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Premier
Ewa Kopacz

o pierwsza wizyta Ewy Kopacz na Warmii i Mazurach.
W swoim tournée odwiedzi też Iławę oraz Olsztynek. Pani
premier swoje wystąpienie głównie kierowała do przedsiębiorców,
na których, w jej opinii, opiera się
polska gospodarka. Były pytania,
były zdjęcia, były media ogólnopolskie, ale był również i incydent.
Powraca temat katastrofy smoleńskiej.
Kim była kobieta, która premier
powitała słowami „Hańba! Hańba!
Smoleńsk pamiętamy!”? Tego nie
wiadomo. Dość szybko została wyprowadzona przez funkcjonariuszy
BORu z sali. Słowa nie pozostały jednak bez echa, Ewa Kopacz szybko się
do nich ustosunkowała: - Sama będąc

kopują ziemię i przywożą to, co wykopali”. Ostatniego dnia 200 kilogramów
szczątków ze Smoleńska trafiło do Polski. Każdy z nich zidentyfikowany genetycznie żeby robić dostawki do grobów. Załamując głos premier dodała:
- Chcę zamknąć ten temat, bo to jest
dla mnie wyjątkowo przykry moment.

oraz wytłumaczyła się z dość spektakularnej ustawy jaką jest decyzja o
tym, aby 25 mld zł trafiło do polskiej
przedsiębiorczości. W perspektywie
unijnej na lata 2014 -20, 12 mld zł trafi
do przedsiębiorców, w tym 8 mld zł w
programach operacyjnych. To są pieniądze, które pozwolą tym młodym

sko kilkukrotnie
padało z ust Ewy
Kopacz, oczywiście w samych superlatywach. Opowiedziała o walce
Protasa m.in. o obwodnicę Olsztyna,
połączenia drogi
Olsztyn-Olsztynek i przebudowy
„siódemki” łączącej Gdańsk z Warszawą. Klimat poszczególnych działań też jest ważny.
Ewa Kopacz mocno skrytykowała
wszelkie niesnaski pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, ale
i też samorządami. - Odetnijmy się
od tego klimatu wiecznych podejrzeń,

lekarzem przeżywałam wiele przykrych historii, bo pracowałam jako
lekarz sądowy. Ale gdy pojechałem
do Smoleńska to ta sytuacja przerosła
moje najśmielsze wyobrażenia. Każdego dnia przywożono worki, worki,
które były pobrudzone ziemią, paliwem lotniczym krwią. To były kawałki narządów, ręce, nogi, narządy wewnętrzne. Kiedy zapytałam co to jest i
skąd to przywozicie usłyszałam „prze-

Kiedy ja tam pracowała inni przyjechali do Warszawy robić politykę. Ci
mają dziś do tego największą legitymację do osądzania tych, którzy tam
byli. W swoim wystąpieniu zwróciła
szczególną uwagę na przedsiębiorców. - Obowiązkiem każdego rządu,
nie tylko mojego, jest przede wszystkim
pomagać, a nie przeszkadzać. Opowiedziała również o programie „99
procent uczciwych przedsiębiorców”

ludziom, którzy się decydują tuż po
studiach nie pójść do urzędu i prosić
o rejestrację na listach bezrobotnych,
ale założyć własny biznes. To pieniądze dla tych, którzy powiedzą: jestem
młody, wykształcony, chcę zdecydować o swoim losie i chcą mieć ten
malutki wkład w rozwój gospodarczy
kraju. Premier nie kryła, że do Pasłęka przyjechała po to, aby wspierać
marszałka Jacka Protasa. Jego nazwi-

spekulacji, pomówień. Popatrzmy na
swoich sąsiadów, najbliższych, kolegów
po fachu jako ludzi, z którymi możemy
ładnie i elegancko konkurować, a nie
donosić i spekulować czy ten i tamten
robi to w sposób nieuczciwy. Dlatego
jeżdżę po całej Polsce i rozmawiam z
ludźmi, ponieważ chcę zmienić tę politykę, która nadaje odpowiedni ton
temu co się dzieje w takich miejscowościach jak Pasłęk.

z wizytą nie w Elblągu, ale w... Pasłęku

Wielka szansa dla Elbląga. PO, PSL i Witold
Wróblewski rozpoczęli kampanię To było
mocne rozpoczęcie kampanii wyborczej przez Platformę Obywatelską,
KWW Wróblewskiego, PSL i samego
kandydata na prezydenta miasta –
Witolda Wróblewskiego. Jako goście
– znani politycy z rządu, Sejmu oraz
europarlamentu. I konkretna deklaracja wsparcia dla Wróblewskiego, jako
prezydenta miasta str. 8

Wybory samorządowe już 16 listopada. Uruchomiliśmy specjalny serwis wyborczy w
elblag.net. Na podstronie znajdą Państwo wszystkie informacje związane
z wyborami samorządowymi i kampanią wyborczą, uporządkowane nie
tylko według startujących w wyborach
komitetów wyborczych, ale również
według konkretnych kandydatów na
urząd prezydenta miasta. str. 6
REKLAMA
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Autobus na Modrzewinę?

Dopiero w 2015r.

M

odrzewina to coraz dynamiczniej rozwijająca się przemysłowa
dzielnica miasta. Powstają nowe firmy.
Te firmy wykonują kolejne inwestycje,
zwiększając przy okazji zatrudnienie.
Jednak pracownicy, którzy nie posiadają swojego środka transportu, mają
problem z dotarciem do miejsca pracy.
Władze naszego miasta do tej pory
lekceważyły ten problem. A to jeden
z ważniejszych aspektów jeśli chodzi o
komunikację Modrzewiny zresztą miasta. Kilka lat temu wybudowano nowoczesną drogę dojazdową do osiedla. Jednak zapomniano o połączeniu
komunikacji miejskiej z tą dzielnicą.
Problem na razie dotyczy głównie pracowników zlokalizowanych tam firm.
Co jednak, gdy zaczną na Modrzewinie powstawać osiedla mieszkaniowe?
Tym problemem zajęła się ostatnio radna Maria Kosecka (PO). Na ostatniej
sesji złożyła interpelację w tej sprawie.

np. 10 o kilka kursów w ciągu dnia
w godzinach dojazdu do i z pracy.
Istniejąca infrastruktura w postaci zatoczek i przystanków umożliwi
niemalże bez kosztowe dostosowanie
linii autobusowej do potrzeb mieszkańców – mówiła radna Kosecka.
Miasto w końcu problem również
dostrzegło, jednak najbardziej optymistyczna wersja mówi, że kilka
kursów autobusy mogą wykonać na
Modrzewinę, ale dopiero w 2015 r.
W styczniu 2015 r. MZK planuje uruchomić kilka testowych kursów jednej linii. Miasto, powołując
się bowiem na badania związane z
ewentualnym
zapotrzebowaniem
pracowników firm z Modrzewiny na
przejazdy komunikacji miejskiej, jest
ostrożne w kierowaniu tam większej
ilości kursów. Na początku zostanie
uruchomionych kilka kursów – cztery rano i tyle samo po południu.

Pościg i strzelanina pod Elblągiem.

Są ranni policjanci

T

rzej policjanci zostali ranni w
trakcie nocnego pościgu za kierowcą fiata uno. Zaczęło się w Gronowie koło Elbląga, a skończyło
50 kilometrów dalej. Padły strzały.
Zaczęło się na stacji benzynowej

w Gronowie Górnym koło Elbląga. Kierowca fiata zachowywał się,
jakby był pijany. Wzbudził podejrzenia
pracowników,
którzy
wezwali policję. Na widok radiowozu rzucił się do ucieczki drogą

krajową nr 7 w stronę Warszawy.
Na wysokości Pasłęka do pościgu
przyłączył się jeszcze jeden radiowóz.
Kilkanaście kilometrów dalej, na węźle Małdyty doszło do kolizji między
uciekającym fiatem i radiowozami.
- Wówczas padły pierwsze strzały. Policjanci próbowali przestrzelić
opony w fiacie – informuje Jakub
Sawicki, rzecznik elbląskiej policji.
Następnie funkcjonariusze zablokowali drogę. Jeden próbował podejść
do ściganego samochodu, stłuc szybę
i wyciągnąć kierowcę.
- W tym momencie ruszył i przejechał po stopie policjanta. Zaczął dalej uciekać w stronę miejscowości Zalewo – mówi Sawicki.
Tam kierowca porzucił samochód i
zaczął uciekać pieszo. Gdy policjanci
próbowali go zatrzymać, wyciągnął
brzytwę i ranił dwóch policjantów.
Wtedy znów padły strzały ostrzegawcze w powietrze. Dopiero po
nich udało się zatrzymać 37-latka.
Mężczyzna - 37-letni mieszkaniec
Grajewa - był trzeźwy. Pobrano mu
krew do badania na obecność narkotyków. źródło: TVN24

Czy elbląscy lekarze są przygotowani

do walki z ebolą?
- Na podstawie docierających do mnie
zgłoszeń od mieszkańców wynika
potrzeba uruchomienia komunikacji zbiorowej na tereny Modrzewiny.
W związku z tym wnoszę o rozważenie poszerzenia obecnej siatki połączeń o te tereny. Mogłoby to być
rozwinięcie jednej z obecnych linii

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a14867

~ za Małymi kroczkami dojdziemy do celu
~ pasażerka
Popieram pomysł w 100%, ale co z infrastrukturą?
Mamy tam przystanki i zatoczki, a co z terem na ewentualną pelą autobusową? Linia 10 (o zgrozo !!!) ma
tylko jedną pętlę na Odrodzenia. Żeby jeździła tak jak
teraz, tj. Odrodzenia-Grottgera-Odrodzenia na Modrzewinie potrzebne jest miejsce na pętlę. Żeby tylko to nie
była zmiana trasy jak z linią 31, która teraz wszystkim
doskonale pasuje i można zawsze rano zdążyć dojechać
do poradni. I od kiedy mamy MZK?
~ KURA DOMOWA skoro nas Modrzewinie
przybywa miejsc pracy, warto pozytywnie odnieść
REKLAMA

Według wiceprezydenta Janusza Hajdukowskiego, już takie wydłużenie
jednej linii autobusowej, to koszt rzędu 60 tys. zł rocznie. Jak zapewnia
miasto, obecnie ZKM analizuje ewentualne zapotrzebowanie na takie kursy oraz możliwości finansowe na ich
zwiększenie w kierunku Modrzewiny.

Do niedawna wydawało nam się, że
zagrożenie, wynikające z zachorowaniem na wirusa ebola jest dość odległe. Ostatnie doniesienia medialne
przekonały nas jednak, że niebezpieczeństwo jest realne i zbliża się do naszego kraju w zastraszającym tempie.
Czy elbląskie szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów z objawami gorączki krwotocznej, wywołanej
tym wirusem? Lek. Bogusław Kisie-

na wypadek pojawienia się pacjenta
z objawami, wskazującymi na zarażenie wirusem ebola, postępowanie wygląda następująco: - W sytuacji niebezpieczeństwa rozpowszechniania się
wirusa ebola z krajów Afryki Zachodniej (gdzie epidemia zakażeń trwa od
kilku miesięcy) do Europy, procedury,
o których mowa była wcześniej, są na
bieżąco uaktualniane, w miarę napływania nowych informacji o choro-

lewski, Kierownik Sekcji Higieny i
Epidemiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, przekazał nam następującą informację:
- Zgodnie z „Wojewódzkim Planem
Działania na Wypadek Wystąpienia
Epidemii dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2012-2014”,
szpitale mają obowiązek posiadania
szczegółowych procedur postępowania w przypadku wystąpienia chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce
zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusowych gorączek krwotocznych (jedną z nich jest gorączka
wywołana wirusem o nazwie ebola).
Takie procedury posiada także Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.
W kwestii odpowiednich procedur,

bie- informuje Bogusław Kisielewski, i
dodaje: - Chodzi o to, by w szpitalach
maksymalnie podnieść zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim personelu
medycznego, który może mieć do czynienia z osobą potencjalnie zarażoną.
W tym celu kompletowane są m. in.
dodatkowe środki ochrony osobistej (tj.
np. kombinezony jednorazowe, odzież
jałowa itp.). W przypadku, gdyby do
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego trafił pacjent z podejrzeniami o
zarażenie wspomniany wirusem, po
odpowiednim zabezpieczeniu, przekazywany jest do jedynego w naszym
mieście, ale i w okolicy, Oddziału
Chorób Zakaźnych w Szpitalu Miejskim przy ul. Żeromskiego.
W Szpitalu Miejskim natomiast do-

wiedzieliśmy się, że w chwili obecnej
lekarze dopiero jeżdżą do Olsztyna na
szkolenia, mające ich przygotować na
sytuacje, związane z przyjęciem i leczeniem pacjentów z wirusem ebola.
Czy w sytuacji, gdy tuż za granicami
naszego kraju coraz częściej pojawiają się doniesienia o kolejnych ofiarach
wirusa eboli, nasi lekarze będą gotowi
na czas, by stanąć do walki z niebezpieczeństwem?

się do propozycji radnej Koseckiej. Sprawę należy
potraktować poważnie.

~ Krystyna

Ja z miłą chęcią będę dojeżdżała do pracy autobusem,
a nie samochodem. Na pewno skorzysta na tym mój
budżet domowy. Gratulacje dla pomysłodawczyni.

~ lokalny patriota

Ratusz po raz kolejny został obudzony i dostrzegł
problem. Przecież postęp cywilizacyjny wymusza
pewne działania, kto tego nie dostrzega niech lepiej
siedzi w kościele i się modli. Elbląg potrzebuje gospodarza i wizjonera a nie człowieka pasywnego którego
trzeba non stop popędzać do roboty.
~ jestem za Dobrze się stało ,że ten temat został
poruszony
~ mhm lepiej późno, niż później, pewnie gdyby
były tam bloki mieszkalne byłoby szybciej...

INFO DOBRZE WIEDZIEĆ!
Epidemia choroby rozpoczyna się od
osób, które miały kontakt z krwią lub
innymi płynami ustrojowymi zakażonych zwierząt, takich jak małpy czy
owocożerne nietoperze Uważa się, że
naturalnym rezerwuarem zarazków są
owocożerne nietoperze, jednak pomimo intensywnych badań nie zostało
to potwierdzone. Następnie wiriony
mogą być przenoszone pomiędzy
ludźmi poprzez bezpośredni kontakt z
krwią i innymi płynami ustrojowymi
chorych oraz zmarłych na tę chorobę
osób, a także poprzez bezpośredni
kontakt z przedmiotami skażonymi
przez ich krew i inne płyny ustrojowe.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Niemieccy

inwestorzy w Elblągu

koncepcja została przez nas przyjęta
i byliśmy zainteresowani tym, aby
dać na niego zarówno nasze środki,
jak i środki pochodzące z Unii Europejskiej.” - mówił na wstępie Norbet
Segieht.
Wspomniał również o tym, że
wszystko było bardzo dobrze przygotowane. Również inwestorzy ze
Szwajcarii byli tym projektem zain-
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rozwijać oraz doskonalić.
„Myślimy tutaj również o drugim
rozwiązaniu, o połączeniu dwóch
wspólnych projektów, mianowicie o
możliwości wykorzystania śmieci,
do produkcji pelletu, służącego do
ogrzewania. Mamy doświadczenie w
tym, że nasze domowe śmieci, mogłyby być wykorzystane na pellet,
który służyłby do ogrzewania i pochodziłby z gospodarstw domowych
Elbląga, a może i innych miast. Pellet
ma większą kaloryczność niż węgiel
brunatny.” - zaznaczał również Norbert Segieht.
Niemieccy inwestorzy również chcieliby zaangażować się w budowę Stadionu w Elblągu . Firma Zechbau ma
również doświadczenie w budowach
i przebudowach stadionów. Wówczas
można by organizować na nim wiele imprez zarówno sportowych, jak i
targi czy różnorakiego rodzaju wystawy, które miałyby wpływ dochodowy
dla Elbląga, a miasto nie musiałoby
wkładać odrębnych środków finansowych.

W

sobotnie popołudnie w
siedzibie firmy Pujan odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez kandydata na urząd prezydenta Edmunda
Szweda. Wraz z nim, na spotkanie
z elblążanami i mediami, przybyli
inwestorzy z Niemiec. Inwestorzy,
którzy byli gotowi trzy lata temu
budować aquapark w Elblągu to
Marcel Harms, Richard Rogers i
Norbert Segieht z niemieckiego
koncernu Zechbau z siedzibą w
Bremie. Firma Zechbau istnieje od
1909 roku i zajmuje inwestycjami
budowlanymi.

stało.
Edmund Szwed od lat trzech mówił o
budowie aquaparku w Elblągu. Rozmawiał wielokrotnie z prezydentem
Grzegorzem Nowaczykiem na ten
temat.

Edmund Szwed odniósł się na początku spotkania do licznych komentarzy pod artykułami. Apelował
również do dziennikarzy: „Drogie
media poproście, aby elblążanie nie
sądzili, nie myśleli co myślą, ale żeby
elblążanie zaczęli zastanawiać się, jak
myśleć. […] To co proponuję dla Elbląga, nie jest szaleństwem. Proszę
państwa niech elblążanie zaczną myśleć, jak myśleć żeby zrozumieć to,
co mówię od lat.” - grzmiał Edmund
Szwed

Od trzech lat kandydat na prezydenta posiada koncepcję, inwestorów gotowych wnieść 100 milionów euro w
taki obiekt w naszym mieście.

Kandydat KWW Obywatelski Elbląg
przypomniał o projektach, planach,
które mogły przynosić dla miasta
zyski. Rozmawiał z prezydentem
Henrykiem Słoniną o zakładach
mięsnych na ul. Mazurskiej. Gdyby
wówczas zdecydowano się poprawić
ich standard, wielu elblążan miałoby
prace. Henryk Słonina wraz z Witoldem Wróblewskim obiecywali również wybudowanie ośmiuset mieszkań komunalnych. Jednak tak się nie

„Oto ci Panowie, trzy lata temu
upoważnili mnie, dali umocowanie
prawne, abym mógł mówić o inwestycji aquapark w Elblągu. Miałem
gotowe detale, koncepcję inwestycji,
skąd wziąć na to pieniądze. Ja niczego nie obiecuję, ja się zobowiązuję do
wszystkiego co powiem, co napiszę
bo to zrealizuję!!!” - mówił Szwed

„W Elbląg, szok!, najwięksi doradcy
finansowi Pana Prezydenta mówili
jakieś fantazje, opowiada ten Szwed.
To jest chyba chory człowiek, a wtórują różne mu komentarze udostępniane pod poważnymi artykułami
elbląskich mediów. Nie do mediów
jednak kieruję pretensje, lecz do elblążan. Dlaczego nikt, mnie nigdy nie
zapytał: Panie Szwed tak opowiadasz
Pan te głupoty i brednie, jak Pan to
zrobisz. Nikt nie zapytał dotychczas,
jak ja planuję to zrobić. Nikt nie zapytał nawet z władz rządzących. To jest
Irracjonalne. Apeluję do was drodzy
elblążanie: PYTAJCIE!!! Pytajcie, jak
ja to zrobię, pytajcie skąd wezmę pieniądze, pytajcie kto stoi za tymi pieniędzmi.” - grzmiał Edmund Szwed.
Po 25 latach nieudolnych rządów, w

naszym mieście wielu elblążan nie
ma perspektyw na przyszłość. Nie
mają możliwości godnego, dostatniego życie. Nie mogą znaleźć pracy.
Trzeba z tym skończyć. Nie możemy pozwolić na wyjazdy kolejnych
młodych elblążan na zmywak do
Londynu. W Elblągu nie ma rodziny, która nie miałaby kogoś bliskiego
za granicami kraju! Czas powiedzieć
DOŚĆ!!!
„Drodzy Elblążanie, postanowiłem
kandydować, nie tylko dla wnuczki.
Zrobiłem to również dla młodych
ludzi. Dla wszystkich w wieku 30-40
lat. Chcę pozwolić im godnie żyć w w
naszym mieście.” - dopowiadał kandydat na prezydenta.
Edmund Szwed wspomniał również
o panelu dyskusyjnym dotyczącym
budownictwa komunalnego, który
odbył się niedawno oraz zapowiedział kolejne spotkania dotyczące
nowych miejsc pracy w Elblągu.
Oddając głos zaproszonym gościom
powiedział, że podoba im się bardzo
Elbląg, zrozumieli jakie inwestycje
można tutaj zrealizować.
Jako pierwszy głos zabrał Norbert
Segieht, który zaznaczył na samym
początku, iż chciałby powiedzieć o
sytuacji, która wystąpiła 2,5 roku
temu dotycząca aquaparku.
„Około 2,5 roku temu do trzech lat,
Pan Edmund Szwed zgłosił się do
nas, abyśmy wzięli udział w budowie aquaparku. Został przygotowany
projekt, jak również cała infrastruktura. Przedstawiony przez niego

teresowani i byli gotowi przeznaczyć
na niego nawet 100 milionów euro.
Ogromna firma Zechbau z siedzibą w Bremie, przygotowana była by
wziąć udział w budowie tak ogromnej inwestycji w Elblągu finansowo,
jak i chciała uczestniczyć w całym
okresie trwania budowy.
„Na pewno wydaje się to utopią, jeśli
opowiada się komuś, że przychodzi
ktoś, wyłoży 100 milionów i zostanie
projekt zrealizowany. Jednak tutaj
ten projekt był bardzo dobrze przygotowany i wszystko było dopięte na
przysłowiowy ostatni guzik. Byliśmy
rozczarowani, że ta propozycja nie
została przyjęta.” - dodał Segieht
Zauważył, że brali oni pod uwagę
bardzo dobre położenie lokalizacyjne
Elbląga, również ze względu na bliski
kontakt z Kaliningradem, na rozwój
kultury oraz na wszelkie możliwości,
które ten aquapark by dał. Niemieccy
inwestorzy bardzo się dziwili, iż projekt nie został w naszym mieście przyjęty. Nadal jednak są zainteresowani,
aby z pomocą zaangażowania miasta
stworzyć w Elblągu aquapark. Widzą
oni taki obiekt, jako możliwość rozwoju w zakresie kulturalnym i sportowym, gdzie organizowane byłyby
te małe i te duże imprezy. Pozwalałyby one na rozwój, a nie służyły tylko
jako ślizgawki wodne. Zwłaszcza, że
basenów, które biorą udział np. w
Olimpiadach jest bardzo mało. Mało
jest takich obiektów do tego przygotowanych, przystosowanych, a elbląski aquapark dawałby możliwość organizacji najwyższych rangą imprez.
Uczniowie również mogliby się tutaj

