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Serdecznie zapraszam mieszkańców i turystów na dwunastą edycję 

Elbląskiego Święta Chleba. Na Starym Mieście już od piątku rozpocznie 
się jarmark produktów regionalnych, podczas którego będzie można nabyć lokalne wypieki, 
naturalną żywność, rękodzieło i sztukę ludową. Towarzyszyć mu będą warsztaty kulinarne 
i liczne degustacje. Całość zwieńczą koncerty zespołów folklorystycznych z Polski oraz miast 
partnerskich Elbląga. W ramach obchodzonego w tym roku 780-lecia założenia Elbląga 
nie zabraknie też ciekawostek związanych z historią naszego miasta. Nowością będzie 
również I MIĘDZYNARODOWY ELBLĄSKI TURNIEJ RYCERSKI „METR”, 
który odbędzie się na Wyspie Spichrzów. 

Jestem przekonany, że dla nas wszystkich będzie to czas mile spędzony z bliskimi lub 
znajomymi, czas, kiedy możemy być dumni z naszego miasta.
Do zobaczenia! Witold Wróblewski

Prezydent Elbląga

 REKLAMA 
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DWUNASTE 
ELBLĄSKIE 
ŚWIĘTO CHLEBA 
BĘDZIE NIE 
TYLKO SMACZNE, 
ALE TEŻ 
WIDOWISKOWE. 
OBEJRZYMY 
BOWIEM 
RYCERSKIE WALKI 
W WYKONANIU 
„MISTRZÓW 
MIECZA” Z POLSKI 
I Z ZAGRANICY.

SMACZNE I WIDOWISKOWE ŚWIĘTO 

A
ż 260 wystawców 
zapowiedziało swój 
udział w XII Elblą-
skim Święcie Chle-
ba, które odbędzie 

się od 1 do 3 września na Sta-
rym Mieście oraz, tym razem, 
również na Wyspie Spich-
rzów. Tam właśnie zagości 
I  Międzynarodowy Elbląski 
Turniej Rycerski. Jak zapo-
wiadają jego organizatorzy, 
mamy nastawić się na nie-
zwykle widowiskową imprezę.

— Spodziewamy się przyjaz-
du około 60-80 najlepszych 
zawodników z Polski i z zagra-
nicy. Zapraszamy elblążan do 
oglądania walk — mówi Pa-
weł Rodziewicz, jeden z orga-
nizatorów turnieju.

W  tym roku do udziału 
w Elbląskim Święcie Chleba 
zaproszono również miasta 
partnerskie, m.in. Tarnopol, 
Bałtijsk, Nowogródek, Com-
piegne, wspólnie z Elblągiem 
wezmą one udział w Między-

narodowym Turnieje Miast 
Partnerskich. 

Wśród pozostałych imprez 
Elbląskiego Święta Chleba 
nie zabraknie także trady-
cyjnego jarmarku regio-
nalnego, na którym będzie 
można skosztować specjałów 
z  różnych zakątków kraju. 
W  trakcie tego wydarzenia 
można spróbować i  kupić 
chleb z  najróżniejszych za-
kątków Polski, a także Litwy 
i Łotwy. Nie brakuje również 
miodu, wyrobów cukierni-
czych, wędlin oraz żywności 
ekologicznej. Są też stoiska 
wystawców rękodzieła, ko-
lekcjonerów przedmiotów 
zabytkowych z całego regio-
nu, a także prezentacje arty-
styczne i pokazy warsztatowe 
dawnych rzemiosł. 

Gulasz dla uczestników 
święta ugotuje Grzegorz Ru-
sak, dr nauk rolniczych i au-
tor programu telewizyjnego 
„Smaki Polskie”, propagator 

i autorytet kuchni myśliwskiej 
i staropolskiej, a przy tym wy-
śmienity gawędziarz. 

Scena stanie na placu przed 
katedrą, na niej będziemy 
mogli posłuchać i  obejrzeć 
występy zespołów. Na Bulwa-

rze Zygmunta Augusta stanie 
również obóz historyczny.

— Od początku ideą Elblą-
skiego Święta Chleba było 
promowanie produktów re-
gionalnych. W tym roku bę-
dzie również szeroki wybór 

zarówno żywności, jak i rę-
kodzieła. Serdecznie zapra-
szam wszystkich mieszkań-
ców do udziału w  imprezie 
— mówi prezydent Elbląga 
Witold Wróblewski. 

 Anna Dawid

ELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA

-F70117see1-a

www.meblewojcik.pl
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO - ŚLEDŹ WWW.DZIENNIKELBLASKI.PL
Nasi dziennikarze i fotoreporterzy też będą na Elbląskim Święcie Chleba, by jak najlepiej relacjonować 
to, co dzieje się na Starym Mieście. Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu:

WWW.DZIENNIKELBLASKI.PL

gdzie znajdziecie artykuły, obszerne galerie zdjęciowe, a także fi lmy z tego, jak przebiega zabawa!

Pod adresem www.dziennikelblaski.pl znajdziecie nie tylko najświeższe informacje z Elbląga, 
Braniewa i powiatów elbląskiego, braniewskiego, ale również bogate galerie zdjęć, materiały fi lmowe, 
relacje na żywo z ważnych wydarzeń. 
Znajdziesz nas także: 
• Facebooku 
www.facebook.com/DziennikElblaski
• Twitterze
www.twitter.com/dzelblaski
• Youtube 
www.youtube.com/dziennikelblaski
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RYCERZE SKRZYŻUJĄ MIECZE
PODCZAS 
TEGOROCZNEGO 
ŚWIĘTA CHLEBA 
NA WYSPIE 
SPICHRZÓW 
ODBĘDZIE 
SIĘ I MIĘDZY-
NARODOWY 
ELBLĄSKI 
TURNIEJ 
RYCERSKI. JAK 
ZAPOWIADAJĄ 
JEGO 
ORGANIZATORZY, 
TO BĘDZIE 
NIEZWYKLE 
WIDOWISKOWA 
IMPREZA.

A
trakcją tegorocz-
nego Elbląskiego 
Święta Chleba bę-
dzie METR, czyli 
I  Międzynarodowy 

Elbląski Turniej Rycerski. 
Organizuje go Stowarzyszenie 
Elbląska Szkoła Fechtunku 
Fortis. Turniej rozpocznie się 
2 września (sobota) o godz. 9 
na Wyspie Spichrzów. 

— Spodziewamy się przy-
jazdu około 60-80 najlep-
szych zawodników z  Polski 
z zagranicy. Przyjadą do nas 
koledzy, którzy zajmują się 
rekonstrukcją Wikingów, 
Prusów, Słowian, Bałtów. 
Będzie można zobaczyć dużo 
różnych stylów walki. Zapra-
szamy elblążan do oglądania 
walk —  mówi Paweł Ro-
dziewicz ze Stowarzyszenia 
Elbląska Szkoła Fechtunku 
Fortis. —  Turniej odbędzie 
się w trzech formułach: mie-
cza sportowego, gdzie za-
wodnicy powalczą o Puchar 
Prezydenta Elbląga, pełno 
kontaktowych walk rycer-
skich o  Pierścień Komtura 
Elbląskiego, a  jako ostatni 
powalczą wojowie wczesno-
średniowieczni.

W tym roku do udziału 
w święcie chleba zaproszono 
również miasta partnerskie. 
Wspólnie z Elblągiem wezmą 
udział w Międzynarodowym 
Turnieje Miast Partnerskich. 

Zmaganiom rycerzy można 
się przyglądać w  sobotę do 
godz. 19. Jak zapewnia Pa-
weł Rodziewicz, będzie nie-
zwykle widowiskowo.

— Takie walki wyglądają 
bardzo realistycznie. Wśród 
kategorii seniorów zdarzają 

się nawet poważne kontuzje 
i urazy. Miejmy nadzieję, że 
tym razem do nich nie doj-
dzie. Będzie można zobaczyć 
widowiskowe starcia, a także 
z  bliska podziwiać uzbro-
jenie wojowników, będące 
funkcjonalną rekonstrukcją 
tych, które były używane 
w średniowieczu. Serdecznie 
zapraszam wszystkich do 
oglądania turnieju —  mówi 
Paweł Rodziewicz. 

Obóz rycerski, gdzie uczest-
nicy będą odpoczywali i gdzie 

będzie można zobaczyć ich 
przygotowania do walk, bę-
dzie się znajdował na Wy-
spie Spichrzów.

To nie jedyna historyczna 
atrakcja w ramach Elbląskie-
go Święta Chleba. 

— Z  okazji obchodów 
780-lecia założenia El-
bląga organizatorzy zapra-
szają w niedzielę (3.09) na 
róg ulic Stary Rynek i Wi-
gilijnej, gdzie pojawi się 
specjalne stanowisko hi-
storyczne Muzeum Arche-

ologiczno-Historycznego 
— informuje Urząd Miejski 
w Elblągu.

Zaprezentowane zostaną 
cztery opowieści historyczne 
przygotowane przez muzeal-
nego kustosza i od dwunastu 
lat edukatora muzeum, Piotra 
Adamczyka. 

—  Wszystkie te opowieści 
przedstawione zostaną w nie-
skomplikowanej i  przystęp-
nej formie, a  zatytułowano 
je „On lub ona powinni być 
ze wszystkiego zadowoleni”. 

Ten tytuł odnosi się do jed-
nego z elbląskich dokumen-
tów epoki średniowiecza, 
ale o tym usłyszymy właśnie 
w niedzielę. I mamy nadzie-
ję, że będą państwo właśnie 
zadowoleni — informują or-
ganizatorzy. 

Program niedzielnych opo-
wieści: godz.10.40 „Krakow-
ska Kamienica Pod Baranami 
i Elbląg, czyli Mały Napad na 
Elbląg”; godz.12.30 „Pienią-
dze i podatki. O fałszowaniu 
monet w Elblągu i  słynnych 
poborcach”; godz.15.30 „Ach 
ta szkoła… m.in. o trudnych 
przepisach szkolnych elblą-
skiego Gimnazjum”; godz. 
17.30 „Praca, modlitwa, im-
preza? Ciekawostki z  elblą-
skich przepisów korporacyj-
nych”.  Anna Dawid

PROGRAM TURNIEJU METR
sobota, Wyspa Spichrzów
godz. 9 uroczyste rozpoczęcie 
Turnieju oraz prezentacja 
uczestników
godz. 12 zakończenie Turnieju 
i wręczenie nagród
godz. 14 uroczyste rozpoczę-
cie Turnieju oraz prezentacja 
uczestników
godz.18 walki fi nałowe
godz. 19- zakończenie Turnieju 
i wręczenie nagród

niedziela, Wyspa Spichrzów
I Turniej o Rękę Księżniczki 
Pruskiej
godz.11 uroczyste rozpoczęcie 
Turnieju oraz prezentacja 
uczestników
godz.13 walki fi nałowe
godz.14 zakończenie Turnieju 
i wręczenie nagród

WSPÓLNE GOTOWANIE I BIESIADOWANIE NA STARYM RYNKU

W sobotę i  niedzielę 
wspólne gotowanie 
i  biesiadowanie zo-

stało zaplanowane na godz. 
13. Dr Józef Sadkiewicz na 
co dzień jest związany z Uni-
wersytetem Technologiczno-
-Przyrodniczym w Bydgosz-
czy, jest także wieloletnim 
praktykiem i  ekspertem 
w  branży zbożowo-młynar-
sko-piekarskiej oraz kuli-
narnej. Jest również pomy-
słodawcą i  organizatorem 
zajęć interaktywnych, edu-
kacyjno-szkoleniowych dla 
kucharzy, myśliwych, pieka-
rzy, studentów i nauczycieli 
akademickich. 

W swojej działalności pro-
muje i  wytwarza produkty 
według starych receptur. Kie-
ruje się mottem „powracamy 
do korzeni smaków”, dbając 
o to, by były zrobione z natural-
nych składników, pochodziły 
od producentów regionalnych 
oraz z  okolicznych gospo-
darstw ekologicznych. 

