowe wykształcenie lub zmienić obecnego pracodawcę, a może
bezskutecznie poszukujesz pracy w
wyuczonym zawodzie? Skorzystaj z
najlepszej oferty edukacyjnej dla dorosłych, zdobądź zawód nawet w rok
ucząc się tylko w weekendy. Szkoła
ŻAK w Elblągu prowadzi rekrutację
na 7 całkowicie darmowych kierunków.
Jakie kierunki znajdziesz w ofercie
placówki? Przede wszystkim takie,
które dają dużą szansę na znalezienie
atrakcyjnej pracy lub pozwalają rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Nauka w zależności od wybranego kierunku trwa od roku do maksymalnie
dwóch lat. Aktualnie wolne miejsca
pozostały na takich kierunkach jak:
• florysta • kosmetyka • bhp • administracja • opiekunka środowiskowa
• rachunkowość • informatyka. CNiB
Żak przygotowało NOWE KIERUNKI kształcenia pozwalające uzyskać
TYTUŁ ZAWODOWY W ROK!
Zdobądź nowy zawód z Żakiem, na
to nigdy nie jest za późno. • Chcesz
modelować włosy jak wykwalifikowany profesjonalista? Zdobądź umiejętności fryzjerskie i pracuj z pasją!!!
Po co wydawać miliony na fryzjera?
FRYZJER DAMSKI – to kierunek dla
Ciebie • HIT! AGENT CELNY – Zawód dla ambitnych Chcesz pracować
jako celnik? Lubisz prawo, procedury celne nie przerażają cię? To zawód
dla ciebie! Tylko u nas jednoroczna

szkoła agent celny w
żaku w atrakcyjnej cenie!
• Zostań TERAPEUTĄ
ŚRODOWISKOWYM
w 10 miesięcy! Jeśli lubisz pracę z ludźmi, jesteś
osobą cierpliwą i wyrozumiałą ta szkoła jest właśnie dla Ciebie! Osoba po
skończeniu szkoły będzie
mogła brać współudział
w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Nauczy się tworzyć
i rozwijać sieć oparcia
społecznego oraz przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu. • WIZAŻ I
STYLIZACJA - zrób coś
dla siebie! Marzysz o tym,
by robić wyjątkowe stylizacje? Umiejętnie dopasowywać makijaż, strój
i fryzurę? Interesują cię
najnowsze trendy mody?
Z nami poznasz techniki
style makijażu, techniki doboru zapachów i
psychologię kolorów. •
Naucz się profesjonalnej
sztuki masażu razem z
ŻAKiem i otwórz swój
własny gabinet lub podejmij pracę w
ośrodku sportu i rekreacji, siłowni lub
klubie fitness! Masaż to Twoja pasja i
pragniesz się w tym rozwijać? Naucz
się zawodowo sztuki masażu z nami! •
KONSULTANT ds ŻYWIENIA to jeden z najbardziej przyszłościowych za-
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cącym, kandydat do szkoły powinien
mieć ukończone 16 lat. Szkoła gwarantuje pisemnie brak ukrytych opłat!
Wiele podobnych szkół promujących
się jako bezpłatne wprowadza wiele
tzw. ukrytych opłat. Centrum Nauki
i Biznesu ŻAK jako pierwsza szkoła
dla dorosłych wprowadziła pisemną
gwarancję braku jakichkolwiek opłat
na kierunkach kończących się tytułem
technika. Oznacza to, że w ŻAK-u
nie zapłacisz ani złotówki za brak
frekwencji, egzaminy czy wydanie legitymacji.
Jakie warunki musi spełnić kandydat
ubiegający się o miejsce w szkole?
W Szkołach ŻAK o przyjęciu do
szkoły decyduje kolejność zgłoszeń,
dlatego pracownicy szkoły zachęcają
do internetowego zapisu. Wystarczy
wypełnić wniosek na stronie www.
zak.edu.pl/formularz i oczekiwać na
telefon zwrotny. Oczywiście można
również zgłosić się osobiście do sekretariatu szkoły, wówczas należy zabrać
ze sobą świadectwo ukończenia szkoły
średniej (nie jest wymagana matura)
oraz dowód osobisty.
Gdzie znajduje się szkoła? Sekretariat Szkoły ŻAK znajduje się w Elblągu, przy ul. Grunwaldzkiej 2B1. Sekretariat czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w
soboty w godz.9:00-14:00.
Dane Kontaktowe
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Elbląg ul. Grunwaldzka 2B1(I piętro)
tel. 55 611-47-29
e-mail: elblag@zak.edu.pl
www.elblag.zak.edu.pl

Uroczysta inauguracja roku
szkolnego w Elblągu

W

poniedziałek (1 września) rozpoczął się oficjalnie kolejny rok
szkolny dla elbląskich uczniów. Oficjalna inauguracja odbyła się z Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
w Elblągu. Wydarzenie poprzedziła
msza święta w Katedrze św. Mikołaja.
O 12:15 rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. W
uroczystości wzięli udział m.in.: Prezydent Jerzy Wilk, Wiceprezydent Marek
Pruszak, Komendant Policji, Komen-

dant Straży Pożarnej, Wojsko, Straż
Graniczna oraz poseł na Sejm i dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Elżbieta Gelert. Uroczystość zainicjowała o 11:00 msza święta w intencji elbląskich uczniów i nauczycieli. W ZSTI
na początku odbył się pokaz musztry
w wykonaniu klas mundurowych. Po
tym przyszedł czas na oficjalną część
uroczystości podczas której przemawiał
dyrektor szkoły oraz prezydent miasta.
Uroczystość zakończyło ślubowanie
uczniów klas pierwszych. Następnie

uczniowie rozeszli się do
swoich klas. Naukę w elbląskich szkołach w nadchodzącym roku szkolnym rozpoczyna 15 200
uczniów. Do klas pierwszych pójdzie 500 dzieci
urodzonych w pierwszej
połowie 2008 roku. W tym
roku będzie 66 klas, w sumie jest to o 24 klasy więcej niż w ubiegłym roku
szkolnym.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Elblągu. fot. elblag.net
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Emilia Ankiewicz.
Wschodząca gwiazda
polskiej lekkoatletyki
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Radomiu zajęła drugie miejsce w
biegu 4x400 m oraz trzecie miejsce w
biegu przez płotki na dystansie 400m.

E

milia Ankiewicz to 24-letnia
biegaczka, która urodziła się w
Elblągu, jednak swoją karierę sportową rozpoczęła w Braniewie — pod
skrzydłami Waldemara Gajowniczka.
Po występie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie zajęła trzecie
miejsce w biegu przez płotki na 400
m, rozpoczęła współpracę z duetem
trenerskim Anną Sękowską i Zbigniewem Rolbieckim. Studiując na
gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego trenowała pod opieką Anny
Sękowskiej w Klubie AZS-AWFiS
Gdańsk. Obecnie Emilia reprezentuje
Klub AZS-AWF Warszawa.
Ostatnie dwa lata były dla Emilii
pasmem nieprzerwanych zwycięstw.
Zaczynając od 2012 roku, w którym
to trzy razy stanęła na podium. W
czerwcu wystąpiła na Mistrzostwach
Polski Seniorów w Bielsku-Białej,
gdzie zdobyła srebro w biegu 4x400
m. Natomiast we wrześniu na 29.