„Jest zapewne wiele różnorodnych
pomysłów i możliwości w tym mieście. Pan Szwed, ma z pewnością też
inne pomysły, o których tutaj nie
mówi. Jest to bardzo piękne miasto i
właściwie szkoda niezrealizowanych
tak wielu dobrych pomysłów. Pozostawiam państwu do przemyślenia
czy chcą państwo, aby wasze miasto
zmieniało się na lepsze czy chcecie
pozostawić to tak jak jest”- dodał na
koniec niemiecki inwestor.
Marcel Harms, który przemawiał
jako drugi, wspomniał, że jest dla
niego wielką przyjemnością być w
Elblągu ponieważ stąd pochodzą
jego przodkowie. Zauważył, że zamierza brać czynny udział w realizacji wyżej wymienionych inwestycji.
„To, o czym wspomniał mój kolega
Norbert, jest z pewnością do zrealizowania i do urzeczywistnienia,
jeśli mamy osobę, która weźmie to
w swoje ręce i popchnie do przodu.
Obserwując to z daleka, z Bremen i
teraz słysząc to na miejscu myślę o
tym, że Pan Szwed jest tutaj właściwą
osobą, aby to zrealizować. Osobiście
się cieszę, ponieważ jeżeli te projekty zostaną zrealizowane będę częściej przyjeżdżał do Elbląga.” - mówił
Harms.
Edmund Szwed na koniec konferencji zapowiedział kolejne spotkanie
dotyczące tworzenia nowych miejsc
pracy. Tworzenia tego, co mogło i co
powinno było być zrealizowane w Elblągu, ponieważ ogrom pieniędzy był
przeznaczony na szkolenia, których
efektywność była zatrważająco niska, po których pojedyncze jednostki znalazły prace. Tak być nie może,
trzeba to zmienić.
„Ja nie obiecuję, ja się zobowiązuję
zrealizować wszystko co powiem,
po 16 listopada, jeśli elblążanie wybiorą mnie na Prezydenta Miasta
Elbląga” - dodał na zakończenie Edmund Szwed.
Materiał płatny, - sfinansowany przez
KWW Obywatelski Elbląg
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Naklejki

Oprócz napadu na aptekę

przyznał się do
włamania w banku

S

ąd Rejonowy w Elblągu zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy dla 31-letniego Przemysława
J., który jest podejrzany o napad na
aptekę, dwa włamania oraz nieudana kradzież z włamaniem do banku.
31-latek był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Spędził
w zakładzie karnym 5 lat. Grozi mu
kara do 12 lat pozbawienia wolności.
O areszt tymczasowy dla zatrzymanego wnioskowała prokuratura i policja. Przemysław J. jest podejrzany
o rozbój na pracownicy apteki przy
ulicy Żeromskiego w Elblągu. Po
przesłuchaniu w prokuraturze zde-

cydowano o skierowaniu wniosku o
areszt. Mężczyzna dopiero w sądzie
przyznał się do wszystkich przedstawionych mu zarzutów. Jest podejrzany o włamanie do pomieszczeń
kasowych dworca PKS w Elblągu,
które miało miejsce w nocy z 10 na
11 lipca br. Sprawca zabrał wówczas
kilkaset złotych gotówki. Kolejny zarzut wobec mężczyzny to włamanie
w dniu 23 września br. do domu na
ulicy Lidzbarskiej, skąd zostały skradzione pieniądze i biżuteria. Z kolei
13 października miał włamać się do
oddziału jednego z banków przy ulicy Grunwaldzkiej w Elblągu. Sprawca

Przełomowy sezon

dla turystyki wodnej

T

o był dobry, a nawet przełomowy sezon dla turystyki wodnej w
subregionie elbląskim – powiedział
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas podczas
uroczystego zakończenia sezonu wodniackiego w Elblągu. Na przełomowość 2014 roku składa się – zdaniem
marszałka – kilka faktów. Ulokowanie
się w Elblągu firmy czarterującej luksusowe łodzie motorowe (hausbooty), świadczy o tym, że zbudowane i
REKLAMA

zmodernizowane kosztem blisko 100
mln zł porty, przystanie i mariny zaczynają przyciągać do naszego regionu prywatnych przedsiębiorców i to
z najwyższej półki, oferującej usługi
turystyczne dla klientów zza zachodniej granicy. Warto dodać, że firma
już daje pracę elblążanom. W lipcu
tego roku, wiceminister infrastruktury i rozwoju, prof. Dorota Pyć poinformowała w Elblągu, że Rząd RP
będzie kontynuował program budowy

nie upiększają

miasta

O
nie pokonał zabezpieczeń sejfu i w
rezultacie nic nie ukradł. Został zatrzymany w miniony wtorek. Po godzinie od napadu na aptekę policjanci operacyjni weszli do jego domu.
31-letni Przemysław J. stawiał opór
i był agresywny. Policjanci byli zmu-

szeni go obezwładnić. Funkcjonariusze znaleźli u niego pieniądze, jak
również wydruki fiskalne z apteki,
które były schowane pod brodzikiem
kabiny prysznicowej. Teraz odpowie
za wszystko przed sądem. Grozi mu
kara do 12 lat więzienia.

kanału przez Mierzeję. – Oczywiście,
Elbląg nie będzie się rozwijał tylko w
oparciu o turystykę, ale kilkanaście
procent dochodów osiągniętych z
wykorzystania walorów wodniackich
może mieć wielkie znaczenie dla rozwoju miasta i subregionu. W tej sytuacji budowa kanału może być inwestycją tak ważną, jak dla Mazur budowa
lotniska w Szymanach – mówił Jacek
Protas. Dużą wartością – zdaniem
marszałka – jest dobra współpraca z
Obwodem Kaliningradzkim i województwem pomorskim. A co w 2015
roku? O planach na 2014 rok mówił
Jerzy Wcisła, dyr. elbląskiego Biura
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zdaniem Jerzego
Wcisły sztandarowe Regaty o Puchar
Trzech Marszałków powinny być nie
tylko sportowym wyzwaniem, ale
przede wszystkim świętem żeglarzy.
Dlatego od przyszłego roku zmieniona zostanie formuła regat. Będą one
skupione wokół jednego portu – każdego roku w innym regionie. Do dyskusji na temat tej formuły Jerzy Wcisła
zaprosił wszystkich żeglarzy znad Zalewu Wiślanego, łącznie z Rosjanami i
żeglarzami z Mierzei Wiślanej i Trójmiasta. Będzie kontynuowana promocja naszych walorów w Europie, która
już zaskutkowała usadowieniem się
w Elblągu firmy Kuhnle Tours. Jednym z przedsięwzięć promujących

ma być strefę Zalewu Wiślanego ma
być rekonstrukcja Bitwy pod Suchaczem, włączona w cykl Bitwy Morskie
Południowego Bałtyku. Kolejnym
ważnym zadaniem jest kontynuacja
programu Pętla Żuławska i wspólna
promocja całego obszaru delty Wisły,
Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego. Ważnym zadaniem będzie praca
nad programem budowy kanału przez
Mierzeję, który rusza w 2015 roku. Jerzy Wcisła reprezentuje marszałka w
konsorcjum powołanym na rzecz tej
inwestycji.
– W efekcie Elbląg stanie się centralnym ośrodkiem dużego regionu
o wybitnych walorach wodniackich
– mówi Jerzy Wcisła. Zakończenie
sezonu, to okazja do wręczenia nagród Grand Prix Zalewu Wiślanego.
Otrzymują ją sternicy, którzy w całym
sezonie uczestniczą w największej
liczbie regat i zajmują w nich wysokie
pozycje. Tegoroczne wyniki przedstawił wiceprezes spółki Pętla Żuławska
Bogdan Justyński, który od wielu lat
prowadzi ranking najlepszych żeglarzy. W 2014 roku w regatach objętych
klasyfikacją Grand Prix startowało
ok. 450 żeglarzy, sklasyfikowano 78
sterników. Najliczniej obsadzone były
regaty Fromborska Jesień. Najlepszy
Rosjanin zajął drugie miejsce. Najlepsze wyniki osiągnęli sternicy: 1.
Ryszard Seroka (Elbląg), 2. Michaił
Muleris (Rosja) i 3. Łukasz Politański
(Elbląg). Najlepszą sterniczką została
Daria Rybarczyk z Elbląga. Wszyscy
odebrali puchary od marszałka Jacka
Protasa. Marszałek wyróżnił też kluby żeglarskie i organizatorów życia
żeglarskiego znad Zalewu Wiślanego,
w tym: Jachtklub, Ognisko Sportów
Wodnych „Fala” i Harcerski Ośrodek
Wodny „Bryza” w Elblągu, Yacht Club
Zalew Wiślany Nowa Pasłęka, Morski
Klub Żeglarski „Dal” PTTK we Fromborku, Jacht Klub Krynica Morska
oraz Pomorski Związek Żeglarski w
Gdyni i Federację Sportu Żeglarskiego
Obwodu Kaliningradzkiego FR. Specjalne wyróżnienie otrzymała załoga
jachtu Aquarella za reprezentowanie
regionu i Polski w Mistrzostwach
Świata Jachtów Morskich w formule
ORC w Kilonii w 2014 r. Marszałek
ufundował też żagiel z logo Warmii i
Mazur, który będzie promował nasze
województwo w regatach na Morzu

d początku sierpnia 2014 r.
Departament Urbanistyki i
Architektury prowadzi działania
zmierzające do likwidacji plagi
jaką są drobne ogłoszenia przyklejane do słupów oświetleniowych,
słupków sygnalizacji świetlnej lub
innych. Wszystkie te ogłoszenia
umieszczane są z naruszeniem przepisów art. 63 Kodeksu wykroczeń.
Po identyfikacji firm, które rozmieszczają w ten sposób swoje reklamy, pracownik departamentu
wraz z funkcjonariuszem Straży
Miejskiej przeprowadzili rozmowy z kierownikami ich elbląskich
placówek. W rozmowach akcentowano
problemy
bezpieczeństwa, ładu przestrzeni publicznej oraz aspekt prawny zjawiska.
W jednym przypadku kierownik
firmy udzielającej kredytów odmó-

wił udzielenia jakichkolwiek informacji związanych z problemem
odsyłając ze wszelkimi pytaniami i
postulatami do działu prawnego w
centrali firmy. W pozostałych przypadkach osoby kierujące placówkami odnosiły się ze zrozumieniem do
postulatu nie zaśmiecania miasta,
zadeklarowały pouczenie osób odpowiedzialnych za rozprowadzanie
ulotek a także zobowiązanie ich do
usunięcia ulotek rozmieszczonych
z naruszeniem prawa. A więc może
to początek końca problemu śmieci na słupach w naszym mieście?
Sprawę prowadzi : Roman Smoleński
tel. 55 239 33 98 pon.- czw. godz. 7.30
– 12 roman.smolenski@umelblag.pl
Bałtyckim, w tym w Regatach Sail
Book Cup, które ujęte są w klasyfikacji
Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego. To drugie pod względem
długości regaty na Bałtyku, podczas
których żeglarze wypływając z Sopotu,
opływają Gotlandię i wracają do Sopotu. Spośród jachtów, które w tych regatach uczestniczą wylosowano jacht
Kristine. Marszałek odebrał podziękowania za wspieranie rozwoju turystyki
wodniackiej m.in. od wiceburmistrz
Tolkmicka Józefa Zamojcina, Jacek
Zieliński z Pomorskiego Związku Żeglarskiego i od wiceprezesa Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Henryka Malentowicza.
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Jerzy Wenderlich w
Elblągu na briefingu
wyborczym SLD

„O

bietnicą Sojuszu Lewicy Demokratycznej zawsze było
to, że w wyborach będziemy przede
wszystkim wystawiać osoby najlepsze. I tej obietnicy dotrzymujemy”powiedział dziś na briefingu wyborczym Marszałek Sejmu RP Jerzy
Wenderlich, który przyjechał dziś do
Elbląga, by wspierać kandydata na
prezydenta miasta, Janusza Nowaka.
Spotkanie z wyborcami rozpoczęło
się przed godziną 18:00. Przybyły na
miejsce Jerzy Wenderlich przeprosił
zebranych, iż musieli na niego czekać. Zażartował nawet: - Pan Janusz
Nowak powiedział, że spóźnienie
absolutnie nie wchodzi w grę, bo
dziennikarze niecierpliwie czekają,
a są oni wyjątkowo niewyrozumiali- to powiedziawszy, zaśmiał się.
REKLAMA

Na spotkanie, oprócz kandydata na
prezydenta miasta i kandydata do
Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego, Władysława Mańkuta,
przybyli kandydaci do Rady Miasta z
rodzinami. Mimo niesprzyjającej aury
wszystko przebiegało bez przeszkód.
- My w SLD, ale z tego znani są
również Janusz Nowak i Władysław Mańkut, jeśli coś obiecujemy,
dotrzymujemy słowa i spełniamy
obietnice. Ci dwaj kandydaci z Elbląga dotrzymają kolejnych obietnic,
że będzie i mądrze, i bezpiecznie i
z całą pewnością bardziej efektywnie- przekonywał Jerzy Wenderlich.
Marszałek odniósł się również do
opinii innych ludzi, którzy pokusili się o porównanie wizyty prezesa
Prawa i Sprawiedliwości i Marszał-

ka Sejmu do konfrontacji politycznej: - Mieszkańcy Elbląga uważają,
że sprawy miasta to żadna polityka
tylko gospodarskie spoglądanie. Podobnie myśli pan Janusz Nowak, który
w rozmowach ze mną wielokrotnie
kładł nacisk na istotność spraw Elbląga i mieszkańców- przekonywał.
Odwołując się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, zaznaczając zarazem, że darzy go szacunkiem, mimo
iż jest to jego przeciwnik polityczny,
Jerzy Wenderlich powiedział: - Pamiętam, jak pan prezes Kaczyński jeszcze
do niedawna mówił o Donaldzie Tusku, że on ma wilcze oczy, co w Elblągu
może mieć szczególnie symboliczne
znaczenie. Jeśli więc mu one przeszkadzają, to może warto zagłosować na
oczy, w których nie ma nic z wilka- na

pana Janusza Nowaka- podsumował.
Kontynuując swoją wypowiedź,
Marszałek przyznał, że cieszy się,
że tu jest: - Przyjechałem, bo lubię się ogrzać w świetle ludzi zdolnych, kompetentnych, tych, którzy
mają coś do powiedzenia i którzy
nie występują w roli mędrców, uważających, że wiedzą wszystko.
W dalszej części swojej wypowiedzi
przekonywał, że Janusz Nowak jest odpowiednim kandydatem na prezydenta
miasta, bowiem każde swoje działania
będzie konsultował z mieszkańcami i
będzie wykonywał ich wolę. Zdaniem
Wenderlicha kandydat elbląskiego
SLD jest najbardziej kompetentny.
Mówiąc o Władysławie Mańkucie, Marszałek Sejmu wspomniał:
- Jego samorządowe myślenie jest
dobrą gwarancją i jeśli pan Nowak
zostanie prezydentem Elbląga to w
osobie pana Mańkuta będzie miał
niesamowite wsparcie. Grunt to
mniej obietnic, a więcej działania.
Jerzy Wenderlich skomentował również listy kandydatów do Rady Miasta, na których ponad połowę stanowią osoby spoza SLD. - Komitet
Lewica Razem utworzono, by zaprosić
do współpracy nie tylko członków
SLD, ale również autorytety z innych
ugrupowań, które cieszą się zaufaniem społeczeństwa. Bez zaufania
nie można zdobyć mandatu radnego ani realizować zadań, do których
zostało się wybranym.- stwierdził.
Zapytany przez reporterkę Radia
Olsztyn, czy SLD będzie realizować
program indywidualny czy przyjmie
strategię antagonizmów wobec innych
partii, Jerzy Wenderlich odrzekł, że
SLD w swojej kampanii wyborczej nie
będzie prowokować swoich konkurentów, bo do niczego to nie doprowadzi.
Janusz Nowak stwierdził, że niezależnie od tego, ile mandatów przypadnie
SLD, aby mieszkańcom Elbląga żyło
się lepiej, kluczową rolę odegra współpraca między sobą ale i z innymi ugrupowaniami.
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Elblążanin zagrał

w Lotto i został

milionerem

J

edno z ostatnich losowań Lotto okazało się być szczęśliwe dla
mieszkańca Elbląga. Wygrana tej osoby to aż 4 483 261,60 zł. Jest to szósta
„szóstka” o wartości co najmniej miliona złotych, która padła w Elblągu.
Najwyższą w naszym mieście, a
zarazem jedną z najwyższych w
Polsce, pozostaje ta z 29 kwietnia 2010 roku - 24 636 124,00 zł.
Nowy Lottomilioner zagrał w kolekturze przy ul. Szarych Szeregów 2F. Jeden zakład z Plusem za
4 złote i odrobina szczęścia wystarczyły, żeby z dnia na dzień
stać się posiadaczem fortuny.
Dodajmy, że to właśnie ten zestaw
sześciu liczb przyniósł naszemu
Graczowi wielką wygraną: 13, 23,
32, 36, 39, 43. Jedno jest pewne.
Szczęśliwemu graczowi z Elbląga
życie
się
odmieniło.

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a14693

~ ajur Ja bym kupiła wszystkim moim znajomym
coś o czym marzą, a nieznajomym elblążanom albo
kasę, albo konkretne rzeczy (tym biedniejszym i
przeciętnym). Mogłabym wreszcie pomóc koleżance
z niepełnosprawnym dzieckiem... Na to wszystko by
poszło 300 ty., kolejne kilkaset tys. na fundacje. 200
tys. na własną firmę, 200 tys na firmę dla męża (no
sorry, ale wieczne wakacje to nuuuda), milion na konto,
a za pozostałe 2 miliony na mieszkania dla siebie i całej
rodziny, powinno starczyć ;) A wygranemu gratuluję
serdecznie!!
~ nwo polowe bym przepił a resztę wydał na
głupoty
~ gerry ja bym za wszystko kupił kuponów przy
kumulacji ok 20 milionów. Już bez plusa, jak mam
wygrać to wygram. ;)
~ Lokaa Ja jak bym wygrała to już by mnie tu
nie było w tej szarej ,biednej Polsce . Kupiłabym
dom na gorących wyspach i siedziała tam przez całe
wakacje. Bym pomogła rodznie. Wpłaciła na lokate
i żyła z samych odsetek. Jest fajna piosenka do tego
„ Bardzo chciałbym być bogaty ,kupić konia i z dwie
chaty , przestać pracować w dzień leniuchować a
w nocy balować.Dzisiaj szczęścia znów spróbuje
szóstkę w totka wytypuje. Ja jestem milionerem i
jeżdze Land Roverem i często pije whisky , ubrania
od Versace ,wsród lasek już kozacze bo stać mnie już
na wszystko.... Te wakaacje wiecznie trwają , panny
wszystko mi oddają , każda mnie kocha , przed ołtarz
zaciąga TA rządza pieniądza. Moczę nogi w słonej
wodzie , browar cieknie mi po brodzie. Piękne jest
życie , dzisiaj Hawaje , jutro w Madrycie :D „ Takaaa
ogromna pula pieniędzy to można zwariować. Ale to
jednak nie wszystko co ważne w życiu , najważniejsze
jest zdrowie i miłość , a pieniądze to tylko dopełnienie
tego szczęścia. $$$$
~ Anonymous Powiększyłbym schronisko dla
bezdomnych zwierząt, podniósł w nim standard i
dobudowałbym drugie. Sporą część przekazałbym na
OTOZ Animals, resztę bym przepuścił.
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Pierwsza batalia sądowa
w tej kampanii rozstrzygnięta

U

sunięcie artykułu na temat
Elbląskiej Koalicji Obywatelskiej oraz publikacja przeprosin we wszystkich elbląskich portalach
internetowych. To wyrok, jaki zapadł
w sprawie EKO kontra elblag24 w
sprawie publikacji tej gazety na temat
działaczy Elbląskiej Koalicji Obywatelskiej. Portal elblag24 opublikował
materiał w którym zarzucił, że prywatna szkoła Żak, której dyrektorem
jest Cezary Balbuza, kandydat na prezydenta miasta EKO, otrzymuje spore
środki finansowe z budżetu miasta.
Dziennikarze poinformowali również,
że ojciec Cezarego Balbuzy miał być
karany wyrokami sądowymi. Pawłowi
Kowszyńskiemu (Solidarna Polska)
zarzucono natomiast, że miał pracować w szkole Żak. W sumie w tej sprawie odbyły się dwa posiedzenia sądu.
Pełnomocnik EKO domagał się także
zapłaty przez wydawcę elblag24 5 tys.
zł na rzecz elbląskiego Hospicjum i
podobnej kwoty na rzecz Domu Dziecka w Elblągu. Te roszczenie jednak

sędzia Zientara oddaliła uznając, że
fakt usunięcie artykułu oraz wykupienie przeprosin w innych mediach
będą wystarczającą karą. Sąd, w toku
badania sprawy, w tym zapoznając
się z zapisami zawartymi w Sądzie
Rejestrowym ustalił, że wydawcą i redaktorem naczelnym portalu elblag24
nadal jest Sebastian Bona Kuchejda.
Nie Borys Tucki. - Wydając wyrok sąd
opierał się na art. 111 Kodeksu Wyborczego, który daje ochronę kandydatom
w wyborach przed zniesławieniem
oraz nieprawdziwymi informacjami
– uzasadniała wyrok sędzia Dorota
Zientara. – Oskarżeni, w toku procesu
nie udowodnili, że ich publikacja jest
oparta na faktach. Dziennikarz, piszący materiał, nie zachował należytej
staranności przygotowując publikację
prasową. Nie udowodniono twierdzeń skierowanych w stronę ojca Pana
Cezarego Balbuzy. Ustalono, że Pan
Cezary Balbuza nie jest właścicielem
szkoły Żak, a jedynie jej dyrektorem.
Paweł Kowszyński zaś nie był zatrud-

niony w tej szkole na podstawie umowy cywilno-prawnej. Mamy więc tu do
czynienia z publikacją propagandową i
agitacyjną, której jedynym celem była
dyskredytacja przeciwników politycznych. Zwłaszcza, że dziennikarz tego
portalu, Borys Tucki, jest jednocześnie
pełnomocnikiem finansowym KWW
Obywatelski Elbląg. Także informacje
zawarte w artykule wobec Pana Dariusza Babojć są niezgodne z prawdą. Jeśli
zaś autor posiada „jakieś informacje”
w tej sprawie powinien je już dawno
przekazać organom ścigania. Sędzia
Dorota Zientara, prowadząca sprawę,
odrzuciła wszystkie wnioski obrony,
czyli elblag24. Nakazała usunięcie artykułu „EKO – Elbląski Komitet Opłacanych przez Jerzego Wilka” z portalu
elblag24 oraz przeproszenie EKO we
wszystkich portalach internetowych.
Do tej pory redaktor naczelny i wydawca elblag24 nie zastosowali się do
postanowienia sądu i nie przeprosili
działaczy Elbląskiej Koalicji Obywatelskiej w innych mediach.