Pomysłodawca nowego 
trendu (autorskiego) tzw. ży-
wienia zrównoważonego -Or-
tho Kuchni wg. dr Sadkiewi-
cza, które koncentruje się na 
niedoborze w  organizmie 
i  doprowadza „zaniedbanym 
i niezaopatrywanym” komór-
kom niezbędne dla zdrowia 

naturalne odżywcze substan-
cje, których im brakuje. W ten 
sposób zapewnione zostaje op-
tymalne funkcjonowanie orga-
nizmu, który chwilowo utracił 
stan naturalnej równowagi.

W Ortho-Kuchni wg. dr Sad-
kiewicza dania przygotowywane 
są z potraw bioróżnorodnych, 
nieprzetworzonych, niemodyfi -
kowanych, niefortyfi kowanych, 
stosując naturalne dary matki 
ziemi tj. witaminy, minerały, 
pierwiastki śladowe, tłuszcze 
i białka w zrównoważonej kom-
binacji substancji naturalnych, 
aby człowiek nie cierpiał z po-
wodu ich braku prowadząc do 
wielu chorób.  red

POWRACAMY DO KORZE-
NI SMAKÓW — TO MOT-
TO, JAKIM W SWOJEJ 
DZIAŁALNOŚCI KIERUJE 
SIĘ DR JÓZEF SADKIE-
WICZ. Z JAKIM EFEKTEM? 
BĘDZIE MOŻNA SIĘ 
PRZEKONAĆ W SOBOTĘ 
I NIEDZIELĘ PODCZAS 
WSPÓLNEGO GOTOWA-
NIA I BIESIADOWANIA 
PRZY WIELKIEJ PATELNI.

Wspólne gotowanie odbędzie się w sobotę i niedzielę o godz. 13
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Podczas Elbląskiego Święta Chleba odbędzie się turniej rycerski
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PO RAZ CZWARTY 
NA RZECE ELBLĄG 
ODBĘDZIE 
SIĘ WYŚCIG 
SMOCZYCH ŁODZI. 
TEGOROCZNA 
RYWALIZACJA 
ZOSTAŁA 
ZAPLANOWANA 
NA SOBOTĘ. 
POCZĄTEK 
O GODZ. 11.

SMOCZE ŁODZIE PO RAZ CZWARTY

W 
tym roku w  wy-
ścigu wystartuje 
16 osad utwo-
rzonych przez 
przedstawicieli 

lokalnych firm, instytucji, 
służb mundurowych, mediów 
i organizacji pozarządowych. 

— W rywalizacji zmierzą się 
drużyny m.in. z Nadleśnictwa 
Elbląg, PTTK Oddział Ziemi 
Elbląskiej, policjanci z Kome-
dy Miejskiej Policji w Elblągu 
czy pracownicy Aresztu Śled-
czego. Zgłosiły się także zało-
gi spoza Elbląga: z Chełmna 
i z Gdańska. Liczymy na moc 
wrażeń i zaciętą rywalizację. 
Wyścigi smoczych łodzi po 
raz pierwszy zorganizowano 
w Elblągu w 2014 roku, w ra-
mach czwartej edycji Festiwa-
lu Krainy Kanału Elbląskiego. 
Wówczas wystartowało 11 
drużyn —  wspomina Kamil 
Zimnicki, wiceprezes elblą-
skiego PTTK.

Wyścigi smoczych łodzi są 
imprezą amatorską, więc 
udział może wziąć w niej każ-
dy. Załoga łodzi może składać 
się z osób zrzeszonych w klu-
bach sportowych, ale swoją 
drużynę można także skom-
pletować jedynie na czas za-
wodów. Ścigać mogą się więc 
na przykład: zakłady pracy, 
organizacje pozarządowe, 
przedstawiciele instytucji 
i samorządów. 

— Do wyścigów można 
zgłosić maksymalnie 19 za-
wodników. Załoga powinna 
składać się z minimum szes-
nastu wiosłujących i jednego 
dobosza, który będzie wybijał 
rytm wiosłujących — dodaje 
Kamil Zimnicki.

W ubiegłym roku, podczas 
zawodów, wystartowało także 
16 drużyn. Rywalizacja wio-
ślarzy była bardzo wyrówna-
na. Wtedy zwyciężyła załoga 
smoczych łodzi ze Stolna koło 
Chełmna. Drugie miejsce 

zajęli wioślarze z  Komendy 
Miejskiej Policji w  Elblągu, 
a trzecie z Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku. 

Smocze łodzie są bezpieczną 
konkurencją sportową. Każ-
dy uczestnik wyścigu otrzyma 

kamizelkę ratunkową, dosto-
sowaną do jego wzrostu oraz 
wagi. Dodatkowo na każdej 
smoczej łodzi, nad bezpie-
czeństwem załogi będzie czu-
wał instruktor, który pełnił 
będzie rolę sternika.

Smocze łodzie to sport 
wodny wywodzący się z połu-
dniowej Azji, gdzie na takich 
tradycyjnych łodziach pływa-
no od tysiącleci. We współ-
czesnym kształcie sport 
istnieje od około 1980 r., 

kiedy to w Londynie, podczas 
chińskiego festiwalu, pojawi-
ły się drewniane oryginały 
łodzi, na podstawie których 
opracowano standardowe 
parametry ich uproszczonej 
wersji. as

71217see1-a-M

„od „od 20 lat20 lat
robimy to z głową”robimy to z głową”

Elbląg, ul. Wieżowa 18
tel. 55 236-07-18

Elbląg, plac Dworcowy 3a/9
tel. 55 647-32-07

 REKLAMA 

W rywalizacji smoczych łodzi weźmie udział 16 załóg
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WOKÓŁ KSIĄŻEK 
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Kalendarium
VI-IX w. – Na ziemi pasłęckiej osiedla się pruskie plemię Pogezanów
1237-1238 – Krzyżacy pod wodzą Hermana Balka dokonują podboju Pogezanii
1267 –  Po raz pierwszy pojawia się nazwa osady Pasłęk w�niemieckiej formie Pazluch
29.09.1297  –   Wielki mistrz krzyżacki Meinhard von Querfurt wydaje akt lokacyjny miasta nazwanego 

wówczas – od kraju pochodzenia osadników – Holland
1320  –   Przebudowa pasłęckiego zamku z�drewnianego na murowany – rozpoczęcie budowy kościoła 

św. Bartłomieja
1410  –  Po bitwie pod Grunwaldem wojska Jagiełły na kilka miesięcy zajmują Pasłęk
1440  –  Miasto przystępuje do Związku Pruskiego
1466  –   Na mocy pokoju toruńskiego Pasłęk zostaje przy Krzyżakach i�staje się siedzibą komturów 

(do 1525 roku)
1520  –  W�czasie wojny polsko-krzyżackiej Polacy zdobywają miasto i�burzą zamek
1525  –  Polacy tracą Pasłęk po sekularyzacji Państwa Zakonu Krzyżackiego
1578  –  Zakończenie odbudowy pasłęckiego zamku
1656  –   W�Pasłęku spotykają się król szwedzki Karol Gustaw i�elektor brandenburski Fryderyk 

Wilhelm i�zawierają układ przeciwko Polsce
1688  –  Rusza poczta konna z�Królewca do Malborka przez Pasłęk
1752  –  Włączenie Pasłęka do powiatu morąskiego
1818  –  Pasłęk otrzymuje rangę miasta powiatowego
1829  –   Wybudowana została droga Pasłęk-Zielony Grąd, w�1832 przedłużona do Elbląga, co 

zapoczątkowuje budowę bitych połączeń drogowych (m.in. w�1857 r. do Miłakowa, a�w�latach 
1884-1885 do Młynar)

1834  –  Założenie drukarni
1852 – Otwarto linię kolejową Braniewo-Malbork z�odgałęzieniem w�kierunku Pasłęka
1860  –  Otwarcie nowoczesnego, jak na owe czasy, szpitala
1869  –  Budowa sieci wodociągowej w�Pasłęku
1879  –  Uruchomienie linii telefonicznej między Pasłękiem i�Zielonką Pasłęcką
1882  –  Uruchomienie połączenia kolejowego Morąg – Pasłęk – Bogaczewo
1883  –  Zawiązała się w�Pasłęku ochotnicza straż pożarna
XIX w.  –   W�Pasłęku powstaje lokalny przemysł, m.in.: 1827 – nowoczesny wiatrak, 1840 – młyn 

kieratowy, 1848 – ślusarnia, a�także garbarnia, tartak...
1897  –  Miasto Pasłęk obchodzi jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich
1898  –  Pierwsze telefony miejskie
1909  –  Wzniesienie wieży ciśnień
1925  –  Zasadzenie lasu przy kąpielisku miejskim „Jeziorko’’
1930  –  Wzniesienie nowego gmachu poczty
1937  –  Oddano do użytku Stadion Sportowy
25.01.1945  –  Wojska radzieckie zajmują Pasłęk
1.06.1945  –  Przekazanie Pasłęka administracji polskiej
1969  –   Powołano do życia Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Pasłęczanka”. 

Efektem jej działalności jest powstała dzielnica mieszkaniowa pod nazwą „Osiedle 
Ogrodowa”

1975  –  Pasłęk traci status miasta powiatowego
27.05.1990  –   Pierwsze po wojnie wolne wybory samorządowe do Rady Miejskiej w�Pasłęku podpisanie 

porozumień o�partnerskiej współpracy z�partnerami zagranicznymi:�
  –  1990 r. – z�niemieckim miastem Itzehoe,
  –  1994 r. – z�francuskim Merostwem La Couronne,
  –  1998 r. – z�Towarzystwem Powiatowym Pr. Holland z�siedzibą w�Hürth 
1991-97  –  Przy ul. Kopernika wybudowany został kościół pw. błogosławionego Jerzego Matulewicza
1993  –   Została zrealizowana największa inwestycja w�powojennej historii Pasłęka, którą była 

rozbudowa i�modernizacja oczyszczalni ścieków w�Pasłęku oraz�budowa kanalizacji 
sanitarnej i�deszczowej na osiedlach Północ i�Zarzecze

1996  –   Odbudowa bramy Młyńskiej przy udziale niemieckiego Towarzystwa Powiatowego Pr. 
Holland

1997  –   Obchody jubileuszu 700 – lecia praw miejskich Pasłęka – kapitalny remont Bramy 
Kamiennej (Wysokiej) przy udziale partnerów niemieckich:�Fundacji Współpracy Polsko 
– Niemieckiej, Towarzystwa Powiatowego Pr. Holland i�miasta Itzehoe wydanie obszernej 
monografi i o�ziemi pasłęckiej pt. „Pasłęk – z�dziejów miasta i�okolic”; założenie Parku 
Ekologicznego w�Pasłęku

1997-2007  –   Powstaje nowe osiedle im. 700-lecia Pasłęka przy ul. Partyzantów, osiedle Zydlong zmienia 
nazwę na Zarzecze, te i�pozostałe osiedla (Północ, Ogrodowa) intensywnie się rozbudowują

1999 – 2004  –  Wybudowanie w�Parku Ekologicznym w�Pasłęku dwóch sztucznych zbiorników wodnych 
Zakrzewko I�i�Zakrzewko II do celów rekreacyjnych

2001  –  Utworzenie w�Pasłęku podstrefy Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
2002  –  Pierwsze po II wojnie światowej bezpośrednie wybory Burmistrza Pasłęka
2006  –   Wybudowana została stacja uzdatniania wody w�Pasłęku, w�75% z�funduszy unijnych;�

rozpoczęcie budowy pola golfowego Sand Valley w�Pasłęku
2007-2008  –   Obchody jubileuszu 710-lecia praw miejskich Pasłęka;�wybudowano ulice gminne: 

Partyzantów, Spacerową, Krzywą, Słoneczną, Różaną, Firmową oraz�zmodernizowano 
pl. św. Wojciecha; wybudowana została fabryka mebli STANBOR przy ul. Westerplatte 
wybudowano obiekt hotelowo – gastronomiczny przy pl. św. Wojciecha.