W 2013 roku Emilia rozpoczęła sezon
od dwóch zwycięstw na Mistrzostwa
Polski AZS w Łodzi, które odbyły się
w dniach 18-19 maja. Zawodniczka
zdobyła tam 1. miejsce w biegu 4x400
m oraz 2. w biegu na 400 m przez płotki. W tym samym miesiącu wystąpiła
również na Ogólnopolskim Festiwalu
Płotkarskim, który odbywał się w ramach IV Mityngu Lekkoatletycznego
AWF Katowice. Tam Emilia zdobyła
drugie miejsce w biegu przez płotki
na 400 m. W czerwcu wzięła udział
w dwóch przedsięwzięciach, jednym
z nich był Memoriał Józefa Żylewicza
w Gdańsku, gdzie wywalczyła 1. miejsce w biegu przez płotki na 400 m.
Tydzień później - 8 czerwca - Emilia
pobiegła na tym samym dystansie na
13. Europejskim Festiwalu Lekkoatletycznym Bydgoszcz Cup, gdzie zajęła
2. miejsce. Rok 2014 zaczął się dla
Emilii emocjonująco. 2 czerwca zajęła
4. miejsce na Europejskim Festiwalu
Lekkoatletycznym w Bydgoszczy. 14
czerwca po raz kolejny pobiegła w
Memoriale Józefa Żylewicza w Gdańsku, gdzie była druga. Zaledwie cztery
dni później w Mityngu Ogólnopolskim w Toruniu skończyła jako 3. w
biegu na 400 m, bijąc swój dotychczasowy rekord życia. Czerwiec zakończyła zawodami z okazji 95-lecia WKS
Wawel - Memoriał im. Anny Dejner.
Tam zajęła pierwsze miejsce w biegu
przez płotki na 400m.

Czy dzieci bezpiecznie
dojdą do szkoły?
Przeprowadzaczy nie będzie

K

ilka lat temu w Elblągu funkcjonowali tzw. „przeprowadzacze”, którzy pomagali
uczniom pokonywać niebezpieczne
odcinki ulic i skrzyżowań. Później
zrezygnowano z ich usług. W 2012
roku na sesji Rady Miasta temat powracał. Czy jest teraz szansa na ich
powrót?

że „przeprowadzaczy” w mieście dalej
nie będzie. - Na ruchliwych skrzyżowaniach na początku września będą
dyżurowali policjanci i straż miejska.
Będą oni pomagać dzieciom przejść
przez ulicę, a także pouczać je jak bezpiecznie się poruszać na przejściach
- informuje nas Rafał Maliszewski z
biura prasowego prezydenta. Czym

informować o konieczności noszenia
odblasków. Ponadto będą również
patrolować ulice w pobliżu szkół,
sprawdzać trzeźwość rodziców, wyposażenie samochodów w foteliki samochodowe, stan techniczny, a także
będą egzekwować prędkość. Ponadto
równolegle dzielnicowi przez cały rok
szkolny będą sprawdzać okolice szkół,

„Przeprowadzacze”, osoby często bezrobotne, pomagali uczniom przejść
przez ulice i bezpiecznie dojść do
szkoły. Wiele przejść dla pieszych w
Elblągu znajdujących się w pobliżu
szkół jest niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia. W innych miastach
w Polsce funkcja ta spełnia swój rezultat. „Przeprowadzacze” pojawiają się
w okolicach przejść podczas godzin
przychodzenia dzieci do szkół oraz na
koniec lekcji. Czy jest szansa na ich powrót w Elblągu? Niestety okazuje się,

w związku z tym zajmą się policjanci? Czy będą pracowali przez cały rok
szkolny czy tylko w kilka pierwszych
dni/tygodni? Skontaktowaliśmy się
w tej sprawie z elbląską policją. - Akcja pod nazwą: „Bezpieczna droga
do szkoły” prowadzona będzie przez
dzielnicowych, a także drogówkę.
Zaangażowani policjanci z drogówki
będą odwiedzali szkoły podstawowe w
Elblągu i powiecie. Podczas tych działań będą szkolić dzieci, kłaść nacisk na
bezpieczne poruszanie się po drodze,

zapobiegać wagarom oraz prowadzić
działania edukacyjne - informuje nas
Jakub Sawicki, oficer prasowy KMP
w Elblągu. Jednak to nie wszystkie
działania policji w celu edukacji dzieci, a także poprawy bezpieczeństwa
na drodze. Dodatkowo prewencja
kryminalna będzie pouczać dzieci
pod względem zagrożeń. Nadal będą
odbywały się kontrole autobusów.
Drogówka, w pierwszych tygodniach
nowego roku szkolnego, będzie prowadzić działania w okolicach szkół.

K

Fundację Elbląg stypendia na zbliżający się rok szkolny otrzymają:

Pożegnanie wakacji

dla domu dziecka w klubie Oxiden

B

yliśmy naprawdę zmęczeni, ale
dla nich zawsze znajdziemy czas.
Wczoraj, w niedzielę, na ostatni dzień
wakacji zorganizowaliśmy dla dzieciaków z Domu Dziecka pożegnanie
wakacji w klubie Oxiden. Przez 3,5
godziny wszystkie maluchy mogły
poczuć się jak prawdziwi klubowicze.

Urodzinowe noce były dla nas bardzo
męczące, ale dla dzieciaków daliśmy
radę. Wczoraj, w niedzielę 31 sierpnia grupa około 40 osób z elbląskiego
Domu Dziecka wraz z opiekunkami przyjechała odwiedzić nasz klub.