Koniec Twojego Ruchu.
Partia nie zarejestrowała kandydatów w Elblągu

T

wój Ruch – partia Janusza Palikota
już nie istnieje w naszym mieście.
Partia nie zarejestrowała w Miejskiej
Komisji Wyborczej list kandydatów w
wyborach samorządowych, ponieważ
nie było komu tego zrobić. Działacze
już dawno opuścili szeregi tego ugrupowania. Tak spektakularnego upadku
Twojego Ruchu w Elblągu mało kto się
spodziewał. Jeszcze w ubiegłym roku
partia była na fali, szczególnie w okresie kampanii referendalnej, kiedy tę
inicjatywę wspierali w naszym mieście
czołowi politycy tego ugrupowania.
W Elblągu pojawiał się Janusz Palikot,

a rzecznik partii – Andrzej Rozenek
praktycznie z miasta nie wyjeżdżał.
Po referendum działacze Twojego Ruchu, w tym sam Janusz Palikot robili
wszystko, aby ten sukces przypisać
swojej partii. Chwalili się w mediach,
że to Oni stali za akcją referendalną w
naszym mieście. Jednak już w czasie
samorządowej kampanii wyborczej
okazało się, że Twój Ruch ma problemy. Kandydatka tej partii na urząd
prezydenta – Ewa Białkowska nie wypadała przekonująco. Partia zaś miała
spore problemy w prowadzeniu spójnej
kampanii wyborczej. Nie pomagało na-

wet osobiste wsparcie Janusza Palikota.
Twój Ruch w wyborach poniósł klęskę,
nie wprowadzając ani jednego radnego. Podobnie źle było w wyborach do
Europarlamentu. Natomiast niedawno
partię opuściło kilkunastu posłów, w
tym Wojciech Penkalski. Poseł zarejestrował swój własny komitet wyborczy
wyborców i walczy o sukces w wyborach samorządowych w Braniewie.W
Elblągu zaś całkowicie rozpadły się
struktury Twojego Ruchu. Chociaż na
stronie internetowej Twojego Ruchu, za
struktury elbląskie odpowiedzialna jest
Edyta Polkowska-Krupińska, to w rozmowie z nami przyznała, że do Twojego Ruchu już nie należy. - Struktury
Twojego Ruchu się rozpadły. Członkowie opuścili partię w Elblągu. Nie ma
tu już nikogo z Twojego Ruchu. Ja także już do partii nie należę – mówi Polkowska-Krupińska. Była szefowa Twojego Ruchu w Elblągu kandyduje teraz
do Rady Miasta Elbląga z listy KWW
Obywatelski Elbląg. Partia Janusza Palikota w naszym mieście do wyborów
samorządowych nie przystąpiła.

Zobacz serwis wyborczy

w portalu elblag.net

W

ybory samorządowe już 16
listopada. Aby ułatwić naszym Czytelnikom – mieszkańcom
Elbląga szybkie i łatwe dotarcie do
wszystkich informacji związanych z
wyborami, kandydatami i komitetami wyborczymi, uruchomiliśmy specjalny serwis wyborczy w elblag.net.
Nadrzędna zasada, którą się kierowaliśmy przy konstrukcji samorządowego serwisu wyborczego to
przejrzystość i łatwość nawigacji.
Dlatego w tej podstronie znajdziecie wszystkie informacje związane z
wyborami samorządowymi i kampanią wyborczą, uporządkowane
nie tylko według startujących w wyborach komitetów wyborczych, ale
również według konkretnych kandydatów na urząd prezydenta miasta.
REKLAMA

Realny sondaż wyborczy - W naszym
serwisie wyborczym znajdziecie także sondaż prezydencki. Głos można
oddawać na dowolnego kandydata.
Jednak tym razem głosowanie jest
odpowiednio zabezpieczone. Jak?
Przekonajcie się sami. Na pewno w
ten sposób poznamy bardziej realistyczne preferencje wyborcze elblążan.
Galerie zdjęć i filmy video - Oprócz
tego w naszym serwisie wyborczym znajdziecie galerie zdjęć z
wydarzeń związanych z toczącą się
kampanią wyborczą oraz filmy video, w tym wywiady filmowe z kandydatami na prezydenta miasta.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym specjalnym serwisem wyborczym dostępnym pod adresem
www.wybory2014.elblag.net

Naszym kandydatem
na prezydenta Elbląga
jest

OKRĘG 1

Witold Wróblewski

Michał
Micha Missan
Missan

Naszym kandydatem
do Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest
Jacek Protas

Robert Turlej
miejsce
miejsce

11

•

2

miejsce

OKRĘG 2

miejsce

1

2

miejsce

OKRĘG 3
Jerzy Wcisła

Elbląg stolicą subregionu – bo 300 tys. mieszkańców regionu potrzebuje lidera i silnego
ośrodka.
• Wokół Elbląga mieszka 300 tys. osób. Dla nich nasze Miasto
będzie pełnić funkcje centrum regionalnego, z zapleczem
mieszkaniowym, edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
leczniczym i handlowym. I jak magnes Elbląg powinien przyciągać osoby szukające atrakcyjnego miejsca zamieszkania, dobrze skomunikowanego z aglomeracją trójmiejską.
• Elbląg współliderem na Warmii i Mazurach, ściśle współpracującym z Pomorzem.

Maria Kosecka

Piotr Derlukiewicz

•

Elbląg bezpieczny – bo zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga jest najważniejsze.

• We współpracy ze służbami państwowymi (policją, strażą pożarną, wojskiem, strażą graniczną, ratownictwem medycznym i
Centrum Powiadamiania Ratunkowego) będziemy doskonalili
Program Bezpieczny Elbląg.
• Zadbamy o zabezpieczenie Elbląga od groźby powodzi.

• Elbląg nowoczesny i innowacyjny – przy zrównoważonych ﬁnansach publicznych i środkach
europejskich.

miejsce
miejsce

11

Irena Sokołowska
miejsce

2

OKRĘG 4
Antoni Czyżyk

Wioleta Stępczyńska

miejsce
miejsce

11

miejsce

2

OKRĘG 5
Małgorzata Adamowicz
Henryk Gawroński

miejsce

1

miejsce

2

7

• Nowoczesna i innowacyjna gospodarka może liczyć na środki
unijne.
• Zadbamy o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i będziemy je wspierać w Elblągu i w ich ekspansji na zewnątrz.
• Wypromujemy tereny pod inwestycje wzdłuż E7 oraz S22
oraz rozszerzymy współpracę z Obwodem Kaliningradzkim.
• Elbląg liderem turystyki wodnej w skali międzynarodowej,
a port elbląski – jednym z najważniejszych portów bałtyckich i śródlądowych w Polsce.
•

Aktywna polityka rynku pracy – bo praca jest najważniejsza dla elblążan.

• Elbląg ma swoje specjalizacje, które musimy wykorzystać
i ma wszelkie warunki, by zagospodarować atrakcyjne nisze gospodarcze.
• Zbudujemy dobrą markę gospodarczą Elbląga.
• Realizacja programu rozwoju turystyki i transportu wodnego
w krótkim czasie wygeneruje ponad 2000 nowych miejsc pracy.

• Najlepsza edukacja na każdym poziomie – bo
największą wartością są elblążanie.
• Wypracujemy z przedsiębiorcami z Elbląga i regionu model badania potrzeb rynku pracy. Będziemy wspierali te kierunki kształcenia, na które będzie zapotrzebowanie. Dotyczy to m.in. szkolnictwa zawodowego, włącznie ze szkolnictwem wyższym.
• Poszerzymy ofertę edukacyjną, rozwiniemy bazę edukacyjną
i infrastrukturę sportową.
• Zadbamy o warunki „dla juniora i seniora”, w tym o rozwój Uniwersytetu III Wieku.

Razem. Dla Elbląga

Liderzy list wyborczych do Rady Miejskiej w Elblągu

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Elbląski PiS
zaprezentował

program i kandydatów
na radnych...

P

owinniśmy być dumni z tego, że
jesteśmy elblążanami. Nie pozwólmy, by pod adresem naszego miasta i nas samych kierowano niesmaczne
żarty”- przekonywał na dzisiejszej konwencji wyborczej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, Jerzy Wilk.
Konwencja rozpoczęła się z drobnym
opóźnieniem, ale nie miało to zbytnio
wpływu na jej przebieg. Na początku
głos zabrała rzeczniczka prezydenta Elbląga, Monika Borzdyńska, która
powitała kandydatów na radnych oraz
przybyłych elblążan, których przedział
wiekowy- co warte jest odnotowania- wahał się od 6 roku życia do 60
i więcej. Miejsce tuż obok kandydata PiS-u na prezydenta Elbląga zajął m. in. obecny wiceprezydent miasta, Marek Pruszak.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości
uzyskał poparcie Jarosława Gowina,
który- jak można się było dowiedzieć
z cytowanego przez rzeczniczkę fragmentu- wyraził przekonanie, iż Jerzy

liwość razem z Solidarną Polską, NSZZ
„Solidarność”, Klubem Gazety Polskiej
i Polską Razem stworzył program, który odzwierciedla nasze wspólne dążenia do poprawy sytuacji w Elblągu.
Ciekawą rzeczą jest to, że podczas prezentowania programu kandydat PiS na
prezydenta miasta komentował każdy
jego punkt. Mówiąc np. o szkolnictwie
w Elblągu stwierdził: - Dzieci i młodzież
są dla nas bardzo ważne, bo to one w
przyszłości zajmą nasze miejsce. Im lepiej będą wyedukowane, tym lepiej będzie się potem żyło w naszym mieście.
Opowiadając o podjęciu rozmów,
dotyczących współpracy z Ostródą,
zauważył: - Warto nawiązać współpracę z miastem, połączonym z Elblągiem kanałem. Takich rozmów
nikt wcześniej nie podejmował.
Nadmienił także, iż będzie dążył do
utworzenia w elbląskim szpitalu oddziału pulmunologicznego. Swoje plany tłumaczył w następujący sposób: - Na przestrzeni lat odnotowano w Elblągu wzrost

Wilk jest osobą kompetentną i należycie wywiąże się ze swoich obowiązków.
W dalszej części głos zabrał sam kandydat na prezydenta. Na początku swojego wystąpienia zaznaczył, że program,
jaki ma zamiar zaprezentować nie jest
wyłącznie programem PiS: - Po raz
pierwszy jest tak, że bez żadnych kłótni i
wzajemnych animozji, tak wiele klubów
pracowało nad wspólnym programem
wyborczym- powiedział Jerzy Wilk, po
czym kontynuował. - Prawo i Sprawied-

zachorowań na choroby płuc. I to nie są
statystyki sporządzone przeze mnie, a
przez specjalistów z dziedziny medycyny.
Po prezentacji programu wyborczego
nadszedł czas na zaprezentowanie „jedynek” w nadchodzących wyborach do
Rady Miasta. Byli to kolejno: w okręgu
nr 1- Zdzisław Andrzej Dubiella, w okręgu nr 2- Janusz Hajdukowski, w okręgu
nr 3- Jerzy Zbigniew Wilk, w okręgu nr
4- Zdzisław Czesław Olszewski i w okręgu nr 5- Marek Piotr Pruszak.

REKLAMA

... z kolei PO, PSL i Witold Wróblewski
rozpoczęli kampanię pod hasłem

Wielka szansa dla Elbląga

T

o było mocne rozpoczęcie kampanii wyborczej przez Platformę
Obywatelską, KWW Wróblewskiego, PSL i samego kandydata na
prezydenta miasta – Witolda Wróblewskiego. Jako goście – znani politycy
z rządu, Sejmu oraz europarlamentu.
I konkretna deklaracja wsparcia dla
Wróblewskiego, jako prezydenta miasta
i dla Elbląga.
Rozpoczęli oficjalnie. Razem. Jak mówią, po raz pierwszy w historii samorządu, trzy formacje zjednoczyły się
wokół wspólnego celu i wspólnego kandydata na prezydenta miasta – Witolda
Wróblewskiego. Dziś, w atrium Hotelu
Arbiter, odbyła konwencja wyborcza
Platformy Obywatelskiej, KWW Wróblewskiego i PSL. Goście – ministrowie
rządu, posłowie, europosłowie, marszałek województwa.
Mocne wsparcie. Do Elbląga zjechała
praktycznie pierwsza liga polskiej polityki. Cezary Grabarczyk – minister
sprawiedliwości, Piotr Żuchowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Urszula Pasławska – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Skarbu, Barbara
Kudrycka – europoseł PO, Elżbieta Gelert – poseł PO, Stanisław Żelichowski
– poseł PSL, Jacek Protas – marszałek
województwa. Wszyscy zadeklarowali
wsparcie dla Witolda Wróblewskiego,
jako kandydata oraz ewentualnego prezydenta miasta. Konwencję otworzył
Wróblewski, który stwierdził, że po raz
pierwszy w dziejach samorządu, trzy
ugrupowania łączą siły, idąc razem,
wspólnie dla Elbląga. Ponad podziałami
politycznymi oraz własnymi ambicjami.
- Elbląg, to nasza wspólna sprawa – mówił Witold Wróblewski. – Ta formuła
jest otwarta dla wszystkich, którym na
sercu leży dobro naszego miasta. Elbląg
należy dźwignąć z tej zapaści. Zrobimy
to razem. Jerzy Wcisła, szef PO zapewniał, że utworzona właśnie lokalna koalicja PO- KWW Wróblewskiego i PSL
ma program dla miasta nie na rok, czy
cztery lata, ale co najmniej na dwie kadencje. Stwierdził, że dla dobra naszego
miasta potrzebne jest myślenie długofalowe. - Ta koalicja udowadnia, że

możemy działać dla dobra Elbląga ponad podziałami politycznymi – mówił
Wcisła. – Mamy najlepszego kandydata
na prezydenta i najlepszy program dla
miasta. Mówię to z całą stanowczością
i przekonaniem. Jesteśmy gotowi wziąć
odpowiedzialność za nasze miasto nie
na cztery, ale na osiem lat. Elbląg to nasza wspólna sprawa.
Wielka szansa dla Elbląga. Minister
Cezary Grabarczyk pozytywnie wyrażał
się o Witoldzie Wróblewskim oraz zapewniał, że ten prezydent Elbląga będzie
miał silne wsparcie rządu koalicyjnego
premier Ewy Kopacz. - To, że tu, na sali
mamy posłów, europosłów, marszałka
województwa świadczy o jednym. Ten
prezydent miasta, Witold Wróblewski
będzie miał silne wsparcie w polskim
rządzie, Sejmie, europarlamencie i władzach województwa – deklarował Grabarczyk. – Witold Wróblewski to wielka
szansa na wsparcie elbląskich projektów,
dążeń, planów przez te instytucje i ich
przedstawicieli. Nie możecie tej szansy
zmarnować. Możecie liczyć na mnie, na
polski rząd, nasz parlament i Parlament
Europejski. Sprawy Elbląga będą dla nas
ważne. Poseł PSL Stanisław Żelichowski
chwalił Wróblewskiego, jako świetnego
wiceprezydenta oraz członka zarządu
województwa. - Sprawdził się na każdym polu, gdzie działał – mówił poseł
Ludowców. Marszałek Jacek Protas podkreślał, że Wróblewski świetnie poradził
sobie na trudnym odcinku, jakim jest
zarządzanie infrastrukturą wojewódzką.
- To świetny fachowiec. Mam do niego
wielkie zaufanie i szacunek. Takiego
prezydenta to miasto teraz potrzebuje – mówił Jacek Protas. – Elbląg to
miasto o wielkim potencjale rozwojowym. Witold ten rozwój gwarantuje.
To szansa dla Elbląga. Wykorzystajmy
to! Barbara Kudrycka zapewniała, że
Wróblewski ma wsparcie Europejskiej
Partii Ludowej – największej partii Parlamentu Europejskiego, w której skład
wchodzą również europosłowie PO i
PSL. - Cele osiąga się działając wspólnie,
z różnymi organami władzy – rządem,
województwem czy Parlamentem Europejskim. My, cele Elbląga Witoldowi

Wróblewskiemu pomożemy zrealizować – zapewniała Kudrycka. Poseł Elżbieta Gelert obiecała, że włączy się w
kampanię wyborczą koalicji oraz Witolda Wróblewskiego. - Czas rozmów,
dyskusji minął. Teraz jest czas działania.
Apeluję do osób, które mnie zawsze popierały, apeluję do elektoratu Platformy
Obywatelskiej o jak najszersze poparcie
dla Witolda Wróblewskiego – mówiła
poseł Gelert. – Elbląg to nasza wspólna
sprawa.
Programy wyborcze – gospodarka,
rozwój Elbląga. Witold Wróblewski
przedstawił założenia swojego programu wyborczego, który opiera się głównie na sześciu filarach: konkurencyjnej
gospodarce, stabilizacji budżetu miasta, bezpieczeństwa elbląskich rodzin,
elbląskim obszarze funkcjonalnym,
zasobach naturalnych miasta i regionu
oraz dziedzictwie kulturowym. Kandydat na prezydenta miasta chce mocniej
wykorzystać możliwości Modrzewiny,
Wyspy Spichrzów, Starego Miasta oraz
powrócić do koncepcji stworzenia w
mieście Europarku. - Mój program wyborczy będę wdrażał z poparciem Platformy Obywatelskiej, PSL oraz KWW
Wróblewskiego –zadeklarował kandydat na prezydenta miasta. Program
PO dla miasta w skrócie prezentował
Jerzy Wcisła. Platforma chce skutecznie
sięgnąć po środki unijne, postawić na
rozwój gospodarki, turystyki i rekreacji, wspierać lokalne firmy, organizacje
pozarządowe oraz uczynić z Elbląga
lidera subregionu elbląskiego, gdzie
mieszka ponad 300 tys. ludzi. - Musimy
uczynić Elbląg stolicą oraz liderem naszego subregionu, który obejmuje 300
tys. mieszkańców. Nasze miasto musi
na ten obszar oddziaływać gospodarczo i społecznie. Musimy być bliżej ludzi i ich spraw, wykorzystując potężny
kapitał, który drzemie w elblążanach i
lokalnych przedsiębiorstwach – mówił
Jerzy Wcisła. – Chcemy słuchać elblążan
i pomagać w rozwiązywaniu ich spraw i
pomysłów.
Konwencja zakończyła się prezentacją
liderów list wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz KWW Wróblewskiego.
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Barwy kampanii w
Elblągu. Nudno ale

kolorowo
J
eśli sądziliście, że obecna kampania wyborcza będzie podobna do tej
przed rokiem, srodze się zawiedliście.
Niewielu czołowych polityków odwiedza nasze miasto. Na ulicach też pojawiło się niewiele wizualizacji kandydatów.
Te zaś które są, raczej nie wywołują żadnych emocji. Plakaty i duże billboardy.
Do tego sporadyczne wizyty polityków
z pierwszych stron gazet oraz niewiele
akcji samych kandydatów. Są co prawda konferencje prasowe, jednak generalnie kampania wyborcza jest nudna,
mało dynamiczna, nijaka. Poza akcją
wręczenia złotego nocnika Adamowi
Hofmanowi niewiele mamy mocnych
wyróżników działań. Mamy co prawda jeszcze procesy sądowe polityków z
portalem elblag24. Jednak jak na razie
spektakularnych akcji, które zapadają w

pamięć brak. Żaden komitet wyborczy
nie pokusił się o nic innowacyjnego, co
mogłoby zaskoczyć wyborców i konkurentów politycznych. - Pieniędzy jest
mało niż przed rokiem. W 2013 wszystkie oczy były zwrócone na Elbląg, bo to
były wybory przedterminowe. Partie
polityczne nie szczędziły swoich gwiazd
i pieniędzy. Teraz musimy liczyć głównie na własne siły – mówi nam jeden z
kandydatów na radnego. Kiedy brakuje
środków finansowych, pozostaje kreatywność działań, a z tym jak na razie
wszystkie komitety wyborcze mają spore problemy. Na razie więc kampania
toczy się jedynie na słupach, płotach i
ścianach budynków. Same wizualizacje
kandydatów jednak nie wywołują żadnych emocji, a więc w pamięci wyborców raczej się nie utrwalą.

Radni na Zawadzie
walczyli z dopalaczami

W

ojciech Rudnicki (SLD) promował owoce zamiast dopalaczy. Na-

REKLAMA

tomiast radni PO – Robert Turlej, Maria
Kosecka oraz Edward Stasiuk zachęcali

do uprawiania sportu…zamiast brania
dopalaczy. Nie była to wspólna akcja, ale
w podobnym, szczytnym celu. Kto pierwszy zaplanował akcję „zdrowie – zamiast
dopalaczy”, tego nie wiadomo. Wiadomo,
że obie „ekipy” spotkały się na Zawadzie.
Był nawet pomysł rozegrania wspólnego
meczu w koszykówkę, ale radny Wojciech Rudnicki dość długo ociągał się z
dołączeniem na boisko, że radni PO zrezygnowali. Kandydat SLD rozdawał przechodniom jabłka, zachęcając do jedzenia
owoców zamiast brania dopalaczy. Radni
Platformy z kolei wskazywali, że lepiej
uprawiać sport niż się oszołamiać środkami chemicznymi. Obie drużyny spotkały się, były rozmowy, gesty sympatii,
wspólne zdjęcie. - Skład dopalaczy nie
jest znany. Można w nim znaleźć różne
lakiery, farby. Dodawane są nawet trutki na szczury. W skład dopalacza może
wchodzić także szałwia, trawa, susz. Do

tego dodawane są substancje chemiczne. W składzie dopalaczy znajdują się
m.in. kontrowersyjna benzylopiperazyna
(BZP), o działaniu zbliżonym do amfetaminy – wskazują radni PO. - Coraz więcej
młodych osób w wieku 14-28 lat zaczyna
sięgać po tą używkę, którą można kupić
legalnie w wielu sklepach. Walka z dopalaczami ze względu na luki prawne w
wielu przypadkach prowadzona jest bezskutecznie. Mimo zamykania kolejnych
sklepów za chwile pojawiają się nowe.
Młodzież w wielu przypadkach nie zdaje
sobie sprawy z zagrożenia jakie niesie za
sobą spożywanie tej trucizny. Analizując
dokładnie przyczyny tego zjawiska doszliśmy do wniosku, że należy młodym
ludziom pokazać, że istnieją inne, lepsze
formy spędzania czasu. Rywalizacja, pokonywanie własnych słabości, dążenie do
ustalonych celów to klucze do skutecznej walki z dopalaczami. Młodzież musi

posiadać zajęcia, które skutecznie wyeliminują w nich chęć do sięgania po trujące dopalacze. Dlatego też stawiamy na
SPORT! Obecnie prowadzony jest program edukacyjny „WF z klasą”, którego
celem jest zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
Proponujemy stworzenie dodatkowego
programu skierowanego do osób w wieku 14-28 lat popularyzującego uprawianie sportu. Istotna jest również miejska
infrastruktura sportowa, która musi być
modernizowana. Na Zawadzie mamy
nowe boiska ale nie wszystkie są wyremontowane. Zwłaszcza baza przy Szkole
Podstawowej nr 18 powinna zostać jak
najszybciej poddana liftingowi.Radni na
Zawadzie rywalizowali również o głosy.
Tego nie można pominąć. Jednak dzięki tej „zdrowej” rywalizacji może więcej
młodzieży odstawi używki i sięgnie po
piłkę? Oby tak było.
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Janusz Nowak - chcemy
powrotu do 49 województw

P

rzyłączenie Elbląga do Pomorza
to temat podgrzewany przez niektóre środowiska – tak przewodniczący rady miasta i kandydat na prezydenta Elbląga Janusz Nowak z SLD
skomentował w Porannych Pytaniach
próby odłączenia miasta od Warmii i
Mazur. - Jest duża grupa osób, która
wierzy w to, że w województwie pomorskim Elbląg rozwijałby się dużo
szybciej i próbuje grać na sentymentach. Nie trafiają do nich argumenty, że to właśnie województwo war-