2009  –  Przebudowa Stadionu Miejskiego
2011  –  Remont i�przebudowa sali widowiskowo-kinowej w�Pasłęckim Ośrodku Kultury
2011  –  Budowa dziesięciu wiejskich placów zabaw dla dzieci
2012  –   Budowa stacji przeładunkowej odpadów oraz rekultywacja składowiska odpadów 

w�Robitach; modernizacja, przebudowa i�rozbudowa oczyszczalni w�Pasłęku
2013  –   Remont Szkoły Podstawowej z�Oddziałami Integracyjnymi w�Zielonce Pasłęckiej; powstanie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w�Rzecznej
2014  –   Oddanie do użytku Parku rekreacyjno-edukacyjnego przy pl. Tysiąclecia. Inwestycja wyniosła 

2,8 mln zł
2015  –   Budowa ulic: Długiej, Wiosennej, Elbląskiej, Andersa; budowa ministadionu w�Dargowie 

i�boiska w�Rogajnach
2016  –  Budowa stołówki i�zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych w�Szkole Podstawowej nr 2
2017  –  720 rocznica powstania Pasłęka
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     Producent pokryć dachowych
FHU Podlewski Przemysław

Blachodachówki Cena od 23,73 zł (brutto)

Dachówki Cena od 24 zł (brutto)

Eternit - utylizacja i demontaż

Okna dachowe       Systemy rynnowe
Elbląg, Królewiecka 140a, tel. kom. 504 033 674

e-mail: kppp@wp.pl
sprzedaż
montaż
transport

 REKLAMA 

BIBLIOTEKA 
ELBLĄSKA 
ZAPRASZA 
W SOBOTĘ 
WSZYSTKICH 
MIŁOŚNIKÓW 
KSIĄŻEK NA 
PIKNIK I NIE 
TYLKO.

S
obotni piknik odbę-
dzie się w Bibliotece 
Elbląskiej przy ul. 
św. Ducha w  godz. 
10-16. Organizatorzy 

zapraszają również, w godz. 
13-14, na plac koło kate-
dry św. Mikołaja na Starym 
Mieście, gdzie odbędzie się 
Narodowe Czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego.

Program pikniku
• godz. 10-15 
Kiermasz książek za 2 zł (Sala 
„U św. Ducha”). To nie lada 
gratka dla miłośników starych 
książek. Znajdzie się tu kilka 
tysięcy książek wycofanych 
z bibliotecznego księgozbioru 
(literatura piękna dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz 
książki popularnonaukowe 
z różnych dziedzin wiedzy)
• godz. 10-15 
Gry i zabawy dla małych i du-
żych (biblioteczny dziedziniec). 
Wśród propozycji rozgrywki 
gier planszowych i zabawy dla 
najmłodszych
• godz. 11.30-12.30 
Spotkanie autorskie 
z Agnieszką Pietrzyk, elblążan-
ką, autorką książek: „Obejrzyj 

się królu” (2008), „Pałac tajem-
nic” (2011), „Urlop nad morzem” 
(2014), „Śmierć kolekcjonera” 
(2016). Rozmowa dotyczyć 
będzie wydanej w tym roku 
książki „Czas na miłość, czas na 
śmierć”, której akcja toczy się 
m.in. w Elblągu.
• godz. 13-14 
Narodowe Czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego (sce-
na przed Katedrą św. Mikołaja)

Akcja Narodowe Czytanie 
organizowana jest od 2012 
roku. Została wtedy zainicjo-
wana wspólną lekturą „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W kolejnych latach czy-

taliśmy dzieła Aleksandra 
Fredry, „Trylogię” Henryka 
Sienkiewicza, „Lalkę” Bo-
lesława Prusa i  „Quo Vadis” 
Henryka Sienkiewicza. Czy-
tanie odbywa się pod hono-
rowym patronatem Pary Pre-
zydenckiej RP. W tym roku 
wybrane fragmenty „Wese-
la” przeczytają m.in.: akto-
rzy Teatru im. A. Sewruka 
w  Elblągu, członkowie Sto-
warzyszenia Alternatywni, 
klubowiczki Dyskusyjnego 
Klubu Książki działającego 
przy fi lii nr 5 Biblioteki El-
bląskiej, pracownicy Cen-
trum Spotkań Europejskich 
Światowid. red

Sobotni kiermasz odbędzie się w godzinach 10-15
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Dobry biznes też ma 
duszę

Pasłęk to nie tylko historia. Miasto z 
duszą musi przecież żyć! I dzisiaj, jak przed 
wiekami, tempo życia wyznaczają ludzie – ich 
kreatywność, zdolności, pasje i gotowość dzie-
lenia się z innymi. Tak rodzi się wspólnota.

Pasłęk i ziemia pasłęcka to region ludzi 
przedsiębiorczych – zarejestrowanych jest tu 
870 fi rm i 980 gospodarstw rolnych..

Pasłęczanie zawsze mieli szczęście do 
pieczywa. Jeszcze w czasach PRL, choć nie 
było wówczas internetu, a reklama istniała w 
formach szczątkowych, „poczta pantofl owa” 
błyskawicznie rozpowszechniła wieść: „naj-
lepszy chleb jest od Pycha”. Ogromne, ciężkie 
i okrągłe bochny przywozili z wizyty w Pasłę-
ku (dla niektórych był to główny, o ile wręcz 
nie jedyny, powód odwiedzin) mieszkańcy 
Elbląga, Olsztyna, a nawet Gdańska.

Dzisiaj pasłęckie pieczywo nadal jest słyn-
ne, choć, by się nim posilić, nie trzeba od-
wiedzać Pasłęka. Sklepy fi rmowe tutejszego 
producenta pieczywa są przecież i w Elblągu 
i Gdańsku.

Choć do Pasłęka nie jedzie się dzisiaj po 
chleb, to miasto wciąż odwiedzają miłośnicy 
dobrych, tradycyjnych lodów. W licznych spe-
cjalizujących się w mrożonych smakołykach 
zakładach amatorzy lodów mogą poczuć się 
jak w „siódmym niebie”. I jeszcze najważniej-
sze: podobno lody nie tuczą!

Temat jedzenia zakończmy w fi rmie Sery 
ICC Pasłęk. Jak mawiają bowiem Francuzi, 
ukoronowaniem posiłku nie jest deser, ale 
dobry ser.

Tradycje serowarstwa towarzyszą Pasłę-
kowi od zarania. Zamiłowanie do wyrobów 
mleczarskich przywieźli tu Holendrzy, którzy 
stworzyli miasto (i, podajemy to przy okazji, 
wymyślili między innymi Goudę). Znacznie 
później, bo w latach 70. XX wieku powstał w 
Pasłęku duży zakład mleczarski, który później 
przekształcono w Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarską, a potem, w 1994 roku, w spółkę 
Sery ICC Pasłęk. Dzisiaj fi rma ta znana jest z 
produkcji masła z dodatkami, a także licznych 
serów.

Uff, po chlebie, lodach i serach warto zrzu-
cić z siebie trochę kalorii. Najlepiej uczynić to 
w Sand Valley Golf Resort, polu golfowym 
położonym na obrzeżach Pasłęka. Jest to 
jedno z największych i najpiękniejszych pól 
golfowych w Polsce.

Dla człowieka i przez człowieka. Tak jak 
wszystko – przynajmniej w Pasłęku.

Najbliższe naszym sercom miasto Pa-
słęk w� 2017 roku świętuje 720-lecie 
praw miejskich.

Mamy niebywałe szczęście wspólnie 
uczestniczyć w� wydarzeniach o� historycz-
nym znaczeniu w� dziejach Pasłęka. Obec-
nym pokoleniom mieszkańców naszej gmi-
ny przypadł niezwykły zaszczyt organizo-
wania i� świętowania dostojnych jubileuszy 
naszego miasta:
−  wcześniej, tj. w� 1997 roku – jubileuszu 

700-lecia praw miejskich Pasłęka,

−  a�w�obecnym 2017 roku – 720-lecia Pa-
słęka.

Oba jubileusze dzieli 20 lat. Jak po-
kazuje obecny wygląd Pasłęka, czasu tego 
nie zmarnowaliśmy. Dzięki wspólnemu, 
wieloletniemu wysiłkowi uczyniliśmy Pa-
słęk miastem funkcjonalnym, posiadającym 
niezbędną infrastrukturę techniczną i� spo-
łeczną, dobrze skomunikowanym w� skali 
lokalnej oraz regionalnej, bezpiecznym. 
Osiągnęliśmy także wysoki poziom este-
tyczny miasta znajdujący uznanie w�oczach 
mieszkańców i�osób przyjezdnych.

Wybudowana infrastruktura, w� szcze-
gólności drogowa, wodno – kanalizacyjna, 
edukacyjna i�sportowo – rekreacyjna, uczy-
niła Pasłęk miastem chętnie wybieranym 
przez kolejne pokolenia mieszkańców 
Gminy Pasłęk oraz osoby przyjezdne na 
miejsce stałego zamieszkania i�życia. Służy 
temu także bogate życie kulturalne miasta, 
w�tym mnogość organizowanych w�Pasłęku 
przedsięwzięć o� charakterze kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym i�edukacyjnym. 

Oceniając mieszkańców Pasłęka przez 
pryzmat stanu infrastruktury i� estetyki 
miasta, z� całą odpowiedzialnością nale-

ży stwierdzić, że obywatele tego grodu to 
ludzie mądrzy, gospodarni i� godni miana 
gospodarza Pasłęka – miasta o� 720-letniej 
historii.

Wszystkim mieszkańcom i� instytucjom 
Miasta i�Gminy Pasłęk oraz osobom i�insty-
tucjom zewnętrznym, którzy w�jakikolwiek 
sposób przyczynili się do rozwoju Pasłęka, 
z� okazji dostojnego jubileuszu 720 – lecia 
miasta, z�całego serca gorąco dziękuję.

Pasłęk to Nasza Mała Ojczyzna – nasz 
dom. Tu pragniemy żyć i� nadal pracować 
dla dobra naszego miasta i�naszych rodzin. 
Tak nam dopomóż Bóg.

SERDECZNIE ZAPRASZAM 
DO PASŁĘKA

NA GŁÓWNĄ IMPREZĘ Z�OKAZJI 
JUBILEUSZU 720 – LECIA MIASTA 

PASŁĘKA
NA GODZ. 12,00 W�DNIU 9 WRZEŚNIA 

2017 ROKU.

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski

To miejsce
jest jak magnes
Co przyciągnęło 720 lat temu miesz-

kańców odległych Niderlandów nad rze-
kę Wąską do powstającego tu miasta? Co 
spowodowało, że porzucili wygodne pie-
lesze i�przenieśli się do odległych o�ponad 
tysiąc kilometrów na wschód mało goś-
cinnych Prus? Czy przyciągnął ich tu ge-
nius loci, a�może oni ten geniusz miejsca 
stworzyli. Jak było, tak było. Holendrzy, 
jeśli nie liczyć Prusów, którzy wybudowa-
li tu wcześniej swój gród, byli w� Pasłęku 
pierwsi. Pierwsi, ale nie ostatni, bo uro-
kliwe miasto od wieków jest magicznym 
miejscem przyciągającym przybyszów 
z�rozmaitych stron Europy, a�nawet świa-
ta. Pasłęk nikogo nie odrzuca, każdy mógł 
i� może znaleźć tu swój dom. To dzięki 
temu miasto ma bogatą i� ciekawą histo-
rię. To dzięki temu też powstały, już przed 
wiekami, dobre podstawy do jego obecne-
go rozwoju.

Zabytki kryją
wiele tajemnic
Pasłęk to prawdziwa mekka turystów, 

którzy przyjeżdżają do miasta, by obejrzeć 
tu najdłuższe w� północnej Polsce zacho-
wane średniowieczne mury obronne. Ich 
integralną część stanowią dwie wspaniale 
odrestaurowane, staraniem władz samo-
rządowych, gotyckie XIV-wieczne bramy: 
Kamienna i�Młyńska. W�pobliżu tej ostat-
niej znajduje się zamek, obecna siedziba 
władz miejskich. Splendoru temu miejscu 
daje legenda o� Bursztynowej Komnacie 
(największym dziele sztuki jubilerskiej), 
która ma być ukryta w� podziemiach wa-
rowni. Póki co Komnaty jeszcze nie znale-
ziono, ale kto wie…

Bach brzmi najlepiej
w�Pasłęku
Opodal zamku wznosi się okazały 

kościół św. Bartłomieja. W� tej średnio-
wiecznej farze (głównej świątyni miasta) 
zachwyt zwiedzających, a� uzasadnioną 
dumę pasłęczan, budzą barokowe orga-
ny zbudowane w� latach 1717-1719 przez 
gdańskiego artystę Andreasa Hildebrand-
ta. Pasłęcki instrument, pieczołowicie re-
staurowany przez cztery lata, a�oddany do 
użytku w�2013 roku, jest najwspanialszym 
i� największym dziełem barokowego bu-
downictwa organowego w�Polsce.

