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To koniec
Święta Chleba?

WYDARZENIA

Insp. Marek Osik „Ubiegły rok był pracowity dla elbląskich policjantów”
To oni stoją na straży porządku publicznego i bezpieczeństwa w mieście.
Mowa rzecz jasna o policjantach. W
ostatnim czasie wzrosło zaufanie elblążąn do funkcjonariuszy, co przekłada się nie tylko na wyniki policyjnych
ankiet, ale i pomoc w ujmowaniu przestępców czy udaremnianiu wykroczeń
poprzez wcześniejsze ostrzeganie o
podejrzanej aktywności... str. 3

Uczniowie ZSO udowodnili, że talent
niejedno ma imię - 21 stycznia 2015

duża scena Kina Światowid należała
do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu. Pokazali oni,
że talent to coś więcej niż umiejętności. To także zdolność dzielenia się
emocjami z innymi. Tego właśnie doświadczali widzowie podczas szóstej
już edycji Festiwalu Talentów. str. 13
REKLAMA

Ś

więto Chleba - największa impreza
cykliczna w mieście. Zawsze organizowana z tak zwaną “pompą” - setki
wystawców, tysiące zwiedzających. Na
stałe wpisała się w obraz Starego Miasta. W tym roku może ona wyglądać
diametralnie inaczej. Powód? Brak
pieniędzy. Pieniędzy unijnych. 60 tys.
zł - taka kwota widnieje w projekcie
miejskiego budżetu na organizację te-

gorocznego Święta Chleba. To zdecydowanie za mało. W latach ubiegłych
dodatkowe pieniądze pozyskiwano ze
środków unijnych. Łącznie 375 tys. zł
plus wspomniane 60 tys. zł ze środków własnych. Dziś pieniędzy z UE
już nie ma, więc Departament Kultu-

ry, Sportu i Turystyki rozpoczął starania o pozyskanie sponsorów - nawet
tych spoza Elbląga. Leszek Sarnowski,
dyrektor Departamentu przyznał, że
potrzeba przynajmniej 300 tys. zł. Co
to oznacza? Wystawcy będą musieli
zapłacić za wynajęcie stoiska podczas

Święta Chleba - to raz. Dwa - tegoroczna edycja Święta Chleba to niespodzianka (nie wiadomo ilu i czy w
ogóle uda się pozyskać sponsorów).
Trzy - możemy się spodziewać, że takiej imprezy jak ubiegłoroczna edycja
już nie uświadczymy.

w takiej formie - raczej TAK
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Protesty wyborcze
w większości przypadków nie uwzględnione

P

owracamy do sprawy, o której
informowaliśmy pod koniec listopada minionego roku. Przypomnijmy: nauczyciel do swojej 14-letniej uczennicy wysłał przeszło 400
maili. Cała sprawa wyszła na jaw,
gdy dziewczyna zgłosiła sprawę na
policję. Sąd wydał już wyrok w tej
sprawie. Nauczyciel jednego z elbląskich gimnazjów do swojej uczennicy wysłał przeszło 400 maili. Prócz
wiadomości, w załącznikach dziewczyna mogła znaleźć m.in. swoje
zdjęcia oraz wyznania miłosne w jej
kierunku. Nękanie trwało od maja.
Na początku 14-latka nie wiedziała skąd pochodzą wiadomości. Gdy
zaczęła się domyślać, że chodzi o jej
nauczyciela, zgłosiła sprawę na policję. Mężczyzna przyznał się do winy,

D
J

ak informuje nas Dorota Zientara z
Sądu Okręgowego w Elblągu żaden
z dwudziestu protestów wyborczych
już rozpatrzonych nie został uwzględniony. W dalszym ciągu Sąd rozpoznaje protest m.in. Obywatelskiego
Elbląga oraz komitetu Obywatelski
Elbląg. Dlaczego tak wiele zgłoszeń
jest oddalanych? Do elbląskiego Sądu
Okręgowego wpłynęło łącznie 25 protestów wyborczych. Dwadzieścia z
nich już zostało rozpatrzonych, jednak
żaden nie został uwzględniony. Zientara tłumaczy, że w wielu przypadkach
powodem były braki formalne, które
w stosownym czasie nie zostały uzupełnione przez zgłaszających. Wśród
odrzuconych wniosków był również
protest Mariusza Lewandowskiego,
który w czasie minionych wyborów zasiadał w Miejskiej Komisji Wyborczej.
Jego nagranie audio dokumentujące
domniemane nieprawidłowości było

cytowane przez większość ogólnopolskich mediów. Mariusz Lewandowski
zarzucał m.in. że urny wyborcze były
niezabezpieczone w odpowiedni sposób. Udowodnił to jeden z elbląskich
portali, który w materiale video pokazał urny zaklejone wyłącznie plasteliną.
Faktem jest, że w dogrywce pomiędzy
Jerzym Wilkiem a Witoldem Wróblewskim błędy te naprawiono. Dorota
Zientara w rozmowie z naszą redakcją
tłumaczy, że skarżący nie dostarczył
odpowiednich dowodów na potwierdzenie swoich zarzutów. To właśnie na
skarżącym leży ten obowiązek. Jeden z
protestów złożył kandydat Obywatelskiego Elbląga Edmund Szwed. Pełnomocnik ugrupowania - drugi. Obydwa
w dalszym ciągu mają status „do rozpoznania”. Zientara tłumaczy, że sprawy te przeciągają się m.in. ze względu
na bardzo długi okres świąteczno-noworoczny.

Był pijany i prowadził auto
Zatrzymany dzięki innemu kierowcy

K

ilka dni temu, gdy za oknem
panowała aura zimowa, jeden
z kierowców zauważył jadące przed
nim auto z prędkością… 20-25
km/h. Nie byłoby w tym nic dziwnego (silne opady śniegu) gdyby nie
fakt, że samochód “tańczył” na ulicy
od krawężnika do krawężnika. Kierowca postanowił zadzwonić na policję. Pogoda za oknem zmienia się
z dnia na dzień. Jednego wieczoru
mamy silne opady śniegu, następnego termometry wskazują ponad
REKLAMA

7 stopni. W takich warunkach skupienie za kierownicą musi być na
najwyższym poziomie. Nigdy nie
wiemy kiedy zaskoczą nas opady
śniegu. Kilka dni temu zima przypomniała o sobie przynosząc obfite
opady śniegu. W kilkanaście minut
ulice zrobiły się białe i bardzo śliskie. O kolizję było nietrudno, droga hamowania pojazdu znacznie się
wydłużyła. W pewnym momencie
na ulicy Bema jeden z kierowców
zauważył przed sobą samochód oso-

o niecodziennej sytuacji doszło
na przejściu granicznym w Grzechotkach. Celnicy zatrzymali Rosjan,
którzy chcieli wjechać do Polski. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
po dokładniejszym przeszukaniu samochodu nie okazało się, że w aucie
ukrytych jest ok. 50 tys. euro i tyle
samo dolarów. Małżeństwo tłumaczyło, że jedzie na zakupy do Gdańska.
Na przejściu granicznym w Grzechotkach zatrzymało się auto marki volvo.
Kierujący pojazdem Rosjanin wraz z
małżonką i dzieckiem chcieli wjechać
do Polski, bo - jak tłumaczyli celnikom - planują zrobić zakupy w Gdańsku. Początkowo nic nie wskazywało
na to, że ta kontrola będzie inna niż
wszystkie. Czujni pracownicy służby
celnej zdecydowali, ze przeszukają
auto. W efekcie znaleźli ukryte w aucie pieniądze. W sumie oszacowano,
że w pojeździe znajduje się ok. 50 tys.
euro i 51 tys. dolarów amerykańskich.
Prawo unijne zakłada, że każdy, kto
wjeżdża lub wyjeżdża z terytorium
Unii Europejskiej, zobowiązany jest
do poinformowania funkcjonariuszy

bowy marki Daewoo, które jechało
z prędkością maksymalnie 20-25
km/h. Nie było w tym nic dziwnego - niektórzy kierowcy decydują się
nie zmieniać ogumienia na zimowe,
czego efekty widzimy później. Daewoo skręciło z Bema w prawo, w kierunku stadionu Olimpii. Kierujący
pojazdem wyraźnie nie panował nad
autem. Daewoo krążyło od jednego
do drugiego krawężnika. Kierowca nie mógł określić środka jezdni.
Kierowca jadący za nim postanowił
zadzwonić na policję. Patrol zatrzymał daewoo do kontroli na ulicy Piłsudskiego. Okazało się, że kierujący
w tak niesprzyjających warunkach
prowadził auto po spożyciu alkoholu. Został przetransportowany na
komendę policji celem dokładnego
zbadania alkomatem stacjonarnym.
Warto wspomnieć również o tym,
że w daewoo znajdowała się jeszcze
jedna osoba, pasażerka, która jechała z pijanym kierowcą. Co mogłoby
się wydarzyć, gdyby nie postawa
jednego z kierowców? Nie wiadomo.
Faktem jest, że pijany kierowca na
śliskiej nawierzchni mógłby nie zdążyć zareagować zbyt wcześnie gdyby np. na pasach pojawił się pieszy.
Mogło dojść do tragedii. Dzięki jednemu telefonowi tej nocy uniknięto
tragedii.

48-letni nauczyciel za nękanie

uczennicy zapłaci 2 tys. zł.

przed sądem tłumaczył się, że po
prostu… zakochał się w nastolatce.
Dodał, że wierzy, że w przyszłości będzie tworzył parę ze swoją uczennicą.

Za stalking, czyli uporczywe nękanie
drugiej osoby, sąd skazał 48-latka na
karę grzywny w wysokości 2 tys. zł.
Groziło mu do trzech lat więzienia.

Na zakupy do Gdańska

z 50 tys. euro ukrytymi w samochodzie

służby celnej o posiadaniu gotówki w
kwocie wyższej lub równej 10 tys. euro
lub ekwiwalentu tej kwoty w innej
walucie czy akcjach, obligacjach, czekach podróżnych. Przepisy, o których
mowa, ustanowiono głównie po to, by
pomagały w zwalczaniu nielegalnego przepływu gotówki (przykładem

może być działalnośc przestępcza przemyt lub pranie „brunych” pieniędzy). Rosjanin, kierujący pojazdem
marki volvo, musiał wypełnić stosowną deklarację. Za zatajenie posiadania
kwoty, o której mowa była wcześniej,
celnicy nałożyli na niego mandat w
wysokoci 3,5 tys. zł.

Zaczepiał i bił przechodniów

oraz uszkodził samochód

P

olicjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Elblągu zatrzymali Marcina L., który pobił kobietę i
mężczyznę, a następnie uszkodził
innemu pokrzywdzonemu samochód. 26-letni sprawca wczoraj usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia ciała
i jeden zarzut uszkodzenia mienia.
Przyznał się. W sobotę dyżurny elbląskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pijanym agresorze, który
na ulicy Dolnej pobił mężczyznę,
uszkodził samochód oraz zaczepia
innych przechodniów prowokując
do bójki. Na miejsce udał się patrol i zatrzymał awanturnika. Jak
się później okazało 26-letni Marcin
L. z Elbląga bez powodu zaczepił
przechodzącą chodnikiem kobietę,
złamał jej nosa, a następnie pobił

jej konkubenta, który słysząc krzyki
kobiety wybiegł z domu, aby jej pomóc. Syn kobiety, który przyjechał
akurat w odwiedziny chciał również
powstrzymać agresora, ale ten od
razu podszedł do samochodu i kopnięciem uszkodził reflektor. Funkcjonariusze zatrzymali nietrzeźwego
mężczyznę, który miał ponad 2,4
promila alkoholu w organizmie, a
następnie osadzili w policyjnym
areszcie. Wczoraj Marcin L. usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia ciała
i jeden zarzut uszkodzenia mienia.
Przyznał się. Nie potrafił jednak
wyjaśnić przyczyn swojej agresji.
Za popełnione przestępstwa uszkodzenia ciała grozi Marcinowi L. kara
do 2 lat pozbawienia wolności, a za
uszkodzenie mienia - do 5 lat.
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Insp. Marek Osik
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„Ubiegły rok był pracowity
dla elbląskich policjantów”