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a14884

~ pampi - ZAWADA Zrozumieć SLD , ich senatorów , posłów , radnych nie sposób ! Jak SLD było przy

mińsko-mazurskie dostaje najwięcej
środków z Unii Europejskiej, a Elbląg,
jako drugi ośrodek w regionie, ma
szanse na korzystanie z ogromnych
środków finansowych – uważa Janusz
Nowak. SLD jest za przywróceniem
w Polsce dawnego podziału administracyjnego, czyli 49 województw.
Janusz Nowak liczy na to, że wówczas
Elbląg ponownie stałby się miastem
wojewódzkim. Do Elbląga wróciłyby
wówczas instytucje rangi wojewódzkiej, które po ostatniej reformie zosta-

ły przeniesione do Olsztyna. Zdaniem
gościa Porannych Pytań, Polska rozwijałaby się bardziej równomiernie
niż w tej chwili, bo teraz rozwija się
16 ośrodków wojewódzkich, a pozostałe mają z tym spore problemy. W
Porannych Pytaniach Janusz Nowak
zapewniał, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie był przeciwny
przekopaniu Mierzei Wiślanej. Mówił
także o problemach finansowych Elbląga i jego pomysłach na uzdrowienie miejskich finansów.

władzy z Millerem na czele to dlaczego tego powrotu do
49 województw nie zrobiło ?? Bo trzeba by było zatrudnić dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy URZĘDNIKÓW , a
tego nie wytrzymałby żaden minister finansów . Teraz
jest ich w kraju 550 . 000 !! Kto ich utrzymuje ???
~ żurafffff Hahahaha! Chce pan powrotu do 49

województw? A ja chce Np kolonii na Madagaskarze,i
co? Nic.tak samo nic z pana chcenia.Sorry,ale jak
czytam za jakich idiotów na pan elblążan to sie slabo
robi...na szczęście pana tez powaznie nie bierzemy.
taka jest sytuacja,sorry.
~ King Oczywiscie ze najlepszym kansydatem jest

Wilk a jego zaslugi dla miasta to dluga lista ale jesli
mial bym sie ograniczyc do lewicy to bym wybral Nowaka bo chociaz nie zdradzil lewicy w przeciwienstwie
do Wróblewskiego co ze z reprezentacja nieudacznikow
sie z bratal a rok temu bym przeciw nim , a Wilk to jest
prawdziwy przywodca na jakiego Elblag czekal

~inc doskonale wiemy...a jak nie wiemy to uświa-

kę niż ma to miejsce teraz. Z elbląskich
portali internetowych dowiedzieć się
można, iż zmianie uległo jedno z założeń porozumienia dot. modernizacji
stadionu. Według wcześniejszych ustaleń całkiem nowa trybuna od stronu
ul. Wspólnej miała posiadać zadaszenie i być zrobiona z konstrukcji stalowej. Obecnie włodarze bez konsultacji
z kibicami zmienili to ustalenie i według niego trybuna ta nie będzie zadaszona, a wykonana będzie z żelbetonu.
To pokazuje, iż kibiców w tym mieście
się nie szanuje, nie dotrzymując ustaleń podpisanych bez przymusu. Kibice
Olimpii zdecydowanie zbyt wiele razy
byli mamieni obietnicami. Wszystkie
grupy kibicowskie w porozumieniu

podjęły decyzję, iż kończymy z udzielaniem poparcia politykom. Żaden z
kandydatów na prezydenta lub ubiegających się o miejsce w Radzie Miasta
nie otrzyma poparcia od kibiców, którzy stanowią liczną grupę wyborców.
Nie robiąc dla Olimpii nic, nie otrzymacie od niej niczego! Na zakończenie
chcemy zdementować nieprawdziwe
informacje z portali internetowych
odnośnie obecności kibiców na listach
wyborczych do samorządu. Niektórzy
z kandydatów mylnie są kojarzeni ze
środowiskiem kibiców, gdyż żaden z
aktywnych kibiców nie ubiegałby się
o stanowisko publiczne. Zawsze za
Olimpią, nigdy za polityką!”

Piasek, Traks. Chyba że wyraźnie napiszą na swoich
stronach - że ze względu na Wybory przestajemy
kibicować OE.
~ prawdziwe spojrzenie Co wy gadacie a
dwoch przedstawicieli Pis co chodza na mexze to co?
Kibicow juz nie ma !! Sa bachory! i 30 dziadkow ktorzy
przyjda z sentymentem na mecz. Odwalali nowaczyka

a teraz placza ze stadionu nie ma. IQ kibicow w naszym
miescie siega 0 ! Na,powaznie taka rzeczywistosc
~ gajowy Dla przypomnienia dodam iż przed zaniechaniem budowy kompleksu przez Wilka za budową
podpisało się niemal cztery tys. pełnoletnich mieszkańców (wyborców) Elbląga. Arogancja . buta , pycha
kolejnych prezydentów powoduje takie zachowania.

no wymaganych 10 tysięcy podpisów
mieszkańców, aby wszcząć procedurę
referendalną. - Wniosek o przeprowadzenie referendum w tej sprawie wpłynął do Urzędu 4 sierpnia br. Od tego
momentu organizator ma 60 dni na dostarczenie 10 tysięcy podpisów. Do dnia
dzisiejszego te podpisy do nas nie wpłynęły – informuje Rafał Maliszewski z
biura prasowego prezydenta miasta. Czy
działaczom Obywatelskiego Elbląga,
którzy w ubiegłym roku doprowadzili do
referendum w sprawie odwołania władz
miasta, teraz nie udało się przeprowadzić takiej akcji ? Nie udało nam się
skontaktować z Kazimierzem Falkiewiczem, pełnomocnikiem tego komitetu,

jednak rozmawialiśmy z osobą związaną
blisko z Obywatelskim Elblągiem.Jak się
okazuje, wystarczająca ilość podpisów
do przeprowadzenia referendum zebrano. Jednak podjęto decyzję o wycofaniu
się na razie z tego pomysłu. - Kazimierz
Falkiewicz przekazał podczas koncertu
Edmundowi Szwedowi zebrane podpisy, a ten zapowiedział, że jak zostanie
prezydentem to zlikwiduje Straż Miejską
i będzie się starał o Elbląg w pomorskim.
Jeden i drugi mówił, że nie chcą narażać
miasta na dodatkowe 250 tys. kosztów,
związanych z organizacją referendum.
Od ludzi dostali gromkie brawa. Może
dlatego podpisy nie trafiły do UM –
mówi nam działacz OE.

domcie tym którzy uwierzą w te niemożliwe brednie
podobne do tego co klepie szwedzki pan ze administracyjnie kosztowałoby to miliardy!!!towarzysz
gintowt jest specjalista w tej dziedzinie wiec może
podpowie...

Kibice Olimpii - W tych wyborach
nie poprzemy nikogo
P

olitycy obiecywali, a kibice piłkarscy wierzyli. Wierzyli w zapewnienia polityków o budowie nowoczesnego stadionu piłkarskiego.
Na wierze się jednak kończyło. Tym
razem sympatycy Olimpii Elbląg
powiedzieli dość.
O ich głosy zabiegał Grzegorz Nowaczyk z PO. Kiedy został prezydentem
miasta, próbował najpierw budować
całkiem nowy stadion, a następnie, ze
względu na problemy finansowe, modernizować obecny obiekt. Przyszło
jednak referendum i o głosy kibiców
zaczął walczyć Jerzy Wilk z PiS. Były
spotkania, obietnice, a kibice z nadzieją czekali na ich realizację. Tym
razem zawiódł ich Jerzy Wilk. Dlatego sympatycy Olimpii Elbląg powiedzieli dość. W tych wyborach nie poprą nikogo. Na naszą skrzynkę e-mail
przyszło ich specjalne oświadczenie:
„Co kilka lat w okresie samorządowych

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
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~ grey

Nowaczyk próbował nowy stadion
wybudować. Ale w wyniku porozumienia dwóch partii
i spisku, prezydent został odwołany. Wybrano nowego,

kampanii wyborczych w Elblągu jak
bumerang wraca temat modernizacji stadionu piłkarskiego na Agrykola. Niejednokrotnie politycy różnych
ugrupowań starali wykazać zainteresowanie tą kwestią. Byliśmy świadkami rozmów, spotkań z kibicami, ba
nawet padały pewne deklaracje co do
większego wsparcia najstarszego Klubu sportowego, posiadającego najliczniejszą i najbardziej zorganizowaną
grupę fanów w Elblągu. Wszystko to
sprowadzało się tylko do jednego – pozyskania lub „kupienia”(ostatnio modny zwrot) głosów wyborców. I tak w
przypadku pewnych wyborów się stało.
Uwierzyliśmy, że nasze stare, będące
powojennym reliktem minionej epoki
„Agrykola 8” w końcu zostanie przebudowane bądź postawione od nowa.
Powstawały wizje i projekty budowy
stadionu w nowych miejscach. W końcu stanęło na stopniowej przebudowie
Wilka, który nie radzi dobie z niczym. Oto macie swoje
wsparcie. Trzeba było bronić Nowaczyka, przynajmniej
coś próbował robić, a nie jak ten aparatczyk PiS-owski,
tylko markuje działania.
~ obiektywny czego stękacie przecież Nowaczyk od ******* wybudował wam 3 stadiony .ul.
Wschodnia,ul. Okólnik no i modernizacja w końcu na

obecnego obiektu. Te plany o których
marzy wielu kibiców nie znalazły
szczęśliwego zakończenia po dzień dzisiejszy. Co gorsze, ostatnie ustalenia z
trójstronnego spotkania pomiędzy włodarzami miasta, zarządu KS Olimpia
i delegacji kibiców nie są realizowane
przez urzędników. Trzeba zdać sobie
sprawę, że po spotkaniu, które odbyło się w marcu (!) na stadionie przez
ponad pół roku nie zmieniło się NIC
co znacząco wpłynęłoby na poprawę
jego wizerunku, funkcjonalności bądź
podniosłoby komfort oglądania spotkań piłkarskich. Nic więc dziwnego,
iż coraz więcej osób zamiast wybrać
się na skansen zwany stadionem woli
oglądać mecze w komfortowych warunkach na hali CSB przy alei Grunwaldzkiej. Niewątpliwie zmodernizowany, oświetlony obiekt, spełniający
wymagania do gry w wyższych ligach
przyciągnąłby znacznie większą publiAgrykola!!!! o co te wrzaski trzy stadiny za mało????

~ xyz O jakich kibicach mowa? Olimpii? Przecież

tam większość nie ma 18 lat. A na głosach tej garstki
która pozostała pewnie nikomu nie zależy. Uśmiałem
się jak przeczytałem ten tekst, jakby tych kibiców było
niewiadomo ile.
~ pasywny Kibice nie kandydują ? Kosa, Turlas,

Obywatelski Elbląg chce C
oszczędzić 250 tys. zł

hociaż zbierali podpisy pod przeprowadzeniem referendum w
sprawie przyłączenia Elbląga do Pomorza i likwidacji Straży Miejskiej,
to od tego działania odstąpili. Powód
oficjalny? Chęć oszczędzenia miastu kosztów związanych z organizacją referendum. Referendum to dość
kosztowna sprawa dla budżetu każdej
gminy. Ubiegłoroczne głosowanie w
sprawie odwołania prezydenta miasta
i radnych to wydatek rzędu 234 tys. zł.
Kolejny taki koszt mógłby pojawić się
w tym roku, gdyby Obywatelski Elbląg
zakończył sukcesem swoją akcję. Jednak
pozytywnego finału nie było.Do Urzędu
Miejskiego w Elblągu nie dostarczo-
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Mieszkańcy chcą kolejnego

dzi wniosek ponowiła radna Maria
Kosecka. Niestety kolejna urzędnicza
odpowiedź była również negatywna.
W piśmie podpisanym przez wiceprezydenta Hajdukowskiego można
przeczytać „Brak dodatkowych przejść
przez ul. Brzeską na wysokości ul.
Rypińskiej wynika z obowiązujących
przepisów (min. odległość pomiędzy
przejściami bez sygnalizacji to 100
metrów). Biorąc pod uwagę powyższe
nie uważam za zasadne wyznaczenie

dodatkowego przejścia dla pieszych
przez ul. Brzeską” - mówił podczas
sesji radny Robert Turlej. - Kilka dni
temu postanowiłem wraz z radną Marią Kosecką sprawdzić czy przytoczone w odpowiedzi dane są prawidłowe
i czy odległość pomiędzy przejściami
faktycznie jest zbyt mała. Proszę sobie
wyobrazić jakie było nasze zdumienie gdy po dokładnym zmierzeniu
terenu okazało się, że wyznaczenie
przejścia przy ul. Rypińskiej jest możliwe. Według obliczeń, odległości do
najbliższych przejść dla pieszych są
większe niż minimalne 100 metrów.
W tym świetle nie ma przeciwwskazań prawnych, aby móc wyznaczyć
bezpieczne przejście dla pieszych.
Dodam, że w czasie dokonywania pomiarów wiele osób przechodziło przez
jezdnię w tym mężczyzna o kulach.
Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo
a także komfort mieszkańców radny Turlej wnioskował o wyznaczenia
przejścia dla pieszych w tym miejscu.
Prezydent Jerzy Wilk obiecał zająć się
tym tematem. - Jeśli jest faktycznie tak,
jak mówi radny Turlej, nie ma problemu z przywróceniem tego przejścia dla
pieszych. Przecież chodzi o to, aby ułatwiać mieszkańcom życie, nie je utrudniać – zapewniał prezydent Jerzy Wilk.

czego im potrzeba, żeby tylko nie doszło do wypadku bo
wtedy będzie za późno. Dobrze, że Pani Maria i Pan Robert nie
odpuszczają tematu. życzę wytrwałości
~ mieszkanka Mieszkalam tam parę lat z widokiem
na tą ulicę. Zapraszam przeciwnikow przejścia żeby postali
tam z pół godziny i zobaczyli ile ludzi tam przechodzi. Idąc do
przejścia robi się dwa razy tą samą trasę więc nikomu z Was

by nie było to‚na rękę”. Cud że tam nie doszło do potrącenia
ale wynika to chyba z tego ze nawet kierowcy rozumieją i
zwalniają w tym miejscu.
~ qwer1 Ależ leniwi ci ludzie, przecież kawałek dalej mają
dwa przejścia - zarówno idąc w lewo, jak i w prawo. Pewnie,
natrzepmy przejść co 100 metrów, będzie się lepiej żyło w
tym mieście!

przejścia dla pieszych

J

edną z bolączek doskwierających mieszkańcom jest likwidacja przejść dla pieszych, nie tylko
na modernizowanych ulicach, ale
także pozostałych. Kilka lat temu
zlikwidowano przejście dla pieszych przez ulicę Brzeską na wysokości skrzyżowania z ul. Rypińską.
Mieszkańcy chcą jego przywrócenia.
- Na wniosek mieszkańców interweniowałem w tej sprawie a w momencie uzyskania negatywnej odpowie-

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
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~ temat w paski
skoro mieszkańcy apelują to warto ich wysłuchać i tyle
~ mieszkania dzielnicy ludzie wiedzą najlepiej
REKLAMA

Budżet Obywatelski 2015

Zobacz, jakie inwestycje będą realizowane

2,5 mln

zł do podziału
na pięć miejskich okręgów i inicjatywy ogólnomiejskie. Mieszkańcy Elbląga złożyli
w sumie 471 wniosków, które poddano pod głosowanie. Wczoraj oficjalnie
przedstawiono wyniki głosowania i
wskazano, jakie inwestycje będą realizowane. Zdecydowana większość propozycji dotyczyła infrastruktury miejskiej – budowy i modernizacji dróg,
chodników, parkingów, placów zabaw,
poprawy stanu istniejących obiektów
rekreacyjno-sportowych. - Staraliśmy
się zachować jak największą elastyczność, dlatego w wielu przypadkach,
gdy realizacja inwestycji zdecydowanie
przekraczała wysokość założonej kwoty na dany okręg, ale inwestycja leżała
w kompetencjach miasta i na terenie
miejskim, opiniowaliśmy pozytywnie
w ograniczonym zakresie do kwoty
400 000 zł – zaznacza Marta Doroz,
przewodnicząca zespołu ds. wdrożenia
Budżetu Obywatelskiego. Jakie wnioski
zwyciężyły w tym roku? W okręgu 1
mieszkańcy wybrali wniosek: Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia
(os. Zawada) łącznie ze ścieżką rowerową z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjno
-wypoczynkowym(ławeczki,
stoliki
drewniane, pergole, kosze na śmieci).
W okręgu 2 mieszkańcy wybrali wniosek: Budowa boiska sportowego w SP
nr 15 przy ul. Modlińskiej. W okręgu 3

mieszkańcy wybrali wniosek: Remont
nawierzchni oraz powiększenie istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców przy ul. Kościuszki 25 i 27. W
okręgu nr 4 mieszkańcy wybrali wniosek: Naprawa chodnika i drogi dojaz-

dowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych
przy ul. Mącznej 3. W okręgu 5 mieszkańcy wybrali wniosek: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy
ul. Lotniczej Budowa zielonych miejsc
postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul.
Lotnicza. Z inicjatyw ogólnomiejskich
mieszkańcy wybrali wnioski: Remont
boiska na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego, Plac
dla psów - wybieg dla zwierząt Park
Dolinka, Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim. Podniesienie
standardu toru wrotkowego (otwartego
lodowiska) przy Agrykola.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Oświadczenie

Edmunda Szweda
dotyczące publikacji w gazecie portEl.pl

W

ubiegłą sobotę w siedzibie firmy Pujan przy ul.
Fabrycznej odbyła się
konferencja Edmunda Szweda, kandydata na Urząd Prezydenta Miasta
Elbląg wraz z jego zagranicznymi
gośćmi, którymi okazali się niemieccy inwestorzy, chcący budować w naszym mieście aquapark.
Rafał Gruchalski, redaktor naczelny gazety internetowej portEl.pl w
swoim artykule zawarł informacje,
których nie sprawdził, które uderzały w godność niemieckich gości.
W związku z zaistniałą sytuacją Edmund Szwed wydaje w tej sprawie
oświadczenie.

„Oświadczenie Edmunda Szweda
dotyczące publikacji w gazecie portEl.pl” „Po sobotniej konferencji
Pan redaktor naczelny, gazety internetowej portEl.pl Rafał Gruchalski
napisał paszkwil, mający na celu
powstrzymać inwestorów z Niemiec
przed angażowaniem się w rozwój
gospodarczy Elbląga. Pan redaktor
wykazał wyjątkową nierzetelność.
Zastanawiam się jakim powodami,
pisząc ten artykuł, kierował się redaktor portEl.pl – Rafał Gruchalski?
Czy strach przed zmianą, która dzięki
mieszkańcom Elbląga może dokonać
się 16 listopada 2014 roku powoduje,
że wiele osób, związanych z poprzednią władzą robi wszystko by wykpić,
zniszczyć i obrzucić błotem wizerunek, dzisiaj jedynego kandydata na
Prezydenta Elbląga nie związanego
z dotychczas zarządzającymi miastem, od przeszło 20 lat przedstawicieli różnych partii politycznych.
Przypomnieć należy, że pan redaktor
Gruchalski był Dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej, za
czasów odwołanego w referendum
prezydenta Grzegorza Nowaczyka.
Praca tego departamentu, była jedną
z głównych przyczyn skutecznego referendum, w którym odwołano władze miasta i Radę Miejską w Elblągu.
Dlaczego artykuł portEL.pl to paszkwil? Otóż, redaktor portEl.pl stawia
pytania: „Co to za firmy? Próbowali-

śmy sprawdzić, kim są niemieccy inwestorzy. Na stronach internetowych
Zech Bau i Zech Group nie znaleźliśmy żadnej informacji o tym, jakie
stanowiska w koncernie lub firmach
z nimi powiązanych zajmują Marcel
Harms, Richard Rogers i Norbert
Segieth. Zapytaliśmy o to mailowo
biuro prasowe koncernu, czekamy na
odpowiedź.” - pisze Rafał Gruchalski. Podsumowując zamieszcza Pan
redaktor Gruchalski informację: - W
2002 roku działalność firmy badała
komisja śledcza powołana przez parlament Bremy. Chodziło o aferę korupcyjną dotyczącą budowy w latach
90. stadionu i innych obiektów publicznych bez ogłaszania przetargów.
Wszystkie postępowania przeciwko
Kurtowi Zech, szefowi firmy, zostały
umorzone. Pan Redaktor portEl.pl
Rafał Gruchalski, nie mając pełnych
informacji o koncernie i jego przedstawicielach, którzy jako goście brali
udział w konferencji zorganizowanej
w dniu 25.10.2014 przeze mnie jako
kandydata na prezydenta Elbląga i
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Elbląg pisze tak tekst i konstruuje, aby wywołał lawinę komentarzy. Czy tak skonstruowany tekst
można uznać za rzetelny przekaz
dziennikarski? Jest to typowy paszkwil ze względu na konstrukcję, treść
artykułu oraz czas w którym został
wyemitowany. Zamieszczony w trakcie kampanii wyborczej, ma nie tylko
za zadanie podważyć wiarygodność
i zdyskredytować występujących
na konferencji, zaproszonych przeze mnie gości z Niemiec, ale przede
wszystkim mnie samego, jako kandydata na Prezydenta Miasta Elbląg.
Jest to klasyczny paszkwil zbudowany na autorskiej tezie Pana Redaktora – portEl.pl, który ma wywołać
negatywne komentarze. Pragnę zacytować jeden z wielu, typowych komentarzy, które zostały zamieszczone po wyemitowaniu artykułu „no
właśnie, trochę dziwni Ci inwestorzy, którzy chcieli zainwestować „ w
ciemno” tyle kasy bez szans na zwrot
z inwestycji. Chyba że to takie spryt-

ne przejmowanie nieruchomości
przez osoby, które mają „sentyment”
do naszych ziem.” Ja, jako kandydat
Edmund Szwed na urząd Prezydenta oświadczam, że na przekór takim
próbom, uruchomię Mieszkaniowy
Program Budownictwa Komunalnego i zbuduję w Elblągu stadion - wielofunkcyjny we współpracy z firmą
Zech Bau. Pan redaktor portEl Rafał
Gruchalski od pewnego momentu,
w trwającej kampanii wyborczej, z
upodobaniem akceptuje negatywne
komentarze, oszczerstwa i pomówienia pod adresem mojej osoby. Nie
posiłkując się dalszymi tego rodzaju
cytatami, jednoznacznie chcę zaznaczyć, iż zamierzony artykułem cel,
to podważenie mojej wiarygodności,
uczciwości, jako Edmunda Szweda. Być może do części czytelników
przemawia osobiście, mam jednak
świadomość, że mojej godności nikt
nie jest w stanie mi odebrać, jedynie
ja sam mogę to uczynić! Jakie kroki
w stosunku do gazety internetowej
portEl.pl podejmą zaproszeni przeze
mnie goście, jeszcze nie wiem. Zostali oni opisani przez Pana Redaktora
jako podejrzane indywidua. Wiem
jednak, że nie pozostawią oni tego
bez ustosunkowania się do tej wręcz
haniebnej postawy redaktora Rafała Gruchalskiego.Biorąc jednak pod
uwagę fakt, iż treść artykułu godzi
nie tylko w niemieckich inwestorów,
ale przede wszystkim w moje dobre
imię, jako kandydata na prezydenta
i KWW Obywatelski Elbląg, od portEl.pl, zażądamy w najbliższym czasie zamieszczenia artykułu, w którym
zawarte zostanie sprostowanie oraz
przeprosiny skierowane bezpośrednio do osób, których nazwiska pojawiły się w treści artykuły oraz innych
form satysfakcji. W przypadku niedopełnienia przez gazetę internetową
portEl.pl naszego żądania złożymy
do Sądu pozew w trybie wyborczym”.
Edmund Szwed Kandydat na Urząd
Prezydenta Miasta Elbląg
Materiał płatny, - sfinansowany przez
KWW Obywatelski Elbląg
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Rafał Gruchalski