Na samym początku uruchomiliśmy
konie-zabawki, którymi dzieciaki mogły sobie pojeździć przed lokalem. W
środku – prawdziwa dyskoteka z pełnym oświetleniem i udźwiękowieniem
tak, jak dzieje się to podczas zwykłego
weekendu. Open bar na wszelkie napoje fantazyjnie podawane przez nasze
barmanki. Świecące pałeczki, balony
i specjalnie zostawiony tort z pierwszych urodzin klubu. Ciepły, słodki poczęstunek i zabawa do końca. Zwiedzanie klubu, zabawa w DJ’a i pokaz mocy
naszego oświetlenia. Panel do sterowania okazał się całkiem dobrą zabawką

;) Tak oto spędziliśmy niedzielne popołudnie. Mamy nadzieję, że bawiliście
się z nami tak dobrze, jak my z Wami.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
przede wszystkim korporacji Rabat
Taxi, która zupełnie bezinteresownie
przewiozła dzieciaki z Domu Dziecka
pod klub i z powrotem. Olbrzymie podziękowania należą się również właścicielom klubu za pomysł na taką akcję
i sponsorowanie całego wydarzenia.
Mamy nadzieję, że taką akcję charytatywną zorganizujemy jeszcze nie raz.
Obsługa lokalu Club Oxiden

Stypendyści Agrafki
2014/2015 wybrani
omisja Stypendialna Programu
wyłoniła osoby, które otrzymają stypendium na rok szkolny
2014/2015. Wśród jedenastu stypendystów Programu Stypendialnego „Agrafka” znalazły się dwie
osoby z naszego miasta i powiatu.
W tegorocznej edycji 13 lokalnych
organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
(w tym Fundacja Elbląg), nadesłało 59 wniosków nominacyjnych.
26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie
Komisji
Stypendialnej.
Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród
najwyżej ocenionych kandydatur w
drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 11 stypendiów naukowo-socjalnych w
wysokości 300,00 zł miesięcznie na
rok szkolny/akademicki 2014/2015.
Spośród osób nominowanych przez

Lidia Czarnecka - dziesięcioletnia
szachistka, która rozpoczęła przygodę z tym sportem w przedszkolu.
Później były lokalne, regionalne i
ogólnopolskie turnieje. Szachy to dla
niej wielka pasja. Dzięki systematycznym treningom dziewczynka już
odnosi sukcesy w grze w dorosłymi.
Obecnie przygotowuje się do finałów
Mistrzostw Europy w Gruzji. Jej dotychczasowe osiągnięcia dają jej również prawo do zagrania w Mistrzostwach Świata w RPA.
Filip Charuk – uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole
Szkół w Pasłęku o profilu przyrodniczo-matematycznym. Wybrany profil
nauki nie jest przypadkowy, ponieważ główną dziedziną zainteresowań
Filipa jest szeroko pojęta chemia.
Interesuje go szeroko zastosowanie
substancji chemicznych w innych
dziedzinach nauki, m.in. medycynie.

REKLAMUJ SIĘ U NAS TEL. 603 077 102 / 534 742 717
REKLAMA
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Historia w
twarzach.

REKLAMA

Twarze historii otwarcie wystawy
P

rezydent Elbląga Jerzy Wilk
wspólnie z wiceprezydentem
Markiem Pruszakiem brali udział w
otwarciu niezwykle cennej i ważnej
wystawy pn. - „Świadectwa. Historia
w twarzach. Twarze historii”, która
prezentowana jest w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu.
Wystawa jest oparta na cyklu nagrań
filmowych, przeprowadzonych z byłymi mieszkańcami Elbląga i regionu. Prezentuje obraz przedwojennego świata widzianego oczami dzieci.

Matnia - Sprawa Elbląska fot. Bartłomiej Ryś

Wystawa ta nie jest jedynie opowieścią o dawnym Elblągu. To także świadectwo ogromu konsekwencji, jakie
niosą ze sobą polityczne decyzje i mocarstwowe ambicje oraz świadectwo
czasu, jaki jest potrzebny, by zagoić
rany w ludzkich sercach i otaczającej
ich przestrzeni miasta. - Tak ja, jak i
organizatorzy tej wystawy, mamy to
szczęście, że w ciągu naszego nie doświadczyliśmy wojennego piekła. W
ciągu 70 lat, jakie upłynęły od wydarzeń, które brutalnie zakończyły Wasze dzieciństwo wielu, nauczyliśmy się
żyć w pokoju - mówił prezydent Jerzy
Wilk. - Moment, w którym otwieramy

naszą wspólną wystawę, nadaje jej dodatkowy, ponadczasowy sens. Staje się
ona bowiem przestrogą przed odpowiedzialnością za to, jaki świat i jakie
życie budujemy naszym potomnym.
Zacytuję tu to co powiedział dziadek
pani Sabinie Charlotcie Hetz „ duzi są
całkiem głupi, dorośli zawsze wszczynają wojnę, ale kiedy ty będziesz duża,
to wszystko będzie już dobrze”. Wierzę,
że dzięki naszym wspólnym działaniom nadal może być dobrze - podkreślał Jerzy Wilk. - Dlatego pragnę
jeszcze raz podziękować naszym muzealnikom za podjęcie i zrealizowanie
tej wyjątkowej inicjatywy to taki moment, kiedy do wszystkich nas dociera waga spraw, jakimi się zajmują.
Szczególnie chcę podziękować także
panu Hansowi Joachimowi Pfau za
wieloletnią współpracę z naszym muzeum i za ten dar jakim jest makieta
starego miasta. Jestem przekonany, że
będzie ona entuzjastycznie odbierana
przez mieszkańców i naszych gości zakończył prezydent Elbląga. Zachęcamy wszystkim do obejrzenia wystawy.
Wystawę przygotowały Małgorzata Gizińska i Alicja Janiak z osobami współpracującymi.

Piotr Dąbrówka wygrał

Księżycową Statuetkę

Tuwim bez cenzury
Autor:Julian Tuwim
Reżyseria: Andrzej Ozga
Matnia - sprawa elbląska
Autor:Mirosław Dymczak
Reżyseria: Rafał Matusz
Laureat Księżycowej Statuetki – Piotr Dąbrówka. fot. nadesłane

Scena literacka
Jagoda Falarz
„Czytanki Piekarczyka”

Chłopak z gitarą oczarował wszystkich swoim głosem, nic więc dziwnego, że publiczność zgromadzona
na dziedzińcu Galerii EL przyznała
Księżycową Statuetkę Piotrowi Dąbrówce. Koncertem „Najlepsi z najlepszych”, w którym wystąpili laureaci festiwali piosenki artystycznej,
rozpoczęły się 22 sierpnia Elbląskie
Noce.