T

o oni stoją na straży porządku
publicznego i bezpieczeństwa
w mieście. Mowa rzecz jasna o policjantach. W ostatnim czasie wzrosło
zaufanie elblążąn do funkcjonariuszy, co przekłada się nie tylko na
wyniki policyjnych ankiet, ale i pomoc w ujmowaniu przestępców czy
udaremnianiu wykroczeń poprzez
wcześniejsze ostrzeganie o podejrzanej aktywności w okolicy. Dziś
policjanci podsumowali rok swojej
pracy. Ubiegły rok był bardzo ciężki,
pracowity dla policjantów i pracowników wszystkich komórek organizacyjnych. Tym zdaniem rozpoczął
dzisiejszą odprawę insp. Marek Osik,
Komendant Policji w Elblągu. Co należy rozumieć przez „ciężki i pracowity
rok”? Doskonale oddają to statystyki,
które zaprezentowano na dzisiejszym
spotkaniu. Wynika z nich, że wzrosła
liczba popełnianych przestępstw. W
roku 2014 zanotowano 5007 przypadków łamania prawa. Odnotowano
mniej kradzieży, ale i tak ich liczba nie
spadła poniżej 760 w skali roku. Wzrosła za to liczba przestępstw, związanych

REKLAMA

z narkotykami z 261 (2013) na 278
(2014). Jest to dość niepokojący sygnał, jednak wytężona praca policjantów pozwoliła na niemal stuprocentową wykrywalność wspomnianych
czynów. Zwrócono również uwagę
na dość znaczny spadek liczby przestępstw drogowych. o ile w roku 2013
zanotowano ich 411, o tyle w roku następnym było ich już tylko 341. Wyraźnie spadł również odsetek przestępstw
z udzialem nieletnich o prawie 200
przypadków w porównaniu z rokiem
2013. Jakie zadania stawiają sobie policjanci w rozpoczynającym się roku? W
świetle ostatnich wydarzeń na świecie
ale i tuż za granicami kraju, komenda chce przygotować swoich funkconariuszy do rozpoznawania i reakcji
na zagrożenia terrorystyczne (w tym
celu planowane są stosowne ćwiczenia). Podjęto również decyzję o tym,
by wobec sprawców, którzy w sposób
rażący naruszają przepisy ruchu drogowego, stosować skuteczne represje.
Kolejnym ważnym zadaniem jest walka z cyberprzestępczością. Insp. Adam
Kołodzejski, zastępca Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
przyznał: Do tego wszystkiego zarówno olsztyńscy, jak i elbląscy policjanci,
muszą się dostosowywać, do nowych
zagrożeń, do wyzwań, które ich czekają. Przejawem tego jest chociażby powołanie nowego Wydziału do Spraw
Cyberprzestępczości w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Już od pewnego czasu zauważamy
zwiększającą się ilość przestępstw internetowych. Jest to obszar, w którym
przestępcy znajdują coraz szersze pole
do popisu. Nie możemy pozostawać w
tyle, staramy się dotrzymać im kroku,
a w miarę możliwości wyprzedzać ich
działania. Podczas dzisiejszej odprawy
zwrócono również uwagę na to, jak
ważna jest współpraca między służbami mundurowymi. Wskazywano
ilość interwencji, któe zakończyły się
powodzeniem dzięki współdziałaniu
Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i in.
Wskazywano także na to, iż z powodzeniem podjęto w roku 2014 ponad
2,5 tys. interwencji w oparciu o nagrania miejskiego monitoringu. Ich

liczba wzrosła, bowiem w roku 2013
policjanci interweniowali ponad 1,9
tys. razy. Po przedstawieniu dokonań
policjantów w roku ubiegłym, głos
zabrał wiceprezydent Janusz Nowak:
Dziękuję wam za waszą ciężką pracę
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Szkoda tylko, że wielu z nich nie
ma pojęcia o waszych dokonaniach.
Może więc warto by było udostępnić
im treść dzisiejszych prezentacji. w
formie drukowanej publikacji lub w
internecie. Wówczas dowiedzieliby się,
jak wielki wysiłek wkładacie w to, by

ulice naszego miasta były bezpieczne.
Komendant Policji w Elblągu zapowiedział, że rozważy tę propozycję. Także
Starosta Elbląski Maciej Romanowski
chciał złożyć wyrazy uznania dla elbląskich funkcjonariuszy i zapewnił
również o woli wsparcia i pomocy w
działaniach: My ze strony samorządu
powiatowego deklarujemy wolę dalszej pomocy i współpracy, tak finansowej jak i rzeczowej. Nie będzie zniżek
w obecnej kadencji do 2018 roku, ani
w kwestii środków finansowych, ani
rzeczowych.
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Elbląg pięknieje dzięki rewitalizacji

P

rawie 80 mln złotych – tyle wynosi wartość projektów związanych z
rewitalizacją Elbląga, na które pozyskane zostały fundusze unijne w ramach
RPO Warmia – Mazury na lata 2007 2013. Kwota otrzymanego wsparcia to
ponad 50 mln zł. Dzięki tym środkom
udało się między innymi odbudować
Ratusz Staromiejski, zrewitalizować
plac katedralny oraz wieżę Katedry Św.
Mikołaja w Elblągu, dawny Kościół i
Klasztoru Dominikanów, w którym

Zakrzewo. Zostały one wykorzystane
między innymi na termomodernizację budynków, remonty klatek schodowych, zakup solarów, zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych, czy
adaptację pomieszczeń i wyposażenie
świetlic osiedlowych. - Bardzo się cieszę, że największe elbląskie spółdzielnie
mieszkaniowe tak aktywnie włączyły
się w rewitalizację swoich terenów.
Myślę, że efekty tej pracy są widoczne
dla wszystkich mieszkańców naszego

o raz pierwszy o wybrzuszeniu
na Moście Dolnym pisaliśmy
rok temu. Do tematu cyklicznie powracaliśmy przy okazji wystąpienia
kolejnych usterek. Za każdym razem
miasto korzystało z napraw gwarancyjnych. Historia zatacza koło – dziś
mulda widoczna jest w dwóch miejsach: na chodniku dla pieszych oraz
na przejeździe samochodowym. W
artykule Michała Libudy, który kilka
miesięcy temu opisywał pęknięcia
na Moście Dolnym, Urząd Miejski w
osobie Łukasza Mierzejewskiego tłumaczył: - Zachowanie się nawierzchni na Moście Dolnym (w ciągu ul.
Studziennej) wynika z różnicy w rozszerzalności materiałów użytych do
budowy mostu. W okresie podwyższonych temperatur kostka dębowa
traci naturalną wilgotność i się kurczy, natomiast konstrukcja stalowa
mostu, do której kostka została przyklejona, ulega rozszerzaniu. Powoduje to obluzowanie się kostki. Inwestycja jako całość została odebrana w
lipcu zeszłego roku. Od tamtego czasu sytuacja na moście jest ciągle monitorowana, aby zbadać zachowanie
się kostki dębowej w rożnych warunkach atmosferycznych na przestrzeni
całego roku. Rzecznik zaznaczył, że
pęknięcia kostki mają niewielki związek z ruchem samochodowym. Od

Kolejne wybrzuszenie na Moście Dolnym

Co się dzieje?

kilku dni na Moście kierowcy mogą
odczuć wyraźną muldę mniej więcej
w połowie przejazdu. Druga z nich
występuje na chodniku dla pieszych.
Tym razem Rafał Maliszewski z UM
tłumaczy, że problem jest znany,
lecz z powodu warunków atmosferycznych naprawa będzie musiała
poczekać. Rzeczywiście od pewnego
czasu dębowa kostka na tym moście
ulega wybrzuszeniu. W obecnych
warunkach atmosferycznych, naprawa tego wybrzuszenia mijałaby się z

celem. Nawierzchnia mostu zostanie
naprawiona po wiosennych przeglądach technicznych - nie ma tu jeszcze
określonej konkretnej daty, będzie to
uzależnione od warunków atmosferycznych. I dodaje: Most jest jeszcze
na gwarancji - do 2016 roku - więc
miasto nie poniesie kosztów tej naprawy. Co dzieje się z Mostem, że po
raz kolejny kwalifikuje się on do naprawy? Czy „wychodzą na wierzch”
(w sensie teoretycznym i dosłownym)
błędy popełnione przy budowie?

Uzdrowisko we Fromborku?

Wszystko na to wskazuje
D

obecnie mieści się Centrum Sztuki
GALERIA EL, wyremontować dachy
budynków Szpitala Miejskiego, czy wybudować infrastrukturę dydaktyczną
Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Elbląskiej. Z trzech projektów,
mimo przyznanego dofinansowania
władze miasta poprzedniej kadencji
zrezygnowały, tłumacząc to koniecznością wprowadzenia oszczędności w
budżecie miasta. Dotyczyły one rewitalizacji Wyspy Spichrzów, Parku Planty oraz budowy dróg na Modrzewinie
Południe. Znaczna część pozyskanych
funduszy - ponad 19 mln zl. trafiła
również do trzech spółdzielni mieszkaniowych – ESM Sielanka, Nad, Jarem i
REKLAMA

miasta. Mam nadzieję, że w rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej uda się pozyskać kolejne środki
na rewitalizację. Chcielibyśmy, aby
aplikowały o nie również wspólnoty
mieszkaniowe – podkreśla Prezydent
Elbląga Witold Wróblewski. Podstawą
ubiegania się unijne wsparcie, tak jak w
poprzedniej perspektywie będzie Lokalny Program Rewitalizacji, który jest
właśnie przygotowywany. W najbliższym czasie władze miasta planują
spotkanie ze spółdzielniami i zarządcami wspólnot w celu rozpoznania ich
potrzeb oraz szczegółowego przedstawienia nowych unijnych wytycznych w
tym zakresie.

ecyzją Rady Ministrów Frombork ma otrzymać
status obszaru ochrony
uzdrowiskowej.
Jeśli miasto zrealizuje
wszystkie potrzebne
projekty i wybuduje
obiekty dla kuracjuszy,
może sie stać drugim
po Gołdapie uzdrowiskiem w województwie
warmińsko-mazurskim. Na wtorkowym
posiedzeniu rządu zapadła decyzja, by nadać miastu Frombork
status obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Rada
Ministrów chce również, by do wspomnianego obszaru włączyć
wsi Bogdany i Ronin.
Burmistrz Fromborka przyznaje, że długo
czekała na tę chwilę i upatruje w niej
szanse dla miasta, zarówno na utowrzenie uzdrowiska jak i stworzenie
miejsc pracy dla fromborczan. Samorząd ma nadzieję, że usytuowanie miasta w sąsiedztwie wód mineralnych, jak
i dogodny klimat, wpłyną na rozwój
turystyki w tym regionie. Z uwagi na
bliskie sąsiedztwo przejścia granicznego Gronowo-Mamonowo, a co za tym
idzie również Obwodu Kaliningradzkiego, z zabiegów, proponowanych w
uzdrowisku, mogliby skorzystać również Rosjanie. Gmina dokłada wszelkich starań, by stworzyć odpowiednie
warunki pod inwestycje związane z
budową kompleksu uzdrowiskowego.
Dopiero po wybudowaniu zakładu

leczniczego i utworzeniu odpowiedniej
infrastruktury Frombork może uzyskać status uzdrowiska. Gmina uzyskała już środki w wysokości 4,5 mln zł z
Programu Innowacyjna Gospodarka.
Pieniądze mają być przeznaczone na
uzbrojenie terenu o powierzchni ok 10
ha. Działania te planowo mają zostać
ukończone do czerwca bieżącego roku.
Warto wspomnieć, że plany na temat
Fromborka jako miasta uzdrowiskowego powstały już pod koniec ubiegłego wieku (w latach 90. - przyp. red.).
W roku 2010 utworzono spółkę Wodociągi Fromborskie, której zadaniem
jest eksploatacja wód mineralnych.
Wydane dwa lata później świadectwo
Państwowego Zakładu Higieny zawie-

rało zapis, że tamtejsze wody termalne
mogą znaleźć zastosowanie w zabiegach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. W 2013 roku Minister
Zdrowia wydał decyzję, na mocy której
potwierdzono lecznicze właściwości
wód w okolicach Fromborka. Uzdrowisko w założeniu ma być miejscem,
do którego przyjeżdżaliby pacjenci z
urazami narządku ruchu, chorobami
reumatologicznymi czy układu nerwowego i naczyń obwodowych. Na
chwilę obecną jedynym uzdrowiskiem
w naszym województwie jest Gołdap.
O status uzdrowiska oprócz Fromborka starają się również takie miasta jak
Lidzbark Warmiński, Górowo Iławieckie i Miłomłyn. (źródło: onet.pl).

