EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DNI ELBLĄGA
REKLAMA

35
53318see1-D -N

Wędrówki, które
zmieniają życie
str. 10

GAZETA NA LATO

Co warto
zobaczyć?
str. 24-25

REKLAMA

Hotel i Restauracja Kadyny Folwark Hotel & Spa

www.kadyny.com.pl • rezerwacja@kadyny.com.pl • tel . 55 231 61 20 •
53518see1-a -O

2 gazeta na lato

Na dzień dobry

Drodzy Czytelnicy. Wierzę,
że to lato będzie dla Was
nie tylko udane, słoneczne,
ale również niezapomniane. Oddajemy w Wasze ręce
pierwsze wydanie bezpłatnej „Gazety na Lato”. Mamy
nadzieję, że z przyjemnością
zapoznacie się z materiałami,
które dla Was przygotowaliśmy.
Oczywiście nie mogło w tym
numerze zabraknąć zapowiedzi jednej z najważniejszych
imprez lata w Elblągu, czyli
Dni Elbląga. Przed nami
trzy dni wypełnione wieloma

dziach, znajdziecie tutaj również aktualne informacje z życia Elbląga i nie tylko, a także
dział poświęcony edukacji.
Ruszamy także z plebiscytem
Dziewczyna Lata, o którym
możecie przeczytać na sąsiedniej stronie. A miłośnicy
książek powinni zajrzeć na
str. 30.
Życzę miłej lektury i już dzisiaj polecam kolejne wydania
Gazety na Lato, które ukażą
się 13 lipca oraz 10 sierpnia
razem z „Dziennikiem Elbląskim”. Naszą wakacyjną
gazetę znajdziecie również

w naszej sieci zaprzyjaźnionych punktów: sklepach,
punktach informacji turystycznej, urzędach i wielu
innych. Będziemy również
w Elbląskiej Strefie Kibica,
gdy Polacy będą rozgrywali
swoje mecze.
Zapraszam także do codziennego odwiedzenia naszego serwisu internetowego www.dziennikelblaski.pl.
Stąd będzie można pobrać
e-wydanie naszej „Gazety
na Lato”.
Arkadiusz Kolpert, szef redakcji
„Dziennika Elbląskiego”

WWW.DZIENNIKELBLASKI.PL
Nasi dziennikarze i fotoreporterzy też będą na Dniach
Elbląga, by jak najlepiej relacjonować to, co dzieje się
w związku ze świętem miasta. Zapraszamy do śledzenia
naszego serwisu:
www.dziennikelblaski.pl
gdzie znajdziecie artykuły, obszerne galerie zdjęciowe, a także filmy z tego, jak przebiega zabawa podczas święta miasta!
WWW.DZIENNIKELBLASKI.PL
Pod adresem www.dziennikelblaski.pl znajdziecie nie tylko
najświeższe informacje z Elbląga, Braniewa i powiatów
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atrakcjami. Wśród gwiazd,
które wystąpią dla elblążan
i ich gości, będzie m.in. Margaret. Wykorzystaliśmy więc
okazję, żeby zapytać ją o to,
jak spędzi wakacje. Całą rozmowę możecie przeczytać na
str. 8.
W „Gazecie na Lato” zaglądamy również na bliskie
naszemu sercu Mierzeję Wiślaną, Wysoczyznę Elbląską
i oczywiście Żuławy. Podpowiadamy, co warto zobaczyć
i jak można ciekawie spędzić
tutaj wolny czas.
Piszemy o ciekawych lu-
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Tu znajdziesz
Gazetę na Lato

Życzę miłej lektury
i już dzisiaj
polecam kolejne
wydania
„Gazety na lato”,
które ukażą się
13 lipca
i 10 sierpnia.