Bajki samograjki
Autor:Jan Brzechwa
Reżyseria: Lesław Ostaszkiewicz
Scena przy stoliku
Ingmar Villqist
„Oddychaj ze mną „
Klejnoty
Autor:Michael Pertwee
Reżyseria: Bogusław Semotiuk
Moralność pani Dulskiej
Autor:Gabriela Zapolska
Reżyseria: Mirosław Siedler
Scena przy stoliku
„Hiroszima, moja miłosc”
Tajemniczy ogród
Autor:Frances Hodgson Burnett
Reżyseria: Cezary Domagała
Scena Literacka
Wieczór autorski
Wojciecha Jacka Pelca
Koncert
Alosza Awdiejew z zespołem

Fragment wystawy Historia w twarzach? fot. nadesłane

Festiwal Piosenki Wartościowej. Byłem zaskoczony – wyznał nam po
ogłoszeniu wyników Piotr Dąbrówka.
- Na festiwalu, na którym decyduje
publiczność nie wystarczy być człowiekiem obeznanym bardzo dobrze ze
sceną, trzeba jeszcze śpiewać do ludzi.
Oczywiście bardzo się cieszę z wygranej. Artysta przyznał, że nie jest łatwo
zdobyć przychylność słuchaczy, gdy
śpiewa się o zdradzie i śmierci.
Oprócz Księżycowej Statuetki muzyk
otrzymał także nagrodę finansową w
wysokości 3 tys. zł. - Przyjechaliśmy
do Elbląga rodzinnie. Z moją ukochaną Kamilką i synkiem... Za cierpliwość Kamili i za to, że Szymon jest
takim dzielnym facetem, który znosił

wszystko ze stoickim spokojem, dedykuję im Księżycową Statuetkę –
mówi Piotr Dąbrówka. Oprócz niego
zaśpiewały także: Ola Długosz, Marta
Kostur, Anastazja Simińska, Agata
Klimczak i Agata Grześkiewicz. Po
występach laureatów publiczność
bawiła się na koncercie piosenek
Andrzeja Zauchy. Krystyna Prońko,
Małgorzata Ostrowska, Janusz Szrom
i laureaci Festiwalu Pamięci Andrzeja
Zauchy zaśpiewali największe przeboje artysty, a Maria Szabłowska opowiadała ciekawostki z życia Zauchy.
Publiczność podziękowała artystom
owacjami na stojąco. Przypomnijmy:
Elbląskie Noce potrwają do niedzieli.
23 sierpnia na dziedzińcu Galerii EL
wystąpiły kabarety: Nowaki, Słuchajcie, 7minutPo oraz Kabaret Skeczów
Męczących. Dzień później w spektaklu muzycznym „Kochaj albo rzuć”
wystąpią Katarzyna Skrzynecka, Piotr
Szwedes, Maciej Jachowski, Marcin
Troński i Paulina Korthals.
Sylwia Warzechowska
Światowid
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Elbląskie Noce już za nami

P

rzez trzy dni dziedziniec
Centrum Sztuki Galerii EL
gościł gwiazdy polskiej sceny
muzycznej i kabaretowej. Wczoraj
(24 sierpnia) zakończyły się Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej.
- Już osiemnaście lat Centrum Spotkań Europejskich Światowid organizuje dla Państwa Elbląskie
Noce. Przez ten czas uwrażliwialiśmy
publiczność
Nocy… na piosenkę wartościową, pokazywaliśmy
wchodzące gwiazdy sceny,
ale też zapraszaliśmy do
nas artystów cieszących się
sympatią widzów – mówi
Antoni Czyżyk, dyrektor
CSE Światowid. Tradycyjnie pierwszego dnia wystąpili laureaci festiwali piosenki wartościowej, którzy
rywalizowali o Księżycową
Statuetkę i nagrodę finansową – 3 tys. zł. - Na festiwalu, na którym decyduje
publiczność nie wystarczy
być człowiekiem obeznanym bardzo dobrze ze sceną, trzeba jeszcze śpiewać
do ludzi. Oczywiście bardzo się cieszę z wygranej
– mówi Piotr Dąbrówka,
zwycięzca
tegorocznego
koncertu „Najlepsi z najlepszych”. Po muzycznych
zmaganiach młodych artystów na dziedzińcu Galerii EL wystąpili: Krystyna
Prońko, Małgorzata Os-

trowska, Janusz Szrom oraz laureaci
Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy.
Zaśpiewali oni największe przeboje
artysty, a Maria Szabłowska opowiadała ciekawostki z życia Zauchy. W
sobotę kabarety Nowaki, Słuchajcie,
7minutPo oraz Kabaret Skeczów Męczących rozbawiali publiczność do
łez. - Najbardziej podobało mi się to,
że artyści nawiązali kontakt z publicz-

nością. Dla mnie najzabawniejszy był
skecz z torebką – mówi pan Janusz,
który przyszedł na Kabareton. Podczas Elbląskich Nocy nie zabrakło lokalnych akcentów. Z kabaretami wystąpił Chór Canata. Ostatniego dnia
publiczność mogła spotkać gwiazdy
znane ze szklanego ekranu. W spektaklu muzycznym „Kochaj albo rzuć”
wystąpili: Katarzyna Skrzynecka,

Piotr Szwedes, Maciej Jachowski,
Marcin Troński i Paulina Korthals.
- Dziękuję sponsorom, patronom, a
przede wszystkim publiczności, która
gościła na naszym festiwalu. Bez was
nie byłoby Elbląskich Nocy – mówi
Aleksandra Bednarczuk, kierownik
artystyczny festiwalu. Patronat honorowy nad Elbląskimi Nocami. Festiwalem Piosenki Wartościowej objęli
Marszałek Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
Jacek
Protas oraz Prezydent
Elbląga Jerzy Wilk.
Sponsor Główny Elbląskich Nocy - Grupa
LOTOS S.A. Sponsorzy - Grupa ENERGA,
FLSmidth Maag Gear,
Kasa Stefczyka, Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Paters
Producent Galanterii
Skórzanej,
Agencja
Ochrony Promet Service, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
Grupa Żywiec Browar
w Elblągu, Pizzeria Restauracja Strzecha
Elbląg. Zrealizowano
przy pomocy finansowej Miasta Elbląg.

Dzwoneczek i tajemnica piratów
Animacja/Fantasy - Dubbing
Barbie i tajemnicze drzwi
Animacja/Dla dzieci - Dubbing
Jako w piekle, tak i na Ziemi
Horror - Napisy
Wakacje Mikołajka
Familijny/Komedia - Dubbing
Lucy Akcja/Sci-fi - Napisy
Dawca pamięci Dramat/Sci-fi - Napisy
Samoloty 2
Animacja/Familijny/Komedia/Przygodowy
- Dubbing
Wojownicze żółwie ninja
Komedia/Akcja/Sci-fi - Dubbing
Sąsiedzi Komedia
Grawitacja 3D Science-Fiction / Thriller

źródło:
CSE Światowid

Noe: Wybrany przez Boga Dramat / Fantasy
Magia w blasku księżyca
Dramat/Komedia - Napisy
Czarownica
Familijny / Fantasy / Przygodowy
The Beatles: A Hard Day’s Night
Sekstaśma Komedia - Napisy
Jack Strong Thriller szpiegowski
Zanim zasnę Dramat
Yves Saint Laurent
Biograficzny/Dramat - Napisy
Na skraju jutra
Science-Fiction / Thriller
Strażnicy Galaktyki
Akcja / Familijny / Science-Fiction
Zostań, jeśli kochasz Dramat