O�walorach organów można przekonać 
się między innymi w� trakcie Pasłęckiego 
Festiwalu Organowego, imprezy młodej 
(w� tym roku odbyła się piąta edycja fe-
stiwalu), ale już znaczącej na mapie wy-
darzeń kulturalnych w�Polsce. Tak wspa-
niałego Bacha można posłuchać jedynie 
w�Pasłęku!

Wszystko dla dzieci
Choć Pasłęk ma już 720 lat, wciąż jest 

młody. Najlepiej świadczy o�tym park za-
baw oddany niespełna trzy lata temu na
placu Tysiąclecia. Inwestycji tej, za blisko 
3 miliony zł, mogą pozazdrościć grodowi 
nad rzeką Wąską znacznie większe mia-
sta, a�przede wszystkim ich młodzi miesz-
kańcy. Pasłęcki park to prawdziwy raj dla 
dzieci. Podzielony na trzy strefy teren 
– gier, zabaw i�ćwiczeń – zapewnia wielo-
godzinną atrakcyjną i� zdrową rozrywkę. 
Zamontowany tu monitoring czyn też tą
rozrywkę całkowicie bezpieczną. Przyglą-
dając się harcom swoich pociech dorośli
(i� nie tylko) mogą skosztować przepysz-
nych ekologicznych lodów.

Park Ekologiczny
- polska przyroda w�pigułcew
Po zwiedzaniu zabytków miasta i� wy-

słuchaniu koncertu organowego i�szaleń-
stwach w� parku zabaw warto odpocząć 
w� malowniczo położonym Parku Ekolo-
gicznym im. Stanisława Pankalli. To ulu-
bione miejsce przechadzek pasłęczan od 
ponad wieku. I�nic dziwnego, gdyż obszar 
ten – jeziorko miejskie, meandrująca ni-
czym górski potok rzeka Wąska z�bogatą 
fl orą i� fauną, a� także wąwozy, ścieżki,
drzewa, krzewy, rośliny tworzą tak uro-
kliwy teren, że każdy, kto raz odwiedził
to miejsce z� pewnością tu powróci. Tak 
przynajmniej uważają pasłęczanie – a�oni 
wiedzą, co mówią.

Każdy tu znajdzie coś dla siebie. I�mi-
łośnicy romantycznych spacerów i� pa-
sjonaci podglądania przyrody. Można tu
znaleźć rzadkie i� ginące okazy, takie jak 
ślaz zygmarek, kielisznik zaroślowy, czy
ligustas pospolity. W� licznych akwenach 
wodnych żyją cenne gatunki ryb, między
innymi pstrąg potokowy, głowacz biało-
płetwy i�strzebla potokowa. Spotkać moż-
na tu także wydrę (może spokrewioną ze
słynną wydrą Pana Paska?)

Równie bogaty jest świat zwierząt lą-
dowych. W� Parku Ekologicznym swoje 
legowiska mają gronostaje, jenoty, a�tak-
że ptaki – perkoz dwuczuby, czapla siwa 
i�zimorodek (to tylko niektóre z�żyjących
tu gatunków).

To ludzie dali
duszę temu miastu
Podziwiając przyrodę warto zadumać 

się nad postacią patrona Parku Stanisława
Pankalli. Ten zmarły w� 1994 roku zasłu-
żony pasłęcki leśnik już za życia był cho-
dzącą legendą. Jedną z� wielu, chciałoby 
się powiedzieć.

To takim jak On Pasłęk zawdzięcza 
swój przydomek – „miasta z� duszą”. Bo 
duszę przedmiotom i�miejscom dają właś-
nie ludzie. 

Gdy już, nieśpieszny przechodniu, zwie-
dzisz Pasłęk, nie zaniedbaj odwiedzić tak-
że przynajmniej kilku miejscowości leżą-
cych na ziemi pasłęckiej. Również w�nich 
zobaczysz wiele interesujących rzeczy.

Zielonka Pasłęcka
- sanktuarium nie tylko ziemi pasłęckiej

Zielonka Pasłęcka to wieś o� wielowie-
kowej historii – założono ją bowiem już 
w�1486 roku. W�miejscowości tej znajdu-
je się XVIII-wieczny kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela, w� którym poczesne miejsce 
zajmuje słynnący łaskami Obraz Chrystusa 
Miłosiernego, pochodzący z�wsi Rożyszcze 
na Wołyniu, a� przywieziony po II wojnie 
światowej przez repatriowanych stamtąd 
Polaków.

Obraz dał początek powołanemu w�Zie-
lonce Pasłęckiej, w�roku 1987 (w�tym roku 
obchodzi więc jubileusz 30-lecia), Sanktu-
arium Chrystusa Miłosiernego. Poza cu-
downym obrazem pielgrzymów przyciąga 
tu Golgota wybudowana z�polnych kamieni 
oraz replika groty Matki Bożej z�Lourdes. 
To nie wszystko. Jak podaje strona inter-
netowa sanktuarium (sanktuariumzielon-
ka.pl): W� ostatnich latach wybudowano 
w� Zielonce Pasłęckiej niezwykłą Drogę 
Krzyżową, która ciągnie się na przestrzeni 
2,5 km wśród domów i�zagród mieszkańców 
wioski.

Najwięcej pątników przybywa do Zie-
lonki Pasłęckiej w� trzecią niedzielę wrześ-
nia, kiedy to organizowane są uroczystości 
dziękczynne za plony – dożynki diecezjalne. 
Licznych pielgrzymów gromadzą także uro-
czystości odpustowe: w�Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego oraz w�Uroczystość narodze-
nia św. Jana Chrzciciela.

Rzeczna
- jedna z�największych polskich stadnin

W�znajdującej się na granicy Pasłęka wsi 
Rzeczna znajduje się jedna z� najsłynniej-
szych stadnin w� naszym kraju. Stadnina 
Koni Rzeczna założona w� 1947 roku ob-
chodzi teraz 70 rocznicę powstania. Przed 
siedmioma laty stadnina zmieniła nazwę na 
Stado Ogierów Starogard Gdański spółka 
z�o.o. z�siedzibą w�Rzecznej. Spółka nale-
ży do grupy spółek strategicznych Agencji 
Nieruchomości Rolnych.

Aniołowo - jedyna taka wieś w�Polsce
Aniołowo to piękna i�zadbana wieś poło-

żona tarasowato wokół strumienia, zwane-
go niegdyś Potok Aniołowo. Turyści mogą 
tu zwiedzić skansen maszyn rolniczych, 
a�także zabytkowe domy chłopskie z�boga-
tym wyposażeniem. Wieś znana jest ze spo-
łecznych pasji swoich mieszkańców, którzy 
między innymi działają w� klubie sporto-
wym, klubie motocyklowym i�znanym sze-
roko w�całym regionie teatrze ognia.

Dawidy - tu decydowano o�losach Europy
Dawidy to wieś z� wielką historią, o� któ-

rej przypomina wspaniale odrestaurowa-
ny dwór. Dzisiaj to luksusowy pensjonat, 
ale przed laty w� tym barokowym obiekcie 
(zbudowanym w� latach 1730-1731), jednej 
z�rezydencji wpływowego rodu pruskich jun-
krów książąt zu Dohna, odbywały się ważne 
rozmowy polityczne decydujące o� losach 
Niemiec, Europy, a�nawet świata. Uczestni-
czył w�nich cesarz Wilhelm II, ostatni władca 
Rzeszy z�dynastii Hohenzollernów.

Krasin - słynie ze ślimaków
Krasin położony opodal Kanału El-

bląskiego słynie od kilku lat z� pierwszej 
w�Polsce farmie ślimaków, która uzyskała 
certyfi kat ekologicznej hodowli. Farma 
słynie nie tylko z�wysokiej klasy przetwo-
rów spożywczych dla koneserów, ale także 
z� ekskluzywnych kosmetyków, podbijają-
cych nie tylko polski rynek.

Marianka - kościół pw. św. Piotra i�Pawła
Marianka słynie z�kościoła pw. św. Piotra 

i� Pawła. Średniowieczna świątynia słynie 
z� kryształowego sklepienia w� prezbite-
rium, barokowego ołtarza i� ambony, oraz 
z� gotyckiego tabernakulum, XIV-wiecz-
nej chrzcielnicy, gotyckich fresków 
i� XVIII-wiecznych organów. Kościół jest 
prawdziwą perłą naszego regionu. Małej 
wsi mogłyby go pozazdrościć duże miasta. 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PASŁĘK

Pasłęk – miasto z duszą

Ziemia pasłęcka - tu także jest co zobaczyć
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TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
ICH STOISKA BĘDĄ 
WYPEŁNIONE 
NIEPOWTARZAL-
NYMI PRODUKTAMI. 
DO TEGO 
ZAPRASZAJĄ 
NA CIEKAWE 
WARSZTATY 
I POKAZY. 
W NIEDZIELĘ, 
OSTATNIEGO DNIA 
ELBLĄSKIEGO 
ŚWIĘTA CHLEBA, 
ODBĘDĄ SIĘ TARGI 
PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI.

O
rganizatorzy Targów 
Przedsiębiorczości 
zapraszają w  nie-
dzielę na elbląską 
starówkę w  godz. 

10-17. Na imprezie pojawią 
się przedsiębiorcy z  regionu 
elbląskiego wraz ze swoimi 
unikalnymi produktami.

— Targi to doskonała oka-
zja do zaprezentowania 
oferty podmiotów ekonomii 
społecznej funkcjonujących 
w  naszym regionie. Nasze 
stoiska wypełnione będą nie-
powtarzalnymi produktami 
oraz ciekawymi warsztatami 
i pokazami — informują orga-
nizatorzy. 

Sprzedaż produktów bę-
dzie trwała od godz. 10 do 
17. W międzyczasie będą od-
bywały się warsztaty i pokazy. 
Polska Izba Dziedzictwa Kul-
turowego nauczy, jak daw-
niej wyglądała obróbka lnu 
i konopi włóknistych, z kolei 
Stowarzyszenie Health Revo-

lution, przy pomocy specjali-
stycznego sprzętu, pokaże jak 
szybko i efektywnie poprawić 
swoją sylwetkę, natomiast 
Stowarzyszenie Babska Wy-
spa zaprosi do wspólnego 
tańca Slavika Dance. Sto-
warzyszenie Inspiratornia 
wtajemniczy nas w “Mehen-
di”, czyli sztukę zdobienia 
ciała henną, a Stowarzyszenie 
Nowe Monasterzysko zaprosi 
przybyłych na warsztaty fl o-
rystyczne. Odbędą się rów-
nież warsztaty filcowania. 
Niepowtarzalne przedmioty 
wykonane podczas warszta-
tów będzie można zabrać 
ze sobą.

— Udział w Targach Przed-
siębiorczości Społecznej to 
również idealny moment, aby 
zakupić unikatowe wyroby rę-
kodzielnicze oraz domowe, 
naturalne przetwory. Każdy 
zakup dokonany na Targach 
to zakup produktów oryginal-
nych, z których część docho-

dów przeznaczona jest na cele 
społeczne, a każda sprzedaż to 
pomoc w ich realizacji — do-
dają organizatorzy.