Wyślij sms-a,
zdobądź
zaproszenie
do Soho-Strefy
Burgera
Na początek wakacji mamy
dla Was trzy zaproszenia do
Soho-Strefy Burgera przy ul.
Rybackiej na elbląskim Starym Mieście.
Soho-Strefa Burgera pojawiła się w tym roku na mapie
kulinarnej Starego Miasta
w Elblągu, a już zdobyła sobie
wiernych klientów. To właśnie
tutaj, pod adresem ul. Rybacka 26a, znajdziecie burgery
z czystej wołowiny. Ale nie tylko, bo w ofercie lokalu znajdziecie również inne atrakcyjne i smaczne propozycje,
jak np. tortilla z kurczakiem,
sałatka amerykańska.
Dla naszych Czytelników
mamy trzy zaproszenia
o wartości 30 zł każde (upoważniają do odbioru jednego
burgera, frytek i napoju) wraz
z 50-procentowym rabatem
na jedne zakupy w Soho-Strefy Burgera (do wykorzystania
do końca lipca).
Żeby zdobyć jedno z nich
należy wysłać sms pod nr
72051 i w jego treści napisać
trzy słowa, które kojarzą się
nam z jedzeniem - treść sms
to de.kb.odpowiedź.
Koszt sms to 2,46 zł z VAT.
Każdy może wysłać dowolną
liczbę odpowiedzi. Czekamy na sms do 28 czerwca
do godz. 23.59. Zaproszenia
trafią do autorów najbardziej ciekawych odpowiedzi.
Skontaktujemy się z nimi telefonicznie.
Regulamin konkursu na
www.dziennikelblaski.pl

media społecznościowe

szef działu
informacji multimedialnej
Mateusz Przyborowski
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gazetaolsztynska.pl
redakcja@gazetaolsztynska.pl
tel. 89 539 75 20
Redakcja MIEJSKA w olsztynie
tel. 89 539 74 87
redakcja@gazetaolsztynska.pl
redakcja w olsztynie
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
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fax 89 539 76 55
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514 800 516
Patronaty
89 539 74 02
patronaty@wm.pl

elbląskiego, braniewskiego, ale również bogate
galerie zdjęć, materiały filmowe, relacje na żywo
z ważnych wydarzeń.
Znajdziesz nas także:
• Facebooku
www.facebook.com/DziennikElblaski
• Twitterze
www.twitter.com/dzelblaski
• Youtube
www.youtube.com/dziennikelblaski

redakcja w Elblągu
ul. Rybacka 35
82-300 Elbląg
tel. 55 611 46 00
fax 55 236 17 51
szef ELBLĄSKIEJ REDAKCJI
Arkadiusz Kolpert
a.kolpert@dziennikelblaski.pl
Redakcja internetowa
W ELBLĄGU
tel. 55 611 46 00 wew. 39
gazeta@dziennikelblaski.pl

Reklama w Olsztynie
ul. Tracka 5, tel. 89 539 74 74
reklama@gazetaolsztynska.pl
centralne biuro ogłoszeń
(89)539-74-80,
(89)539-74-82,
fax (89)539-74-88
b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl

Tutaj między innymi znajdziesz „Gazetę na Lato”:
• sieć sklepów Społem PSS
Elbląg
sklep nr 1 ul. Fromborska
27c
sklep nr 2 ul. Grochowska
2-3
sklep nr 4 ul. Fabryczna 33
sklep nr 15 ul. Robotnicza
185
sklep nr 20 ul. Saperów 1B
sklep nr 41 ul. Podgórna 12
sklep nr 44 ul. Ogrodowa 24
sklep nr 54 ul. Kościuszki 84a
sklep nr 56 ul. Królewiecka
211
sklep nr 73 ul. Szczygla 11
sklep nr 76 ul. Kościuszki
27-29
sklep nr 82 ul. Słoneczna
13a
sklep nr 96 ul. Morszyńska
2a
• punkty informacji turystycznej w Elblągu
• PTTK Elbląg ul. Krótka 5
• Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Królewieckiej
146
• centrum Rekreacji Wodnej
Dolinka przy ul. Moniuszki
• kryta pływalnia ul. Robotnicza 68
• Elbląska Strefa Kibiców
(w dniach meczów Polaków)
• dziedziniec Katedralny we
Fromborku: kasy biletowe
do planetarium, muzeum
i katedry
• restauracja Don Roberto
we Fromborku ul. Stara 1
• restauracja Pod wzgórzem
we Fromborku ul.Pocztowa
15
• wieża Wodna we Fromborku ul. Elbląska 2
• restauracja Akcent we
Fromborku ul.Rybacka 4
• hotel „Kopernik” we Fromborku Kościelna 2.
• Urząd Miejski przy ul. św.
Wojciecha w Pasłęku
• Żuławski Park Historyczny
w Nowym Dworze Gdańskim
Elektroniczne wydanie „Gazety na Lato” dostępne jest
również w serwisie internetowym www.dziennikelblaski.pl
Chcesz, żeby „Gazeta na
Lato” trafiła także do Twojej
firmy i do Twoich klientów?
Zapraszamy do współpracy,
dzwoń pod nr 55 611-46-00.
Wydawca
GRUPA WM Sp. z o.o.
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn
Prezes
Jarosław Tokarczyk

Reklama w ElblĄgu
ul. Rybacka 35, tel./fax 55 236 16 99
reklamy@dziennikelblaski.pl

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.