Kino Światowid
BARBIE I TAJEMNICZE DRZWI
animacja / przygodowy
SIN CITY: DAMULKA WARTA GRZECHU
science fiction
WAKACJE MIKOŁAJKA
familijny / przygodowy
MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI
dramat / religijny
RIO, I LOVE YOU
romans / dramat
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Dla Elbląga ważny KNP: Rządy prezydenta
jest port z dostępem do morza

S

wego czasu Jarosław Kaczyński
mówił o przekopie torującym
Elblągowi dostęp do Bałtyku, który
nie byłby już tak wrażliwy politycznie jak Cieśnina Pilawska. Wtedy
reakcje tzw. elit były bardzo zróżnicowane do kpin włącznie. Większość
dawno już zapomniała, że parę lat
temu żegluga była wstrzymana przez
Federację Rosyjską na kilka lat.
Nasz port stracił wtedy około 2 mln
złotych. To może się powtórzyć w
każdej chwili. Ostatnio o projekcie pn.
„Budowa Kanału Żeglugowego przez
Mierzeję Wiślaną” słyszymy bardzo
dużo. Są to głosy czasami dość merytoryczne. Ta dyskusja nie zmieni jednak

faktu, że ostatnie 7 lat rządów to duża
strata dla Elbląga w tej materii.W 2013
roku Prezydent Jerzy Wilk apelował do
premiera Donalda Tuska o przyspieszenie działań na rzecz przekopu. Jest
przecież szansa dla naszego ukochanego miasta wznieść się ponad wszelkie podziały i zrobić coś pożytecznego. Warunek jest jeden, trzeba chcieć i
nie można tego projektu zawłaszczać.
Przekop górnolotnie mówiąc, ma nas
otworzyć na świat, na inne duże porty,

ale i w szczegółach wygląda to bardzo poważnie.Poza rozwojem takich
dziedzin jak turystyka czy rekreacja
morska i rzeczna, najbardziej czekamy
na rozwój gospodarczy. Wraz z nami
czeka min. Tolkmicko oraz Frombork.
To ważne dla całego regionu. Czas by
zaczęły procentować te grube miliony
wydane kilka lat temu na infrastrukturę portową w Elblągu, w tym na
terminal towarowy i pasażerski, place składowe czy nadbrzeże. Obecnie
dla naszego portu przeładunek rzędu
500 tyś ton rocznie to niedoścignione
zamierzenie. Należy jeszcze pozyskać
nowe tereny dla portu oraz pogłębić
tor wodny dla większych jednostek.

Po inwestycji związanej z przekopem,
te oczekiwania zaczynałyby się od 2
mln ton przeładunku rocznie. To nie
tylko przychód dla spółki miejskiej.
To nowe miejsca pracy i wielu nowych
kontrahentów w naszym porcie. Zysk
z tej inwestycji szacuje się na kilka
miliardów złotych. Elbląg zasługuje
na tą szansę i czasu już marnować nie
wolno.
Paweł Fedorczyk
Przewodniczący Klubu Radnych PiS

Straż Miejska rozdaje
woreczki na psie nieczystości
B

ędąc właścicielem psa, z którym
spacerujesz możesz natknąć się
na strażnika, który wręczy Ci woreczek na psie nieczystości.
Straż Miejska otrzymała woreczki od
Departamentem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i wraz
z nimi prowadzi akcję „Posprzątaj po
swoim psie”. Strażnicy rozdają woreczki w trakcie służby, najczęściej w
parkach czy na osiedlach. Wielu właścicieli psów nie zdaje sobie sprawy, że
nie sprzątając po swoim pupilu, postępuje niewłaściwie. Sprzątanie odchodów po swoich czworonogach to obowiązek. Odchody należy umieszczać w
oznakowanych pojemnikach, ale gdy

takiego brak w naszej okolicy to można je wyrzucać do koszów ulicznych
lub pojemników na nie segregowane
odpady komunalne. Woreczek ulega
biodegradacji wraz z zawartością w
miejscach składowania. Obowiązek
sprzątania po swoim psie reguluje
Uchwała Nr XXVIII/814/2014 Rady
Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca
2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Elbląg, a także Ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Karolina Wiercińska,
Straż Miejska w Elblągu

Wilka to czas stracony dla Elbląga

W

ielkimi krokami zbliżają
się kolejne wybory samorządowe, nadszedł więc
czas na podsumowanie kadencji prezydenta Wilka, która okazała się być
najdłuższą kampanią wyborczą w historii Elbląga. Kilkunastomiesięczny
okres rządów Jerzego Wilka należy
ocenić wyjątkowo krytycznie – był to
czas stracony dla Elbląga.
Prezydent Wilk nie podjął żadnych
prób rozwiązania kluczowych problemów miasta, takich jak ogromne
bezrobocie czy groźba bankructwa
miasta. Celem nadrzędnym Wilka
od samego początku była wyłącznie
walka o reelekcję, dlatego skupił się
on głównie na działaniach marketingowo-propagandowych (czego dowodem są także jego felietony rozsyłane
w ostatnim czasie po elbląskich mediach). Do negatywnych aspektów
rządów Jerzego Wilka należy zaliczyć
m. in.:
1. Rozdawnictwo pieniędzy podatników - obniżki czynszów ZBK, obniżki cen biletów ZKM, podwyżki dla
urzędników Urzędu Miejskiego (oczywiście obniżanie wszelkich podatków
czy opłat lokalnych jest krokiem w
dobrą stronę, ale tylko w przypadku
stabilnej sytuacji finansowej miasta),
2. Brak wizji rozwoju miasta oraz brak
sprzyjającego klimatu dla rozwoju
przedsiębiorczości, czego efektem jest
brak nowych inwestorów,
3. 18-procentowe bezrobocie oraz masowa emigracja z miasta,
4. Przeszacowany budżet oraz paniczna wyprzedaż majątku miasta w celu
sfinansowania wyborczych obietnic,
5. Wzrost długu miasta o kolejne kilkadziesiąt milionów zł,
6. Wspieranie postkomunistycznych
układów (Henryk Słonina i Władysław Mańkut zakotwiczyli w radzie
nadzorczej jednej z miejskich spółek,
a Straż Miejska nie została zlikwidowana),
7. Niespełnione obietnice wyborcze:
brak likwidacji Straży Miejskiej oraz
brak referendum w/s zmiany przynależności administracyjnej Elbląga,
8. Brak zwolnień i oszczędności w
Urzędzie Miejskim,
9. Wdawanie się w publicystyczne polemiki z konkurencją polityczną (nie
od tego jest prezydent),
10. Budowę basenu kosztem stadionu
podyktowaną doraźnym interesem
wyborczym,
11. Unikanie za wszelką cenę trudnych i niepopularnych decyzji,
12. Przedwyborczy lans za pieniądze
podatników (spotkania z mieszkańcami oraz wydawanie propagandowej
gazetki samorządowej),
13. Arogancję władzy – wrogie nastawienie do części mediów, próba likwidacji Grupy Medialnej i wprowadzenia akredytacji dziennikarskich,
14. Zatrudnianie członków młodzieżówki PiS z pominięciem procedur
konkursowych,
15. Przerzucanie odpowiedzialności

Kongres Nowej Prawicy krytykuje prezydenta Jerzego Wilka. fot. Bartłomiej Ryś

na radnych za niespełnione obietnice
wyborcze (np. w sprawie likwidacji
Straży Miejskiej),
16. Przerzucanie odpowiedzialności
za swoją nieudolność na poprzednie
władze miasta oraz przypisywanie sobie cudzych zasług,
17. Brak rozliczenia rządów PO (niemal wszystkie osoby zatrudnione za
kadencji Grzegorza Nowaczyka nadal
pracują w Urzędzie Miejskim),
18. Kompletny brak zainteresowania
losem elbląskiej młodzieży oraz dbanie wyłącznie o emerytalno-urzędniczy elektorat PiS.