INWESTYCJE więcej informacji na www.elblag.net

Zmodernizowany pasaż

na Gwiezdnej
na razie bez monitoringu

C

zterdzieści lat – tyle czasu musieliśmy czekać na modernizację pasażu przy ulicy Gwiezdnej. Jest on jednym
z centralnych przejść w mieście. Prace
wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego. Całkowity koszt remontu to
549 tys. zł. Projekt modernizacji pasażu zgłosił do Budżetu Obywatelskiego
Krzysztof Jaworski na co dzień znany
z wiadomości radia Eska. Jego ideę
poparło 385 mieszkańców tego okręgu. Urząd Miejski wraz ze Spółdzielnią
„Sielanka”, która dołożyła do inicjatywy
89 tysięcy złotych, ogłosił przetarg. Prace wystartowały i miały zakończyć się
jeszcze przed końcem roku. Na przeszkodzie stanęła kolizja na sieci energetycznej. Przełożenie kabla, wspólnie
z zakładem energetycznym, zajęło trochę czasu. To jednak pieśń przeszłości.
Dziś pasaż na Gwiezdnej zyskuje swój
ostateczny wygląd. Pojawiły się „zakręcone” ławki, nowe oświetlenie, nowa
kostka brukowa. W dużych donicach
zostaną zasadzone ozdobne kwiaty i
małe krzewy. Już dziś całość prezentuje się bardzo ładnie. Jak informuje nas
Rafał Maliszewski z biura prasowego
Urzędu Miejskiego w ramach budżetu
obywatelskiego monitoringu na pasażu
REKLAMA

przy Gwiezdnej na razie nie będzie. W
budżecie nie zaplanowano środków na
ten cel i na razie planów takich w ogóle nie ma. Warto zainwestować w takie
rozwiązanie w przyszłości po to, aby
nowy pasaż nie stał się celem wandali. Cała inwestycja to koszt 549 tys. zł:
400 tys. zł z budżetu obywatelskiego, 89
tys. zł z SM „Sielanka” oraz 60 tys. zł z
oszczędności na innych zadaniach w
ramach budżetu obywatelskiego.
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ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3704

Zadaszenie boiska
przy ZSO nr 2 nabiera kształtów

F
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3738

irma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03
Antoni Klecha wzięła się do pracy,
czego efekty już widać. Wykonała już
szkielet zadaszenia boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
2. Kształtów nabiera również przybudówka, stanowiąca budynek szatniowo - socjalny. Działająca na rynku
już od 24 lat firma Antoniego Klechy
wzięła się do pracy i zadaszenie boiska
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 powoli nabiera kształtów.
Nad boiskiem góruje szkielet konstrukcji, a tuż przy nim rozpoczęto
budowę pomieszczenia, służącego w
niedalekiej przyszłości uczniom m. in.
jako szatnia. Niedalekiej, bowiem termin ukończenia inwestycji upływa już

10 lutego. Projekt zadaszenia boiska
to efekt prac elbląskiej firmy EURO PROJEKT Zbigniew Kuśmierz. Osobny projekt mgr inż. arch. Piotra Rzeczyckiego stanowiły plany zaplecza
szatniowo-sanitarnego. Autorski projekt firmy EURO - PROJEKT stanowi
także boisko o sztucznej nawierzchni,
nad którym budowane jest wspomniane zadaszenie. Koszt powyższych
prac, stanowiących drugi etap inwestycji, razem z pierwszym etapem inwestycji, obejmującym m. in. modernizację nawierzchni boiska, szacuje
się na ponad milion zł. Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami, jakie
zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej, zadaszenie boiska ma mieć
formę lekkiej hali namiotowej.
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Zalegasz z czynszem? Możesz go odpracować
„Raz na wozie, raz pod wozem” - głosi stare porzekadło. Sytuacje w życiu
bywają różne i czasem problemy nawiedzają nas niczym nocne koszmary.
Największym z nich jest brak pieniędzy i ogólnie trudna sytuacja w rodzinie. Sprowadza się to częstokroć do
tego, że mamy problem z uregulowaniem zaległości za czynsz. Na szczęście
urzędy w wielu miastach chcą ułatwić
spłatę długów. Ostatnimi czasy z pracą
nie jest najlepiej, choć sytuacja ta zmienia się w zależności od województwa.
Problem braku zatrudnienia przekłada
się z oczywistych względów na brak

pieniędzy. Bez nich zaś, oprócz niemożności zakupu produktów spożywczych czy innych, nie można zapłacić
rachunków, w tym także czynszu. Mając na uwadze ogólnie trudną sytuację
w kraju, poszczególne miasta i właściwe im urzędy stworzyły tzw. programy
naprawcze. Zakładają one stworzenie
możliwości spłaty zaległości czynszowy. Takie programy powstały m.
in. w Krakowie, Lublinie, Cieszynie,
Ełku, Gdańsku i oczywiście w Elblągu.
Mimo to nie można mówić o tym, by
odniosły one sukces. W wielu miastach
lokatorzy nie płacą czynszu po kilka lat

„Zabrać im prawo jazdy!”
Polacy o pijanych kierowcach

N

a zlecenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych instytut Ipsos
przeprowadził badania, z których
wynika, że niemal wszyscy ankietowani (dokładnie 96 %) są za tym, by
natychmiast odbierać prawa jazdy recydywistom w jeździe pod wpływem
alkoholu. Grupa badanych liczyła
ponad tysiąc osób. Z roku na rok w

kraju rośnie liczba wypadków, spowodowanych przez pijanych kierowców. Policja robi, co może, by takich
zdarzeń było jak najmniej. Polacy są
coraz bardziej zbulwersowani tym,
co dzieje się na drogach. Dodatkowe
badania ankietowe wskazały, że 46 %
respondentów jest zdania, iż kontrole
policjantów pod względem nietrzeź-

i ani myślą robić coś w kierunku spłaty zadłużenia. Muszą się jednak liczyć
z konsekwencją takich decyzji, czyli
wszczęciem wobec nich postępowania
windykacyjnego. Program naprawczy,
który ma dać dłużnikom możliwość
uregulowania należności zakłada, że
za każdą godzinę określonej pracy na
rzecz danej organizacji czy instytucji,
zadłużenie zmniejszy się o określoną
sumę. W Gdańsku wspomniany program wprowadzono w roku 2008. Na
początku nie cieszył się zainteresowaniem dłużników ze względu na niskie
stawki godzinowe, proponowane przez

Z

strach wśród sąsiadów. Szczególnie
dała się we znaki Kierowcom, którzy,
chcąc nie chcąc, ciągle do niej „wpadają”. Ona ripostuje, że po prostu jest
towarzyska i lubi gości, a fakt, że jej
posesja leży idealnie na wierzchołku
łuku ulicy nie ma tu żadnego znaczenia. Kilkukrotnie Dziurę próbowano
przepędzić. „Drogowcy & Partnerzy” na początku postawili na jej terenie ładny, metalowo-plastikowy
słup. Stopniowo znikał. Na początku
zainteresował się nim kwiat polskiej
młodzieży, który, ku uciesze swoich
współbraci, potraktował go jako worek treningowy. Metalową podstawę
dziś zapewne znajdziemy na jednym
ze złomowców. Była dość ciężka, więc
zapewne na jedno piwo wystarczyło.
W międzyczasie jeden z Kierowców
odwiedził Dziurę w bardzo efektownym stylu. Musiała interweniować
Policja ze względu na fakt, że passat
pojechał dalej, lecz jego koło postanowiło zabawić dłużej u Dziury. Zdecydowano o postawieniu kolejnego
pachołka, tym razem w pełni plastiko-podobnego. Od tamtego czasu Dziura żyje sobie w najlepsze, coraz bardziej poszerzając zasięg swojej posesji.

skorzystało z możliwości odpracowania zadłużenia czynszowego w ramach „Programu Realizacji Świadczeń
Wzajemnych” - czytamy w nadesłanej wiadomości. W zakres prac, jakie
mogą wykonywać mieszkańcy, by
zmniejszyć zadłużenie, wchodzi m. in.
adresowanie kopert, roznoszenie korespondencji urzedowej za pokwitowaniem, grabienie liści w okresie jesiennym, odśnieżanie w okresie zimowym.
Rodzaj wykonywanej pracy dostosowywany jest do stanu zdrowia i wieku
dłużnika. Stawki godzinowe wahają
się od 5 zł do nawet 37 zł. W pewnych
zadaniach stosuje się stawkę za sztukę,
nie za godzinę - tu kwoty rozpoczynają
się już od 1 zł.
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wości kierowców są za rzadkie. 7 %
osób, które brały udział w ankiecie
sądzi, że rzeczone kontrole są za częste.Psycholog prof. Janusz Czapiński:
Polacy w końcu uświadomili sobie,
że pijany kierowca stanowi realne
zagrożenie. W Elblągu w 2010 roku
policjanci zatrzymali 301 kierowców
w stanie nietrzeźwości. Dla porównania w kolejnym roku liczba ta wynosiła już 348, w 2012 nietrzeźwość
stwierdzono u 266 kierowców. Rok
później liczba osób nietrzeźwych,
kierujących pojazdami wyniosła 267,
a w roku 2014 kontrole policjantów
wykazały, że po elbląskich drogach
poruszało się 246 kierowców nietrzeźwych. Jeśli chodzi o kierowców,
którzy wsiedli do pojazdu po spożyciu alkoholu, statystyki policyjne
wykazały, że od roku 2010 ich liczba
wyniosła odpowiednio - 88, 2011 r. 99, 2012 r. - 110, 2013 r. - 188, 2014
r. - 202 osoby. Widać więc wyraźną
tendencję zwyżkową. Czy faktycznie
dojdzie do tego, że pijani kierowcy
pożegnają się z prawami jazdy? Tak
byłoby najlepiej przede wszystkim
dla pozostałych uczestników ruchu
drogowego, którzy mogliby wówczas
odetchnąć z ulgą.

Bajka o Dziurze i jej koleżankach
a siedmioma ulicami, za siedmioma blokami, na skrzyżowaniu
Broniewskiego i Ogólnej, żyła sobie
Dziura. Jej osoba potrafiła poruszyć
nerwy nawet najbardziej spokojnych
kierowców. Spotkanie z nią najczęściej kończyło się używaniem, jakże
niezwykłych, kwiecistych epitetów z
małą domieszką słów powszechnie
uważanych za wulgarne. Dziura na
skrzyżowanie Broniewskiego z Ogólną przeprowadziła się tak naprawdę
nie wiadomo kiedy. Jej stary znajomy,
zwą go Asfalt, przeniósł się na nowe
ulice dróg 503 i 504, zostawiając dla
niej całkowicie nową lokalizację. Czy
na pewno nową? Była tu już parę lat
temu, lecz sukcesywnie komornik
„Drogowcy & Partnerzy” skutecznie
dokonywali eksmisji. Dziura jednak
nie daje za wygraną i raz po raz wraca na „stare śmieci”. Dziura jednak
nie zawsze była tak okazała, jak dziś.
Zaczynała od maleńkiej przerwy, by
po kilku latach deszczów, mrozów i
dużej ilości samochodów tędy przejeżdżających, wyrosnąć na Dziurę z
krwi i kości (a raczej z wody i rozrzuconych kamyków wokół). Stopniowo
powiększała swój zasięg, siejąc po-

stosowne instytucje mieszkaniowe. Z
czasem jednak liczba chętnych stopniowo wzrastała. Wciąż jednak nie można
mówić o sukcesie, bowiem kwoty, jakie
odpracowali zadłużeni to ledwie procent zobowiązań mieszkańców.W sumie w ubiegłym roku na skorzystanie
z programu naprawczego zdecydowało
się prawie 390 gdańszczan. Jak sytuacja
przedstawia się w Elblągu, w którym
program naprawczy wprowadzono w
roku 2012 decyzją Prezydenta Miasta?
Okazuje się, że liczba chętnych, chcących odpracować zadłużenie jest u nas
nieco mniejsza. „Zarząd Budynków
Komunalnych w Elblągu informuje,
że w roku ubiegłym, 254 użytkowników gminnych lokali mieszkalnych

Wkrótce kierowcy, aby do niej nie
wpadać, będą musieli zjeżdżać na sąsiedni pas ruchu. Warto wspomnieć,
że Dziura ma mnóstwo koleżanek,
które uaktywniły się zwłaszcza po
okresie pseudo-zimowym. Na szczęście Drogowcy mają mało Partnerów,
więc proces egzekucyjny potrafi trwać
w nieskończoność. A morał z tej bajki
jest prosty – kto dziury nie omija, ten
zęby (i zawieszenie) wybija. A teraz
drogie dzieci – pora spać. Obyśmy się
obudzili w świecie już bez Dziur.