z portel.pl atakuje
- Edmund Szwed odpowiada
Redaktor naczelny gazety internetowej portEl.pl Rafał Gruchalski,
w ostatnich dniach bardzo mocno
atakuje Kandydata na Urząd Prezydenta Miasta Elbląga Edmunda
Szweda. Początkowo napisał nierzetelny, wręcz nieprawdziwy artykuł
o inwestorach z Niemiec, którzy
przyjechali do naszego miasta na
zaproszenie Szweda. Ponadto na poniedziałkowym spotkaniu z kandydatem kłamał, nie dawał w spokoju
się wypowiedzieć, czym doprowadził Edmunda Szweda do dość mocnej i silnej emocjonalnie reakcji!!
Początkowo zaatakował inwestorów z
Niemiec i Edmunda Szweda. Można
powiedzieć zrobił z nich podejrzanie
indywidua. W środę opublikował
aktualizację do swojego artykułu o
sobotniej konferencji. Czy tak zachowuje się dziennikarz, który posiadając część informacji o gościach już w
niedzielę, pisze paszkwil? Paszkwil,
który jest jasny i wyraźny ze względu
na treść, konstrukcję oraz okres publikacji. Odpowiedź jest prosta: NIE!!
Rafał Gruchalski zaatakował Niemieckich inwestorów i zrobił z nich podejrzanych gości. Redaktor naczelny
w swoim artykule, już po aktualizacji
pisze: „Co to za firmy? Próbowaliśmy
sprawdzić, kim są niemieccy inwestorzy. Na stronach internetowych Zech
Bau i Zech Group nie znaleźliśmy
żadnej informacji o tym, jakie stanowiska w koncernie lub firmach z nimi
powiązanych zajmują Marcel Harms,
Richard Rogers i Norbert Segieth. W
niedzielę zapytaliśmy o to mailowo
biuro prasowe koncernu. - Sprawdzę
tę informację w naszej organizacji i
wkrótce panu odpowiem - napisał
jeszcze w niedzielę Holger Römer
z biura prasowego koncernu Zech
Group. Konkretna odpowiedź przyszła na naszą redakcyjną skrzynkę w
środę po godz. 10. - Możemy potwierdzić, że prowadzimy rozmowy na temat tego projektu z Panem Harmsem
i jego kolegami. Następnym krokiem
w rozmowach jest sprawdzenie przez
nas kilku punktów, takich jak finansowanie inwestycji i innych tematów,
zanim podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą współpracy i inwestowania. To normalna procedura - napisał Holger Römer. Z informacji,
jakie można znaleźć w internecie, wynika że Marcel Harms jest od lat związany z branżą motoryzacyjną. Jego
rodzinna firma E.H. Harms GmbH
& Co zajmuje się handlem nowymi i
używanymi samochodami, transportując je w różne części świata. W 2009
roku firmę przejął BLG Logistics, jeden z międzynarodowych potentatów
w logistyce. Zech Group to międzynarodowy koncern, jeden z potentatów
na rynku niemieckim w dziedzinie
projektowania, budowy różnego rodzaju nieruchomości, m.in. hoteli,
obiektów przemysłowych, inwestycji
związanych z ochroną środowiska.

Zatrudnia około 6 tysięcy osób. W
2002 roku działalność firmy badała
komisja śledcza powołana przez parlament Bremy. Chodziło o aferę korupcyjną dotyczącą budowy w latach
90. stadionu i innych obiektów publicznych bez ogłaszania przetargów.
Wszystkie postępowania przeciwko
Kurtowi Zech, szefowi firmy, zostały
umorzone.” Widać tu jawną chęć uderzenia w kandydata na prezydenta.
Skoro w niedziele Rafał Gruchalski
miał już początkową odpowiedź od
niemieckiego koncernu, to dlaczego
pisze paszkwil? Dlaczego na spotkaniu z kandydatem wyprowadza go z
równowagi, a następnie publikuje całe
nagranie? Każdy kto widzi nagranie
może zauważyć, że Rafał Gruchalski
wtrąca się w każde słowo Edmunda
Szweda. Dlaczego? Może dlatego, że
boi się niewygodnej dla niego prawdy? Jak mówi Edmund Szwed: „ I tym
razem redaktor portEl Rafał Gruchalski zachowuję się jak człowiek
delikatnie mówiąc bez honoru. Rzecz
idzie jedna, nie o honor i moją godność, ponieważ nikt mi jej nie odbierze, nawet jeżeli redaktor portEl Rafał
Gruchalski, pod adresem mojej osoby zamieści i 100 stron negatywnych
komentarzy, to nie o to rzecz idzie.
Rzecz idzie o Elbląg, że dzięki takim
„przyjaznym” działaniom wobec inwestorów tej miary redaktora portEl
Rafała Gruchalskiego trudno będzie
nasze miasto postawić na nogi! Drodzy i Szanowni mi Elblążanie, sami
poczytajcie, sami posłuchajcie, by
wiedzieć komu co zawdzięczamy , to
co mamy w Elblągu i jak w nim żyjemy.” Na sobotniej konferencji zadał
pytanie, na które powinien był doskonale znać odpowiedź, zwłaszcza, że za
kadencji odwołanego w referendum
prezydenta Grzegorza Nowaczyka
pracował w Urzędzie Miejskim, jako
dyrektor Departamentu Komunikacji
Społecznej. Pomimo to, zadał pytanie
chcąc, uderzyć w Edmunda Szweda?
Chcąc go ośmieszyć czy zarzucić mu
kłamstwo? Tak być nie może!!! Większość dziennikarzy w Elblągu jest
powiązana z różnymi partiami politycznymi. Większość z nich pracuje
nieoficjalnie dla danych partii czy
polityków. Dla tych, którzy przez 25
lat niszczyli Elbląg i doprowadzili go
do ruiny! Dla wszystkich partyjniaków mówiących o wspólnej sprawie,o
dbaniu o mieszkańców, którzy po raz
kolejny chcą dorwać się do koryta.
Dla obecnych polityków z poszczególnych partii politycznych wcale nie
liczą się mieszkańcy, wcale nie liczy
się miasto. Dla nich liczy się ich własny interes, pieniądze, które mogą zyskać z naszego budżetu, a Elbląg dalej
niech będzie zadłużany i okradany.
Tak być dalej nie może, ale decyzja
należy do elblążan, którym nie jest
obojętny dłużej los naszego miasta i
jego mieszkańców.
Materiał płatny, - sfinansowany przez
KWW Obywatelski Elbląg
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W Parku Modrzewie powstał

kreatywny plac zabaw

N

a taki plac zabaw czekały
dzieci z okolic Parku Modrzewia. W piątek odbyło
się uroczyste otwarcie tej inwestycji,
zrealizowanej na wniosek radnego
Roberta Turleja w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Otwarcie miało oficjalny charakter. Obecny był radny-pomysłodawca Robert Turlej a także
prezydent Jerzy Wilk.
- Pomysłodawcą placu był Pan Robert
Turlej, radny Rady Miejskiej, sama inwestycja przygotowana została przez
Departament Rozwoju, Inwestycji i
Dróg, a sfinansowana została z Budżetu Obywatelskiego. Jestem zadowolony, że dziś możemy udostępnić ją
wszystkim mieszkańcom – mówił na
wstępie Jerzy Wilk prezydent Elbląga.
- Cieszę się, że mogłem wziąć udział
w tej uroczystości ale największą satysfakcję sprawia mi to, że udało się
zrealizować projekt kreatywnego placu
zabaw w Modrzewiu – dodał radny Robert Turlej. Od momentu, gdy zakończono prace, nowe urządzenia są cały
czas oblegane co świadczy o trafności
tej inwestycji. Kluczem do jej sukcesu
był odpowiedni dobór elementów. Chciałem, aby z placu korzystać mogli
wszyscy mieszkańcy od najmłodszych
po najstarszych. Postawiłem na urządzenia kreatywne (m.in. kula dźwiękowa, bongosy) a także wspomagające

współpracę w grupie (huśtawka wieloosobowa „super lina”). Nie zapomniałem o dorosłych i specjalnie dla nich
pojawił się „Fit Park” z urządzeniami
fitness – mówił radny. Dzięki temu
projektowi Park Modrzewie zaczął
tętnić życiem. Jest to jednak dopiero
początek zmian, które czekają park. Na mój wniosek wpisano Modrzewie
do projektu rewitalizacji parków miejskich w ramach środków unijnych na
lata 2014-2020. Pozostaje nam tylko
poczekać na pozyskanie środków pozabudżetowych i rozpoczęcie prac –
zapewniał radny Turlej.

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a14386

~ Ryll84 małymi krokami do celu. strategia jest
sensowna gdyż sprawia, że pozostali również zaczynają
działać. dziś ten który stoi w miejscu, tzn. nic nie robi
COFA SIĘ, dlatego należy działać, działać, działać, tylko w
ten sposób mamy szansę na zmiany. Choćby w mieście
były śmietniki w wystarczającej ilości to nikt inny jak
my ludzie jeśli nie będziemy do nich wrzucać odpadków
to właśnie my przyczynimy się do narastania brudu.
Mając narzędzia a nie mając chęci ZOSTAJEMY W TYLE.
Dlatego warto zaczynać zmiany od siebie i najbliższego

otoczenia, tak jak czyni to Pan Turlej
~ Elblążanin He, he, he kreatywny plac zabaw ? A
co w nim takiego kreatywnego ? Sielanka troche lepsze
zrobiła dla swoich mieszkańców. Obyło się bez żadnych
fanfar mikrofonów i całej tej medialnej paplaniny. Po
prostu, są dzieci jest plac zabaw i tyle. Zapomniałem że
zblizaja się wybory, az dziw że z województwa nikt nie
przyjechał. Przemysł zdechł, w mieście pracy nie ma, to
chociaz taki plac zabaw można traktowac w kategorii
sukcesu. O tempora, o mores !
~ Mariusz Lewandowski Mam wrażenie że
za stan Kasy Miasta odpowiadają politycy Platformy
Obywatelskiej powiekszając dług masta dwukrotnie w
dwa lata ,,,, Mam też wrażenie że gdyby nie krytyka to

jednynym pomysłem Pana Radnego byłoby ogłoszenie
konkursu na nazwy ławek jakie postawił w Parku Modrzewie Pan Prezydent Jerzy Wilk. Ale może się mylę że
to dzięki „ Wolnemu Elblągowi „ Elbląg przez rok był na
czołowkach gazet i dzienników w całej Polsce ? Pewnie
się mylę i nasze miasto rozsławił duet miłosny Marii i
Roberta zaśpiewany w operze „Fircyk w Zalotach” ....
~herrero No proszę, a jednak radni nie są bezradni.
Brawo panie Robercie, więcej takich inicjatyw. A co
zrobił dla naszego miasta niejaki Mariusz Lewatywa
Lewandowski, oprócz pobierania zasiłków, świadczeń
z ZUS i pisania masy idiotycznych komentarzy? Nic nie
zrobił! A tylko innych krytykuje.
~ plif Brawo jeszcze więcej takich placów.

Pływanie? Najtrudniejszy pierwszy krok!
REKLAMA

„N

ajtrudniejszy
pierwszy
krok...”, śpiewała niegdyś
Anna Jantar. Pracownicy szkoły pływania „Maluchy pływają” przekonują, że pierwsze kroki w pływaniu nie
muszą być trudne, mogą za to być
przyjemne.
Założycielem szkoły jest Tomasz Kowalski, instruktor pływania z wieloletnim doświadczeniem, posiadający
certyfikat z zakresu prowadzenia zajęć
ruchowych w wodzie z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,
wydany przez Polskie Stowarzyszenie
Pływania Niemowląt. Główne cele,
jakie stawia się we wspomnianej placówce to oswojenie dzieci z wodą i
propagowanie umiejętności pływania
oraz rozwijanie inteligencji ruchowej.
Nie bez znaczenia jest również nauka
bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym.

„Zajęcia w naszej Szkole Pływania gwarantują, że pierwszy kontakt Twojego dziecka
z wodą będzie zarówno bezpieczny,
jak i przyjemny, a zamiłowanie do
wody pozostanie Mu do końca życia!”- czytamy na oficjalnej stronie
internetowej. Kursy prowadzone są
przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Nauka z małymi dziećmi

skupia się na oswojeniu ich z wodą i
swobodnym poruszaniu się w środowisku wodnym. Starszym dzieciom
dodatkowo pomaga się doskonalić
technikę pływania oraz przygotowuje

do pływania sportowego. Wyznając
zasadę, że na naukę pływania nigdy
nie jest za późno, szkoła proponuje również zajęcia dla dorosłych na
trzech poziomach zaawansowania.

Oferta przewiduje także zajęcia dla
kobiet w ciąży, obejmujące naukę
pływania oraz ćwiczenia relaksacyjne. Wszystkie zajęcia odbywają się na
odpowiednio przygotowanych obiek-

tach, spełniających wszelkie wymogi
higieniczno- sanitarne.
W naszej ofercie znajduje się również
organizowanie kolonii. Są one nie byle
jakie, bowiem chcemy poprzez nie pokazać, że sport to zdrowie, ale również
dobra zabawa. Czynimy to za sprawą
zajęć sportowych z różnych dziedzin.
Proponujemy również udział w półzimowisku. Różnorodność zajęć nie
pozwoli, by uczestnicy narzekali na
nudę. Judo, zajęcia na strzelnicy sportowej, podwodny hokej czy zajęcia na
lodowisku to tylko niektóre z dostępnych atrakcji.
„Maluchy pływają” to oprócz tego
szkoła, przygotowująca chętnych do
zdobycia stopnia Młodszego Ratownika WOPR. Jeśli więc lubisz pływać
i chciałbyś pomagać innym- nie zastanawiaj się dłużej i zgłoś się na najbliższy kurs. Dowiesz się na nim m. in.
o różnych technikach ratownictwa
wodnego oraz nauczysz się jak reagować w określonych sytuacjach.

Informacje i zapisy

tel. 55 612 62 62
tel. 500 131 668

www.maluchyplywaja.pl
facebook.com/maluchyplywaja

II
LO
S
zkoła to nie tylko nauka. W II
Liceum
Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Jagiellończyka
w Elblągu nauka wre, ale czasami
uprzyjemniają ją wyjątkowe atrakcje. Jedną z nich są wyjazdy szkolne
do Włoch. Stały się permanentną
częścią działalności II LO. Ich organizatorem jest nauczyciel języka włoskiego, zapaleniec turystyki wyjazdowej, niespokojny duch, obieżyświat,
który swoją pasją i szczególną miłością do języka włoskiego zaraża swoich
uczniów, stając się ich idolem. Dla niego Włochy to kraj wyjątkowy z uwagi
na znajomość języka, a dla nich - kraj,
z którym związane są dzieje Polski,
kraj, który stał się popularnym dzięki

polskiemu papieżowi.
- Dlaczego proponuje Pan swoim uczniom wyjazdy szkolne do
Włoch? Na ile podczas takich wypadów udaje się podszlifować język
włoski? - W czasie podróży przez kraje wiodące do Włoch posługujemy się
językiem angielskim, a w Italii warto
już polegać tylko na języku włoskim.
Nic nie zastąpi dotykania, oglądania
i delektowania się tym, co na kartach książek może być tylko częścią
nudnej teorii. Zwiedzamy urokliwy,

DZIECI więcej informacji na www.elblag.net

z ziemi polskiej
do włoskiej

pełen wąskich uliczek i kamieniczek
Trydent i tam opowiadam o soborze
trydenckim. W Wenecji przybliżam
historię republiki weneckiej. Rzym
jest kopalnią informacji od starożytności do dziś, San Gimignano- kolebką Średniowiecza. Siena też odkrywa
przed nami średniowieczne zwyczaje.
We Florencji podziwiamy Michała Anioła i jego dzieła. Asyż to przez
pięćset lat niezmienione miasto świętego Franciszka, który kochał m.in.
zwierzęta i nazywał je młodszymi
braćmi. I nawet jeśli coś zmieniam w
programie, każdy wyjazd jest okazją
do porównywania Średniowiecza czy
Starożytności do Baroku albo Renesansu, lekcją historii, religii, sztuki,

geografii, muzyki i wielu innych, obserwacją zwyczajów narodu włoskiego połączonymi z ciepłym klimatem,
zdrową kuchnią, modą i pięknymi
ludźmi. Dlatego na wycieczki niektórzy uczniowie jeżdżą wielokrotnie, a
ja dobieram program tak, by atrakcje były doskonałym uzupełnieniem
już posiadanej wiedzy. A nawet jeśli
jesteśmy w tych samych miejscach,
dostrzegamy w nich coś nowego.
- Podróże kształcą, a Pańscy uczniowie uczą się zaradności, choćby

Naucz się
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w kuchni- tak słyszałam. Jak to jest?
Czego prócz języka mogą nauczyć
się uczestnicy wyjazdów do Włoch?
- Ulica, sklep, kawiarnia, metro, hotel, muzeum, restauracja i każde inne

jewskiego, ucznia klasy III a LO II.
- Moja fascynacja Italią zaczęła się
od częstych wspólnych wyjazdów z
rodzicami na wakacje, ferie i święta.
Uwielbialiśmy i uwielbiamy do dzisiaj spędzać tam każdą wolną chwilę.
Odpowiada mi tam klimat, kuchnia,
kultura, fascynują zabytki. Kochamy
również włoską muzykę. Z tego powodu właśnie wybrałem szkołę, dzięki
której poznałem język włoski. Moim
szczęściem jest pan P. Wilkus, wspa-

miejsce jest salą wykładową, w której uczeń nabywa wiedzę i zdaje egzamin z praktycznej części edukacji
językowej i życiowej. W grę wchodzi
nawet sztuka kulinarna, umiejętność
gospodarowania funduszami. Z wycieczki młodzi ludzie zawsze wracają
bardziej samodzielni, pewniejsi siebie, bogatsi o nowe doświadczenia i
umiejętności. Opiekunowie zaś wracają okrąglejsi, bo ich podopieczni, próbując się wykazać zdobytymi
zdolnościami w kuchni, tuczą ich
naleśnikami, spaghetti, pizzami itd.
- O czym chciałby Pan zapomnieć,
bo to spędza sen z oczu opiekunów
Pańskich wycieczek? - Największymi
problemami są dla nas duże odległości, które trzeba przemierzać pieszo,
w rezultacie czego młodzież skarży się
na bolące nogi, pęcherze, otarcia. Takie narzekania to sprawa kilku chwil,
bo cudne krajobrazy, piękna pogoda,
radość z obcowania z tym krajem i
językiem rekompensują młodzieży
niedogodności i utyskiwania znikają.
Dlaczego
tak
pokochałeś
Włochy? – Byłeś w tym kraju kilka razy. Czy jeden raz nie
wystarczy?- pytam Michała Ma-

niały profesor, również rozkochany
w Italii. Doskonale tłumaczy gramatykę i opowiada o Włoszech. Zaraża
tą miłością! Świetnie zorganizowane
przez profesora wycieczki (byłem 2
razy) pozostawiają miłe wspomnienia. Moje zauroczenie Włochami,
wspierane przez pana Wilkusa skłoniło mnie do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Włoskiego i to z
dużym sukcesem. Zostałem laureatem i zająłem II miejsce w Polsce. W
nagrodę m.in. pojechałem do szkoły
językowej w Rzymie oraz dostałem indeks Wyższej Szkoły Filologicznej we
Wrocławiu. Teraz priorytetem jest dla
mnie matura i studia na wymarzonej
uczelni w ukochanym włoskim mieście - Florencji. Liczę, że uda mi się
to spełnić przy wsparciu profesora i
moich rodziców. A swoją przyszłość
wiążę właśnie z Florencją. Nauczanie poprzez doświadczanie jest warte
naśladowania, dlatego szkoła organizuje też wycieczki do innych krajów,
ale opowieści o ciepłych, bajecznych
Włoszech na długo pozostają w sercach dzisiejszych uczniów szkoły, a
później jej absolwentów. Przyszłoroczny zjazd byłych uczniów szkoły

miłością do tego, co robi, nie sposób
sobie wyobrazić, że to nie doprowadzi
do jego sukcesów. W II Liceum ten
trud nauczycieli spotyka się z nagrodą w postaci zaufania i przyjaźni uczniów, a jako taki motywuje nauczycieli
do wielu nowych wyzwań i sukcesów,
jak wycieczki do Włoch. Niewątpliwą
satysfakcją jest fakt, że grupy turystów
mocno się integrują i na siedemdziesięcioleciu szkoły będzie co wspominać.
- Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO

ki w godz. 16:00 do 19:30 oraz soboty i
niedziele w godz. 11:30 – 18:00. Zapisy przyjmowane są także telefoniczne
pod nr (55) 625-63-13 w godzinach
otwarcia kasy. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 6 listopada. Jednorazowy
koszt uczestnictwa to 14 złotych od
osób dorosłych i 11 zł od dzieci i młodzieży. Każdy z treningów trwać będzie 50 minut. Jak przekonują trenerzy, jeździć na łyżwach na pewno nie
nauczymy się w czasie jednej lekcji, a

na efekty trzeba poczekać nie krócej
niż miesiąc. Wszystko jednak zależy
od tego, jak szybko chłoniemy wiedzę i później potrafimy ją przełożyć
w praktyce, będąc już na lodowej tafli.
Na pierwszych spotkaniach, oprócz
zajęć praktycznych, będzie także trochę teorii. W czasie ćwiczeń dowiemy
się jak powinna wyglądać odpowiednia rozgrzewka oraz jak przyjąć prawidłową postawę podczas jazdy. By
uczestniczyć w zajęciach nie trzeba

mieć własnych łyżew. Na lodowisku
funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu,
a za wypożyczenia pary łyżew zapłacimy 6 złotych. Bezpłatnie można za
to korzystać z kasków bezpieczeństwa.
- Pamiętajmy by na zajęcia odpowiednio się ubrać, ciepło, ale nie za grubo,
by nasze ubranie nie krępowało nam
ruchów - twierdzi Marta Wróbel. - Powinniśmy zadbać także o rękawiczki i
ochraniacze na kolana, które choć trochę zabezpieczą nas w czasie upadku.