Druk
Drukarnia Prasowa
GRUPY WM Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Tracka 7
tel. 89 539 74 21
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Szukamy Dziewczyny Lata 2018!
Lato już przyszło, więc ruszamy z naszym
plebiscytem Dziewczyna Lata 2018. Czekamy
na zgłoszenia odważnych dziewczyn, które
chciałyby wziąć w nim udział. Zwyciężczyni
konkursu trafi na pierwszą stronę
„Dziennika Elbląskiego”.
Startujemy z plebiscytem
na Dziewczynę Lata 2018.
Udział w nim może być wakacyjną pamiątką na długie
lata. Oczywiście, mamy także
nagrody. Zwyciężczyni naszej
zabawy weźmie udział w sesji fotograficznej z udziałem
naszego fotoreportera. Jej
zdjęcie trafi także na pierwszą stronę „Dziennika Elbląskiego”. Dla Dziewczyny Lata
mamy również atrakcyjną
nagrodę o wartości do 500 zł
ufundowaną przez partnera
plebiscytu, Soho-Strefę Burgera przy ul. Rybackiej 26a na
Starym Mieście.
Co trzeba zrobić, by wziąć

udział w plebiscycie? Czekamy na zgłoszenia kandydatek w wieku od 18 do 30
roku życia. Jeżeli spełniasz
ten warunek, jesteś odważna, uśmiechnięta i lubisz się
bawić, to nie ma co się wahać.
Do odważnych świat należy.
Zgłoszenia wraz ze zdjęciem
można wysyłać pod adres
mailowy gazeta@dziennikelblaski.pl. Każda uczestniczka
może w dowolnym momencie
zrezygnować z uczestnictwa
(zasady zgłaszania w ramce obok).
Wraz z otrzymaniem pierwszych zgłoszeń rozpocznie się
głosowanie Czytelników na

Rozpoczynamy nasz wakacyjny plebiscyt Fot. pixabay.com

„Dziewczynę Lata”. Zdjęcia
kandydatek zostaną również opublikowane na naszej

stronie internetowej www.
dziennikelblaski.pl. Głosowanie będzie trwało do 12

sierpnia do godz. 23.59.
Regulamin plebiscytu na
www.dziennikelblaski.pl.

Prawidłowe zgłoszenie
do plebiscytu powinno
zawierać:
— zdjęcie kandydatki
— zgodę kandydatki na
wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na
potrzeby plebiscytu oraz
akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę
na publikację wizerunku
i akceptuję postanowienia regulaminu”.
— dane kandydatki: imię,
nazwisko, adres, datę
urodzenia
— numer telefonu do kontaktu.
— zdjęcie
W temacie e-maila należy wpisać: Dziewczyna
lata 2018.
Zgłoszenia przyjmujemy
do 10.08.2018 do godziny
10.00.
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Fot. Michał Kalbarczyk

Huczne święto miasta z gwiazdami

Koncerty gwiazd na Wyspie Spichrzów przyciągają prawdziwe tłumy

Margaret, Sarsa,
Coma, Bracia,
Marta Gałuszewska,
Kasia Moś i Elbląska
Orkiestra Kameralna.
To między innymi
tych artystów
usłyszymy podczas
tegorocznych Dni
Elbląga.
Dla mieszkańców i turystów, oprócz koncertów
gwiazd, przygotowano liczne atrakcje i imprezy towarzyszące.
— Na Dni Elbląga zapraszamy tradycyjnie w pierwszy weekend wakacyjny,
czyli w tym roku 22-24
czerwca. Przewidujemy szereg atrakcji, chociaż w tym
roku formuła zostanie tro-