Mając na uwadze powyższe należy
stwierdzić, że ponowny wybór Jerzego
Wilka na prezydenta miasta spowoduje dalszą degradację Elbląga do roli
prowincjonalnego, wyludniającego się
w piorunującym tempie miasteczka
powiatowego, w którym największym
pracodawcą będzie sektor budżetowy.
16 listopada życzę Państwu przemyślanych decyzji przy urnach wyborczych,
ponieważ tylko one mogą uratować
Elbląg przed ostatecznym upadkiem.
Adrian Meger
Kongres Nowej Prawicy

Zmiana trasy autobusu 31.
Pasażerowie dojadą do szpitala
Ł
atwiej teraz dojechać do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Zarząd Komunikacji
Miejskiej wziął pod uwagę głosy
mieszkańców w tej sprawie i zmienił trasę autobusu nr 31. Od dnia
27 sierpnia 2014 częściowej zmianie
uległa trasa tej linii.
Autobusy tej linii od skrzyżowania al.
Piłsudskiego – ul. Konopnickiej pojadą (jednokierunkowo) al. Piłsudskiego, Królewiecką, Fromborską do ul.
Ogólnej i dalej po swojej dotychczasowej trasie. Tym samym przystanek
autobusowy „Królewiecka (szpital)”
będzie obsługiwał pasażerów udających się do szpitala oraz pasażerów
wracających z tej placówki. Linia nr
31 stanie się linią okrężną, z przystan-

kiem początkowym i jednocześnie
końcowym na pętli autobusowej przy
cmentarzu Dębica. - W związku z powyższym, w rozkładzie jazdy linii nr
31 wprowadzone zostały kilkuminutowe korekty, jednakże odjazdy z przystanków od przystanku Nad Jarem w
kierunku Dębicy pozostały niezmienione. Szczegółowe informacje na
temat nowego rozkładu jazdy linii nr
31 można uzyskać pod numerem informacji ZKM – 55 235 55 00 – informuje Michał Górecki, specjalista ds.
marketingu i komunikacji społecznej
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu. - Zmiana została wprowadzona
na wniosek mieszkańców, dotyczący
ułatwienia dojazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

OPINIE/SPOŁECZNE
REKLAMA

więcej informacji na www.elblag.net

21

22

SPORT więcej informacji na www.elblag.net

SPR Olkusz
– Start Elbląg

III Liga Piłki Nożnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Olimpia Elbląg
Płomień Ełk
Olimpia Zambrów
Drwęca Nowe Miasto
Lubawskie
Jagiellonia II Białystok
ŁKS 1926 Łomża
Dąb Dąbrowa Białostocka
Znicz Biała Piska
Olimpia Olsztynek
Sokół Ostróda
Warmia Grajewo
Rominta Gołdap
KS Wasilków
Concordia Elbląg
Huragan Morąg
Start Działdowo
Puszcza Hajnówka
MKS Korsze

5
5
5

15
13
12

5

10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
7
7
7
6
6
5
5
4
3
1
1
1

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

Stal Rzeszów
Legia Warszawa
Stal Mielec
Wisła Puławy
Stomil Olsztyn
Korona Kielce
MKS Polonia Warszawa
Motor Lublin
Wisła Kraków
Jagiellonia Białystok
Cracovia
Olimpia Elbląg

10
9
9
9
8
7
6
6
6
6
6
4

13 GKS Bełchatów

4

3

14 ŁKS Łódź
KSZO Junior Ostrowiec
15
Świętokrzyski
16 ŁKS 1926 Łomża

4

3

4

1

4

0
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Czy to będzie przełomowy sezon?

Olimpia rządzi
Kolejny wygrany mecz Olimpii Elbląg. fot. Bartłomiej Ryś

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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LIVE!
w III lidze. Przeciwnicy
chwalą elblążan

T

en rezultat to był najniższy wymiar kary. Olimpia Elbląg nie
zagrała jakiegoś wielkiego spotkania. To były głównie nasze wielbłądy, ale i tak brawa dla tego zespołu
– mówił Krzysztof Piwiszkis z MKS
Korsze. Czy to znaczy, że elblążanie
zostaną prawdziwym hegemonem
tego poziomu rozgrywek?
Oczywiście rywal z Korsz to nie jest
przykładowo klub z Ostródy. Jednak
mimo wszystko tamtejszy teren, w
tamtym sezonie, nie był taki łatwy do
zdobycia. W tym przypadku Olimpia pokazała, że jak będzie nadal tak
solidnie podchodzić do swoich obowiązków, to po rundzie jesiennej będzie mogła budować skład na walkę o
zrealizowanie sportowych planów.
- Wykorzystywali swoje przygotowanie taktyczne. Grają atakiem pozycyjnym, w którym ładnie klepią. Wydaje
mi się, że w tej lidze nikt im nie podskoczy – dodaje Krzysztof Piwiszkis.
W tej opinii nie jest odosobniony. Takie słowa były na dodatek od ludzi z
Sokoła oraz Kamila Jackiewicza, dawnego zawodnika Olimpii Elbląg, który
rywalizował z Concordią przy ul. Krakusa. – W lidze to zespół Olimpii jest
faworytem – mówił.