z okazji 70-lecia II LO niech będzie
okazją do wspominania choćby tego
włoskiego słońca… Dziś też wypada mi zapytać o takie refleksje…
- Jak wspomina Pan II Liceum Ogólnokształcące jako jego absolwent?
– pytam Pawła Wilkusa. - Mam bardzo miłe i ciepłe wspomnienia, cenię
wysoko moich nauczycieli i szkołę,
bo wyznaczyła mi drogę życiową.
Związek z nią zaowocował moim
pojawieniem się tutaj. Dwadzieścia
jeden lat temu pani dyrektor Izabela Babraj zaproponowała mi pracę w
II LO. Skorzystałem z tego zaufania
i cały czas staram się, by to, bo robię
odnosiło dobry skutek. W ciągu tych
lat pracy doczekałem się ponad trzydziestu osób studiujących na włoskich
uczelniach, a także wielu laureatów
ogólnopolskiego konkursu języka
włoskiego. Mam nadzieję, że to nie
koniec mojej radości z pracy tutaj.
Gdy w grę oprócz wiedzy wchodzi zaangażowanie nauczyciela połączone z

jeździć na łyżwach z MOSiR-em

W

ramach akcji „Aktywuj się z
MOSiR-em”, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza na naukę
jazdy na łyżwach. Przez cały zimowy
sezon, zajęcia na elbląskim lodowisku prowadzić będzie była łyżwiarka Orła, a obecnie trenerka, Marta
Wróbel. Na naukę nigdy nie jest za
późno, nawet jeśli mówimy o jeździe
na łyżwach, która dla wielu z nas może
być sporym wyzwaniem. Jednak, jak
przekonują instruktorzy, jazda na łyżwach tylko z pozoru wydaje się trudna. Już pierwsze próby pod czujnym
okiem trenerów, mogą sprawić, że
nauka stanie się dziecinnie prosta. A
przekonać o tym może się każdy, kto
weźmie udział w zajęciach nauki jazdy na łyżwach, prowadzonych przez
MOSiR. Cotygodniowe treningi na lo-

dowisku Helena poprowadzi była łyżwiarka elbląskiego Orła Marta Wróbel. - Naukę jazdy na łyżwach można
rozpocząć niemal w każdym wieku i
jest to sport dla każdego - przekonuje Marta Wróbel instruktorka jazdy
na łyżwach. - Nasze zajęcia będziemy
dostosowywać do wieku oraz możliwości poszczególnych uczestników.
Najważniejsze by systematycznie trenować i nie zniechęcać się po pierwszych treningach. Nauka jazdy na
łyżwach prowadzona będzie w każdy
czwartek o godz. 18.00. Z oferty mogą
skorzystać wszyscy, zarówno ci, którzy
chcą udoskonalić swoją technikę jazdy, jak i Ci, którzy na lód wejdą po raz
pierwszy. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w kasie lodowiska, która
czynna jest we wtorki, czwartki i piąt-
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Edmund Szwed

z trzema nieznanymi mi wcześniej
osobami, które pokazały że posiadają około 1.900 podpisów za przeprowadzeniem referendum. Usłyszałem,
że wszystkie zebrane podpisy zostaną przekazane grupie referendalnej
podczas organizowanego przez nas
festynu w dniu 6 października na
Placu Kazimierza Jagiellończyka –
mówi Falkiewicz. - W trakcie festynu,
około godziny 20.00 zostałem poinformowany, że członkowie grupy,
która zbierała i posiada ww. podpisy
przekaże je, pod warunkiem, że oficjalnie oświadczę iż zostały zebrane
przez ich „partię”. Fakt ten miałem
potwierdzić przez złożenie osobiście
podpisu na przedłożonym oświadczeniu. Na powyższą „propozycję”
oczywiście nie wyraziłem zgody, co
uczyniłem z następujących powodów. Zbieraliśmy podpisy jako wolontariusze, bezpartyjni mieszkańcy
i nie włączaliśmy w naszą akcję żadnej partii politycznej. Ponadto, nie
wiem czy powyższa „propozycja”
nie miała być prowokacją mającą na
celu zdyskredytować w oczach mieszkańców Elbląga Obywatelski Elbląg
bądź wymienioną przez nieznanych
mi osobników partię polityczną.
Nie wiedzą, kto zbierał. Falkiewicz

wyjaśnia, że nie wiem z kim rozmawiał, oraz kto zbierał i zatrzymał tak
znaczną ilość podpisów, podszywając się pod Obywatelski Elbląg, oraz
komu zależało na tym, aby do przeprowadzenia referendum nie doszło.
- Przyznaję, że nie przewidziałem
takiej sytuacji, ponieważ nie było tej
determinacji, którą się cechowaliśmy
się podczas zbierania podpisów w
2013 r. - wyjaśnia Falkiewicz. - Przewidując taki obrót sprawy, brakujące
podpisy mogliśmy zebrać beż żadnego trudu podczas dwóch festynów,
w których brało udział około 23.000
elblążan. Referendum nie będzie, ale
nie powoduje to, że podpisy i wysiłek
włożony w ich zebranie był bezcelowy i pójdzie na marne. W 60 dni
przy minimalnych kosztach przeprowadziliśmy konsultacje w tematach,
które zgodnie ze zdaniem prezydenta Jerzego Wilka miały kosztować
250.000 zł i trwać kilka miesięcy. W
zorganizowanych przez nas konsultacjach ponad 10.000 mieszkańców
osobiście wyraziło swoją opinię,
podpisując się na listach poparcia, a
przynajmniej czterokrotnie więcej elblążan dowiedziało się, że duża grupa
mieszkańców chce doprowadzić do
likwidacji Straży miejskiej i przyłączyć Elbląg do województwa pomorskiego. Podpisy są bezpieczne?
Obywatelski Elbląg zapowiada, że
tych tematów nie odpuści. Zostawia
je jednak już do rozwiązania przez
nowy samorząd miasta. Co jednak z
zebranymi podpisami? Wiele osób,
które poparły referendum obawia się
o swoje dane osobowe, które mogą
być wykorzystywane w różny sposób.
- Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek obawy, że zebrane podpisy dostaną się w niepowołane ręce pragnę
uspokoić, nic takiego się nie stanie.
Po odbytych wyborach po 16 listopada, wszystkie zebrane podpisy, które
są w posiadaniu Grupy inicjatywnej
Obywatelski Elbląg zostaną przekazane na ręce nowo wybranej Rady
Miejskiej i Prezydenta – zapewnia
Kazimierz Falkiewicz.

dzie każdy może być writerem, czyli
kimś, kto tworzy graffiti. Są tacy, którzy chwalą się swoimi dokonaniami,
na ogół jednak trudno do takich ludzi dotrzeć, bo wiedzą, że malowanie
czy pisanie na murach jest nielegalne
i wiążą się z tym konsekwencje (na
podst. art. 63a. Kodeksu Wykroczeń).
Wśród społeczeństwa graficiarze, jak
zwykło się ich potocznie określać, nie
cieszą się uznaniem. - Mam im dziękować, że wydrapali ścianę mojego
bloku tylko po to, by umieścić na niej
jakieś tam napisy? Jak chcą coś ogłosić to niech napiszą do gazety albo
nakleją coś na słupie. Jak to wygląda, taka odrapana ściana?- żaliła się
jedna z mieszkanek bloku w centrum

miasta. - Ja osobiście nic do tych
chłopaków nie mam. Robią to, co robią, bo nie mają alternatywy, albo po
prostu jej nie dostrzegają. Może przydałoby się zorganizować jakąś akcję
aktywizującą młodzież?- proponuje
mieszkaniec bloku przy ul. Kosynierów Gdyńskich. - Nie jest przyjemnie
siedzieć w autobusie, gdzie naprzeciwko mnie na siedzeniu wyryty jest
jakiś wulgarny napis. Ktoś by mógł
powiedzieć, „to proszę się nie patrzeć
na ten napis”. Nie ma tramwaju czy
autobusu bez takich napisów. I co?
Mam jeździć cały czas ze spuszczoną
głową?- bulwersuje się pewna elblążanka... Cały artykuł w serwisie
elblag.net - zapraszamy.

- To, co proponuję dla Elbląga
nie jest szaleństwem!

„M

ożecie mi nie wierzyć, ale
postarajcie się mnie chociaż
zrozumieć”- przekonywał Edmund
Szwed, kandydat na prezydenta miasta z ramienia Obywatelskiego Elbląga na wczorajszej konferencji. Kolejne spotkanie tematyczne poświęcone
było zagranicznym inwestorom, którzy poprzez swoje działania chcieliby
„postawić Elbląg na nogi”. Na początku spotkania kandydat na prezydenta Elbląga odniósł się do licznych
komentarzy pod artykułami w elbląskich mediach internetowych. Przyznał, że nie wini ludzi za to, że mają o
nim takie a nie inne zdanie, apelował
jednak: - Postarajcie się mnie zrozumieć. To, co proponuję dla Elbląga nie
jest szaleństwem. Podziękował również przybyłym mieszkańcom miasta
i przedstawicielom mediów, po czym
dodał: - Widać, że tym, którzy dzisiaj
przybyli, los naszego miasta nie jest
obojętny. Edmund Szwed wypomniał
również nieudane projekty, niezrealizowane plany, które na dłuższą metę
mogłyby przynieść miastu duże zyski i
uznanie elblążan. Wśród tych nieudanych działań wymienił m. in. zakłady
mięsne przy ul. Mazurskiej, wskazując
zarazem, że gdyby jeden z poprzednich
gospodarzy miasta postarał się je uratować, wielu ludzi znalazłoby w nich
zatrudnienie. Innym przedsięwzięciem
była obietnica wybudowania ośmiuset
mieszkań komunalnych, co do której
kandydat na prezydenta również nie
miał wątpliwości, że gdyby wszystko
udało się doprowadzić do końca, wielu
ludzi nie miałoby problemów mieszkaniowych. Po raz kolejny z ust Edmunda Szweda padły również słowa: - Ja
niczego nie obiecuję. Ja się zobowiązuję, że wszystko, co napiszę, co powiem,
wykonam. Zwrócił również uwagę na
to, że wielu ludzi powątpiewa w sukces
jego zamierzeń. Przekonywał: - Pytajcie jak ja to chcę zrobić. Pytajcie skąd

z zaproszonych gości z Niemiec. Przy
pomocy tłumaczki opowiadał, że przed
trzema laty Edmund Szwed zwrócił
się do niego z prośbą o wsparcie budowy aquaparku. Z początku projekt,
jaki przedstawił, mógł jawić się jako
utopia, ale był dobrze przygotowany,
co ostatecznie przekonało inwestorów. Jednakowoż nie zyskał poparcia
elbląskich władz. - Dla nas aquapark
to nie tylko miejsce wypoczynku i
spędzania wolnego czasu. Może się
on również przyczynić do rozwoju w
zakresie kultury i sportu, na którym
mogłyby być organizowane różne imprezy. Oprócz pomocy przy budowie
aquaparku, niemieccy inwestorzy chcą
przedstawić elblążanom nowy sposób
pozyskiwania ciepła- poprzez spalanie
śmieci i tzw. pelletu (wydajne, ekologiczne i odnawialne paliwo w postaci
granulatu z trocin drzewnych- przyp.
red.). – Mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji. Pellet
ma w dodatku większą kaloryczność
niż węgiel brunatny, w związku z czym
generuje więcej ciepła.- przekonywał
zaproszony inwestor. Kolejna propozycja naszych zachodnich sąsiadów
to pomoc w przebudowie Stadionu
Olimpii. Po jego odnowieniu, obiekt
mógłby być wykorzystywany przy okazji różnorodnych imprez, targów, co
generowałoby zyski. - To miasto jest
pełne możliwości- przekonywał jeden
z gości.- Szkoda, że nie realizuje się w
nim projektów podobnych do tych,
które proponujemy. To do państwa należy ostateczna decyzja, czy chcą państwo, aby wasze miasto się zmieniało
na lepsze, czy aby wszystko pozostało
takim, jakie jest. Drugi z zaproszonych
gości wyjawił, że jego przodkowie ze
strony ojca niegdyś mieszkali w Elblągu. Dodał, że bardzo by się ucieszył, gdyby projekty, które proponuje,
zyskały przychylność władz, bo wówczas mógłby częściej przyjeżdżać do

Obywatelski Elbląg wyjaśnia:

referendum nie będzie

T

ak jak informowaliśmy już
wcześniej, grupa referendalna
oparta na Obywatelskim Elblągu
nie przekazała do Urzędu Miejskiego w Elblągu w ustawowym
czasie zebranych list z podpisami
w sprawie organizacji referendum.
Głosowania w sprawie likwidacji Straży Miejskiej i przyłączenia
Elbląga do Pomorza nie będzie.
Sukces czy porażka? Jak to odebrać?
Obywatelski Elbląg chciał przeprowadzić referendum w sprawie przyłączenia Elbląga do Pomorza oraz
likwidacji Straży Miejskiej. Ruszyła
akcja zbierania podpisów. Działacze
grupy referendalnej zapowiadali sukces akcji. Tymczasem w ustawowym
terminie listy z zebranymi podpisami
nie trafiły do Urzędu Miejskiego w
Elblągu. Zgodnie z prawem referendum nie odbędzie się. Co się stało?
Odrzucili „propozycję”. Wyjaśnia to Kazimierz Falkiewicz, pełnomocnik grupy referendalnej.
- Zgodnie z moją wiedzą zebraliśmy
przeszło 10.000 podpisów, chociaż
w posiadaniu grupy inicjatywnej
jest około 8.400. Dlaczego tak się
stało pokrótce wyjaśniam. Pod koniec września, po otrzymaniu telefonicznej informacji, spotkałem się

Graffiti
Gdzie kończy się sztuka,
a zaczyna wandalizm?

wezmę na to pieniądze i kto za tymi
pieniędzmi stoi. Wszelkie wątpliwości biorą się z niewiedzy. Pytajcie, a ja
rozwieję wasze wątpliwości. Podczas
swojego wystąpienia Edmund Szwed
namawiał elblążan: - Pomóżcie zatrzymać młodych ludzi w kraju. Niech nie
wyjeżdżają na zmywak do Londynu.
Oni są przyszłością Polski. W dalszej
części konferencji przemawiał jeden

rodzinnego miasta swoich przodków.
Podsumowując dzisiejsze spotkanie,
Edmund Szwed powiedział: - Elblążanom żyje się coraz ciężej. Tak być nie
musi i tak nie będzie, jeśli 16 listopada
wybiorą mnie państwo na prezydenta
miasta. Na koniec zapowiedziano kolejne spotkanie tematyczne. Tym razem omawiana będzie kwestia miejsc
pracy.

Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN, graffiti
to „napis lub rysunek na ścianie
domu, parkanie itp., wykonany
farbą w sprayu; też: tworzenie takich napisów i rysunków”. Granica
między sztuką a aktem wandalizmu
jest w tym wypadku niebezpiecznie
cienka. Każdy z nas je spotyka: na
budynkach, na klatkach schodowych,
nawet w środkach komunikacji masowej. Najczęściej są to tylko napisy,
proste informacje, wyznania lub deklaracje. Czasem można jednak trafić
na coś, co trudno jednoznacznie zakwalifikować do tego, co zwykło się
określać mianem graffiti. Mowa tu
o obrazkach, ilustracjach mniej lub
bardziej humorystycznych, czasem
wręcz zmuszających do refleksji. Kto
tworzy graffiti? Kim są ludzie, którzy
częstokroć pod osłoną nocy ozdabiają miasto swoją twórczością? W zasa-

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
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Cezary Balbuza Kandydat na prezydenta
Drodzy Elblążanie od 25 lat rządzą nami prawie ci sami ludzie, zmieniają się tylko partyjne
szyldy, a obietnice wyborcze są nierealizowane.
Ile razy będziemy powtarzać ten sam błąd i wybierać ludzi, którzy nie potrafią zarządzać i nie
mają wizji rozwoju miasta?
Zaufajcie nam i dajcie szansę nowym ludziom,
wykształconym, uczciwym, kompetentnym, pracowitym elblążanom mającym realny kompleksowy program rozwoju Elbląga i Aglomeracji
Elbląskiej wsparty o 140-sto milionowy bonus
ministerialny pochodzący z naszych podatków.
To sprawdzone rozwiązanie wdraża samorząd
Zielonej Gry
Drodzy Wyborcy jest wreszcie w naszym mieście realna alternatywa dla rządów partii politycznych. To kandydaci na Radnych z ramienia
KWW Elbląskiej Koalicji Obywatelskiej oraz ja
- kandydat na Prezydenta miasta Elbląga.
Liczymy bardzo na Wasze głosy! Głosujcie na

nas! Przekonacie się, że nie zawiedziemy!”
Główne założenia programowe:
1. Praca dla elblążan – chcemy zmarginalizować
problem bezrobocia w mieście poprzez: - maksymalne wsparcie elbląskich przedsiębiorców,
rozwoju ich działalności w kierunku tworzenia
nowych miejsc pracy w mieście; - kreatywne i
ekspansywne podejście do pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, by lokowali swoje inwestycji w Elblągu, tworząc nowye miejsca pracy,
ze szczególnym naciskiem na przemysł, handel i
usługi kierowane na rynek zewnętrzny;
2. Doprowadzenie do stabilizacji miejskich
finansów, fundamentów stabilnego wzrostu i
oddłużenia miasta - połączenia miasta Elbląga
i gminy wiejskiej Elbląg oraz utworzeniu Aglomeracji Elbląskiej, co da w perspektywie pięciu
lat dodatkowe 140 mln zł na wkład własny w
nowe miejskie inwestycje wsparte środkami UE,
jak również pomoże w zrównoważeniu budżetu
Miasta i Aglomeracji,
3. Dążenie do jak najszybszej całkowitej i jak
najbardziej historycznej zabudowy obszaru
Starego Miasta i Wyspy Spichrzów, jako czynnika niezbędnego do przywrócenia tożsamości

miasta i podniesienia jego atrakcyjności turystycznej,
4. Wzmacnianie roli Elbląga jako silnego
ośrodka regionalnego o dużej koncentracji przemysłu, handlu i usług, w tym zdrowotnych oraz
oświatowych na poziomie średnim i wyższym
politechnicznym.
5 . Zapewnieniu miastu wieloletniej perspektywy taniej energii cieplnej w powiązaniu z projektem termicznej utylizacji odpadów, całkowicie
finansowanym ze środków UE i funduszu ochrony środowiska
6. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w
remontach i budowie dróg, spełniających warunek trzydziestoletniego okresu używalności
7. Sukcesywną wymianę oświetlenia ulic na
lampy ledowe, co pozwoli obniżyć koszty o połowę co daje oszczędność rzędu 2,5 miliona złotych
Działania zawarte w programie
przywrócą Elblągowi rzeczywistą
funkcje regionalnego centrum dla
Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego,
tworząc dalekosiężną wizję rozwoju
dla całej społeczności Aglomeracji
Elbląskiej. - Cezary Balbuza
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Na ulicach Elbląga dominował róż.
Marsz Zdrowia Kocham Cię Życie

„Rak

może
być
w y l e c z o ny.
Przebadaj
się, nie zwlekaj”. Po raz czternasty
Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek wraz z rodzinami i sympatykami przeszło dziś ulicami miasta, by zamanifestować jak istotne

Warmińsko- Mazurskiego, Witold
Wróblewski. Specjalnie na dzisiejszy
marsz przybyły również amazonki
z organizacji „Vita” z Kaliningradu.
Mimo chłodu elblążanie przybyli tłumnie na to wydarzenie, okazując tym samym swoje wsparcie nie tylko dla amazonek, ale

jest zdrowie i jego pielęgnacja.
Honorowym patronem Marszu jest
prezydent miasta, Jerzy Wilk i starosta, Sławomir Jezierski. Wśród Zaproszonych gości byli m. in. senator
Witold Gintowt- Dziewałtowski z
małżonką, posłanka Elżbieta Gelert
oraz członek Zarządu Województwa

również dla wszystkich tych, którzy
zmagają się z ciężkimi chorobami.
- Dzisiejszy marsz ma przypominać,
że zdrowy styl życia, dbanie o własne
zdrowie, zapobieganie chorobom to
nasz obowiązek wobec siebie, naszych
bliskich i społeczeństwa. (...) Pamiętajmy wszyscy o badaniach i profilak-

tyce- mówiła Alicja Tomczyk z Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.
- Wciąż jeszcze wielu ludzi boi się rozmawiać o raku, niejednokrotnie również
wstydzi się tego tematu. Pokażmy im, że
nie są pozostawieni samym sobie - przekonywała posłanka, Elżbieta Gelert.
Zwracając się do elbląskich amazonek,
Witold Wróblewski powiedział: - Dziękuję wam za to, że jesteście i razem
działacie od wielu lat. Podnosicie na
duchu wszystkich tych, którzy walczą
z nowotworem. Mam nadzieję, że inne
kobiety pójdą za waszym przykładem
i również podejmą walkę z rakiem.
Na czele marszu znaleźli się motocykliści z elbląskiego Klubu „Orzeł”, których
pojazdy przyozdobione były różowymi
balonami, tuż za nimi melodię wygrywała Garnizonowa Orkiestra Wojskowa, a zaraz za nią podążali uczniowie
Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych
i innych placówek edukacyjnych wraz z
nauczycielami oraz zebrani elblążanie.
Gdy pochód dotarł na ul. Zw. Jaszczurczego, gdzie znajduje się siedziba Elbląskiego Stowarzyszenia
Amazonek, wypuszczono wszystkie
balony. Był to symboliczny gest, upamiętniający amazonki, które odeszły.
W budynku ESA zainteresowani mogli
wykonać badania profilaktyczne, a dla
tych, którym chłód dał się we znaki,
przygotowano ciepłe napoje i poczęstunek.

REKLAMA

Na Targowisku

Miejskim sprzedają
towary z marketów

E

lbląskie markety często stosują
promocyjne ceny na sprzedawane produkty - zarówno ubrania, jak
i warzywa czy owoce. Okazuje się, że
niektórzy mieszkańcy naszego miasta
postanowili na tym zarobić. Kupić taniej w markecie, sprzedać drożej...na
rynku. Otóż najlepszym przykładem
na takie zachowanie jest niedawna
promocja w jednym z supermarketów.
Sprzedawano tam ziemniaki po 30 gr.
za kg. Ludzie oczywiście kartofle kupowali na własne potrzeby. Jednak zastanawiające było, dlaczego niektórzy
zaopatrywali się tam w liczbach wręcz

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
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~ Aisza Kediv Sorry, taki mamy klimat. Nikt nikogo
nie zmusza do kupna na targowisku kartofli a w supermarkecie ziemniaków ( lub na odwrót).
~ Koniecpolski Już od dosyć dawna na rynku brak
prawdziwych producentów. Tam są głównie handlarze
i spekulanci. Ten dziwny przybytek powinien być
zlikwidowany jako relikt przeszłości w sercu miasta. A tak
na marginesie tych miejsc parkingowych jest stanowczo za
mało. Panuje tam niesamowity rozgardiasz.

hurtowych. Odpowiedź jest prosta.
Sprzedawali je potem na targowisku,
jako własny towar. Nawet do 50 gr. na 1
kg. To dotyczy nie tylko tego produktu.
To samo tyczy się jabłek, pomidorów
czy jajek. Kupcy potrafią nawet specjalnie się przebierać, by stylizować się na
rolnika. Sprzedawcy z rynku traktują
supermarkety, jak hurtownię. W ten
sposób rynek będzie handlowym marginesem. Oczywiście nie wszyscy tak
robią. Miasto zainwestowało w nowy
parking, nie po to by na targowisku
sprzedawano towary z dużych sieci i to
w jeszcze droższych cenach.