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a16498

~ WON A kiedy w Polsce naucza sie wykonywac
solidnie studzienki?Pewnie nigdy bo po co?Taka jest
metalnosc Polaka i to sie nigdy nie zmieni.
~ jamaleg Pieniazki sa , ale nie na takie glupoty
jak dziury w drogach . Co innego gdyby ta ulica nalezala do plebana wtedy miasto co roku by ja naprawialo a tak to kasiorka poszla na wiezyczke i latania nie
bedzie . ~ I czy ten słupek nie powinien stać przed
dziurą? Wczoraj o mało w nią nie wjechałam, bo stała
z tyłu. ~ Kiler A Warszawska w strone Radomskiej
to jak pole kartofli po wykopkach a to przeciesz glowna wylotowka na Gdansk. Od nipamietnych czasow

niudolnie naprawiana. W koncu czas na kapitalny
remont ale oczywiscie nato niema pieniedzy.
~ turban pieniądze poszly na wiceprezydentow. brak pieniędzy na ulice i chodniki. trzeba
oplacac nieudacznikow z rady miasta ,prezydenta i
wiceprezydentow ~ turban ta dziura jest juz tam
prawie dwa miesiace, gamonie zamiast ja zalatwac
to stawiaja tam tylko slupki. Jkis czas temu stal tam
taki metalowy slup widzialem wtedy dwa przypadki
jak samochody skrecajace w ogolna o ten slupek
otarly. ciagle tam ktos wpada kolem w ta dziure. Czy
w tym pipeprzonym UM nie ma departamentu od
drog i mostow? co robia te nieroby i za co biora moje
pieniadze? A tak wgole to na calej ogolnej polozono
fatalnej jkosci asfalt i ulica nadaje sie kilku miejscach
do remontu. za ten stan rzeczy odpowiada wrobel...

SPOŁECZNE więcej informacji na www.elblag.net
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Czy krew w Elblągu jest marnowana?

Z

niszczono 7,4% zapasów krwi,
którą oddali Polacy. To więcej niż
w poprzednich latach. Dzieje się tak,
ponieważ w naszym kraju nie ma możliwości przetwarzania osocza na leki.
Czy podobna sytuacja ma miejsce w
Elblągu? Sprawdziliśmy to. Polska pod
względem zasobów krwi jest samowystarczalna. Chętnych, aby oddać
krew przybywa, lecz alarmujące może
być to, że wzrasta odsetek krwi, która
musi zostać zutylizowana. Jak podaje NIK najczęstszymi powodami jest
negatywny wynik kontroli wizualnej
oraz przeterminowanie i uszkodzenie
mechaniczne. Problem z utylizowaniem krwii ciągnie się od lat 90. Do
tej pory nie powstała fabryka frakcjonowania osocza, która pozwoliłaby na
wytwarzanie leków krwiopochodnych.
Jesteśmy jednym z nielicznych dużych
krajów europejskich, w którym brakuje takiego miejsca. Obecnie leki na
bazie krwi sprowadzamy z zagranicy.
Koszty, które na przestrzeni lat wynikały z takich transakcji, wielokrotnie
przewyższają budowę fabryki w Polsce.

Postanowiliśmy odwiedzić Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy w Elblągu.
Sprawdziliśmy, czy zarzuty NIKu mają
swoje pokrycie w naszym mieście. Na
nasze pytania odpowiada Barbara Słodownik, pielęgniarka koordynująca:
Czy dużo osób chętnych oddaje krew?
Tak, jest to coraz popularniejsze. Jest
coraz większa świadomość, jest więcej
apeli, więcej informacji jak to pomaga i
że nie szkodzi temu, który oddaje. Jakie
grupy są najbardziej poszukiwane?
Zawsze najchętniej szukamy minusów
dlatego, że jest ich mniej w populacji.
Jeżeli chodzi o ilość, to sam szpital wojewódzki wziął dziś dwadzieścia jednostek
A+. Każda krew na chwilę obecną jest
potrzebna. Jak krew jest przechowywana? Pobrana krew jest separowana. Jest
z tego koncetntrat krwinek czerwonych
i osocze, które zamrażamy i przechowujemy w zamrażarkach. Szpital potrzebujący krwi wysyła karetkę z zapotrzebowaniem i w przystosowanym do tego
pojemniku krew transportowana jest do
pacjenta.Jak wygląda proces oddania

krwi? Na początku trzeba zweryfikować chętnego na podstawie dowodu
osobistego. Musi on wypełnić odpowiednią ankietę. Następnie pobierana
jest próbka kontrolna w celu sprawdzenia morfologii. Na końcu badanie lekarskie. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie,

Prezydent chce konsultować

można przystąpić do oddania krwi. Zabieg trwa od 4 do 15 minut.Przed wkłuciem igły jesteśmy częstowani kawą lub
herbatą w celu uzupełnienia płynów. Po
samym zabiegu dostajemy osiem czekolad.Raport NIK pokazuje problem,
jakim jest brak fabryki przetwórstwa
REKLAMA

z Olimpią budowę trybun

W

okresie świątecznym Urząd
Miasta, z zasiadającym na fotelu prezydenta nowo wybranym
kandydatem, opublikował informację
dotyczącą unieważnienia przetargu na
przebudowę Stadionu Miejskiego. Zastanawialiśmy się czy miastu zależy na
remoncie obiektu. Zależy, ponieważ
przygotowywane są w tej sprawie konsultacje z wieloma ludźmi. Przypomnijmy, że odkąd poprzednia władza
w Elblągu zakwestionowała sens budowy nowego stadionu, zdecydowano
się tylko na remont. Prezydent Jerzy

CZYTELNICY KOMENTUJĄ
www.elblag.net/a16498

~ wiza Gdyby nie epizod z tym p. Wilkiem, to w
Elblągu przy A8 stadion już by był. A teraz trzeba
szukać najlepszych rozwiązań aby powstał obiekt
spełniający wymogi I ligi. ~ StadionMusiByc
Zburzyć oba łuki oraz prostą. W miejsce prostej dać
taki sam blaszak jak jest naprzeciwko. Wyremontować
kible, budynek klubowy, przenieść tablicę wyników
z Moniuszki, zrobić parkingi. Zrobić oświetlenie,
podgrzewaną murawę oraz inne wymogi które są
potrzebne przynajmniej na 1 ligę. Tyle wystarczy jak

Wilk spotkał się z kibicami, z którymi ustalił warunki przystosowywania
stadionu do poważnych rozgrywek.
Mianowicie consensus opierał się na
deklaracji, że stadion będzie zmieniany poprzez etapy, za roczny koszt
2,5 miliona zł. Została zrobiona nowa
zadaszona trybuna, jednak koszt postawienia niezadaszonej za bramką,
od ul. Wspólnej, okazał się zbyt duży,
analizując treść unieważnienia. Dlatego pojawiały się wątpliwości dotyczące
następnych etapów. Wydaje się, że wynikają one z ponownego zwątpienia w

słuszność wykorzystania akurat takich
planów. Czy wynika to z troski o klub
czy z ilości środków na tę inwestycję
przeznaczonych? W związku z tym
prezydent Witold Wróblewski, najwyraźniej zamierza ponownie opiniować
te pomysły. - Decyzje w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu nie zostały
jeszcze podjęte. W najbliższym czasie
planowane jest spotkanie Prezydenta
z Departamentami przygotowującymi przetarg, następnie z MOSiR-em i
środowiskiem Olimpii Elbląg. Celem
spotkań będzie ustalenie kierunku
dalszej modernizacji stadionu i zakresu przebudowy trybun – mówi Łukasz
Mierzejewski, pracujący w Biurze Prasowym Urzędu Miasta. Sugerując się
dobrymi chęciami włodarza Elbląga,
byłoby dobrze, gdyby temat stadionu
byłby wreszcie dobrze konsultowany,
wyjaśniony i przede wszystkim zrealizowany tak, by mógł służyć miejscowej piłce, chcącej osiągać sukcesy. To
ważne, ponieważ PZPN daje możliwość grania na wyższym poziomie,
tylko tym, którzy mają odpowiednią
infrastrukturę. Dla pozostałych zostaje liga szuwarowa.

chcecie żeby to jakoś wyglądało. A jak się nie podoba
to wcale nie remontować, bo nie ma sensu bez tego
wszystkiego. ~ Elblazanin Nie wyglupiajcie się.
Budować nowy stadion-dosc reanimacji. ~ Twój
nick Warunki przystosowywania stadionu do
poważnych rozgrywek, tylko że na dzień dzisiejszy
żaden z elbląskich klubów piłkarskich nie uczestniczy
w tego typu rozgrywkach ! Cały czas toczy się walka
o modernizację trybuny, na której z reguły nigdy
nikt nie zasiada ! Przeznaczona jest ona dla kibiców
przyjezdnych drużyn, a na tym szczeblu rozgrywek,
na którym występuje obecnie elbląska Olimpia, ilość
kibiców przyjezdnej drużyny goszczących na naszym
obiekcie z innego miasta w trakcie meczu, można

było by z powodzeniem pomieścić w średniej klasie
samochodzie małolitrażowym, czyli nie więcej niż
pięciu. A więc o co idzie cała ta awantura ? Czy warto
na to wydawać pieniądze ? ~ ZKSOE Dlaczego
takich rzeczy nie pisze partner medialny(jak go zwał)
tylko portal nie związany bezpośrednio z Olimpią ?
Może ktoś wie co z księdzem , bo wczoraj podobno
zabrali go do szpitala? ~ taka prawda parnter
medialny od dawna ma gdzies olimpie, kasa sie
musi zgadzac ~ nick wybudujcie nowy stadion z
prawdziwego zdarzenia ~ sitwa Ale kit, to jak nie
dostanie dotacji znaczy, że nie będzie w ogóle remontu stadionu. ~ elblążanin głupa Wróblewski
rżnie !!!! było juz ustalone z kibicamico i jak...

REKLAMA

krwi. Poprawienia wymaga też koordynacja między placówkami. Wizyta
w Elbląskim Centrum Krwiodawstwa
pokazuje jednak, że chętnych z roku na
rok przybywa, a „chęć pomocy innym
ludziom”, to najczęstszą odpowiedź ankietowanych krwiodawców.
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Studniówki 2015

STUDNIÓWKA 2015
III Liceum Ogólnokształcące
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3753

STUDNIÓWKA 2015
Szkoła Muzyczna
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3755

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Technicznych
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3749

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Gospodarczych
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3730

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Mechanicznych
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3752

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3748

STUDNIÓWKI więcej informacji na www.elblag.net

STUDNIÓWKA 2015
Zespołu Szkół Handlowych i ZSTI
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3703

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
w Elblągu - więcej zdjęć na www.elblag.net/g3702

STUDNIÓWKA 2015
II Liceum Ogólnokształcące
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3706

STUDNIÓWKA 2015
IV Liceum Ogólnokształcące
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3725

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3726

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Pijarskich
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3754

STUDNIÓWKA 2015
Liceum Plastyczne
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3728

STUDNIÓWKA 2015
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk
więcej zdjęć na www.elblag.net/g3729
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Wychowanie do życia w rodzinie
to dramat. Również w Elblągu

T

ematy związane z seksem, seksualnością człowieka nadal są tematami tabu. W dużych miastach ta
tendencja zmienia się – ludzie są coraz
bardziej otwarci. W małych miastach
jak Elbląg niezwykle istotnym, przynajmniej teoretycznie, powinien być
przedmiot wychowanie do życia w
rodzinie. Uczniowie mówią, że na zajęciach „wudeżetu” jest po prostu nudno. Do tematu zajęć WDŻ w szkołach
media ogólnopolskie powróciły przy
okazji Iwony Jachnik – nauczycielki
z poznańskiego gimnazjum. Dzięki
jej innowacyjnym metodom nauczania dzieci coraz chętniej przychodzą
na zajęcia, coraz chętniej przyswajają
przekazywaną wiedzę. A wiedza ta jest
podstawowym elementem codziennego życia. Nie bez powodu Iwona Jachnik nazwała WDŻ najważniejszym
przedmiotem w szkole. To właśnie
dzięki tym zajęciom poznajemy nie
tylko własną seksualność, ale również uczymy się mówić „nie” bądź też
poznajemy szczegółowe relacje jakie
zachodzą pomiędzy kobietą a mężczyzną. Koniec końców zajęcia te są potrzebne chociażby po to, aby wiedzieć