- Piłkarze trenera Adama Borosa, w
porównaniu do pozostałych zespołów,
grają najbardziej dojrzały futbol. Tam
nie ma przypadkowych zagrań. Jest
mało takiej szarpanej gry. Widać, że
to jest zespół na druga ligę – wyjaśnia
zawodnik MKS Korsze.
Trudno się z tym nie zgodzić. Ostróda
jak i Płomień nie zachwyciły grając z
miejscowymi klubami. Olimpia Elbląg
wygrała jak na razie 5 spotkań z rzędu.
Najlepszą serię w lidze, w poprzednich
sezonach, klub odnotowywał w latach
2008/2009, również na tym poziomie,
kiedy to zwyciężał w 7 pierwszych
spotkaniach.
Sezon 2008/09
Kolejka 1
Olimpia Elbląg 7-0 Concordia Elbląg
Kolejka 2
Sparta Augustów 0-2 Olimpia Elbląg
Kolejka 3
Olimpia Elbląg 5-0 Supraślanka Supraśl
Kolejka 4
Vęgoria Węgorzewo 1-5 Olimpia Elbląg
Kolejka 5
Olimpia Elbląg 2-0 Warmia Grajewo
Kolejka 6
Czarni Olecko 1-4 Olimpia Elbląg
Kolejka 7
Olimpia Elbląg 5-0 Orzeł Kolno

Czy to będzie przełomowy sezon Startu Elbląg? fot. Bartłomiej Ryś

W

Olkuszu zespół trenera Antoniego Pareckiego zacznie
rywalizację w Superlidze Kobiet w
piłce ręcznej. W porównaniu do
poprzedniego sezonu, tym razem
ciąży na zawodniczkach jeszcze
większa presja dobrych rezultatów. Spotkanie o godzinie 18.00.
Trener gości jest optymistą. Mówił
w rozmowie z Elblag.net, że wzmocnienia przed rundą są optymalne, by
osiągnąć założenia postawione przez
zespołem. A to przede wszystkim
walka o podium w najwyższej klasie
rozgrywkowej w Polsce. Dziennikarze portalu Sportowe Fakty uważają,
że Elblążanki są chimerycznym zespołem i ciężko jest przewidzieć jak
zagrają. Ich wypowiedzi są zachowawcze. To nie dziwi zwłaszcza, że w
poprzednim sezonie klub z Elbląga
miał ciężkie spotkania na wszystkich
frontach. Nie udało się awansować do
półfinału fazy pucharowej, w Pucharze Polski czwarte miejsce w turnieju,
zajęcie 5 pozycji w lidze. To wszystko
zostało podsumowane i w naszym
klubie zaczyna się nowy sezon, w któ-

rym barwy Startu będą przywdziewać takie postaci kobiecej piłki ręcznej jak Lidia Żakowska, Aleksandra
Mielczewska czy Sylwia Lisewska. W
meczach sparingowych nie wszystkie
ściągnięte zawodniczki pokazywały najlepszą formę. Jednak z każdym
treningiem widać było, że wzmocnią
Start. Rywal nie próżnował na rynku i
również podpisał kontrakty z kilkoma
zawodniczkami. Przede wszystkim z
Monika Wąż, Sabiną Kobzar z Ruchu
Chorzów i Katarzyną Nowak z młodzieżowej kadry.
Spotkania towarzyskie
Start Elbląg - reprezentacja Chin 22:32
Start Elbląg - reprezentacja Chin 31:38
Start Elbląg - Sambor Tczew 35:30
Start Elbląg - Glassvert IK 20:27
Start Elbląg - Energa AZS Koszalin 25:29
Start Elbląg - Sambor Tczew 26:27
Start Elbląg - UKS PCM Kościerzyna 42:28
Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków
Trybunalski 36:30
Start Elbląg - MKS Selgros Lublin 26:23
Start Elbląg - Vistal Gdynia 32:36
Start Elbląg - Sambor Tczew 26:25
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Ostatni wizjoner Elbląga.

Roman Niemyjski i sport

N

a stadionie w Tolkmicku
prawdziwe tłumy. Takich
dawno tam nie widziano.
Wszyscy czekają na wyjście piłkarzy
Barkasu na murawę. Zanim jednak
miejscowi ulubieńcy zaprezentują
się w III lidze, zostanie wręczony
puchar za wygranie w poprzednim
sezonie niższej klasy rozgrywkowej. Ów puchar został przed główną trybuną wręczony prezesowi,
sponsorowi klubu, biznesmenowi
Romanowi Niemyjskiemu. Kto by
pomyślał, że jesteśmy świadkami
ostatniego takiego triumfu człowieka, który zasłynął na lokalnym
i nie tylko sportowym podwórku.

Niedawno w Elblągu zmarł Roman
Niemyjski. Nazywany przez wielu
ostatnim tak znaczącym biznesmenem w Elblągu. Takim, który oprócz
zatrudniania elblążan, i to za solidne
wynagrodzenia, dawał im jeszcze coś,
czego inni ani przedtem ani potem nie
oferowali. To był sport. Ale nie szary,
przeciętny czy na miejscową skalę. I
nie trzeba było długo czekać na sukcesy.
Imię dla klubu
Jest rok 1990. Czas politycznych, ale
i gospodarczych przemian. Absolwent Technikum mechanicznego w
Elblągu, potem prestiżowej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,
rezygnuje ze stanowiska nadsztygara.
Postanawia na własną rękę zarobić trochę pieniędzy i zakłada pierwszą firmę
o nazwie Jeanette. Nazwa pochodzi od
imienia jego córki Żanety. Taki sposób nazewnictwa przypadł mu najwyraźniej do gustu. Dwa lata później, za
kwotę około 100 000 zł, wydzierżawił
sekcję żużlową upadającego klubu
ROW Rybnik. Nowa sekcja brzmiała
Jeanette. Tutaj po raz pierwszy kibice zobaczyli, że gdy prezes Niemyjski
chce osiągnąć sukces to angażuje się
całkowicie w dany projekt. W tamtym
sezonie Jeanette ROW jeździł w drugiej lidze. Awansował do Ekstraligi z