~ hm od lat kupuje na elbląskim bazarku i wszystko jest
tu świeże ,kupując w markiecie mrożone na drugi dzień
zgniłe.Tylko ludzie co nie bywają zagranica na zachodzie
narzekają na rynki.Tam jest to teraz modne i wszyscy ida
po świeże na bazar.
~ Mama roczniaka Rynek od lat swoimi cenami
przebija pobliskie sklepy. Ceny wynajmu przecież nie są tak
kolosalne jak wynajęcie sklepu,w którym pracuje od kilku
do kilkunastu pracowników. Więc skąd te ceny się biorą.
Właśnie tym odpychają od siebie klientele. Bo gdyby było
taniej,jak to na rynku powinno być to ludzie by napewno
kupowali. A niektórzy tak zaopatrują się bo od lat są do
tego przyzwtczajeni. Taki ich mały rytuał ;)

OPINIE więcej informacji na www.elblag.net
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Kto lekceważy zagrożenie?
Rodzinie grozi niebezpieczeństwo

M

ieszkanka Elbląga obawia
się o życie i zdrowie swoje i swojej rodziny. Wszystko zaś
przez niesprawny piec kaflowy,
służący do ogrzewania mieszkania. Pani Anna interweniowała
już wszędzie, nawet u prezydenta
miasta Jerzego Wilka. Wszędzie
też spotkała się z lekceważeniem.
Czy musi dość do tragedii, aby ktoś
w końcu zajął się tym problemem?
Od dłuższego czasu Pani Ania walczy
o bezpieczeństwo dla siebie i swojej
rodziny - niestety bezskutecznie. W
ich mieszkaniu istnieje śmiertelne
niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem
węgla. Wszyscy, do których zwróciła
się o pomoc bagatelizują problem, a
pamiętamy chyba śmierć trojaczków
w naszym mieście zatrutych dwutlenkiem węgla - czyli w podobnych
okolicznościach, jakie mają miejsce w
mieszkaniu Pani Ani. Kobieta zwróciła się o pomoc do radnego miejskiego Michała Missana. Ten, w jej
imieniu, złożył do prezydenta miasta dwie interpelacje w tej sprawie.
- Złożyłem w tej sprawie dwie interpelacje. Niestety odpowiedzi Pana
Prezydenta są raczej w lekceważącym
tonie. Kuriozum w drugiej odpowiedzi jest stwierdzenie, że w miesiącu

lipcu nie było żadnej interwencji
Państwowej Straży Pożarnej w tym
mieszkaniu, w związku z występowaniem tlenku węgla - przecież w lipcu
było prawie 40 st. C i piec kaflowy
był wygaszony. Ponadto we wrześniu
Pani Ania otrzymała pismo, w którym zezwala się Jej na palenie w piecach kaflowych w mieszkaniu przy ul.
Wspólnej – informuje radny Michał
Missan, do którego elblążanka zwróciła się o pomoc. - W poprzednim sezonie grzewczym występowało tam
zagrożenie w postaci emisji dwutlenku węgla, co potwierdzają wizyty zarówno strażaków, jak i ratownictwa
medycznego. Od tamtej pory nie zrobiono nic, aby zapobiec zagrożeniu.

Problemu nie ma,
straż interweniuje
Zarządcą budynku, oprócz firmy MK
Nieruchomości, jest również Zarząd
Budynków Komunalnych. Sprawa
toczy się od kwietnia 2013 r. (w tym
czasie dzieci – 2 i 7 lat – leczone były
w szpitalu z powodu zatrucia tlenkiem węgla) i mimo wielu próśb o
wyeliminowanie zagrożenia do różnych instytucji – od zarządców budynku począwszy na wiceprezyden-

tach skończywszy – problem nadal
pozostaje nierozwiązany. W dniu
13.04.2014 r. Pani Anna otrzymała
pismo od Powiatowego Inspektora
Budowlanego dla miasta Elbląga,
które stwierdza, że nie ma podstaw
do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Trzy tygodnie później doszło do
interwencji Państwowej Straży Pożarnej, której efektem, ze względu na
zagrażające zdrowiu stężenie tlenku
węgla w mieszkaniu, było wydanie
decyzji Kierującego Działaniem Ratowniczym o zakazie palenia w piecu
kaflowym znajdującym się w lokalu.
Po tym incydencie Pani Anna wystąpiła z prośbą o pilną interwencję w tej
sprawie do Wiceprezydentów Miasta
i Dyrektora ZBK. Niestety Jej prośba
do dziś pozostaje bez odpowiedzi.
- W tym miejscu nasuwa się przykład zdarzenia, które miało miejsce
w grudniu 2008 r. w naszym mieście.
Wtedy w wyniku zatrucia tlenkiem
węgla zmarły 4 – letnie trojaczki i ich
babcia – mówi radny Michał Missan.
Odpowiedź prezydenta miasta Jerzego Wilka na pierwszą interpelację
radnego była w tonie bagatelizującym zagrożenie. Według służb miejskich, w mieszkaniu tym nie ma żad-

ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO
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nych zagrożeń. Prezydent wskazuje,
że ewentualnymi problemami musi
zająć się właściciel mieszkania oraz
zarządca nieruchomości. Nie miasto.

To nie nasz problem?
Radny Missan złożył kolejną interpelację w tej samej sprawie:
Kto weźmie na siebie odpowiedzialność w przypadku kiedy dojdzie do
takiej tragedii jak w 2008 r. (wtedy
w wyniku zatrucia tlenkiem węgla
zmarły 4 – letnie trojaczki i ich babcia)? Ponadto pragnę przypomnieć,
że po działaniach opisanych w odpowiedzi na moją interpelację doszło
do interwencji Państwowej Straży
Pożarnej, której efektem, ze względu
na zagrażające zdrowiu stężenie tlenku węgla w mieszkaniu, było wydanie
decyzji Kierującego Działaniem Ra-

towniczym o zakazie palenia w piecu
kaflowym znajdującym się w lokalu.
Pokazuje to, że wykonane działania
nie wyeliminowały zagrożenia. Po
tym incydencie Pani Anna wystąpiła z prośbą o pilną interwencję w tej
sprawie do Wiceprezydentów Miasta
i Dyrektora ZBK. Niestety Jej prośba
do dziś pozostaje bez odpowiedzi. W
związku z powyższym zwracam się
z prośbą o podjęcie pilnych działań
mających na celu wyeliminowanie
śmiertelnego zagrożenia występującego w lokalu przy ul. Wspólnej 4/2.
Odpowiedź prezydenta miasta Jerzego Wilka była w tej sprawie podobna
do wcześniejszej. To nie jest problem
miasta, ale zarządcy nieruchomości i
właściciela. Ponadto prezydent wskazuje, że według jego informacji... żadnego zagrożenia zdrowia i życia z powodu emisji dwutlenku węgla nie ma.

REKLAMA

Najważniejsze problemy stóp
Gabinet Podologii Zdrowe stopy
Nogi wykonują niezmierzone kilometry niosąc nas przez życie.
Często w skutek zaniedbań, wieku,
chorób czy zbyt dużych przeciążeń
zaczynamy odczuwać różne dolegliwości. Jeśli dbasz o swoje zdrowie, to stopy bez odcisków czy innych zgrubień z ładnymi zdrowymi
paznokciami- są jego bardzo ważnym elementem. W trosce o Twoje bolące stopy powstał pierwszy
w Elblągu specjalistyczny gabinet
podologiczny.
Czym są odciski? Pod tą nazwą kryją
się wszelkie zrogowaciałe odgniecenia. Odciski powstają przede wszystkim w obrębie skóry stóp, ale także
dłoni. Różnią się kształtem i miejscem ich powstawania. Na górnych
częściach palców stóp powstają tzw.
nagniotki (bywają bardzo bolesne z
korzeniem umiejscowionym w środku odcisku. Pod powierzchnią stopy,
na pięcie lub dużym palcem poja-

wiają się z kolei modzele. Wszelkie
odciski na stopach powstają w wyniku długotrwałego uciskania i ocierania. Patrząc na stopę z odciskami,
widzimy wyraźnie sposób rozłożenia
ciężaru ciała w trakcie chodzenia. W
miejscach szczególnie obciążonych,
nacisk sprawia tworzenie zgrubień,
następnie skóra ciągle uciskana powoli obumiera, rogowacieje odkładając swoje warstwy, tworząc bolesny i
nieestetyczny np. modzel. Modzele
początkowo nie powodują dużego
dyskomfortu. Są ale nie bolą- to najlepszy moment na usunięcie zmian
w gabinecie specjalisty Podologa.
Modzele, które pozostawimy na stopie z czasem mogą się zmienić w
bardzo poważne zmiany ze stanem
zapalnym. Nagniotki to zazwyczaj
bolesne zmiany, dokuczają zaraz po
powstaniu, ponieważ są ukorzenione
– w związku z tym może je usunąć
tylko specjalista Podolog. Bagatelizowanie powstałych odcisków, może

powodować ich przerost w duże formy –wielko powierzchniowe modzele i bardzo bolesne nagniotki.
Pękające pięty - boli i jest niebezpieczne. To duży problem dla klienta. Popękana i wysuszona pięta tworzą rozpadliny, bolesne krwawiące
rany bolą, ponad to mogą być podłożem dla bakterii i wirusów. No i
oczywiście nie dodają urody stopom.
Za pękanie piet mogą odpowiadać
nadwaga, złe obuwie lub nieodpowiednia pielęgnacja np. nieumiejętne ścieranie pięt. Kuracja w gabinecie
podologicznym polega na umiejętnym oczyszczaniu powstałych szczelin specjalistycznym sprzętem oraz
aplikacji leczniczych preparatów,
które łagodzą powstałe rany.
Palący problem – wrastające paznokcie. Gabinet Podologii
to
miejsce, które jest ostatnim rozwiązaniem, przed interwencją chirurga,
który po prostu paznokieć zrywa.
Zaawansowana technologia w kosmetologii, pozwala uratować paznokieć przy zachowaniu komfortu
pacjenta i co najważniejsze bezbolesnego przeprowadzenia zabiegu.
Przełomowym rozwiązaniem w tego
typu usługach jest zastosowanie
klamry korygującej, która pozwala
stopniowo nakierować płytkę do prawidłowego wzrostu. Cały zabieg trwa
zaledwie 60 minut a przeprowadza
specjalista z zakresu podologii.

Celna diagnoza i szybkie działanie.
Jedną z przyczyn powstawania odcisków jest noszenie za ciasnego lub
źle wyprofilowanego obuwia. Ale też
obuwia na cienkiej podeszwie, która
zwiększa nacisk stopy na podłoże.
Wybierajmy zatem buty o elastycznej gumowej podeszwie z szerokimi
przodami, najlepiej wyprofilowanej
podeszwie z niezbyt wysoką koturną
lub szerokim obcasie. W takim bucie
stopa ma większą przyczepność do
podłoża, stoi stabilniej, jednocześnie przyjmując równomiernie ciężar
ciała w trakcie chodzenia. Pękające
pięty to często problem nadwagi lub
zbyt głębokie otarcie skóry na pięcie.
Natomiast paznokcie wrastają bo
często są źle podcinane. Niektórych
problemów można uniknąć inne wymagać będą stałej opieki specjalisty
Podologa.
Prawdą jest ze 98 % ludzi przychodzi na świat ze zdrowymi stopami.
Inne dane mówią że ponad 80 %
ludzi ma przynajmniej jeden problem z opisanych powyżej. Wiec jeśli
i Ty masz poważny podologiczny
problem lub obserwujesz niepokojące cię zmiany na skórze w obrębie
stóp, zapraszamy na bezpłatną konsultację. Wszystkie zabiegi podologiczne w Salonie Urody Marzena
Gross wykonywane są przy użyciu
specjalistycznych kosmetyków oraz
z użyciem profesjonalnego sprzętu
podologicznego z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych.
Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów to dla nas priorytet.
NOWOŚĆ! Gabinet posiada specjalistyczne fotel podologiczny dla

osób z ograniczoną ruchliwością
z nośnością wagi pacjenta nawet
do180 kg .
Jeśli nie możesz przyjechać do gabinetu Zdrowe stopy, nasz podolog dojedzie do Ciebie. Zgłoszenia na usługi w domu klienta przyjmujemy pod
nr. Tel 55 236 22 88. Zachęcamy do
tej formy kontaktu szczególnie osoby starsze, chore oraz z ograniczoną
możliwości poruszania.
Gabinet Podologii
- Zdrowe stopy
Salon Urody
Marzena Gross
Elbląg u. Nitschmanna 20-22
I piętro tel. 55 236 22 88
e-mail: salonurody@salonurody.pl
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Turystyka medyczna

szansą dla Elbląga?

N

ie od dziś mówi się, że Elbląg
dzięki swojemu położeniu powinien stawiać na rozwój turystyki.
Elbląskie Stare Miasto, Kanał Elbląski, Wysoczyzna Elbląska czy też
Zalew Wiślany to jedne z głównych
atrakcji przyciągających turystów,
których z roku na rok jest coraz więcej. Niestety większość z nich spędza
w Elblągu tylko kilka godzin traktując miasto jako jeden z punktów na
planie swoich podróży. Warto zasta-

o usługach wellness – uważa radny.
Na duży plus można zaliczyć bliskość
Portu Lotniczego w Gdańsku, oferującego dogodne w tym niskokosztowe
połączenia z potencjalnymi rynkami w
których usługi medyczne są kilkakrotnie droższe niż w Polsce. Do głównych
korzystających ze świadczeń zdrowotnych zalicza się Niemców, Norwegów,
Szwedów, obywateli z Wysp Brytyjskich a także mieszkańców Kaliningradu. Nasuwa się pytanie, co Elbląg

nowić się jakie usługi zatrzymałyby
turystów na dłużej z wykorzystaniem
istniejącej bazy.
- Dobrym przykładem jest Turystyka
medyczna (w tym turystyka dentystyczna i wellness). Polega ona na celowym przemieszczaniu się do obcego
państwa w celu poddania się tam planowanemu leczeniu w celu ratowania
zdrowia, podniesienia jakości życia
lub poprawy wyglądu, z przyczyn finansowych, jakościowych, niejednokrotnie połączonym ze zwiedzaniem
odwiedzanego miejsca – uważa radny
Robert Turlej, który w tej sprawie zgłosił interpelację do prezydenta miasta.
- Na turystykę medyczną składają się
dwa rodzaje usług: usługa medyczna oraz usługa turystyczna. W przypadku naszego miasta obie te usługi
coraz bardziej się rozwijają i znajdują
się na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o usługi medyczne to mam tutaj
na uwadze usługi świadczone przez
lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów,
w szpitalach, ambulatoriach, jak również usługi świadczone przez laboratoria medyczne i gabinety dentystyczne. Nie można również zapominać

może zyskać dzięki promocji turystyki
medycznej?
- Przede wszystkim dzięki zwiększonej
ilości turystów odwiedzających miasto
zyska baza hotelowa a także gastronomiczna. Zyskają również gabinety odnowy biologicznej i masażu, gabinety
kosmetyczne, dentystyczne a także chirurgii estetycznej. Zyskać mogą również elbląskie szpitale oferujące swoje
usługi komercyjne. Rozwój turystyki
medycznej ma wpłynąć na zwiększenie zainteresowania naszym miastem
a także przełożyć się na powstawanie
nowych miejsc pracy – uważa radny
Turlej. - Warto już dziś podjąć działania mające na celu rozwój turystyki
medycznej w Elblągu. Istotne jest określenie jednostki koordynującej zadania
(stowarzyszenie, klaster, miasto), znalezienie zainteresowanych podmiotów
skłonnych do współpracy, wypracowanie form wspólnych działań, przygotowanie materiałów promocyjnych, uzyskanie wsparcia finansowego (środki
budżetowe a także pozabudżetowe).
Nie czekajmy, aby nie było za późno.
Turystyka medyczna może być szansą
na rozwój turystyczny naszego miasta.

Skok przez płot, czyli

ile od strony wejścia do budynku ogrodzenie jest uzasadnione (ze względu na
znajdujący się tam plac zabaw),
o tyle z drugiej strony nie jest
to już tak oczywiste. Gdyby
jeszcze dostęp do odgrodzonego terenu był łatwy, nie byłoby
problemu z jego zagospodarowaniem. Niestety najwyraźniej
plan nie obejmował wybudowania furtki i aby dostać się do
oddzielonego trawnika, trzeba
przeskoczyć płotek. Czy któryś z mieszkańców tegoż budynku wyraził zgodę
lub poparł budowę ogrodzenia? Czy
wydzielony kawałek trawnika pod balkonami będzie jakoś zagospodarowany?
Pozostaje czekać na rozwój wypadków.
O tym fakcie poinformował nas jeden z
czytelników elblag.net. Wkrótce postaramy się przedstawić powody ustawienia tego ogrodzenia.

ciekawostka z ul. Mickiewicza

O

tym, że czasem spółdzielnie
mieszkaniowe robią coś bez wiedzy lub zgody mieszkańców, wiadomo
nie od dziś. Może chodzić o odcinek
chodnika, fragment trawnika czy
inne podobne rzeczy. Na ulicy Adama
Mickiewicza można znaleźć kolejną
ciekawostkę. Płotek, bo o nim mowa,
pojawił się pewnego dnia przy jednym
z budynków na wspomnianej ulicy. O

M

ogą, pod warunkiem, że w
mieście zwiększy się ilość pojemników do segregacji odpadów.
Teraz, na większości osiedli mieszkaniowych brakuje m.in. pojemników do wyrzucania odpadów
organicznych tzw. bioodpadów.
Takie zaś miało ustawiać Miejskie
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania.
Wprowadzona w życie w ubiegłym
roku nowa gospodarka odpadami
komunalnymi spowodowała spore
zamieszanie. Niestety w wielu przypadkach mieszkańcy płacą więcej
za odbiór śmieci niż to miało miejsce przed wejściem ustawy w życie.
Obecnie obowiązek odbioru odpadów spadł na samorząd, a nie jak to
było jeszcze rok temu na zarządców.
Należy zastanowić się co składa się
na opłatę ponoszoną przez mieszkańców a także czy jest możliwa jej
obniżka. Rocznie ponad 500 tys. złotych przeznaczone jest na obsługę administracyjną systemu. Czy te koszty
można obniżyć? Radny Robert Turlej
jest przekonany, że jest to możliwe.
- Można pokusić się o zmniejszenie tych
kosztów ale i tak nie wpłynie to zbytnio
na zmianę stawki, ponoszonej przez
mieszkańców. Najwięcej bo aż 13 mln

Czy elblążanie mogą

płacić mniej za śmieci?

złotych rocznie kosztuje wywóz i zagospodarowanie odpadów. Cena wywozu
ustalona była w drodze przetargów (nie
mamy na nią wpływu) ale zagospodarowanie odpadów jest już zależne od
miasta – tłumaczy radny Robert Turlej,
który zajmował się tym problemem w
Elblągu. - Warto zdać sobie sprawę, że
zagospodarowanie odpadów ze zbiórki
selektywnej jest znacznie tańsze niż odpadów zmieszanych. Dlatego też, dokonując segregacji śmieci mamy realny
wpływ na zmniejszanie opłat, które po-

Zaniedbanie
poprzedników czy
niewiedza prezydenta?

P

odczas modernizacji drogi wojewódzkiej nr 503 zabrakło środków na wykonanie chodnika przy ul.
Browarnej. Mieszkańcy są wściekli,
prezydent Wilk zrzucił za to winę na
swoich poprzedników. Jednak jak się
okazuje, środki finansowe były zabezpieczone w budżecie miasta na
wykonanie robót dodatkowych.
Radni na jednej z Sesji zwiększyli
wkład miasta do tej inwestycji. Jeszcze w sierpniu br. na łamach elblag.
net pisaliśmy o tym problemie. Miasto
na przebudowę „pięćset trójki” wydało kilkadziesiąt milionów złotych.

Okazuje się, że fragment chodnika od
zajezdni tramwajowej do ul. Niskiej
nie był uwzględniony w projekcie. Przebudowa tego chodnika nie była
uwzględniona w projekcie. Projekt
obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej z poboczami ( w mieście z
chodnikami), a z drugiej strony ulicy
Browarnej z torowiskiem. Ten chodnik znajduje się już za torowiskiem,
więc go projekt nie obejmował – informował nas Rafał Maliszewski z biura
prasowego prezydenta miasta. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta na ten
problem zwrócił uwagę także radny

~ Przem To się nazywa „spychologia”. Zamiast szukać

aby tylko siedzieć na stalkach, kto przyjął dokumentację,
kto nadzorował to badziewie. przecież nadzór chyba to
wiedziął a służby przygotowania produkcji przeciez mamy
w Urzędzie miejskim Departament Inwestycji i co i nic. nic
się nie stało.
~ terminator A czyja to wina jak przez 15 lat nikt
tego nie remontowal ? jak Wilk rzadzi tylko 1 rok wiadomo
ze poprzednikow.
~ Gość Zwolnić odpowiedzialnego urzędnika a nie
czepiać wilka i vice pionków
~ sfbma Jacy poprzednicy ? Kiedy wy wszyscy to załapiecie wszystkie projekty przygotowują URZĘDNICY którzy

rozwiązania szuka się winnych.
~ DO Władzy To po co Hajdukowski tam biegał w
godzinach pracy i jeszcze się tym chwalił? Albo się nie zna
albo właśnie patrzył w inną stronę i nie zauważył.
~ słuchaj elblążan i dbaj o miasto Tak
właśnie wilk słucha Elblążan i dba o nasze miasto !!!!
~ Bob Tylko jak Po rzadzilo to tez tego nie zrobilo
~ Zośka Kolejny raz prezydent mówi mieszkańcom to
co chcą usłyszeć... wszystko w imię wygranej, wyższego
celu nie ma... żałosna postawa
~ Wawa A gdfzie były służby miejskie czy one sa po to

nosi miasto z tytułu zagospodarowania
odpadów. Czym więcej śmieci będzie
posegregowanych tym mniej miasto
zapłaci ZUO za ich odbiór. Przełoży się to bezpośrednio na zmniejszenie opłat dokonywanych przez
mieszkańców – dodaje radny Turlej.
Segregowanie odpadów opłaci się każdemu z nas a także przyczyni się do
zwiększanie odzysku materiałów poddawanych recyklingowi. Warto o tym
pomyśleć, jeśli chcemy płacić mniej za
wywóz śmieci.
Wojciech Rudnicki (SLD). - To kuriozalna sytuacja, kiedy chodniki z jednej
strony są zrobione, a z drugiej są w
takim stanie, że stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów – mówił
radny. Prezydent Jerzy Wilk obiecał
nadrobienie tego zaniedbania, przy
okazji wypomniał je swoim poprzednikom – to Henryk Słonina, a potem
Grzegorz Nowaczyk zapomnieli o tym
chodniku planując i podpisując umowę na przebudowę 503. Chodnik musi
być wyremontowany na koszt miasta.
Zajmie się tym do końca roku komunalna firma Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów. Jednak jak się okazuje, środki
na tego typu dodatkowe prace budowlane były uwzględnione w budżecie
miasta. Gdy jednak okazało się, że wykonawca nie będzie budował chodnika
w tym miejscu, radni zdecydowali o
przesunięciu tych środków na inne zadania. W tym, właśnie z tych środków,
prezydent Wilk chciał również przenieść 150 tys. zł na działania promocyjne – w tym na wydanie kolejnych
numerów Magazynu Samorządowego.
- Pieniądze w budżecie były i można
było przeznaczyć je od razu na odnowę
chodnika. Prezydent natomiast chciał
z nich zrobić inny użytek i zrzucił winę
na poprzedników. Dobrze się stało, że
Rada Miejska nie wyraziła na to zgody.
Lepiej jest wydać te środki na chodnik,
który posłuży bardzo wielu osobom
niż na kolejne gazetki informacyjne –
mówi radny Robert Turlej (PO).