Uczestnicy targów i ofero-
wane przez nich produkty: 
Stowarzyszenie Art-krea-
tywni (torby bawełniane, 

przytulanki, poduszki, myd-
ło glicerynowe), Stowarzy-
szenie Babska Wyspa (zdro-
we przekąski, ekologiczny 
chleb z  różnymi pastami 
wegetariańskimi i ogórkami 
kiszonymi, zakwas buracza-
ny, mango lassi, dietetyczne 
ciasto, naleśniki z dżemem 
oraz okazjonalne pamiątki 
z  drewna), Stowarzyszenia 
Dwie Wsie (etui, portfele), 
Stowarzyszenie Mieszkań-
ców i  Przyjaciół Wsi Nowe 
Monasterzysko (domowe 
wyroby i  przetwory: ket-
chup z  cukinii, nutella ze 
śliwek, ciasta), Stowarzy-
szenie Inspiratornia (rożki 
do aplikacji henny), Stowa-
rzyszenie Kadyny (wyroby 
z wełny, ceramika, biżuteria 
z gliny, ikony, wyroby z filcu), 
Stowarzyszenie Łęcze Wieś 
z  perspektywą (domowe 
przetwory, pierniki, ciasta, 
chleb ze smalcem i  ogór-
kiem). red

-F72917see1-a

 REKLAMA 

MOTOCYKLIŚCI Z WIELKIMI SERCAMI 
PODCZAS TEGOROCZ-
NEGO ŚWIĘTA CHLEBA 
BĘDZIE SIĘ MOŻNA 
PODZIELIĆ TYM, CO NAJ-
CENNIEJSZE. W UBIE-
GŁYM ROKU PODCZAS 
AKCJI MOTOSERCE 
ZEBRANO AŻ 24 LITRY 
KRWI.

Motoserce, jak mówią or-
ganizatorzy, jest akcją 
wynikającą z  potrzeby 

serca i chęci działania. Zwraca 
ona również uwagę na brak 
krwi w  polskich szpitalach 
oraz propaguje ideę krwio-
dawstwa. 

—  Dzięki zaangażowaniu 
80 klubów motocyklowych 
z całej Polski jesteśmy w sta-
nie wspierać zasoby szpitali. 
Podczas tegorocznego Elblą-

skiego Święta Chleba odbę-
dzie się kolejna edycja Mo-
toserca. Krwiobus ustawiony 
zostanie w sobotę na Starym 
Mieście, na parkingu przy 
Tawernie Tortuga. Krew bę-
dzie można oddawać od go-
dziny 9 do około 14. W tym 
roku, jak i  w  poprzednich 
latach, Moto Team Elbląg 
wraz z Klubem Motocyklo-
wym „Road To North” gorąco 
zachęca do włączenia się do 
akcji — informują organiza-
torzy.

W  ubiegłym roku podczas 
Motoserca zebrano aż 24 litry 
krwi. Na sobotę organizatorzy 
przygotowali również małą 
niespodziankę. Kto może 
oddać krew? Każdy, kto jest 
w wieku od 18 do 65 lat, waży 
powyżej 50 kg, przedstawi 
dokument tożsamości ze zdję-

ciem, adresem zamieszkania 
oraz numerem PESEL, od-
powiada wymaganiom zdro-
wotnym, pozwalającym na 
ustalenie na podstawie badań 
lekarskich i  laboratoryjnych, 
że każdorazowe pobranie 
krwi nie spowoduje ujem-
nych skutków dla jego stanu 
zdrowia lub stanu zdrowia 
przyszłego biorcy, w szczegól-
ności na skutek występowa-
nia przeciwwskazań stałych 
lub czasowych do pobrania 
krwi. Osoba, która chciałaby 
oddać krew, powinna przejść 
wcześniej pozytywnie bada-
nie lekarskie.

— Wystarczy przyjść, wy-
pełnić wniosek i  wejść do 
autobusu, tam będzie czekał 
lekarz, który zbada chętnych 
— zachęcają motocykliści.

Anna Dawid
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Motocykliści zachęcają, by dołączyć się do akcji oddawania krwi

Targi będą okazją do nabycia unikalnych produktów
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DZIESIĘĆ CUDÓW ELBLĄSKIEJ STARÓWKI
BRAMA 

TARGOWA
UL. STARY RYNEK

Obiekt jest jednym z  naj-
bardziej charakterystycznych 
i rozpoznawalnych zabytków 
Elbląga. XIV-wieczna bu-
dowla stanowiła w przeszłości 
fragment nieistniejących już 
murów obronnych miasta. Jej 
dolna część powstała w 1319 
r. W 1420 r. budowla zyskała 
nadbudówkę. Podczas prac 
nad górną częścią Bramy Tar-
gowej, od strony zewnętrznej, 
dobudowano dwubasztowe 
przedbramie, które przetrwa-
ło aż do 1775 r. Także wtedy 
na dachu Bramy Targowej 
pojawił się hełm w stylu ba-
rokowym, który ufundowali 
elblążanie, stworzono taras 
widokowy oraz zamontowa-
no zegar. 

W czasie II wojny światowej 
brama mocno ucierpiała. Od-
budowano ją pod koniec lat 
40. XX wieku w  kształcie 

średniowiecznym. W  lip-
cu 2006 r. obiekt przeszedł 
gruntowny remont i  został 
udostępniony mieszkańcom 
i turystom. Brama czynna jest 
codziennie - w okresie waka-
cyjnym także w soboty i nie-
dziele - w  godz. 10-18. Dziś 
działa tutaj punkt informacji 
turystycznej. 

POMNIK 
PIEKARCZYKA 

UL. STARY RYNEK
Z Bramą Targową związana 

jest także legenda o  piekar-
czyku. Jak wynika z przeka-
zów historycznych podczas 
wojen polsko-krzyżackich, 
w marcu 1531 r., jeden z od-
działów krzyżackich za-
mierzał podstępnie zdobyć 
Elbląg. Miasto uratował 
czeladnik piekarski, który 
w porę dostrzegł napastników 
i oskardem przeciął linę pod-
trzymującą bronę zawieszoną 
w Bramie Targowej. Wejście 

zostało zablokowane. Mia-
sto i  jego mieszkańcy zostali 
ocaleni. Pamięć o  dzielnym 
piekarczyku przetrwała wie-
ki. Dziś wydarzenie to przy-
pomina pomnik piekarczyka 
autorstwa Waldemara Gra-
bowieckiego stojący przed 
bramą. Mówi się, że potarcie 
nosa uśmiechniętego mło-
dzieńca przynosi szczęście!

CENTRUM SZTUKI 
GALERIA EL 

UL. KUŚNIERSKA
Galeria El znajduje się 

w dawnym, XIII-wiecznym 
kościele dominikańskim. 

Centrum Sztuki Galeria El 
została założona w  1961 r. 
przez Gerarda Kwiatkow-
skiego, artystę i  charyzma-
tycznego animatora kultu-
ry, dzięki któremu Elbląg 
w latach 60. XX wieku stał 
się jednym z ośrodków sztu-
ki awangardowej w Polsce, 
za sprawą organizacji se-
rii imprez artystycznych 
pod nazwą Biennale Form 
Przestrzennych. Do dziś 
Elbląg pozostaje swoistym 
miastem-obrazem z  jedy-
ną w  Polsce otwartą gale-
rią form, których szlakiem 
można wędrować przez całe 

miasto. Zaś o sile samej Ga-
lerii EL stanowi niezwykłe 
połączenie współczesnych 
eksponatów i  szklanej em-
pory z  zabytkowym wnę-
trzem gotyckiej świątyni. 
Na ścianach dawnego koś-
cioła znaleźć można bowiem 
kilkusetletnie epitafia, a na 
posadzkach leżą dawne pły-
ty nagrobne. Współczesna 
oferta Galerii jest bardzo 
różnorodna, od typowych 
wystaw, poprzez przedsta-
wienia, koncerty, festiwale, 
aż po performance i  war-
sztaty. 

71917see1-A -N

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Sztumie, mieszczących się w Elblągu:

• pl. Jagiellończyka 6, tel. 55�234 53 95
• ul. Hetmańska 5/14, tel. 55�649 69 10
• Agencja Banku Spółdzielczego w Sztumie, ul. Czerniakowska 7

 REKLAMA 
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PIĘKNA STRONA ELBLĄGA, CZYLI

 MOST NISKI I WYSOKI
W okresie tzw. złotego wie-

ku, na przełomie XVI i XVII 
wieku, Elbląg był nazywany 
drugim (po Gdańsku) por-
tem Rzeczpospolitej. To tu, 
na srebrne wody rzeki El-
bląg wpływały - i wypływały 
statki po brzegi wyładowane 
zbożami, mięsem, rybami 
i  solą, kosztownymi płótna-
mi, jubilerskimi kruszcami, 
a  także wyrobami kolonial-
nymi. A  samą rzekę spinały 
dwa mosty: Niski i  Wysoki. 
Wielokrotnie przebudowy-
wane trwają w  tym miejscu 
aż po dzisiaj. 

Oba mosty na Starym Mie-
ście miały bogatą historię. 
Przez Most Wysoki przejeż-
dżał 8 maja 1807 r. Napole-
on Bonaparte w towarzystwie 
generalskiej świty. Z drugiej 
strony rzeki powitał go wtedy 
salut oddany z 20 dział! Dzię-
ki unijnym środkom oba mo-
sty przeszły modernizację i od 
2013 r. jako dwa nowoczesne 
obiekty łączą elbląską starów-
kę z tzw. Wyspą Spichrzów. 

 ŚCIEŻKA KOŚCIELNA
Turyści, którzy odwiedzili 

Elbląg, twierdzą zgodnie, że 
na starówce jest jedno wyjąt-
kowe miejsce, gdzie najlepiej 
czuje się ducha elbląskiego 
średniowiecza. To ścieżka 
kościelna, jeden z  najbar-
dziej niezwykłych zabytków 
architektonicznych Elbląga. 
Jest to wąskie przejście mię-
dzy kamienicami, łączące 

dwie ulice Starego Miasta: 
Świętego Ducha i Mostową. 
Kiedyś ścieżka była dłuższa 
i  łączyła dwa kościoły: św. 
Mikołaja oraz dominikań-
ski. Co ciekawe, drugiej ta-
kiej „uliczki” nie znajdziecie 
nigdzie w Polsce.

 BIBLIOTEK 
 ELBLĄSKA 

Znajduje się w budynku przy 
ul. św. Ducha, który pocho-
dzi z XIII wieku. Wcześniej 
obiekt służył jako przytułek 
dla starców i  chorych, a na-
stępnie jako szpital. Dawny 
zespół poszpitalny spłonął 
podczas działań wojennych 
w 1945 r. i został odbudowa-
ny dopiero w  latach 70. XX 
wieku. 

Biblioteka Elbląska posiada 
jeden z bardziej cennych zbio-
rów starodruków. Po wojnie 
zostały one przewiezione do 
Torunia, gdzie stały się częś-
cią zbiorów biblioteki uniwer-
syteckiej. W ostatnich latach 
cenne zbiory, stanowiące 
fragment dawnej Biblioteki 
Elbląskiej, powróciły na swoje 

miejsce. Warto odwiedzić ten 
przybytek i zapoznać się z cie-
kawymi zbiorami zgroma-
dzonymi w Pracowni Regio-
nalnej. Biblioteka w Elblągu 
znana jest także z ciekawych 
inicjatyw kulturalnych: spot-
kań, plenerów oraz wystaw.

 MUZEUM 
 ARCHEOLOGICZNO-
 HISTORYCZNE 

Oglądać tu można cieka-
we eksponaty pochodzące 
z  dwóch stanowisk archeo-
logicznych: Starego Miasta 
w  Elblągu i  dawnej osady 
handlowej Truso. Znajdzie-
my tu przedmioty wyko-
nane z  ceramiki, metalu, 
drewna, skóry, bursztynu 
czy szkła. Niektóre z  nich 
są ewenementami na skalę 
europejską, jak chociażby 
kolekcja średniowiecznych 
instrumentów muzycznych, 
znaków pielgrzymich, tablic 
woskowych używanych kie-
dyś jako pomoc dydaktyczna. 

O  sile elbląskiego muzeum 
stanowią także jego nowo-
czesne i multimedialne wy-
stawy, dzięki którym historia 
Elbląga pozostaje na wyciąg-
nięcie ręki. Zaś na dziedziń-
cu muzeum można podzi-
wiać fragment 16-bocznej, 
granitowej kolumny. To na 
niej spoczywało najprawdo-

podobniej sklepienie kaplicy 
lub refektarza stojącego tu 
niegdyś zamku krzyżackiego. 
Po przeniesieniu się władz 
zakonnych do Malborka za-
mek w  Elblągu stał się sie-
dzibą Wielkiego Szpitalnika. 
W 1454 r. obiekt zajęli miesz-
kańcy Elbląga, którzy jednak 
rozebrali budowlę.