pierwszego miejsca, ale po roku spadł.
Przede wszystkim piłka
Niemyjski zdecydował się wrócić do
Elbląga. W 1993 roku założył wraz z
żoną firmę Halex. Nazwa oczywiście
pochodziła od imienia małżonki Haliny. Firma zajmowała się sprowadzaniem syberyjskiego węgla do kraju.
Prosperowała bardzo dobrze. Niemyjski jednak nie zapomniał o miejscowych inwestycjach. Do głosu doszło
jego zainteresowanie sportem. - To
był pasjonat sportu. Dużo wcześniej
przed boksem w Elblągu zajmował się
klubem żużlowym ROW Rybnik. Tam
prezesowi się trochę nie udało. Wydaje mi się, że często rzucano mu kłody
pod nogi - mówi Tadeusz Śmieciński,
dawny kierownik bokserskiego klubu
sportowego Halex. - Takiego biznesmena w Elblągu nie było, a czy nie
będzie, to zobaczymy. To był przecież
największy pracodawca w Elblągu. W
1997 roku, w chwili świetności zakładu, zatrudnionych było ponad 580
osób. Do tego jeszcze osoby współpracujące. Dlatego można powiedzieć,
że liczbę ludzi związanych z panem
Niemyjskim, trzeba liczyć w tysiącach. Prezes miał kilka ulubionych
dyscyplin, ale jedną cenił najbardziej.
- Wśród wszystkich sportowych pasji
pana Romana, to znaczy boksu, piłki
nożnej, zawodów hipicznych (jeździectwa) czy żużla, to właśnie boks
osiągał największe sukcesy. Jednak
w hierarchii sportowych zainteresowań prezesa był zdaje się na drugim
miejscu. Oczywiście za piłką nożną,
w którą angażował duże pieniądze –
wyjaśnia.
Na prezesa nie gwiżdżą
- Byłem kierownikiem transportu i
zostałem potem oddelegowany do
kierowania klubem. Praca zaczęła się
na przełomie lat 1996/1997. Wówczas
klubem bokserskim w Elblągu była
Renoma Start. Na walnym zgromadzeniu została podjęta decyzja o tym,
by połączyć się z panem Niemyjskim.
Powstał KSW Halex – opowiada Tadeusz Śmieciński. Czy był hojny w
dawaniu pieniędzy na sport? Jak na
warunki miejscowe, to zespół liczył się
w kraju. Walczyli w klubie dwaj bracia
Sidorenko z Ukrainy. Na krótki czas
byli inni czołowi zawodnicy z tego
kraju, ściągaliśmy zawodników z naszego kraju. Przykładem był pięściarz
Robert Gortat. Mieliśmy swojego
czempiona Jacka Bielskiego.- Na pewno prezesa kibice nigdy nie wygwizdali. Na hali przy ul. Kościuszki nie było
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głupich docinek, a w świecie fanów
boksu różne sytuacje się zdarzają. Na
mecze przychodziła cała sala kibiców
– mówi Tadeusz Śmieciński.
Elbląg bokserską stolicą
Przed okresem Romana Niemyjskiego, klub z Elbląga nie zdołał wywalczyć mistrzostwa Polski. Za jego
czasów udało się zdobyć szczyt tej
dyscypliny. - W 1997 roku pretendowaliśmy do brązu, ale nie udało się go
zdobyć. W 1998 zdobyliśmy srebrny,
a w 1999 złoty medal. Prezes wzniósł
Elbląg na wyżyny boksu. Jeszcze nigdy przedtem klub z naszego miasta
nie został mistrzem Polski. Za czasów
prezesa ta niełatwa sztuka się udała
– wyjaśnia ówczesny kierownik klubu. Klub był dobrze zorganizowany
a zawodnicy otrzymywali pokaźną
wypłatę. – Za zdobycie tytułu były
odpowiednie gratyfikacje. Niektórzy
zawodnicy byli zatrudnieni w Halexie,
albo w innych firmach - zaznacza Tadeusz Śmieciński.
Państwo zabrało marzenia
- Władze miejskie również były przychylne, z tym, że Elbląg nie zasłużył się
zbytnim wsparciem. Na to nie pozwalał budżet miasta. Prezydent Henryk
Słonina jednak trochę nas wspomagał,
ale to nie były znaczne kwoty – mówi.
W 1999 roku rząd ustanowił kontyngent ilościowy na węgiel sprowadzany
z Rosji. To był poważny problem dla
Halexu, który przestał być wypłacalny.
To przełożyło się na kłopoty klubu.
- Przygotowywaliśmy się do sezonu
2000, gdzie w planach było zdobycie
mistrzostwa Polski. Środki finansowe
nie przepływały zgodnie z harmonogramem. Przeprowadziliśmy rozmowę z Romanem, który wyjaśnił, że nie
posiada środków na wsparcie klubu.
Musieliśmy napisać pismo do Polskiego Związku Bokserskiego, że nie przystępujemy do rozgrywek – mówi Tadeusz Śmieciński. To nie były jedyne
kłopoty dla prezesa. Firmy leasingowe
zajęły tiry firmowe. Pracownicy żądali
wypłat. Halex ogłosił upadłość w 2000
roku. - Gdyby nie decyzje władz to
Niemyjski mógłby zrobić więcej dla
miejscowego sportu. Lokomotywa
gospodarcza była już rozpędzona i
zyskałby na tym również sport – wyjaśnia.
Miliony na Olsztyn
Zanim firma upadła, prezes zajmował
się również finansowaniem Stomilu
Olsztyn. Klub reklamował w Ekstraklasie jego firmę i otrzymywał za to
pieniądze. Roman Niemyjski zainwe-
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stował w tamtejszą piłkę 4 miliony zł.
Lubił piłkę nożną zatem dlaczego nie
zainwestował w Olimpię? - Były próby
rozmów ze strony działaczy tego klubu. Wydaje mi się, że zabrakło chyba
determinacji w namawianiu prezesa.
Jednak Niemyjski zajmował się już
przecież boksem, piłką nożną w Olsztynie czy jeździectwem, zatem tych
pieniędzy mogło już nie wystarczyć
na futbol w Elblągu – mówi Tadeusz
Śmieciński.
Chciał znów zaistnieć
Sport usłyszał znów o Romanie Niemyjskim, gdy prezes przejął klub z
okolicy, w której mieszkał. Mowa tutaj o Barkasie Tolkmicko. Zespół z
tradycją, w małym miasteczku, gdzie
można było zainwestować, miał zostać
lokalną potęgą. I przez moment taką
był. – Codziennie dzwonił i przez godziny rozmawiał z trenerem Adamem
Borosem czy Heniem Wiśniewskim.
Wierzył, że odbuduje swoją pozycję biznesową i zaistnieje w polskim
sporcie tak, jak w czasach Stomilu.
Końcówka IV ligi i początek III to był
świetny okres. Zespół grał znakomicie
- mówi jeden z pracowników klubu z
Tolkmicka w tamtym czasie.
To był sezon 2012/2013. Zespół z
trenerem Adamem Fedorukiem, potem Adamem Borosem, wygrał IV
ligę. Przeciwników zostawił daleko za
sobą. Z impetem awansował na wyższy szczebel rozgrywek. Klub zaczął
być zauważany przez doświadczonych
piłkarzy z Elbląga.
Upadek
Barkas jednak stał się niewypłacalny.
Na początku poprzedniego sezonu
były pieniądze, jednak potem już zawodnicy nie dostawali wynagrodzenia. Trudno powiedzieć dlaczego.
Faktem jest, że zespół się rozpadł. W
składzie zostali młodzi zawodnicy. Zespół zajął przyzwoite miejsce w lidze,
jak na beniaminka jednak musiał odpuścić grę na tym szczeblu ze względu na brak sponsorów. Zawodników
młodzieżowych przejęła Concordia
Elbląg i grają w klasie okręgowej.
Roman Niemyjski był człowiekiem,
który chciał stworzyć coś w naszym
mieście. Inwestował na wielu polach.
Od handlu zagranicznego, turystykę
po sport. Człowiek o talencie biznesowym, dawał pracę setkom osób. Był
lokalnym wizjonerem. Tacy ludzie napędzają miejscową gospodarkę. Wydaje się, że takiego elblążanina, działającego z rozmachem, to miasto chyba
nie spotka w najbliższych latach.
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