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a14675

się nie zmieniają siedzą latami na stołkach i narzekają w
jakich to ciężkich warunkach pracują mało zarabiają i jak
zawaleni są pracą.
~ botanik to od czego jest PREZYDENT??????
Jakbym ja był prezydentem to wiedziałbym co zrobić z
takimi nieudacznikami, a w tej chwili to wydaje mi się że
prezydent jest większym nieudacznikiem niż jego ludzie
bo zwyczajnie nie wie o co chodzi.

KULTURA więcej informacji na www.elblag.net

Jubileuszowy festiwal
Baltic Cup za nami
Z

a nami 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. Przez trzy dni
na elbląskim parkiecie rywalizowały pary z całego świata.
Łzy szczęścia zwycięzców, radość rodziny i przyjaciół, a przede wszystkim owacje publiczności – tak można podsumować tegoroczną edycję
„Baltic Cup”. Najbardziej widowiskowe były występy finałowe podczas wieczornych gali. W tym roku
Puchar Bałtyku zdobyty w rankingowym turnieju WDSF International
Open Standard pojechał do Litwy, a
para z Ukrainy okazała się najlepsza
spośród par startujących w turnieju

WDSF International Open Latin.
Wśród ponad 400 par zgłoszonych
do udziału w „Baltic Cup” byli tancerze m.in. z: Polski, Rosji, Litwy,
Estonii, Włoch, Francji, Białorusi,
Niemiec, a także Chin i Izraela. Startowali oni w ponad 20. kategoriach,
w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Podczas festiwalu
na parkiecie można więc było oglądać występy zarówno dzieci, juniorów, jak i par seniorskich, niektórzy
próbowali swych sił w kilku kategoriach. Tradycyjnie podczas sobotnich i niedzielnych finałów najlepsi
tańczyli do muzyki na żywo. Grali
im muzycy Filharmonii z Grodna

Wyjątkowa
oferta dla melomanów

E

lbląska Orkiestra Kameralna zaprasza wszystkich melomanów do
skorzystania z nowej oferty. Tylko teraz
przy zakupie biletów na trzy koncerty
otrzymasz zniżkę w wysokości 50% od
ceny biletu normalnego lub ulgowego
na koncert karnawałowy. Ilość biletów

Orkiestra Kameralna” – 21 grudnia,
otrzymają zniżkę w wysokości 50% od
ceny biletu na Koncert karnawałowy z
cyklu „W hołdzie Edwardowi Czernemu – W krainie swingu i kantyleny”,
który odbędzie się 11 stycznia 2015 r.
w Teatrze im. A. Sewruka W Elblągu.

z towarzyszeniem solistów.Prestiż
imprezy podnoszą sędziowie, którzy
w swojej karierze zawodowej byli
mistrzami Polski, Europy i świata.
Nie zabrakło także widowiskowych
pokazów w wykonaniu mistrzów.
W sobotę, podczas LOTOS CUP,
wystąpili Agnieszka i Grzegorz Cherubińscy – mistrzowie boogie woogie. Show pary sklasyfikowanej na
4. miejscu w światowym rankingu
publiczność nagrodziła gromkimi
brawami. Tego dnia zatańczyła także Formacja Standardowa „Jantar” z
układem „Mamma Mia!”, który dał
im tytuł wicemistrzów Polski FTS
Formacji Tanecznych. Natomiast w

niedzielę, podczas SPECJAL CUP,
można było obejrzeć popisowy występ zespołu „Destination”. W trakcie sobotniej gali Antoni Czyżyk,
dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, z rąk Jacka
Protasa, marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego
odebrał
brązową odznakę za Zasługi dla
Sportu przyznaną przez Ministra
Sportu i Turystyki. Wyróżnienie
to zostało przyznane za całokształt
działań sportowych i trenerskich.
„Baltic Cup” to nie tylko turniejowe
występy. To także działania związane z tańcem skierowane zarówno do
miłośników tańca, jak i osób, które
tańcem zajmuj się zawodowo. Ci
pierwsi mogli oglądać wystawę o elbląskich formacjach oraz archiwalne
zdjęcia z wcześniejszych edycji „Baltic Cup”. W trakcie trwania festiwalu
odbyło się także szkolenie dla sędziów Federacji Tańca Sportowego.
Patronatem honorowym imprezę
objęli: Minister Sportu i Turystyki
Andrzej Biernat, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas oraz Prezydent Elbląga
Jerzy Wilk. Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic
Cup” są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Stowarzyszenie
„Jantar”, Federacja Tańca Sportowego oraz Word Dance Sport Federation Organizację festiwalu dofinansowano ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląg.
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w nieco skróconej wersji
Autor: Adam Long/Daniel Singer/Jess Winfield
Reżyseria: Lesław Ostaszkiewicz
Balladyna
Autor: Juliusz Słowacki
Reżyseria: Janusz Wiśniewski
Tuwim bez cenzury
Autor: Julian Tuwim
Reżyseria: Andrzej Ozga
Elbląska Scena Literacka
Zaduszki poetyckie
Elbląska scena literacka:
Bogumiła Salmonowicz
„BoSa”
Koncert
Majka Jeżowska
Sceny miłosne dla dorosłych
Autor: Zbigniew Książek
Reżyseria: Bogusław Semotiuk

Bogowie
Dramat / biograficzny
Dla ciebie wszystko
Melodramat

Rektor PWSZ w Elblągu

Dracula: historia nieznana
Thriller

zasłużony dla Warmii i Mazur

Furia Dramat / wojenny

22 października 2014 r. w Teatrze
im. A. Sewruka w Elblągu odbyła się Wojewódzka Inauguracja
Roku Kulturalnego na Warmii i
Mazurach. Podczas uroczystości
nagrodzono ludzi szczególnie zasłużonych dla kultury tego regionu.

Miasto 44 Dramat

ważny element kultury, szczególnie jeśli
kierowana jest nie tylko do młodzieży,
ale też dzieci i seniorów – powiedział
Rektor. - Krwioobiegiem miasta jest
gospodarka, ale jego płucami zawsze
będą ludzie, którzy tę kulturę tworzą,
a także instytucje kultury, dzięki któ-

Jeziorak
Dramat/kryminał
Pinokio
Komedia / przygodowy / familijny
Pszczółka Maja. Film 2D
Animowany / familijny
Pudłaki 2D
Animowany / familijny / przygodowy
Służby specjalne
Dramat / kryminał
Udając gliniarzy
Komedia/akcja
Zaginiona dziewczyna Thriller
ENEMEF: Noc grozy i horrorów
Nocny maraton filmowy
Depeche Mode Live in Berlin Koncert

Kino Światowid
ograniczona. Melomani, którzy zakupią bilety na koncerty: „Sacrum profanum. W hołdzie ks. Jerzemu Popiełuszce” – 16 listopada, „Anna Maria
Jopek z zespołem Kroke oraz Elbląską
Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją
Marka Mosia” – 9 grudnia „Pulsaciones, Mateusz Damięcki i Elbląska

Więcej informacji o koncertach na
stronie: www.eok.elblag.eu. Bilety do
nabycia w Biurze koncertowym EOK,
Stary Rynek 25, Ratusz Staromiejski.
Biuro czynne: pn., śr., pt. 8:0016:00,
wt.,
czw.
8:00-18:00.
Rezerwacja telefoniczna: 55 237 47 49
lub elektroniczna: www.eok.elblag.eu

Wśród osób uhonorowanych Odznaką
Honorową Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego był m.in.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk –
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Odznaczenie prof.
Walczykowi wręczył marszałek województwa – Jacek Protas. - Nauka to

rym miasto oddycha. Mam nadzieję, że
władze wojewódzkie i miejskie nigdy o
tym nie zapomną – mówił podczas gali
Piotr Żuchowski, wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego. Uroczystość
uświetniły fragmenty spektaklu „Tuwim bez cenzury” w wykonaniu zespołu elbląskiego teatru.

ZBLIŻENIA dramat
MAMA dramat
MIASTO 44 dramat / wojenny
PINOKIO familijny
SĘDZIA dramat
BOGOWIE dramat / biograficzny
SŁUŻBY SPECJALNE dramat
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Tłumy na koszykówce

Truso z wygraną

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

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

37
37
34
27
24
24
23
18
18
18
16
15
14
12
12
9
6
4

Piłka ręczna - Superliga kobiet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MKS Selgros Lublin
Vistal Gdynia
Energa AZS Koszalin
SPR Pogoń Baltica Szczecin
KGHM Metraco Zagłębie Lubin
Start Elbląg
KPR Jelenia Góra
KPR Ruch Chorzów
Olimpia-Beskid Nowy Sącz
Aussie Sylex Sambor Tczew
Piotrcovia PiotrkówTrybunalski
SPR Olkusz

7
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
9

14
14
10
9
9
9
8
8
4
3
3
3

Piłka ręczna - I liga mężczyzn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KPR Legionowo
Polski Cukier Pomezania Malbork
Wolsztyniak Wolsztyn
Piotrkowianin Piotrk. Trybunalski
Warmia Traveland Olsztyn
Vetrex Sokół Kościerzyna
Meble Wójcik Elbląg
Kar-Do Spójnia Gdynia
Warszawianka Warszawa
Real Astromal Leszno
MKS Poznań
MKS Henri Lloyd Brodnica
SMS ZPRP Gdańsk
AZS AWF Biała Podlaska

REKLAMA

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

14
12
12
10
9
9
7
7
7
6
3
2
0
0

Sportowe wyróżnienie dla
człowieka z pasją...

9 października br. w Centrum
Olimpijskim w Warszawie odbyła się gala SPORTOWA POLSKA 2014. Podczas uroczystości jedno z wyróżnień zdobył
elblążanin Bogusław Tołwiński.
Gala „Sportowa Polska” jest okazją
do wyróżnienia ludzi, instytucji, samorządów i firm zaangażowanych
w rozwój sportu w naszym kraju.
Osobna kategoria dotyczy obiektów
sportowych. W tym roku finał jubileuszowej edycji konkursu zorganizowany został w siedzibie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego i zgromadził
ponad 300 gości. Konkurs uświetnili znakomici polscy sportowcy i
olimpijczycy, m.in. Andrzej Supron
(wybitny polski zapaśnik, trener i
sędzia, multimedalista, który zyskał
przydomek „profesor zapasów”),
Marian Woronin (srebrny medalista olimpijski, przez 26 lat najszybszy biały biegacz na dystansie 100
m, obecnie prezes Polskiej Fundacji

Lekkiej Atletyki) oraz Jacek Wszoła
(specjalista w skoku wzwyż, po zdobyciu olimpijskiego złota nazywany
„cudownym dzieckiem Montrealu”).
Nie zabrakło również przedstawicielstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki
– resort reprezentowała Aleksandra
Plucińska, Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Sportowej. Wśród 35.
wyróżnionych Pasjonatów z całej Polski znalazł się właśnie Bogusław Tołwiński, który uhonorowany został za
propagowanie aktywności fizycznej i
zdrowego stylu życia wśród elblążan.
Bogusław Tołwiński jest trenerem
sekcji Triathlonu w MKS”TRUSO”
Elbląg i nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 16. Pan Bogusław jest
także organizatorem przedsięwzięć
– „Piątka dla każdego” i ENDUROMAN. Z racji wykonywanego z pasją
zawodu wychował już wielu zapalonych sportowców. W 2013 roku
otrzymał sportową nagrodę Prezydenta Elbląga.

Start ograł Sambor

Z

espół trenera Antoniego Pareckiego wygrał na wyjeździe 3025 z Samborem Tczew. W klubie było
trochę nerwów związanych z krytyką
ze strony kibiców jednak wygrana w
derbowej rywalizacji poprawiła humory. Start triumfował dzięki lepszej
grze w obronie. W pierwszych minutach spotkania Start zyskał przewagę.
Jednak w 9 minucie był już remis. W
kolejnych sytuacjach bramka za bramkę. W 14 minucie Edyta Szymańska
zdobywa gola mimo zespołowej przewagi gospodyń. Wyrównane starcie aż
do kary dla Hanny Sądej w 27 minucie.

Wówczas bramka z rzutu karnego Justyny Belter. Trafiła również Katarzyna
Pasternak i było 14-11 dla tczewianek.
Do przerwy 15-13. Wydawało się, że
znów słabszy rywal triumfuje z naszym klubem. Przez kilkanaście minut
na tablicy był remis. W 49 minucie trafienie Katarzyny Kołodziejskiej i 23-22
dla Startu Elbląg. Fantastycznie broniła
Ewa Sielicka. Skuteczne akcje Moniki
Aleksandrowicz, Kingi Grzyb, Sylwii
Lisewskiej sprawiły, że Start miał komfortową sytuację. To przełożyło się na
wygraną.
Sambor Tczew - Start Elbląg 25-30

o było wyjątkowe wydarzenie sportowe. Na halę przy ul.
Korczaka ciągnęły tłumy. Pierwsze
starcie Truso Elbląg, zespołu, który
został niedawno zgłoszony do występów w III lidze. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglądali jak
po emocjonującym widowisku elblążanie odnieśli zwycięstwo z Gold
Wings Brokers Politechnika Gdańska.Miejscowy parkiet po raz pierwszy
od półtora roku mógł odczuć jak brzmi
kozioł piłki do koszykówki. Wielu doświadczonych graczy, pasjonatów tego
sportu, wspartych młodymi zawodnikami z Truso miało zaspokoić głód
basketu dla Elbląga. Do tej pory kibice musieli zadowalać się turniejami
towarzyskimi. Jednak mecz o punkty
to zupełnie inna sprawa. - Duże zainteresowanie spotkaniem. Zespół był
wspierany głośnym dopingiem. Było
wielu fanów, nie tylko ze środowiska.

Widać, że jest zapotrzebowanie na
koszykówkę – mówi trener Arkadiusz
Majewski. - Spodziewałem się ciężkiego spotkania. Rywal grał szybkim
atakiem, mocną obroną, była walka na
tablicach. Próbowaliśmy trochę utrudnić rywalizację przeciwnikowi. To się
udało. Zwycięstwo podbudowało zespół. Do tego spotkania przygotowywaliśmy się tylko dwa tygodnie jednak
zdołaliśmy zwyciężyć – wyjaśniał.
Przez większość spotkania wynik oscylował w okolice remisu. Na trzy sekundy przed końcem, gospodarze objęli
dwupunktowe prowadzenie. Jednak
Politechnika nie zdołała celnie rzucić.
Truso Elbląg - Gold Wings Brokers
Politechnika Gdańska 61-59 (19:17,
14:16, 14:17, 14:9) Truso Elbląg: Prokurat 21, Jakubów 14, Budziński 11, Pożarycki 8, Giebień 5, Huber
2, Tuński, Jastrzębski, Kopycki, Pawlak

(15-13) Sambor: Kordunowska Lupa, Wiercioch – Belter 6, Skonieczna 6, Pasternak 3, Olszowa 3, Tomczyk
3, Bilenia 2, Strzałkowska 1, Krajewska
1, Szulc, Nowicka, Łukasik. Start: Sie-

licka, Kędzierska – Waga 5, Kołodziejska 5, Szymańska 4, Aleksandrowicz
3, Lisewska 3, Grzyb 3, Mielczewska
2, Sądej 2, Wolska 2, Żakowska 1, Jędrzejczyk, Szopińska.
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Olimpia znów

z czterema bramkami

O

limpia Elbląg wygrywa 4-0 z KS
Wasilków. Bramki zdobywali
Łukasz Pietroń, Kamil Piotrowski,
Kirył Raduszko i Kamil Graczyk.
Zespół trenera Adama Borosa poradził sobie z beniaminkiem jednak
większość bramek zdobył w końcówce spotkania.
Jak zdobywano bramki?
1-0 33 minuta – Anton Kołosow zagrywał ze skrzydła do Pietronia, który
strzałem z pola karnego zdobył bramkę 2-0 79 minuta – Piotrowski strzelił z bliska pod poprzeczkę i zdobył
bramkę 3-0 81 minuta – Faulowany
w polu karnym Kołosow i Graczyk
wykorzystuje okazję 4-0 88 minuta

– Raduszko wszedł na boisko i chwilę
potem w sytuacji sam na sam posłał
piłkę do bramki przeciwnika.
Dlaczego wygrała Olimpia?
Rywal to jeden z najsłabszych zespołów w III lidze. Dotychczas zdobył tylko 6 bramek. To było widać w rywalizacji z Olimpią. Od pierwszych minut
emocje trwały aż do zdobycia bramki
przez elblążan. Wówczas gol Pietronia
był ważny, ponieważ zespół gospodarzy nie mógł wykorzystać przewagi w
pierwszej części spotkania. W dalszej
części Wasilków stać było tylko na jedną akcję, w której Kacper Tułowiecki
uprzedził napastnika. Olimpia Elbląg
była faworytem i nie miała kłopotów

Najpierw był pomysł, teraz są efekty.

Meblarze liderem w III lidze

Puchar świata w piłce

siatkowej zawitał do Elbląga

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3489

S

ymbol zwycięstwa Polaków na
Mistrzostwach Świata w Piłce
Siatkowej krąży po naszym kraju.
Tym razem zawitał do Elbląga, gdzie
w Centrum Sportowo-Biznesowym
przy ul. Grunwaldzkiej 135 każdy
mógł sobie z nim zrobić pamiątkowe
zdjęcie.
Puchar, wykonany ze złota i platyny swoją podróż po Polsce rozpoczął
wczoraj rano, gdy pojawił się w Iławie.
Następnym przystankiem był Elbląg, a
dziś trofeum trafi do Braniewa. To jednak nie koniec, bowiem w sumie symbol zwycięstwa polskich siatkarzy ma
pojawić się w dziesięciu polskich mia-

stach. Kto sprawił, że mieliśmy możliwość podziwiać zwycięskie trofeum w
CSB? Wszystko dzięki staraniom olsztyńskiej Warmińsko-Mazurskiej Federacji Piłki Siatkowej i elbląskiego Integracyjnego Klubu Sportowego „Atak”.
Na początku, po krótkim wstępie Jerzego Mroza, prezesa Fundacji Huberta
Wagnera, dokonano projekcji fragmentu finałowego meczu polskich siatkarzy,
następnie przyszedł czas na zdjęcia. Jak
zareagowali mieszkańcy Elbląga na niecodziennego gościa? Ilość zrobionych
zdjęć i kolejki chętnych czekających, by
upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie
będzie chyba najlepszy komentarzem.

Jak widać, gdy spotkają się odpowiedni ludzie, których łączą wspólne
zainteresowania, należy zakładać,
że to, co robią wspólnie ma szanse
powodzenia. Tak jest w przypadku
zespołu Meble Wójcik II Elbląg, który gra w III lidze piłkarzy ręcznych.
Teraz miejscowi pasjonaci nie tylko
bawią się tym sportem, ale potrafią
wygrywać. Na parkiecie w hali MOS
odbyło się pierwsze spotkanie tego zespołu w Elblągu. Klub rywalizował z
UKS Olimp Bolszewo i zwyciężył 4428. To było kolejne pewne zwycięstwo
Meblarzy, którzy bezsprzecznie są jednym z największych kandydatów do
promocji w tym sezonie. Podopieczni
Andrzeja Rusznickiego dopiero w 3
kolejce dostali szanse zaprezentowania swoich nieprzeciętnych umiejętności przed licznie zgromadzoną elbląską publicznością. Debiut wypadł
okazale, chociaż początek meczu nie
wskazywał na tak wysoką wygraną.
Co prawda w 10 minucie po bramkach Ariela Wiśniewskiego oraz Piotra Sadowskiego elblążanie prowadzili
już 7:2 jednak w kolejnych 5 minutach
to goście odpowiedzieli czterema trafieniami przy zaledwie jednym gospodarzy. Jak się później okazało był to
ostatni przestój w grze Meblarzy. Następne 7 minut I połowy to prawdziwy
koncert gry Elblążan. Znakomicie w
bramce spisywał się Adam Kozik, który odbijał trudne rzuty przeciwników.
Efektowne akcje podobały się licznej
widowni. Były częste brawa. Po pierwszej połowie 25-11 dla Meblarzy.
W drugiej części zawodnicy Andrzeja Rusznickiego kontrolowali przebieg rywalizacji, prowadząc nawet 20
bramkami 34-14. Jednak tempo nie
było zbyt narzucane przez gospodarzy.
To sprawiło, że rywal zdołał rzucić kilka bramek. W 54 minucie 40 bramkę
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zdobył Piotr Sadowski. W sumie elblążanie wygrali 44-28 i zajmują pierwsze
miejsce w III lidze. Kolejne spotkanie
przed własną publicznością Meblarze
rozegrają 15 października z MLKS Borowiak Czersk, a wcześniej w 4 kolejce
spotkań Meble Wójcik II czeka kolejny wyjazd, tym razem do Morąga na
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z ograniem Wasilkowa, który głównie
skupiał się na obronie, próbując zagrozić w sporadycznych kontratakach.
Wzmocnienia - Piotrowski znów pokazał się z dobrej strony, zdobywając
bramkę, strzelając, stwarzając sytuacje. Oprócz niego trener może być
zadowolony z Kołosowa, który bierze
udział w wielu bramkowych akcjach
gospodarzy czy Raduszki, który w
rezerwach zaprezentował się kiepsko
jednak na tym szczeblu potrafił udowodnić szkoleniowcowi, że jest wartościowym zawodnikiem.

Olimpia Elbląg
– KS Wasilków 4-0 (1-0)
Bramki: Pietroń 33’, Piotrowski 79’,
Graczyk 81’ - k., Raduszko 88’
Żółte kartki: Maciążek, Szuprytowski, Pietrewicz – Kuleszczyk, Dąbrowski Czerwona kartka: Szuprytowski
90’ za drugą żółtą

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3484

mecz z UKS Jedynka.
Meble Wójcik II Elbląg – Olimp Bolszewo 44-28 (25-11) Meble Wójcik II
Elbląg: Kozik, Smoliński – Grynis 10,
Sadowski 6, Janowicz 6, Grzybek 6,
Sieńkowski 4, Borsukowicz 4, Chudzikowski 3, Rusznicki 2, Wiśniewski 2,
Nikoporowicz 1.
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