Z

a nami szósta edycja Festiwalu
Talentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Wrażeń było bez liku,
był śmiech i dobra zabawa. Przede
wszystkim zaś było lekkie zdenerwowanie, czemu trudno się dziwić przy
imprezie, zorganizowanej z takim rozmachem. O tym, jak zwykle wyglądają przygotowania do festiwalu, o jego
uczestnikach i planach, związanych z
przyszłymi edycjami wspomnianego
wydarzenia, rozmwialiśmy z Izabelą
Świerżewską,jednązjegoorganizatorek.
Jak wiadomo, pierwsze kroki bywają
trudne i niejednokrotnie skomplikowane. Nie inaczej było w przypadku
organizowanego już szósty raz festiwalu. Pomysł na jego organizację
wyszedł od Izabeli Świerżewskiej,
która jeszcze przed kilkoma laty pracowała w Gimnazjum nr 9 w Elblągu.
Dlaczego właśnie Festiwal Talentów?
Izabela Świerżewska: Parę lat temu
pracowałam w Gimnazjum nr 9. Tam
zawsze w maju był koncert dla rodziców. Uczniowie chwalili się na nim
swoimi umiejętnościami, nie tylko
wokalnymi czy jeśli chodzi o grę na
jakimś instrumencie. Jeśli ktoś akurat
był dobry z chemii, prezentował jakieś
doświadczenie chemiczne, miłośnik
matematyki dawał popis umiejętności
kalkulacji itd. Był to więc swego rodza-

jak poprawnie założyć prezerwatywę
przed stosunkiem. Śmieszne? Być
może. Na pewno potrzebne, patrząc na
ilość „dzieci, które mają dzieci”. Wracając do Elbląga – poprosiliśmy kilku
uczniów różnych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych o ich opinię na
temat zajęć wychowania do życia w
rodzinie. Podsumowując: jest nudno,
więc nie chodzę. - Internet jest wszędzie, z dostępem do for internetowych
czy stron porno nie ma problemu.
Wiem, że nie jest to najlepsze narzędzie do edukacji o tego typu sprawach,
ale na zajęciach WDŻ jest po prostu
nudno. Z nauczycielką dyskusja jest
niemożliwa, lekcje mamy w formie
wykładu, czyli siedzimy i słuchamy.
Część z nas ma już za sobą pierwszy
stosunek płciowy, część nie. Brak tego
podziału jest widoczny, traktuje się
nas jak jedność, a nie jednostki – komentuje Dorota, która przygotowuje
się w tym roku do matury. Uczęszcza
do jednego z liceum w Elblągu. - Próbowałem przekonać nauczycielkę, że
seks jest okej. Pamiętam, że dała nam
taką tabelkę z plusami i minusami,
mieliśmy wpisać wady i zalety współ-

ju konkurs talentów. Odbywało się to w
sali gimnastycznej, a więc na małą skalę,
kiedy nie było jeszcze tej hali sportowej
przy szkole. Kiedy rozpoczęłam pracę
w ZSO, opowiadałam jednej z pań dyrektor o tym wydarzeniu. Pomysł się
spodobał i usłyszałam wówczas: „Więc
niech pani zrobi coś takiego u nas”.
Jak wyglądały początki festiwalu? Gdzie
odbywały się jego pierwsze edycje?
IŚ: Nasza szkoła nie dysponuje niestety
dobrym sprzętem nagłośnieniowym,
co utrudnało pewne kwestie. Od samego początku były plany, by zacząć ten
festiwal organizwoać w większej sali,
żeby większa część dzieci miała okazję
go zobaczyć. Początkowo sala mieściła
zaledwie 2-3 klasy. Jedna edycja festiwalu odbywała się w Kinie „Orzeł”. To
było wtedy jeszcze przed remontem,
więc i scena i nagłośnienie nie było
najlepsze, ale chociaż więcej uczniów
mogło to wydarzenie oglądać. Póżniej pomyśleliśmy o „Światowidzie”,
w końcu i sala jest tam odpowiednio
duża, no i występowały na tamtejszej
scenie znane osobistości. Udało się i
kolejne edycje festiwalu odbywają sie
właśnie tam. Dzięki uprzejmości pana
Czyżyka możemy korzystać z tej sali
za darmo. Za każdym razem staramy się również pozyskać sponsorów,
by zakupić nagrody dla zwyciezców
festiwalu. Z roku na rok bywa coraz

życia seksualnego. Pomimo ogólnego stwierdzenia, że seks jest okej pod
warunkiem, że się zabezpieczasz, to
nauczycielka i tak chciała nam udowodnić, że trzeba jak najdłużej się
wstrzymywać. Żyjemy troszeczkę w
innych czasach, wydaje mi się, że nie
każdy nauczyciel do tego dorósł – Marek, 18 lat, przyszły technik specjalista.
- Śmiejemy się z przykładu ogórka i
prezerwatywy. A może to właśnie dobry sposób na przedstawienie „łopatologicznie” jak się zakłada prezerwatywę? Seksualność to nie tylko sam seks,
to również szereg zachowań i sytuacji,
w jakich stawia nas życie. O tym nauczyciele zapominają – 16-letnia gimnazjalistka Inga. - Wielkie zdziwienie,
bo ta jest w ciąży, a ten niedługo będzie
ojcem. A jak przychodzi do rozmowy
na ten temat, to zaraz rodzice się dowiadują. Albo sobie ufamy, albo nie.
Bo na pewno nie będę szczerze rozmawiała z osobą, która za chwilę „wypepla” to, co mówiłam rodzicom. O pewnych rzeczach lepiej żeby nie wiedzieli.
Większe oparcie czasem znajdziemy w
Internecie, niż w szkole – 17 lat, Sandra, uczennica liceum.

Sukces ma wielu ojców... i matek
Rozmowa z Izabelą Świerżewską

trudniej, ale moja koleżanka, Monika
Andrzejczyk, bez której to przedsięwzięcie nie mogłoby się udać, robi
wszystko, by pieniądze zawsze były. Jej
pomoc jest nieoceniona. Sama nie dałabym sobie z tym wszystkim rady. To
ogromne przedsięwzięcie logistyczne.
Czy uczestnicy festiwalu w rozmowie
z panią przyznawali, że wiążą swoją
przyszłość z estradą albo deskami
teatru lub w inny sposób chcą pokazać swoje umiejętności szerszej
publiczności? IŚ: Część traktuje występy jako hobby, z którym nie wiążą
przyszłości zawodowej. Inni z kolei
zdecydowanie chcieliby iść gdzieś dalej i rozwijać talent, by w przyszłości
pokazać go znacznie szerszej publiczności. Przykładem jest właśnie Paweł
Marchel, który w liceum poszedł do
klasy matematyczno-fizycznej z założeniem, że będzie inżynierem. Duża
w tym moja zasługa, że jednak postanowił rozwijać swój talent. Mówiłam
mu: „Paweł, jeśli rano wstajesz i śpiewasz, w dodatku cały czas o tym myślisz a wieczorem zasypiasz, śpiewając,
to chyba oznacza to jedno - że chcesz
swoje życie związać ze śpiewem”. W tej
chwili Paweł nie wyobraża sobie życia
bez śpiewania. Scena to jego żywioł.
Proszę powiedzieć, czy jakiś artysta
podczas kolejnych edycji festiwalu
szczególnie zapadł pani w pamięć? Kto
zrobił na pani największe wrażenie?
IŚ: Zdecydowanie były takie występy.
Warto wspomnieć o Marcie Burdynowicz, która teraz studiuje na gdańskiej
Akademii Muzycznej na Wydziale
Musicalu. Była to pierwsza osoba, która wywarła na nie ogromne wrażenie
jeśli chodzi o głos i warunki wokalne.
No i urzekła mnie jej skromność. Mogę

śmiało stwierdzić, że chyba właśnie
osoby najskromniejsze są najbardziej
utalentowane. Razem z Martą jeździłyśmy na wiele konkursów. Pamiętam
również Karola Bagnowskiego, który
niesamowicie się poruszał na scenie,
tańcząc electro dance. Zupełnie jak Michael Jackson. Pamiętam jak w pierwszej klasie gimnazjum przyszedł na
casting. Już wtedy prezentował wysoki
poziom umiejętności. Wiele występów
było dla mnie totalnym zaskoczeniem,
jak choćby ten, zaprezentowany przez
Pawła Marchla. Zawsze go będę pamiętała. A Mirella Burcewicz... to objawienie. Kiedy przyszła na casting i zaśpiewała, normalnie szczęka mi opadła.
Byłem przed kilkoma dniami na
szóstej edycji festiwalu i jestem pod
ogromnym wrażeniem tego, co miałem okazję tam zobaczyć. Widać
było, że uczniowie też świetnie się
bawili, zarówno ci, którzy występowali jak i ci, którzy oglądali wszystko z widowni. IŚ: W istocie. Wszyscy
uczniowie czekają na to wydarzenie
cały rok, pytają, kiedy to będzie, czego można się będzie spodziewać, ale
do ostatniej chwili nie zdradzamy listy
uczestników ani programu festiwalu.
Wszystko odbywa się na zasadzie jednej wielkiej niespodzianki. Niestety
sala w Kinie „Światowid” nie jest dość
duża, by pomieścić wszystkich, którzy
chcieliby zobaczyć występy kolegów.
Liczy sobie zaledwie 350 miejsc, podczas gdy uczniów w ZSO mamy ponad
700. Każdego roku staramy się, by ci,
którzy nie występowali w poprzednich
edycjach festiwalu dostali swoją szansę.
Czy uczniowie na ogół przychodzą do
pani z gotową wizją swojego występu,
czy też oczekują, że pomoże im pani

poprawić pewne niedociągnięcia? IŚ:
Niektórzy to urodzeni showmani, mają
w głowie gotowy scenariusz występu i
wiedzą, co i jak chcą zrobić. Inni przychodza po wskazówki albo po pomoc,
żeby np. wspólnie wybrać rysunki,
które nadają się do zaprezentowania,
żeby trochę pomóc w kwestii występu
wokalnego lub w jeszcze inny sposób
sprawić, że ich występ odniesie sukces.
Co dla pani znaczy być nauczycielem? IŚ: Po to chyba jestem, zeby
wydobyć z dziecka to, co lubi robić
najbardziej, żeby pokierować nim i
wspomóc w dążeniach do realizacji
marzeń. Tak pojmuję swoją pracę. Staram się prowadzić swoje zajęcia w nieco inny sposób, ciekawszy. Oczywiście
jest podstawa programowa, którą muszę uwzględnić, ale staram się urozmaicać zajęcia. Mam też świetny kontakt
z uczniami. Zdarza się, że mają wprost
niesamowite pomysły, stają sie bardziej śmiali, ale w sensie kreatywnym,
dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Uczniowie widząc, że jest ktoś, kto
chce pomóc i ukierunkować rozwój
ich talentu, stają się bardziej otwarci.
IŚ: Zdecydowanie. Tak było np. z Maćkiem Michalskim. To bardzo nieśmiały chłopiec. Na jednej z lekcji, podczas
której najpierw śpiewaliśmy kolędy a
potem piosenki świąteczne, Maciek
zdecydowanie wyróżniał się z grupy.
Został na przerwie i poprosiłam, żeby
coś zaśpiewał. Bardzo mi się spodobał
jego śpiew, więc zaczęłam go przekonywać, że musi wystąpić na festiwalu. Początkowo się wahał, bo sądził,
że koledzy będą się z niego śmiać, ale
przekonałam go, że będzie inaczej. I
wyszedł na scenę. Byłam z niego bardo
dumna, że przemógł się i wystąpił.
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Szpital wojewódzki
ojewódzki Szpital Zespolony w
Elblągu to bez wątpienia największy w mieście i regionie beneficjent
darów Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Świątecznej Pomocy. Takie honorowe
imię nosi od kilku lat Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka. Uroczyste nadanie imienia

wideogastroskopy, pompy infuzyjne i
wiele innego, drobniejszego sprzętu medycznego. Trafił on przede wszystkim
na OIOM Noworodka i na szpitalną
Neonatologię. Ale dary Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazane
zostały także do Oddziału Pediatrycznego, Niemowlęcego i na Laryngologię. Łączna wartość pozyskanego przez
szpital sprzętu to prawie 2,5 mln zł. Za
zebrane środki podczas tegorocznego,

Pomocy. W ciągu kilkunastu ostatnich
lat fundacja Jurka Owsiaka przekazała
największemu elbląskiemu szpitalowi
specjalistyczny sprzęt medyczny wart
prawie 2,5 miliona złotych. Nie dziwi
zatem, że szpital każdego roku chętnie przyłącza się do styczniowej akcji
WOŚP. Tak będzie również w najbliższą
niedzielę. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jest jednym z zaledwie
7 polskich szpitali, w których istnieją
oddziały imienia Wielkiej Orkiestry

odbyło się w październiku 2010 roku i
wiązało się z osobistą wizytą w szpitalu
Jurka Owsiaka. Szef Fundacji WOŚP
przywiózł wówczas do Elbląga bardzo
cenny sprzęt: najnowocześniejszy inkubator transportowy Darów od Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy dla
szpitala wojewódzkiego było w ciągu
ostatnich kilkunastu lat znacznie więcej.
Znalazły się wśród nich m.in. ultrasonografy, inkubatory, respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, inhalatory,

23 już finału WOŚP, zakupiony zostanie
m.in. kolejny sprzęt do diagnostyki dzieci. Z wdzięcznością za już otrzymane
dary, pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu tradycyjnie
przyłączają się do wielkoorkiestrowego
grania, organizując na terenie placówki i
w jej najbliższej okolicy kwestę oraz loterię na cel fundacji WOŚP. W podziękowaniu dla elbląskich wolontariuszy Orkiestry Jurka Owsiaka ufundowaliśmy
także okolicznościowy tort.

dziękuje WOŚP
W

ZOBACZ ZDJĘCIA Z CASTINGÓW www.elblag.net/g3745, www.elblag.net/g3727,
www.elblag.net/g3701 oraz video www.elblag.net/v598, www.elblag.net/v592
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Najskuteczniejsza depilacja laserowa na świecie Ligth Sheer

już w Salonie Urody Marzena Gross w Elblągu
Depilacja to, według relacji wielu kobiet, utrapienie dnia codziennego. Warto zastanowić się
nad skuteczniejszą metodą usuwania zbędnego owłosienia, niż golenie maszynką czy depilacja woskiem. Kosmetyczne metody nie są
niestety wystarczająco skuteczne ani delikatne
dla skóry, choć do niedawna jedyne które pozwalały zachować skórę bez owłosienia na 2-3
tygodnie. Często jednak powodują zapalenie mieszka(wosk), wzmocnienie włosa i jego
wzrost w skórę (maszynka).
Czy słyszałaś już o depilacja laserowej …? Metodzie, dzięki której pozbędziesz się niechcianych włosów na zawsze - już po kilku zabiegach.
W przystępnych cenach wykonasz ją w Salonie
Urody Marzena Gross.