-O73317SEE1-A

www.przeprowadzka.elblag.pl

TAXI
BAGAŻOWE
PRZEPROWADZKI
Elbląg i okolice

tel. 518 039 900tel. 518 039 900 Najtaniej w mieście, szybko,
sprawnie i w miłej atmosferze.

Wyjazdy do IKEA, AGATA MEBLE.
TRANSPORT CAŁA POLSKA

OFERUJEMY:
• PRZEPROWADZKI
• TRANSPORT MEBLI
•  TRANSPORT LODÓWEK,

PRALEK
• WNOSZENIE MEBLI
• ODBIÓR RTV I AGD
• MONTAŻ I SKŁADANIE MEBLI
• SPRZĄTANIE PIWNIC, GARAŻY, PODDASZY
• ODBIÓR ZŁOMU
• WYWÓZ MEBLI NA WYSYPISKO ODPADÓW
•  TRANSPORT NIESTANDARDOWY

MOTORY, QUADY
• RELOKACJA FIRM I URZĘDÓW

-C72817see1-a

Elbląg, ul. Stary Rynek 63-64 
przy Bramie Targowej
Tel: 533 105 643
Facebook: Restauracja Duet

Restauracja DUET zaprasza na kuchnię 
polską i litewską.
W ofercie pizza litewska.

Śniadania od 10 do 12, dania z karty 12-22/24, 
od poniedziałku do piątku lunch dwudaniowy za 18 zł Już od września z dowozem

 REKLAMA 
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DZIESIĘĆ CUDÓW NASZEJ STARÓWKI
 KATEDRA 
 ŚW. MIKOŁAJA

Kościół stojący w centrum 
elbląskiej starówki to jeden 
z  najstarszych obiektów 
sakralnych w  tym mieście. 
Trzynawowa świątynia zo-
stała wzniesiona w  XIII 
wieku i  na przestrzeni ko-
lejnych stuleci była kilka-
krotnie przebudowywana 
m.in. po wielkim pożarze, 
który wybuchł w  kwietniu 
1777 r. w  następstwie ude-
rzenia piorunu, a  także po 
zniszczeniach, spowodowa-
nych działaniami wojennymi 
w lutym 1945 r. 

We wnętrzu monumen-
talnej budowli podziwiać 
można m.in.  brązową 
chrzcielnicę pochodzącą 
z  1387 r., wykonaną przez 
mistrza Bernhausera i  oł-
tarze ufundowane przez 
cechy elbląskich rzemieśl-
ników: flisaków wiślanych, 
słodowników i czeladników 
szewskich. Jest także figura 
patrona diecezji elbląskiej, 
świętego Wojciecha. Świą-

tynia jest zarazem Sank-
tuarium Relikwii Krzyża 
Świętego, które na co dzień 
znajdują się w pięknej goty-
ckiej niszy po prawej stronie 
głównego ołtarza. 

 WIEŻA KATEDRY 
 ŚW. MIKOŁAJA

Wystarczy tylko pokonać 
366 schodów, by z wysoko-
ści prawie 70 metrów móc 
podziwiać przepiękną pano-
ramę Elbląga i okolic. To tu 
znajduje się bowiem taras 
widokowy udostępniony 
bezpłatnie dla zwiedzają-
cych. Wędrówka na wieżę 
zajmuje około 15 minut. 
W  połowie drogi na szczyt 
urządzono strefę odpoczyn-
ku z miejscami do siedzenia. 
Na tarasie zamontowano zaś 

lunety umożliwiające obser-
wację okolicy. 

Wieża katedry św. Mikoła-
ja ma 97 m i jest uważana za 
najwyższy obiekt sakralny po 
prawej stronie Wisły.

 PLAC 
 KATEDRALNY 

Z tarasu widokowego wieży 
Katedry św. Mikołaja dosko-
nale widać także plac kate-
dralny, który znajduje się 
tuż przed świątynią. Przed 
wojną w  tym miejscu stały 
rzędy średniowiecznych ka-
mienic, zniszczone podczas 
walk o Elbląg w 1945 r. Do 

tej pory na placu można 
znaleźć obrysy poszczegól-
nych parceli. 

W 2014 r. skwer po moder-
nizacji został udostępniony 
elblążanom. Znajduje się tu 
tablica interaktywna, a  także 
interaktywna gra planszowa - 
wycieczka po starówce Elbląga. 
Ale największym atutem skwe-
ru jest fontanna posadzkowa, 
z  której chętnie korzystają 
najmłodsi mieszkańcy miasta. 
Wieczorami strugi są dodatko-
wo podświetlane, a tryskająca 
w górę woda mieni się wtedy 
feerią tęczowych barw. 

 Aleksandra Szymańska

73217see1-A -N
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TO BYŁ SER O SMAKU MORZA  
WERDERKÄSE BYŁ 
DUMĄ ŻUŁAW. 
WYTWARZANY 
Z NAJLEPSZEGO 
MLEKA, DŁUGO 
DOJRZEWAJĄCY, 
A W JEGO SMAKU, 
JAK MÓWIĄ 
HISTORYCZNE 
OPISY, MOŻNA 
BYŁO ODNALEŹĆ 
NUTKĘ BAŁTYKU.

S
erowar Jacek Opitz 
był gościem jedne-
go z odcinków „Lata 
pełnego smaku”, 
p r z y g o t o w a n e g o 

przez Bibliotekę Elbląską. 
Podczas spotkania można 
było poznać historię i  smak 
żuławskiego sera.  

—  Pierwsze sery były su-
che i  tak twarde, że ciężko 
je było ugryźć. Odrywało się 
kawałki i  żuło. Próbowano 
te sery również wędzić, by 
przedłużyć im życie. Pierw-
sza wzmianka o  serach na 
Żuławach pochodzi z  1341 
r., kiedy to zmieniono nazwę 
miejscowości na Käsemark, 
czyli dzisiejszy Kiezmark. 
W  dosłownym tłumaczeniu 
oznacza to park serowy. Czy-
li już wówczas wytwarzano 
tam sery. Jak wyglądał taki 
ser? W  tych czasach sery 
rozróżniano jakościowo. Dla 
bogatych robiono je z pełnego 
mleka, dla biednych z odtłusz-
czonego — mówi Jacek Opitz.

 W XVI wieku na Żuławach 
zagościli osadnicy z Niderlan-

dów. Przeważnie byli to men-
nonici, członkowie odłamu 
anabaptyzmu, wywodzącego 
się od Menno Simonsa. Na 
swojej ziemi byli prześlado-
wani, zaś na Żuławach chęt-
nie przyjmowani. 

 — Byli specjalistami od 
osuszania podmokłych te-
renów i  przekształcania ich 
w urodzajne pola. Przynieśli 
też swoje metody przetwa-
rzania płodów rolnych, w tym 
produkcję serów, która znana 
im była z ojczystych ziem. Wi-
tano ich na Żuławach z otwar-
tymi rękami. Zachęcano całe 
rodziny, by się tu osiedlały 
— mówi serowar. 

Zagrody dla zwierząt były 
utrzymywane w  absolutnej 
czystości. Krowy, owce, świ-
nie i  konie przebywały pod 
jednym dachem, jednak 
w  osobnych pomieszcze-
niach. Wszelkie nieczystości 
usuwano codziennie, do od-
prowadzania moczu służyły 
specjalne rynny. Zimą zwie-
rzęta miały dostęp do wody 
w odpowiedniej, niezbyt ni-

skiej temperaturze, ponie-
waż studnie znajdowały się 
zazwyczaj wewnątrz zabudo-
wań. Podstawową karmą było 
siano i słoma, nie stosowano 
kiszonek, co również podno-
siło walory smakowe mleka.  

— Początkowo, w XVI wie-
ku, sery produkowane przez 
mennonitów na Żuławach 
były znane pod nazwą serów 
holenderskich. Były robione 
przez pracowników z Holandii. 
Z czasem zaczęły funkcjonować 
pod nazwami Werderkäse, 
czyli ser żuławski. Były to sery 
długo dojrzewające, znakomi-
tej jakości — mówi Jacek Opitz. 

Wiek XVII przyniósł temu 
serowi szerokie uznanie. Ce-
niono go przede wszystkim 
za wysoką jakość. Produkcja 
sera odbywała się w  gospo-
darstwach. Mennonici wy-
twarzali podpuszczkę z  cie-
lęcych żołądków. Rozwój 
dużych serowni na Żuławach 
nastąpił dopiero w drugiej po-
łowie XIX wieku. Wcześniej 
produkcja serów była rozbita 
na setki gospodarstw.  

— Każde gospodarstwo było 
małą mleczarnią. Każdy ser 
musiał więc delikatnie różnić 
się od siebie: w zależności z ja-
kiego mleka go zrobiono, jakie 
miał warunki dojrzewania i re-
cepturę. Żuławy były rajem dla 
miłośników sera. To rozprosze-
nie produkcji zainicjowało po-
wstanie nowych zawodów na 
Żuławach. Pojawili się handla-
rze serem, czyli Käsehandler 
wraz z szyprami Käseschiffer 
— opowiada serowar.

Miejscami, gdzie można 
było spotkać handlarzy, były 
między innymi Tujsk, Nowy 
Dwór Gdański i  Marzęcino. 
Kupowali sery od rolników 
i na specjalnych łodziach zwa-
nych Käselomme, dostarczali 
do innych miast: do Elbląga, 
Królewca, Gdańska. 

Handel serem był opłacal-
nym zajęciem. Osoby, któ-
re wykonywały ten zawód, 
były bogate. 

— Jak wyglądał taki ser? 
Nie było jednego, określo-
nego przepisu na niego, 
funkcjonował pod nazwą 

Werderkäse, czyli ser z Żu-
ław. Ale ta nazwa oznaczała 
ogół serów robionych na 
Żuławach. Nie dotyczyła 
jakiegoś konkretnego sma-
ku. Kręgi serowe nie były 
idealne, bo jedną z  metod 
odciskania sera była meto-
da w  chuście, przez co ser 
zyskał nieregularny kształt. 
Jak smakował? Opisy są 
ubogie, ale jeden z  nich 
mówi, że można było wy-
czuć w  tym serze bliskość 
morza, czyli, że miały słony 
posmak — mówi pan Jacek. 

Ser z Żuław był stopniowo 
wypierany przez ser produ-
kowany przemysłowo. W XIX 
wieku tradycyjny Werderkäse 
stracił na znaczeniu i stał się 
produktem regionalnym. 
Ważne dla żuławskiego sero-
warstwa było pojawienie się 
Szwajcarów w drugiej połowie 
XIX wieku. Wprowadzili no-
woczesne techniki masowej 
produkcji serów. Przywieźli ze 
sobą przepis sera typu emen-
taler oraz rozpropagowali ser 
tylżycki.   Anna Dawid

Jacek Opitz opowiadał w Bibliotece Elbląskiej o historii i smaku sera z Żuław

Fo
t. 

An
na

 D
aw

id
 



13DZIENNIKELBLASKI.PLELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA

JEDNYM ZE 
SPORTOWYCH 
AKCENTÓW 
ELBLĄSKIEGO 
ŚWIĘTA CHLEBA 
BĘDZIE SOBOTNIA 
PREZENTACJA 
PIŁKARZY 
RĘCZNYCH MEBLI 
WÓJCIK ELBLĄG.

LIGA WIELKA JAK NIGDY

P
iłkarze ręczni Mebli 
Wójcik Elbląg piąt-
kowym meczem we 
własnej hali z Pogonią 
Szczecin rozpoczną 

drugi z rzędu sezon w super-
lidze. Dzień później elbląska 
drużyna zaprezentuje się na 
Starym Mieście podczas święta 
chleba. W poprzednim sezonie 
„Meblarze”, mimo olbrzymiej 
ambicji i woli walki, zajęli 14 
miejsce (cztery zwycięstwa, 22 
porażki). W kilku spotkaniach 
byli blisko sukcesu, ale górę 
brała mądrość rywali, więk-
sze doświadczenie. Jak będzie 
w tym sezonie? 