Czym jest depilacja laserowa?
Depilacja laserowa to nic innego, jak usuwanie
niepożądanego owłosienia za pomocą wiązki
lasera. Wnika ona głęboko w skórę, niszcząc cebulkę włosa wraz z jej macierzą. Efekt? Gładka
skóra ! Być może na zawsze. Włosy są niszczone
w ponad 95% w sposób trwały. Energia wytwarzana przez laser jest absolutnie bezpieczna dla
człowieka i nie wpływa na funkcje organizmu.
Zabieg jest bezinwazyjny i bezpieczny pod warunkiem, że wykonamy go w kontrolowanych
warunkach, po konsultacji z lekarzem lub wykwalifikowaną i przygotowaną do wykonywania zabiegów laserowych kosmetyczką. Specjalista dobiera do skóry odpowiednią moc i czas
trwania impulsu laserowego. Warto wspomnieć
o tym, że zabieg musi być kilkukrotnie powtórzony od 3-6 razy. Jest to podyktowane faktem,
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że włoski przechodzą od fazy aktywnego wzrostu, przez fazę zaniku aż po fazę spoczynku.
Zastosowanie lasera przy fazie wzrostu zwanej
anagenem spowoduje, że zabieg będzie niezwykle skuteczny i długofalowy.

Po pierwsze: konsultacja
Salon Urody Marzena Gross wykonuje zabieg
za pomocą lasera diodowego Light Sheer wyposażonego w głowicę chłodzącą, dzięki czemu
zabieg jest dużo bardziej komfortowy dla klienta. Jest to obecnie najskuteczniejsze urządzenie
tego typu dostępne na świecie. Urządzenie to
jednak nie wszystko. Przed zabiegiem niezwykle istotną rzeczą jest konsultacja oraz wykonanie próby laserowej. Przeciwwskazaniem do
zabiegu jest m.in. ciąża, włosy blond, rude bądź
siwe, choroby pęcherzowe skóry, bielactwo,
łuszczyca, padaczka, aktywne infekcje skóry,
nieleczona cukrzyca, rozrusznik serca i opalona
skóra czy skóra po depilacji woskiem. Podczas
rozmowy kosmetyczka może nas zapytać również o przyjmowane leki oraz o ostatnią wizytę
na solarium. Dzięki tym wszystkim informacjom Klientka salonu będzie bezpieczna, a zabieg nie przyniesie efektów ubocznych.

Po drugie: przygotowanie przed i po
Do zabiegu musimy przygotować miejsca, dla
których zastosujemy depilację laserową. Skóra
nie może być opalona, sucha, podrażniona, nie
można samodzielnie wyrywać włosków przed
zabiegiem, nie możemy stosować samoopalaczy. Podczas konsultacji musimy powiedzieć o
wszystkich lekach, które do tej pory braliśmy

(nawet jeżeli odstawiliśmy je 1-2 tygodnie przed
zabiegiem). Niektóre z nich negatywnie wpływają nie tylko na efekt zabiegu, ale i również na
nasze zdrowie.
Po zabiegu w miejscach depilowanych wystąpi
lekki obrzęk i zaczerwienienie, nawet podrażnienie. Jest to naturalny objaw, który może się
utrzymywać przez okres 2-3 dni po depilacji, po
czym ustępuje. Prócz tego skórę należy traktować delikatnie: myć żelem bezmydłowym, stosować krem nawilżająco- łagodzący, osuszać
depilowane miejsce (nie trzeć, nie drażnić).
Bezwzględnie unikać słońca, sauny i basenów.
Ceny zabiegu są różne, zależne od miejsca depilacji. Zapraszamy panie oraz panów. Najczęściej depilowanie okolice przez panie to: wąsik,
broda, pachy, bikini, tył ud, łydki natomiast
panowie: plecy, kark i szyja( okolice porostu
włosów),małżowina uszna, klatka, ramiona,
przedramiona, dłonie i stopy oraz pośladki.

Z okazji Walentynek dla wszystkich
klientek zabieg depilacji pach i bikini w
pakiecie za 450 zł. zamiast 550 zł
Serdecznie zapraszamy! Zadzwoń jak najszybciej, sprawdź dostępność terminów - ograniczona ilość miejsc.

Salon Urody Marzena Gross
Elbląg ul. Nitschmanna 20-22,
tel. 55 236 22 88
salonurody@salonurody.pl
www.salonurody.pl
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„Wyjdź na powietrze świeże, nie graj na komputerze”

Elbląskie ferie 2015

C

oraz mniej dzieci ćwiczy na w-fie lub uprawia sport. Ich uwagę nadzwyczaj skutecznie przyciąga
komputer, konsola do gier, smartfon
czy inne technologiczne nowości. Z
tego względu wiceprezydent Elbląga
Bogusław Milusz, przy współpracy z

urzędnikami Departamentu Edukacji,
Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, jak również przedstawicielami
elbląskich stowarzyszeń kulturalnych i
sportowych, postanowił zorganizować
czas wolny elbląskim uczniom. Tak
powstał projekt Elbląskie ferie 2015.
W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja, której tematem był wypoczynek uczniów podczas ferii zimowych.
Wiceprezydent Bogusław Milusz
zwrócił uwagę na pewną zauważalną
w ostatnim czasie tendencję, że coraz
mniej uczniów uczęszcza na lekcje
w-fu lub uprawia jakikolwiek sport.
By pokazać młodym elblążanom, że
ferie mogą spędzic w bardziej pożyREKLAMA

teczny, aktywny sposób, postanowiono zorganizować dla nich wiele atrakcji kulturalnych i sportowych. Oprócz
wiceprezydenta Milusza w dzisiejszym
spotkaniu z mediami udział wzięli:
Iwona Mikulska, Dyrektor Departamentu Edukacji, Hanna Laska-Kle-

inszmidt, Dyrektor Biura Prezydenta
Miasta Elbląg i Andrzej Budzelewski,
z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki. Postanowiono,
że w siedmiu elbląskich szkołach zorganizowane zostaną półzimowiska,
ponadto dzieci w okresie ferii będą
miały możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych w formie obozów
wyjazdowych i dochodzeniowych w
kilkudziesięciu klubach sportowych.
Ilość zajęć jest doprawdy imponująca i każdy znajdzie coś dla siebie,
bowiem miasto w swojej ofercie ma
ponad 200 bezpłatnych zajęć tamatycznych (warsztaty aktorskie, zajęcia
plastyczne, rytmiczno-taneczne, gry i

zabawy ruchowe i wiele innych). Półzimowiska są płatne. Dwutygodniowy
turnus kosztuje 140 zł, z czego 100 zł
przeznaczane jest na wyżywienie dzieci, a 40 zł to kwota, za którą dokona się
zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych. Podopieczni MOPS-u pobyt
na półzimowisku będą mieli opłacony
z funduszy ośrodka. Posiadacze Karty
Dużej Rodziny wnoszą jedynie opłatę
za wyżywienie dziecka. Zwiększyliśmy
ofertę półzimowisk o jedną szkołę
więcej, tj. 90 miejsc, ponieważ ta forma wypoczynku w mieście cieszy się
niezwykle dużym zainteresowaniem.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy
informację, że jest jeszcze 8 wolnych
miejsc w szkole 23, która jest jednocześnie organizatorem półzimowiska
dla dzieci niepełnosprawnych. Z półzimowisk, według naszych wyliczeń,
skorzysta 630 uczniów, w tym 250
podopiecznych MOPS - mówi Iwona
Mikulska. W sumie na organizację zajęć i półzimowisk dla elbląskich uczniów miasto chce przeznaczyć kwotę
prawie 194 tys. zł. Ofertę półzimowisk
przygotowały następujące placówki
edukacyjne: SP nr 4, 9, 15, 16, 19, 21
i nr 23. Na organizację zajęć sportowych dla dzieci, będących członkami
klubów sportowych, w okresie ferii 10
stowarzyszeń otrzymało łącznie dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł.
Wśród tych organizacji znalazły się m.
in. LKS „Mlexer”, ZKS Olimpia Elbląg,
Uczniowski Klub Tańca Sportowego
czy KSW „Tygrys”. Bezpłatne zajęcia
sportowe dla wszystkich dzieci organizowane będa przez takie organizacje, jak Matrix Fitness, MOSiR, MKS

Truso Elbląg czy SKF Szkolną Szkółkę
Piłkarską. „Wyłącz nudę, włącz sport”
to hasło oferty, sporządzonej przez
MOSiR i CS-B. (...) przy pomocy wielu organizacji. Instruktorzy i trenerzy przygotowali bogatą gamę zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się na
obiekty, na których te zajęcia będą się
odbywały. To m. in. lodowisko przy
ul. Karowej, pływalnia przy ul. Robotniczej, hala przy ul. Grunwaldzkiej.

(...) Dodatkowo w hali CS-B oprócz
zajęć młodzież będzie mogła skorzystać z dwudaniowego obiadu w cenie
8 zł. - mówił Andrzej Buzdelewski.
Szczegółowe dane odnośnie konkretnych zajęć, przygotowanych na poszczególne dni będzie można znaleźć
w specjalnym informatorze, który już
w poniedziałek zostanie dostarczony
do wszystkich szkół (w liczbie 11 tys.
egzemplarzy). Będzie również wkrótce
dostępny na stronie www.elblag.eu.

Przegląd jasełek w MDK. Kto zwyciężył?

W

sobotę, 17 stycznia br. w Młodzieżowym Domu Kultury
przy ul. Bema 37 w Elblągu odbył
się XX Miejski Przegląd Przedstawień Kolędniczych, w którym wzięły
udział dzieci i młodzież z elbląskich
szkół i ośrodków kulturalnych oraz
jeden zespół z Kartuz. Komisja w
składzie: Teresa Suchodolska, Lesław
Ostaszkiewicz, ks. Ryszard Półtorak,
przyznała następujące nagrody: I
miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w
Kartuzach, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu oraz Gimnazjum
nr 4 w Elblągu. Każda prezentacja
była inna, wyrażona różnymi środkami artystycznymi. Bez względu na to,

czy w opowieść sprzed ponad 2000
lat wpleciono wątki współczesne, czy
też młodzi aktorzy przedstawiali Jasełka tradycyjne, jury oceniało przede wszystkim ogólny wyraz sceniczny
i artystyczny, zaangażowanie i spontaniczność. Choć Jasełka w MDKu
organizowane są już 20 lat i wiele się
zmieniło przez ten czas, to atmosfera
tej imprezy jest niezmienna. Zawsze
są emocje, pierwsze tremy, ale także
zabawa, śmiech i niewinność dziecięcych lat. Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy, uczestnikom
bardzo dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do wspólnego kolędowania
już za rok!

KULTURA więcej informacji na www.elblag.net
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Uczniowie ZSO udowodnili, że talent niejedno ma imię
21 stycznia 2015 duża scena Kina
Światowid należała do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Elblągu. Pokazali oni, że talent to coś
więcej niż umiejętności. To także zdolność dzielenia się emocjami z innymi.
Tego właśnie doświadczali widzowie
podczas szóstej już edycji Festiwalu
Talentów. Jest festiwal, to muszą być
występy. Jak są występy, musi być jury.
W tym roku oceny młodych artystów
podjęli się: Lucyna Murawska, nauczycielka j.polskiego, Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Plastycznego w
Gronowie Górnym, Paulina Czyżyk,
wiceprezes Stowarzyszenia „Jantar” i
Wojciech Minkiewicz, właściciel Klubu
Muzycznego „Mjazzga”. Na dzisiejszą
uroczystość zarówno uczniowie i rodzice, ale również nauczyciele czekają
od festiwalu do festiwalu, czyli przez
cały rok. Prawie na każdym festiwalu
podkreślam, że człowiek w życiou powinien podążąć za pasją i odkrywać
swoje talenty. Talenty te zalśnią dzisiaj
na tej scenie jak plejada gwiazd. Może
i nie są jeszcze do końca oszlifowany-

mi diamentami, ale pamiętajmy: drogocenny kruszec zawsze drogocenny
pozostaje. Dzięki temu, że odkryliście
swoje talenty, że nie boicie się ich zaprezentować i że znaleźliście takich
wspaniałych opiekunów, jak pani Iza
i pani Monika oraz wspierający was
rodzice, na pewno zdołacie te talenty
oszlifować. (...) Gratuluję już na wejściu
bo wiem, że będzie to wspaniała impreza.Dyrektor ZSO nie myliła się. To
było doprawdy wspaniałe widowisko, a
mnogość talentów, zaprezentowanych
na scenie wzbudzała podziw. Występy
dopracowane niemal w każdym calu,
niesamowita energia płynąca ze sceny
i emocje - tych ostatnich było dużo.
Na scenie zaprezentowali się wokaliści,
rysownicy, rzeźbiarze, muzycy, tancerze, była też uczennica, której występ
zawierał elementy trudnej sztuki, jaką
jest gimnastyka artystyczna. Nie brakowało również śmiechu, który wypełniał
salę kinową ilekroć przychodził czas
na przerwę w występach, oznaczało to
bowiem kolejną porcję ciekawych i zabawnych niekiedy konkurencji.

Wyloguj się na MDK
Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu w okresie ferii zimowych będzie
działać w godzinach od 9.00 – 14.00.
W godzinach tych będą odbywały się
zajęcia w niektórych sekcjach (podane na końcu rozpiski), natomiast dla
dzieci i młodzieży niezrzeszonej, w
naszych pracowniach mamy następujące propozycje:
27.01.2015 (wtorek) – zajęcia zamknięte dla dzieci z półkolonii SP nr
9- MDK ul. Bema 37
10.00 – 12.00 „ Ucho van Gogha”,
prowadzi A. Maciejewska i M. Owczarek
12.00 – 13.00 „ Klaszczemy na dwa”,
prowadzi R. Skotnicki
28.01.2015 ( środa) - 10.00-12.00 „
Taniec ulicy” – zajęcia dla młodzieży
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (proszę zabrać ze sobą stroje do ćwiczeń) – MDK ul. Bema 37,
prowadzi I. Michalczuk
11.30-13.00 „ Lepsze niż komputer”
– otwarte zajęcia szachowe dla szkół
podstawowych, MDK ul. Warszawska 51, prowadzi B. Siwoń
12.30 – 14.00 Gry i zabawy dla maluchów, dzieci szkół podstawowych
- prowadzi K. Knapkiewicz, M. Makowska MDK ul. Bema 37
29.01.2015 (czwartek) MDK
Bema 37

KONCERTY ELBLĄSKIEJ
ORKIESTRY
KAMERALNEJ
LUTY – MARZEC 2015
13 lutego 2015 r. Koncert z okazji
Walentynek „Tango Va Banque” Tanga Filmowe

10.00-11.30 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla klas I-IV ( proszę zabrać
ze sobą stroje do ćwiczeń), prowadzenie M. Wiczenbach
11.30 – 13.00 „Mikrofon dla wszystkich” – prowadzenie K. Panicz, T.
Steńczyk

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3743

Koziołek Matołek
Adaptacja: Cezary Żołyński wg Kornela
Makuszyńskiego
Edith i Marlene
Autor: Eva Pataki
Reżyseria: Andrzej Ozga
Elbląska Scena Literacka:
Poetyckie walentynki
Elbląska scena literacka:
Bogumiła Salmonowicz „BoSa”
Sceny miłosne dla dorosłych
Autor: Zbigniew Książek
Reżyseria: Bogusław Semotiuk

dawne, prowadzenie M. Skotnicki
12.30-14.00 – „ Chcesz zostać aktorem?” – przyjdź na konsultacje dla
osób zdających do Szkoły Teatralnej,
prowadzenie N. Dziwniel-Stępka
02.02.2015 (poniedziałek) zajęcia
zamknięte dla dzieci z półkolonii SP
nr 9- MDK ul. Bema 37
10.00 – 12.00 „ Ucho van Gogha” prowadzi A. Maciejewska, M. Owczarek
12.00- 13.00 Gry i zabawy dla ma-

13.00 -14.00 Bajki dla dzieci, prowadzenie G. Kacprzak, E. Wojtkiewicz
– dzieci najmłodsze
30.01.2015 (piątek) MDK ul. Bema
37
10.00- 11.30 „ Zagrajmy to jeszcze
raz” zajęcia gitarowe ( proszę zabrać
ze sobą instrument), zajęcia prowadzi R. Wawrzyk
11.30-12.30 Muzyka baroku – flet i
nie tylko” – poznajemy instrumenty

luchów i dzieci szkół podstawowych
- prowadzi K. Knapkiewicz, M. Makowska
03.02.2015 (wtorek) zajęcia zamknięte dla dzieci z półkolonii SP nr
9- MDK ul. Bema 37
10.00 – 12.00 Zajęcia rytmiczno-taneczne dla klas I-IV ( proszę zabrać
ze sobą stroje do ćwiczeń), prowadzenie I. Michalczuk
12.00 – 13.00 „Klaszczemy na dwa”

Teatr im. Aleksandra Sewruka w
Elblągu, godz. 19:00

29, W. A. Mozart Koncert skrzypcowy D-dur nr 4, W. A. Mozart Divertimento F-dur
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
w Elblągu, godz. 19:00
Otwarta próba generalna dla młodzieży – Biblioteka Elbląska im. C.
Norwida, godz. 13:00

19 lutego 2015 r.
Koncert „Wieczór z Mozartem”
Jakub Jakowicz skrzypce, Marek
Moś dyrygent, Elbląska Orkiestra
Kameralna w składzie poszerzonym
o muzyków Filharmonii Narodowej
W programie:
W. A. Mozart Eine kleine Nachtmusik, W. A. Mozart Symfonia A-dur nr

27 lutego 2015 r.
Koncert „Muzyka mistrzów – od
Bacha do Regera”

– zajęcia muzyczne, prowadzenie R.
Skotnicki
04.02.2015 (środa) - MDK ul. Bema
37
10.00 -11.30 „ Taniec ulicy” – zajęcia
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych ( proszę zabrać
ze sobą stroje do ćwiczeń), prowadzi
I. Michalczuk
11.30-13.00 „ Chcesz zostać aktorem?” – przyjdź na konsultacje dla
osób zdających do Szkoły Teatralnej,
prowadzenie N. Dziwniel-Stępka
13.00 – 14.00 Bajki dla dzieci, prowadzenie G. Kacprzak, E. Wojtkiewicz
05.02.2015 (czwartek)
10.00-12.00 „Mikrofon dla wszystkich” – prowadzenie K. Panicz, T.
Steńczyk
12.00-13.30 „ Lepsze niż komputer”
– otwarte zajęcia szachowe dla szkół
podstawowych, MDK ul. Warszawska 51, prowadzi B. Siwoń
06.02.2015 ( piątek)
10.00 – 11.30 „Muzyka łagodzi obyczaje”, prowadzenie Sz. Zuehlke,
MDK ul. Warszawska 51
12.00-13.30 „ Zagrajmy to jeszcze
raz” – zajęcia gitarowe ( proszę zabrać ze sobą instrument), prowadzenie R. Wawrzyk i G. Holeniewski
Ponadto w MDK odbywają się zajęcia
w sekcjach: plastycznych: K.Smeja-Skulimowska P. Romanowski M.
Owczarek A. Sywula muzycznych: M.
Gawdzis Sz. Zuehlke K. Narodowski.
W sekcji modelarskiej: L. Kapczyński
Ratusz Staromiejski w Elblągu,
godz. 19:00 / Otwarta próba generalna dla młodzieży – Ratusz Staromiejski, godz. 13:00
16 marca 2015 r.
Koncert „Trzech tenorów”
Teatr im. A. Sewruka w Elblągu,
godz. 19:00
Więcej informacji na stronie internetowej www.eok.elblag.eu

Matnia – sprawa elbląska
Autor: Mirosław Dymczak
Reżyseria: Rafał Matusz
Skapiec
Autor: Molier, Reżyseria: Konrad Szachnowski

Annie familijny/komedia/musical
Carte Blanche
dramat obyczajowy
Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii
animacja/przygodowy
Exodus: Bogowie i królowie 2D i 3D
dramat
Haker akcja/sensacyjny
Hiszpanka
dramat/historyczny
Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D i 3D
fantasy/przygodowy
Noc w muzeum: tajemnica grobowca
fantasy/familijny
Paddington
familijny/komedia
Pingwiny z Madagaskaru 2D i 3D
animacja/komedia
Uprowadzona 3
sensacyjny
Wkręceni 2
komedia

Kino Światowid
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii
animacja/przygodowy
Hiszpanka dramat/historyczny
Cuda dramat
Wkręceni 2 komedia
Jak dogonić szczęście? komedia
Dyskusyjny Klub Filmowy:
Przebudzenie
Pingwiny z Madagaskaru
animacja/komedia
Ziarno prawdy kryminał/thriller
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Superliga kobiet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

15
14
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14

29
22
19
18
17
16
15
14
6
6
5
5

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

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

13

26

13

21

13

19

14
13
14
13
13
13
13
13
14
14
13

17
16
15
15
14
13
11
7
6
4
2

Start awansował
do ćwierćfinału Pucharu Polski

P

odopieczne trenera Antoniego Pareckiego wygrały 39-25 z Olimpią
Beskid Nowy Sącz i awansowały do
ćwierćfinału Pucharu Polski w piłce
ręcznej. Triumf gospodyń nie podlegał
dyskusji. Zdobycie prawie 40 bramek
pokazuje jak wymagające były przeciwniczki w tym spotkaniu. Od początku
starcia mimo różnic kadrowych, Olimpia grała przyzwoicie, a przebieg rywalizacji był wyrównany. Do 9 minuty
zawodniczki trenera Dusana Danicia
grały bramka za bramkę z faworyzowanym Startem. Jednak w następnych
minutach miejscowe powiększały swoją przewagę. Trafiały Lidia Żakowska,

zaczęła celnie rzucać, Edyta Szymańska
czy Sylwia Lisewska. Mimo ambitnych
prób Joanny Gadziny, zespół Olimpii
nie zdołał doścignąć naszego zespołu, który w końcówce wykorzystywał
zniechęcenie rywalek. Start Elbląg Olimpia Beskid Nowy Sącz 39-25 (2114). Start Elbląg: Sielicka, Kędzierska
– Mielczewska 3, Żakowska 5, Sądej
3, Waga 2, Jędrzejczyk 2, Szymańska
10, Szopińska 1, Lisewska 3, Grzyb 8,
Kołodziejska 2. Kary: 6 min. Olimpia
Beskid Nowy Sącz: Sach, Bargieł – Gadzina 10, Figiel 3, Szczecina 3, Basta,
Rączka 2, Motak, Dubajova 2, Stokłosa
2, Kaliciecka 3. Kary: 6 min

Elwo Etna wycofana,

czy powodem są fundusze?

III liga koszykarzy
1
2
3
4
5
6

UKS Jedynka SKS Pelplin
Truso Elbląg
GKS Korsarz Gdańsk
Gold Wings Brokers Politechnika
Gdańska
MTS Basket Kwidzyn
PTK Gryf Prabuty

9
9
9

18
16
13

9

13

9
9

12
9

F

utsal jest popularny w Elblągu.
Trenują tę dyscyplinę również
kobiety. Piłkarki nożne nie tylko z
racji swojej urody, ale i formy sportowej przyciągały zainteresowanie
kibiców. Czy nie zauważyliście, że od
pewnego czasu trudno doszukać się
informacji o meczach tego zespołu?