— Chcemy grać znacznie 
lepiej, by dobrymi występa-
mi przyciągać na trybuny jak 
najwięcej kibiców. Do każde-
go meczu będziemy podcho-
dzili z olbrzymim zaangażo-
waniem i nikomu tanio skóry 
nie sprzedamy —  deklaruje 
dyrektor elbląskiego klubu 
Łukasz Kuliński. 

Przygotowania do nowe-
go sezonu szczypiorniści 
Mebli Wójcik rozpoczęli 14 
lipca. Formę sprawdzali bio-
rąc udział m.in. w  turnieju 
w  Niemczech (trzecie miej-
sce) oraz rozgrywając sześć 
meczów kontrolnych. 

Latem w  zespole z  Elbląga 
doszło do kilku poważnych 
zmian kadrowych. Drużynę 
opuścili: Paweł Adamczak 
(MKS Kalisz), Bartosz Du-
dek (MMTS Kwidzyn), Daniel 
Żółtak (Warmia Traveland 
Olsztyn) oraz Grzegorz Dorsz 
i  Jakub Malczewski (obaj 
GLKS Żukowo), a  Damian 
Malandy zakończył karierę 
sportową. W ich miejsce pozy-
skano: bramkarza Pawła Kie-
pulskiego (MMTS Kwidzyn), 
lewoskrzydłowego Filipa Ko-
pera (Orlen Wisła Płock), ob-
rotowego Tomasza Grzegorka 
(Sandra Spa Pogoń Szczecin) 
oraz 19-latków z Truso Elbląg 
Adama Załuskiego (rozgrywa-
jący) i Bartłomieja Lachowicza 
(skrzydłowy). 

W nowym sezonie w super-
lidze będzie rywalizowała 
rekordowa ilość, 16 drużyn, 
w tym beniaminkowie MKS 
Kalisz i Spójnia Gdynia. Ni-
komu nie grozi spadek. 

Piłkarze ręczni Mebli Wój-
cik rozpoczną ligę w piątek od 
meczu we własnej hali z Po-
gonią Szczecin (godz. 18.30). 
Dzień później na starówce 
podczas święta chleba odbę-
dzie się ofi cjalna prezentacja 
zespołu. Zawodnikom będą 
towarzyszyli adepci Akademii 
Piłki Ręcznej „Handballowcy” 
Elbląg. Początek o godz. 11. 

Podział na grupy: 
Grupa granatowa: Vive Kiel-
ce, MMTS Kwidzyn, Górnik 
Zabrze, Chrobry Głogów, KPR 
Legionowo, Zagłębie Lubin, 
Meble Wójcik Elbląg, Spójnia 
Gdynia. 

Grupa pomarańczowa: Orlen 
Wisła Płock, Azoty Puławy, 
Gwardia Opole, Wybrzeże 
Gdańsk, Sandra Spa Pogoń 
Szczecin, Stal Mielec, Piotrko-
wianin Piotrków, MKS Kalisz. 
 Jerzy Kuczyński

-P72217see1-a

Oferujemy pełną gamę artykułów szkolnych 
dla najmłodszych i młodzieży w najniższych cenach. 
Posiadamy również w ofercie artykuły biurowe 
i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek. 

Na terenie Elbląga i okolic 

DOWÓZ GRATIS
Zapraszamy 
od pn.-pt. 7-16, sob. 8-13

PHU JUREX� 
Marcin Jeziorski

82-300 Elbląg
 ul. Grunwaldzka 2/B11

(teren giełdy elbląskiej, wjazd od Lotniczej)

tel./fax 55 237 08 14 
e-mail: jurex.elblag@wp.pl 

ART. BIUROWO-SZKOLNEART. BIUROWO-SZKOLNE

zrób zakupy przez internet: www.jurex.osaa.com.pl

 REKLAMA 

KADRA MEBLI WÓJCIK
• Bramkarze: Adrian Fiodor, Paweł Kiepulski, Sebastian Ram
• Obrotowi: Tomasz Grzegorek, Bartosz Janiszewski
• Skrzydłowi: Bartłomiej Lachowicz, Marcin Szopa, 
Adam Nowakowski, Filip Koper, 
• Rozgrywający: Marcin Miedziński, Adam Załuski, Jakub Olszewski, 
Piotr Adamczak, Kamil Netz, Jakub Moryń, Mikołaj Kupiec, 
Michał Tórz

• Trener: Jacek Będzikowski
• Kierownik drużyny: Piotr Sadowski
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ŚWIĘTO Z MUZYCZNYMI AKCENTAMI
PODCZAS 
ELBLĄSKIEGO 
ŚWIĘTA CHLEBA 
NIE MOŻE 
ZABRAKNĄĆ 
MUZYKI, KTÓRA 
BĘDZIE PŁYNĘŁA 
ZE SCENY 
USTAWIONEJ 
NA PLACU PRZY 
KATEDRZE ŚW. 
MIKOŁAJA.

W
śród zespołów, 
które w  sobo-
tę  wystąpią 
na scenie, jest 
m.in. Dziecięcy 

Zespół Tańca „Słoneczko” 
z Tarnopola. Od 20 lat kie-
rownikiem artystycznym 
jest Zynowia Byrda. Zasad-
niczy skład zespołu liczy 56 
uczestników. W  zajęciach 
przygotowawczych prowa-
dzonych w specjalistycznych 
pracowniach uczestniczy po-
nad 100 dzieci.

Zespół wielokrotnie wy-
stępował w Kijowie i  innych 
miastach Ukrainy, prezentu-
jąc tańce różnych ukraińskich 
regionów. Zespół występował 
wielokrotnie na różnych fe-
stiwalach w  Polsce (Elbląg, 
Kraków, Tarnów, Leżajsk), 
Bułgarii, Rosji, Republice 
Mołdowa, Francji, Serbii. 
W sobotę jego koncert w El-
blągu rozpocznie się o godz. 
15.30.

Ciekawie zapowiada się 
w  sobotę wieczorny koncert 
grupy Tuhaj-Bej (godz. 20). 
Ta folkowo-rockowa kapela 
powstała w  2005 r. wśród 
przyjaciół, których połączy-
ło zamiłowanie do kultury 
Wschodu. Zespół prezentuje 
energetyczną muzykę folko-
wą zakorzenioną w  tradycji 
Wschodu z elementami mu-
zyki współczesnej i rocka.

Wizytówką zespołu są pełne 
ekspresji koncerty oraz me-
lodyjne, dynamiczne utwory, 
w których mocne brzmienie 
gitar i  bębnów zestawiono 
z  dźwiękiem tradycyjnych 
instrumentów takich jak so-
piłka i  akordeon. Tuhaj-Bej 
wykonuje własne, zaskaku-
jące aranżacje znanych melo-
dii tradycyjnych, jak również 
melodii nowoczesnych, a tak-
że utwory autorskie z wielką 
radością przyjmowane przez 
publiczność. Tuhaj-bej na 
przestrzeni lat został również 

laureatem kilku festiwali fol-
kowych i rockowych.

Do sukcesów zespołu za-
licza się zajęcie trzeciego 
miejsce na Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzyki Fol-
kowej (2007). Grupa była 
także finalistą Ogólnopol-
skiego Festiwalu Folkowego 
w Ostródzie (lipiec 2007).

Warto wspomnieć, że Tuhaj-
-Bej był jedną z gwiazd, któ-
re wystąpiły na Sylwestrze 
z  Dwójką - Zakopane 2016. 
Na swoim koncie mają płytę: 
„Na pal” (2010) oraz singiel 
„Lito” (2013).

W niedzielę usłyszeć będzie 
można m.in. zespół Integra-
ton (godz. 13). To wielopo-
koleniowy zespół folkowy 
działający w Ośrodku Kultu-
ry w Młynarach. To wielka, 
rozbrykana i wesoła grupa, 
w skład której wchodzą ar-
tyści z Młynar i Elbląga. Są 
tam wspaniale śpiewające 
dzieciaki i młodzież, nietu-

zinkowi muzycy i  charak-
terni soliści. Instrumenta-
rium zespołu jest bardzo 
różnorodne. Znajdziemy tu 
skrzypce, wiolonczelę, gita-
ry, klawisze i bębny. W tym 
roku repertuar zespołu zło-
żony jest z rockowych stan-
dardów z sielskim, swojskim 
tekstem ale przearanżowa-
nych przez Bartka Krzywdę 
na folklor depresyjno-żu-
ławski. 

Tego samego dnia po-
słuchać będzie można 
Młodych&Krzywda (począ-
tek o godz. 16). To kontynua-
cja projektu z ubiegłego roku. 
Również w  tym roku jest to 
bardzo spontaniczne wyda-
rzenie artystyczne skupiają-
ce artystyczne dusze, które 
zapałały chęcią tworzenia. 
Muzycznym przewodnikiem 
jest Bartek Krzywda, a  do-
brym duchem i  opiekunem 
najmłodszym Anna Łebek 
Obrycka ze Spółdzielni So-

cjalnej „Idea”. Szefem sekcji 
dętej jest Szymon Zuehlke 
z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Elblągu.

M&K to zupełnie nieprzewi-
dywalny zespół ludzi w mło-
dym wieku, który przez całe 
wakacje uczestniczył w pró-
bach i szukał przestrzeni do 
wspólnego działania. Tak wy-
klarowała się forma koncertu. 

— Są tu małe oraz większe 
dzieciaczki, które śpiewa-
ją, grają, rozrabiają. Wśród 
nich sporo debiutantów, jak 
również starych wyżeraczy 
z zeszłego roku. Jest też mło-
dzież - zdolna, aktywna, po-
zytywnie nastawiona i głodna 
muzyki — czytamy o zespole. 
—  Repertuar jest konkret-
ny, bez owijania w bawełnę. 
W tekstach dominuje tematy-
ka gospodarstwa domowego, 
są więc piosenki o lisku, kot-
ku, słoniu, a także o zegarze, 
klockach, Szreku i  koniku 
na biegunach.
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Na święcie chleba, tak jak w latach poprzednich, nie zabraknie także muzycznych atrakcji
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ELBLĄG BYŁ 
JEDNYM 
Z PIERWSZYCH 
MIAST 
W PROWINCJI 
WSCHODNIO-
PRUSKIEJ, GDZIE 
BYŁO STAŁE 
KINO. PIERWSZY 
POKAZ FILMOWY 
MIAŁ MIEJSCE 
W 1906 ROKU 
W KAMIENICY 
PRZY UL. 
KOWALSKIEJ 
7, GDZIE 
URUCHOMIONO 
TZW. „TEATRALNĄ 
REZYDENCJĘ 
KINEMATO-
GRAFICZNĄ”.

KINA ZE STAREGO MIASTA 

T
o właśnie w  tej ka-
mienicy, w  której 
prezentowano „stałe 
pokazy ruchomych 
fotografii z  całego 

świata”, znajdował się przed 
wojną sklep z  zabawkami, 
wyrobami gumowymi oraz 
hurtownia maszyn rolniczych 
i dla potrzeb rzemiosła. Moż-
na tu było kupić m.in. „cięte 
z metra” podłogowe linoleum, 
gumowe fartuchy oraz ceratę 
na stół. Sklep nazywano „Gu-
mowa-Müller”, ponieważ jego 
właścicielką była Ewa Müller.

Ale nim uruchomiono tutaj 
sklep, grano fi lmy nieme i ich 
prezentacji towarzyszyła gra na 
pianinie, którego ostre dźwięki 
słychać było aż na ulicy. W fi l-
mowym podkładzie muzycz-
nym nie przebierano jak w ulę-
gałkach i  repertuar był mały, 
na ogół kilka walców, wśród 
których dominował skompo-
nowany przez Jona Ivanovici 
walc „Na falach Dunaju”.