Trudno się dziwić. Został wycofany z
rozgrywek Ekstraklasy. Poza medialnym szumem. Trudno powiedzieć
dlaczego podjęto taką decyzję. Sezon
zaczynał się w listopadzie. Wydawało
się, że będzie silniej obsadzony pod
względem liczby klubów. Zgłosiło się
trzech debiutantów. Przed startem

Olimpia chce bramkarza Lecha Poznań,

O

limpia Elbląg wygrała pierwszy tegoroczny sparing w ramach przygotowań do rundy rewanżowej w III lidze. Rywalem było Powiśle Dzierzgoń,
w składzie którego zagrał niedawny
piłkarz elblążan Tomasz Sambor. Gospodarze wygrali 5-2 a w bramce zagrał
nowy testowany zawodnik. To Kamil
Czapla z Lecha Poznań. Wpuścił dwie
bramki jednak obronił rzut karny. TreREKLAMA

potem bez transferów

ner Adam Boros tak jak mówił, chciał
ściągnąć młodzieżowego bramkarza.
Czapla to dawny reprezentant kadry U
18. W drużynie z Poznania nie zagrał
w Ekstraklasie, występował głównie w
składzie rezerw. - Gdy uda nam się pozyskać tego bramkarza to nie będziemy
już szukać wzmocnień - wyjaśnia trener Olimpii. Olimpia Elbląg — Powiśle Dzierzgoń 5:2 (1:1). Bramki:

Bojas 23’, Bartkowski 56’, Kołosow 76’,
Kuczkowski 82’, Kopycki 88’ - Pliszka
2’, Wierzba 51’. Olimpia Elbląg: Czapla
(60’ Tułowiecki) — Ressel, Iwanowski,
Kowalczyk, Wenger, Piotrowski, Pietroń, Stępień, Sokołowski, Graczyk,
Bojas, również Wojtkiewicz, Maciążek,
Szawara, Szuprytowski, Kuczkowski,
Pietrewicz, Kołosow, Kopycki, Klonowski, Bartkowski

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3744

rozgrywek jednak miejscowy klub
ogłosił, że nie będzie się w to bawił.
Oprócz niego taką decyzję podjęły Gliwice i Szczuczyn i Kresowiak.
Elwo Etna od kilku sezonów prezentuje swoje umiejętności w Ekstraklasie futsalu. Dlatego też takie stanowcze odrzucenie występów w lidze
świadczy o kłopotach związanych
z pieniędzmi. Klub nie chce o tym
mówić jednak analizując sytuację
można dojść do takich przypuszczeń.
Wystarczy spojrzeć na spotkania wyjazdowe. Województwa Opolskie,
Wielkopolskie, czy Małopolskie.
Dla tak małego klubu, w tak niszowej dyscyplinie sportowej, to duży
koszt. - W odróżnieniu od rozgrywek
męskich które są poukładane, futsal
Pań przypomina ni mniej ni więcej
chaotyczny poligon organizacyjny.
Do tegorocznych zmagań Ekstraligi
Futsalu przystąpiło 10 zespołów. Z
tego grona do chwili obecnej wycofały się 4 kluby. Jakie są tego przyczyny
że tak się dzieje? Myślę że diabeł tkwi

w dwóch czynnikach. Pierwszy - to
ten, że rozgrywki prowadzone są w
systemie ogólnopolskim co przy niskich finansach w kasach klubowych
powoduje bardzo duże koszty. Pokonywanie dużych odległości np. Elbląg
- Kraków bez noclegu z braku środków przyczynia się do zmęczenia w
dużej mierze młodych zawodniczek
już przed meczem. Z drugiej zaś strony Ekstraliga, wzorem Ekstraklasy to
rozgrywki Centralne. Drugi czynnik
to organizacja Ligi. By ciąć koszty,
które są uciążliwe dla klubowych
kas myślę, że potrzeba by było dokonać pewnej reorganizacji systemu
rozgrywek i doprowadzić do kompromisu pomiędzy Organizatorem
Rozgrywek - PZPN a klubami. Do
tego potrzebny jest dialog, potrzebne
jest spotkanie klubów z Włodarzami
Futsalu. Myślę że wobec kryzysu futsalowych rozgrywek kobiecych taki
dialog staje się koniecznością – czytamy w komentarzu na fanpage Radia
Lejdis Gol, opisującego tę tematykę.

SPORT więcej informacji na www.elblag.net
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Lotos zauroczył elblążan

Piękny wieczór z siatkówką
L

otos Trefl Gdańsk wygrał 3-2 z
BBTS – em Bielsko Biała i awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski
w siatkówce. To jednak nie było najważniejsze dla miejscowych kibiców.
Przyszli i to w ogromnej liczbie, na
trybuny Centrum Sportowo Biznesowego by podziwiać nietypowe jak
dla Elbląga, wydarzenie sportowe.
Siatkówki to u nas mało, ale chęć jej
oglądania, jest na najwyższym poziomie. Mimo, że spotkanie zostało zaplanowane na godzinę 18.00, to musiało być trochę opóźnione. To efekt
tego, że kibice dopiero wchodzili na
trybuny. Otwarto wysuwaną część za
bramką, dostawiono krzesełka wokół

boiska. Każdy z kibiców otrzymał
specjalny klaskacz w barwach Trefla,
który był formalnym gospodarzem
rywalizacji. Dlatego zawody prowadził spiker tego klubu wraz z miejscowym. Szacunek dla MOSiR - u Elbląg
za doprowadzenie do tego spotkania.
Poprzez współpracę z Lotosem, który
sponsoruje Awangarda Volley Ligę.
Takich ludzi w sporcie trzeba w mieście. Zabawne maskotki zabawiały
publiczność. Część z niej stanowiły
dzieci, świetnie bawiące się na tym
widowisku. Rozdawano koszulki,
gadżety, plakaty związane z Treflem.
Każdy mógł kupić sobie koszulkę,
szalik czy inną rzecz związaną z klu-

bem. Siatkówka przyciąga rzeszę kibiców. To było widać na przykładzie
tego spotkania. W kwestii sportowej
na boisku działo się również mnóstwo ciekawych rzeczy. Pierwszego
seta wygrał zespół trener Andrea
Anastasiego. Potem odpowiedziała Bielsko Biała, dowodzona przez
Piotra Gruszkę. Bohater mistrzostw
świata Mateusz Mika w tie breaku
pokazał klasę zdobywając 6 punktów.
Dzięki jego postawie w tym fragmencie rywalizacji Trefl mógł się cieszyć z
awansu. Potem nie było gwiazdorzenia, tylko cierpliwe rozdawanie autografów, pozowanie do zdjęć, rozmowy z kibicami. Klasa.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
www.elblag.net/g3721

ZOBACZ SKRÓT WIDEO
www.elblag.net/v593

Piotr Gruszka: Promocja sportu i
zdrowego trybu życia jest istotna
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stycznia w Centrum Sportowo-Biznesowym zgromadzili sie
uczniowie szkół podstawowych wraz
z naczycielami. Powód? Akcja „Stop
zwolnieniom z w-fu”, promowana
przez siatkarzy Lotosu Trefla Gdańsk.
Obecność byłego trenera kadry narodowej siatkarzy Andrea Anastasiego,
jak również Piotra Gruszki, utalentowanego i utytułowanego siatkarza a
zarazem trenera BBTS Bielsko-Biała,
musiała zrobić niemałe wrażenie
na młodych elblążanach. Dzisiejsze
(14.01) spotkanie z siatkarzami Lotosu
Trefl Gdańsk w Centrum Sportowo-Biznesowym przyciągnęło tłumy zainteresowanych uczniów. Ciężko było
stwierdzić, czy przyszli tylko dlatego,
by zobaczyć znanych sportowców,
czy dlatego, że popierają akcję „Stop
zwolnienim z-fu”. Wszelkie wątpliwości rozwiały hasła na transparentach, które głosiły: „Zdrowie, sport i
woda to super przygoda” lub „Sport to
zdrowie, na w-fie poćwicz sobie” oraz
hasła klasyczne „Stop zwolnieniom z
w-fu”. Obecny na sali był również wiceprezydent Bogusław Milusz, znany
ze swojego zamiłowania do sportu.
Na dzisiejsze wydarzenie przybyli
także dyrektorzy CSB i MOSiRu oraz
oczywiście siatkarze z Gdańska wraz
ze swoim szkoleniowcem i trener zespołu z Bielska-Białej, Piotr Gruszka.
W pokazowych zajęciach brały udział
zespoły z SP nr 4, 6, 8, 16, 19, 25 a zawodniczki z Siatkarskiego Ośrodka
Szkolnego (Gimnazjum nr 3) demonstrowały ćwiczenia.Pytany o to, czy

akcja „Stop zwolnieniom z w-fu” ma
rację bytu, skoro wielu młodych ludzi,
nie tylko w Elblągu, nie ćwiczy ani nie
uprawia sportu, Piotr Gruszka odpowiedział: Jak najbardziej. Myślę, że
istotne jest promowanie sportu i zdrowego trybu życia. To nie jest w większości wina dzieciaków, że nie ćwiczą.
Pracujący rodzice, nowoczesne technologie mają znaczący wpływ na zaistniałą sytuację. Wiele dzieci woli wziąc
do ręki smartfona czy tableta, woli
siedzieć w domu niż wyjść i pograć w
piłkę. Wychowywałem się w czasach,
gdy jeszcze nie było tych wszystkich
nowinek technologicznych. Myślę, że
sport bardzo pomaga w promowaniu
tej akcji. Trzeba dawać dzieciakom
przykład. Dużo sportowców się w to
angażuje. Trzeba zdrowo się odżywiać
i być aktywnym, żeby - jeśli takie będzie czyjeś marzenie - zostać sportowcem, dodajmy zdrowym sportowcem.
Cieszę się, że frekwencja jest dzisiaj
duża. Mam nadzieję, że takich akcji
będzie więcej i my sportowcy jak najbardziej chętnie będziemy brali w nich
udział. A co o dzisiejszym wydarzeniu twierdzą zainteresowani? Wojtek,
uczeń szkoły podstawowej, tuż przed
zajęciami wyjawił: Bardzo lubię w-f.
Jest to mój ulubiony przedmiot. Fajnie
się na nim gra, jest super. Ci, którzy
mają zwolnienia z w-fu na niczym się
nie znają. (...) Trenuję w klubie IKS
Atak Elbląg i to jest moje hobby. Pytany, czego się spodziewa po dzisiejszych
zajęciach i na co liczy, odrzekł. - Przede
wszystkim liczę na dobrą zabawę.
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ynek zalewany jest meblami
typu „złóż to sam”. Są one najczęściej niskiej jakości, bez pomysłu, wszystkie wykonane podobnie.
Jeżeli zależy nam na czymś więcej,
niż tylko na meblach - warto zainteresować się firmą Meblo-Mark,
która jest dostępna w Elblągu
pod nowym adresem – Grunwaldzka 2 (teren Giełdy Elbląskiej).

REKLAMA

Meble dobrej jakości, w atrakcyjnej cenie

Salon Meblowy Meblomark

Meblo-Mark to firma rodzinna, z
wieloletnim doświadczeniem. Już na
starcie gwarantuje to zupełnie inną
jakość produktów i profesjonalne
podejście do Klienta. Od ponad 20
lat dostarczamy produkty dopasowane do potrzeb Klienta – również
tych finansowych. Specjalizujemy się
w produkcji i sprzedaży mebli stylowych (retro), klasycznych i nowoczesnych. W bogatej ofercie możemy
znaleźć meble do pokoju, salonu, pokoju dziecięcego bądź młodzieżowego, kuchni, przedpokoju, gabinetu i
biura. Jednym słowem – Meblo-Mark
dostarczy wyposażenie wszędzie tam,
gdzie będziemy tego potrzebowali.
To jednak nie wszystko. Firma realizuje zamówienia na meble systemowe, jak i pod konkretne zamówienia
(czyli, popularnie mówiąc, „na wymiar”). To gwarancja tego, że nawet
najbardziej skomplikowane zadania
nie są problemem dla pracowników
Meblo-Mark.

Meblo-mark Meble Stylowe,
klasyczne i nowoczesne
ul. Grunwaldzka 2 (teren Giełdy
Elbląskiej / obok InterCars), Elbląg
tel. /fax 55 234 97 12,
tel. kom. 510 082 642
Poniedziałek - piątek 10 - 18
soboty 10 - 14