Grano też kilka marszów, 
a przede wszystkim ulubiony 
„Chcesz być moją kuzynką?” 
(Willst du mein Cousinchen 
sein?), który skomponował 
w  1906 r. Viktor Holländer. 
Program tego kina zawierał 
górnolotne tytuły dziesię-
ciu różnych fi lmów, których 
oglądanie zajmowało w  su-
mie tylko godzinę! Tytuły fi l-
mów były wręcz „bombowe” 
i  zapewniały liczną publikę. 
A więc od godz. 15 do 22 gra-
no takie szlagiery fi lmowe jak 
produkcję francuską z  1906 
r. „Marzenia palacza opium”, 
„Dzielną córkę manewrowe-
go” oraz „Wiosenną wróżkę”.

Wspomniana na początku 
„teatralna rezydencja kinema-
tografi czna” (Kinematograp-
hische Residenztheater) przy 
ul. Kowalskiej, czyli pierwsze 
kino w  Elblągu, wyglądała 
bardzo marnie. Podstawo-
we zasady bezpieczeństwa 
i zalecenia policyjne nie obo-
wiązywały, toteż o pożar było 
nietrudno. Aparat projekcyj-
ny stał w środku drewnianej 
klatki ogaconej tapetą.

Aparat był tylko jeden, więc 
przerwy zdarzały się często, bo 
trzeba było przewinąć taśmę 
fi lmową. Sporo czasu upłynęło 
nim takie kabiny wyposażano 
w dwa aparaty. Widownia fi l-
mowa obejmowała 130 miejsc 
siedzących, czyli prostych, 
drewnianych krzeseł – połą-
czonych ze sobą sznurem. Były 
też miejsca stojące. Za miej-
sce siedzące „pierwszej rangi” 
trzeba było zapłacić 50, a za 
stojące 10 fenigów.

Każdy widz otrzymywał 
numerowany bilet wstępu, 
którego ważność upływała po 
godzinie – wówczas taki widz 
był wywoływany wg numeru 
i  musiał opuścić widownię 
- albo ponownie zapłacić. 
W 1908 r. weszły nowe prze-
pisy policyjne, które nakazy-
wały by kabina z  aparatem 
projekcyjnym była murowa-
na. W tym też roku pierwsze 
elbląskie kino przeniesiono 
na ulicę Mostową. Tutaj do 
każdego fi lmu starano się już 
jako tako dopasować muzykę, 
a  do muzycznego podkładu 
na pianinie, fi lm urozmaica-
ła dodatkowo gra skrzypka 
lub wiolonczelisty.

Elbląg był jednym z pierw-
szych miast w  prowincji 
wschodniopruskiej, gdzie 
było stałe kino. Gdańsk takie-
go kina dorobił się dwa lata 
później, gdy w  1908 r. przy 
nieistniejących kamienicach 
przy Targu Węglowym, uru-
chomiono „Passage-Theater”.

W  pierwszych latach kina 
nie było wypożyczalni fi lmów, 
więc właściciel takiego „fi lmo-
wego teatru” musiał płacić za 
każdy nowy fi lm. Była rów-
nież możliwość wypożycze-
nia fi lmu, niekoniecznie od 
konkurencji. By zakup fi lmu 
się opłacił, grano go przez 
długi czas.

Elblążanie zawsze szli z du-
chem postępu i  w  1910 r. 
otworzono nowe kino przy 
ulicy Rzeźnickiej 9. W takim 
kształcie przetrwało ono tu-
taj do 1928 roku, kiedy to 
przeszło gruntowną moder-
nizację i  nadano mu nazwę 
„Lichtspielhaus”.

Ale w  omawianym czasie 
działały w  Elblągu jeszcze 
dwa inne „teatry filmowe” 
(Filmtheater), czyli kina. 
Jedno z  nich mieściło się 
przy ul. Mostowej i miało na-
zwę „Central-Theater”, a dru-
gie nazywało się „Stadtkino” 
(kino miejskie) - wcześniej 
„Central-Kino” i  działało 
przy Starym Rynku. Było to 
najmniejsze kino i  zwano je 
popularnie „Flohkiste” - Pchle 
Pudło! Jego właścicielką była 
Berta Hoffmann.

Ta zgoła metaforyczna na-
zwa była nieprzypadkowa. Po 
seansie spędzonym na siedze-
niach, w  których grasowały 

insekty, uczucie swędzenia 
było już zupełnie realne... 

W  kinie, oprócz zwykłych 
ław dla widzów, były też sie-
dzenia składane. Z  „Pchlim 
Pudłem” wiązało się szereg 
ciekawych rzeczy. Mimo iż 
dwa wentylatory wtłaczały 
świeże powietrze do sali ki-
nowej, to bywało, że podczas 
projekcji można było tu do-
słownie „siekierę zawiesić 
w powietrzu”. A to od jedne-
go czuć było ostrą woń potu 
i  dawno nie zmienianych 
onuc, drugi najadł się zaś 
czosnku i lekko bekał, a ktoś 
inny bezceremonialnie „pusz-
czał wiatry”! W  tak ekstre-
malnej sytuacji, z pierwszych 
rzędów, podnosił się poiryto-
wany widz i obracając się pa-
trzył na widownię groźnym 
wzrokiem –  sprawcy zepsu-
cia powietrza wprawdzie nie 
namierzył, ale mniej więcej 
go wyczuł!

Jakby tego było mało, to 
siedzący z  tyłu puszczali 
w  dół robiące hałas puste 
butelki po piwie, a ostatnie 
rzędy okupowały zakochane 
pary i  dochodziły stamtąd 
określone dźwięki. Zdarza-
ło się, że na granych filmach 
pojawiała się dość nieokrze-
sana publiczność, która 
innym widzom, zwłaszcza 
w  czasie filmów kowboj-
skich, dostarczała dodatko-
wych atrakcji dźwiękowych 
w postaci klaskania, wrzesz-
czenia i  tupania. Niekiedy 
w stronę ekranu leciały jajka 
lub pomidory, a co bardziej 
porywczy osobnicy wcielali 
się na sali kinowej w  role 

kowbojów i  prowokowa-
li burdy…

Dzisiaj w  Dyskusyjnych 
Klubach Filmowych wystę-
pują znawcy kina i przedsta-
wiają słuchaczom zawiłości 
narracji fi lmowej, zawartości 
fi lmu itd. Tak było również 
w tamtych czasach, gdy tzw. 
„objaśniacz” w porywających 
i  wiele mówiących słowach 
przedstawiał pokrótce fabu-
łę fi lmu.

Oglądane filmy z  tam-
tych czasów budzą obecnie 
uśmiech politowania, bowiem 
ich stałą cechą był kicz i nad-
mierny patos. Tym niemniej 
już wówczas były prawdziwe 
gwiazdy fi lmowe, który na-
zwiska powszechnie znano, 
a więc Asta Nielsen, Henny 
Porten, Paul Wegener, Wal-
demar Psylander, nie mówiąc 
o Grecie Garbo, Poli Negri czy 
Rudolfi e Valentino.

Wzmiankowane kino przy 
ulicy Rzeźnickiej przeszło 
w  1929 r. gruntowną mo-
dernizację i  stało się jednym 
z  najnowocześniejszych spo-
śród pięciu elbląskich kin, 
działających przed 1939 r. Ta 
modernizacja zbiegła się z wej-
ściem fi lmów dźwiękowych, 
przy których okazało się, że 
niektóre gwiazdy z uwagi na 
swój głos, w ogóle się do tych 
fi lmów nie nadają. Lech Słodownik

www.dziennikelblaski.pl/
historia
Tutaj znajdziesz więcej arty-
kułów poświęconych historii 
Elbląga i nie tylko, a także 
archiwalne zdjęcia Elbląga

Kino przy ulicy Rzeźnickiej 9 – róg ul. Przymurze - zdjęcie wykonane około 1940 roku
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Otrzymaj dotację na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej wraz z� dodatkowym wsparciem w� wysokości 
500 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy!!!

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pa-
słęka” z�dniem 1 marca 2017 roku rozpoczęło realizację 
projektu „Masz pomysł – masz fi rmę III”, w�ramach któ-
rego można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. 

Kto może otrzymać dotację?
O�dotację ubiegać mogą się osoby bezrobotne i� bierne 
zawodowo zamieszkujące powiaty elbląski, braniewski 
lub m. Elbląg, które ukończyły 30 lat i�spełnią min. 1 do-
datkowy warunek: 
- kobiety, 
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne, 
- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrud-
nienia nieprzerwanie przez okres 12   miesięcy),  
- osoby nisko wykwalifi kowane (posiadające wykształce-
nie max. ponadgimnazjalne).

Jaka jest kwota dotacji i�na co można ją przeznaczyć? 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 23� 398 zł. Dotacja 

może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków in-
westycyjnych umożliwiających uruchomienie działalno-
ści gospodarczej, mi.n. zakup wartości niematerialnych
i� prawnych, środków trwałych  w� tym samochodu, 
sprzętu, wyposażenia, towaru, surowców do produkcji,
przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności go-
spodarczej (tylko w� obiektach usługowo-handlowych – 
nie mieszkalnych). 

Z�jakiego dodatkowego wsparcia można skorzystać po 
otrzymaniu dotacji?
Każda osoba, która otrzyma dotację na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej, skorzysta także ze wsparcia po-
mostowego w�postaci wsparcia fi nansowego w�kwocie 
500 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy oraz usługi
doradczej w�wymiarze 8 h.

Jak uzyskać dotację?
Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji 
powinny złożyć formularz kwalifi kacyjny do biura projek-
tu mieszczącego się w�Pasłęku ul. Piłsudskiego 11A, lub 
jednego z�biur rekrutacyjno-konsultacyjnych w�Urzędzie 
Pracy w�Elblągu i�Urzędzie Pracy w�Braniewie. 
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć także na 
stronie internetowej  www.screp.pl.

W ramach środków programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” działa-
nie 6.2 w województwie warmińsko-mazurskim został uruchomiony 
fundusz pożyczkowy na preferencyjnych warunkach Warmiński Ma-
zurski Fundusz NA START .  

Dla kogo jest mikropożyczka ?
Dla wszystkich mieszkańców województwa, którzy nie mogą skorzy-
stać z dotacji. W pierwszej kolejności dla pracujących,  absolwen-
tów i studentów – oni dostają dodatkowe punkty, ale z tego funduszu 
skorzystać może każdy, kto w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 
poprzedzających  dzień przystąpienia do projektu nie posiadał zare-
jestrowanej  działalności gospodarczej. Czyli składając wniosek nie 
mamy prowadzonej działalności, rejestrujemy ją dopiero po uzyskaniu 
decyzji o przyznaniu pożyczki. 

Jaka kwota i na co można przeznaczyć środki?
Maksymalna kwota pożyczki może wynieść 50.000 zł przy oprocento-
waniu wynoszącym 0,5% w skali roku. Oferowana pożyczka ma także 
że dodatkową zaletę, którą jest możliwość skorzystania z 12-miesięczne-

go okresu karencji w spłacie pożyczki, w czasie którego Pożyczkobiorca 
spłaca jedynie odsetki. Pożyczka może być wydatkowana na wszystkie 
koszty związane z uruchomieniem działalności, nawet na opłacenie skład-
ki ZUS. Warunek – trzeba ją rozliczyć w ciągu 3  miesięcy od podpisania 
umowy i utrzymać działalność przez 12 miesięcy.

Jak uzyskać taką pożyczkę?
Krok I – należy skontaktować się z konsultantem i wypełnić kwestio-
nariusz kwalifi kacyjny oraz test predyspozycji do prowadzenia działal-
ności gospodarczej; 

Krok II – wypełniamy wniosek  o pożyczkę oraz biznesplan z załączni-
kami. W wypełnieniu dokumentów pomagają konsultanci;

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do siedziby Stowarzyszenia 
„Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w Pasłęku, ul. Piłsud-
skiego 11A, tel. 55�248 10 90, 55�248 10 91.
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć także na stronie inter-
netowej  www.mikropozyczki.screp.pl.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk, tel. 55 248 10 91 / 92 / 93 lub 727 022 531
Więcej informacji: www.screp.pl

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 
Ekonomicznego Pasłęka”

Gdzie znaleźć pieniądze na założenie fi rmy?

Marzysz o niezależności fi nansowej? 
Chciałbyś założyć własną działalność 

gospodarczą?
Zgłoś się do Nas!!!

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