chę zmieniona z uwagi na
to, że mamy rok piłki nożnej
i na lodowisku w tym czasie
działać będzie również strefa kibica — mówił prezydent
Elbląga Witold Wróblewski.
Większość
koncertów
gwiazd odbędzie się na Wyspie Spichrzów. Część z imprez odbędzie się również na
Starym Mieście.
— Startujemy w piątek 22
czerwca o godz. 17 koncertem Marty Gałuszewskiej.
Dwie godziny później wystąpi
Margaret. Tego dnia na placu przed katedrą odbędzie
się IX Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich. Na
zakończenie pierwszego dnia,
o godz. 20.30, na ulicy Stary
Rynek zagra Katarzyna Moś
z zespołem i Elbląską Orkiestrą Kameralną, pod batutą
Marka Mosia — zapowiada
Adam Jocz, dyrektor departamentu promocji i kultury
Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W kolejne dni świętowania
przed elbląską publicznością wystąpią również: Sarsa, Coma, Bracia, VNM, JD
Zel, Fumel. Będzie można
wysłuchać również freestylowych potyczek raperów. Nie
zabraknie również imprez
towarzyszących, w tym drzwi
otwartych elbląskich zakładów
pracy. Mowa tu o: Żuławskiej
Fabryce Mebli, Browarze w Elblągu, czy firmie General Electric.
Na organizację tegorocznych
Dni Elbląga z budżetu miasta
przeznaczone zostanie 360 tys
. zł. Reszta środków pochodzić
będzie od sponsorów.
— Chciałbym bardzo serdecznie podziękować sponsorom
głównym: firmie Meble Wójcik
oraz producentowi marki Specjal, dzięki którym mogliśmy
przygotować dla mieszkańców
tak bogaty program — mówił
prezydent Wróblewski.
— Od wielu lat włączamy
się w organizację Dni El-

bląga. Nasza firma jest sponsorem Elbląskiej Orkiestry
Kameralnej i jest nam bardzo miło, że dzięki koncertowi, który odbędzie się pierwszego dnia, orkiestra będzie
mogła pokazać się szerokiemu gronu mieszkańców. Tradycyjnie już otwieramy także
podwoje jednej z naszych fabryk. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby
między innymi poznać proces technologiczny produkcji
mebli — zaprasza Ewelina
Wójcik z firmy Meble Wójcik.
• Piątek (22.06)
godz. 17.00 koncert Marta
Gałuszewska, scena na Wyspie Spichrzów
godz. 19.00 koncert Margaret, scena na Wyspie
Spichrzów
godz. 20.30 koncert Kasi Moś
z zespołem i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, scena na
ul. Stary Rynek obok Ratusza
Staromiejskiego

Imprezy towarzyszące:
godz. 11-16 IX Turniej
Miasta Kopernikańskich
i Partnerskich, plac przy
Katedrze
godz. 17-19 Holifestival Poland, Wyspa Spichrzów
• Sobota (23.06)
godz. 16.00 koncert Sarsa,
scena na Wyspie Spichrzów
godz. 18.00 koncert Bracia,
scena na Wyspie Spichrzów
godz. 20.00 Battle Elblag
– bitwa freestylowa 6 raperów wraz z koncertem, scena
na Wyspie Spichrzów
godz. 22.00 VNM z zespołem,
scena na Wyspie Spichrzów
godz. 23.30 DJ ZEL, scena na
Wyspie Spichrzów
Imprezy towarzyszące:
godz. 10-15 XIX Forum Inicjatyw Pozarządowych
ul. Stary Rynek
godz. 10-13 Dni otwarte
Browaru w Elblągu,
ul. Browarna 71

godz. 10-16.30 Gra terenowa
„Śladami Legendy Północy”
godz. 10-13 dzień otwarty
Meble Wójcik, zakład przy ul.
Żuławskiej 18
• Niedziela
godz. 16.00 koncert
Fumez, scena na Wyspie
Spichrzów
godz. 18.00 koncert COMA,
scena na Wyspie Spichrzów
godz. 20.00 Strefa kibica, lodowisko Helena ul. Karowa,
mecz Polska - Kolumbia
Imprezy towarzyszące:
godz. 10-13 dni otwarte
General Electric, ul. Dolna 5,
ul. Stoczniowa 2
godz. 17 koncert chóru Redemptoris pt. „Ku Wolności”,
Kościół Matki Bożej Królowej
Polski ul. Robotnicza
Dodatkowo: wesołe
miasteczko, strefa gastronomiczna, strefa piwna, strefa
zabaw
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PODEJRZYJ,
JAK POWSTAJĄ

TWOJE MEBLE.
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE do fabryki MEBLE WÓJCIK
przy ul. Żuławskiej 13 w Elblągu w dniu 23.06.2017r.
od godz. 10.00 do 13.00
W piątek 22.06 o godz. 20:30 zapraszamy
na STARE MIASTO,
gdzie wystąpi KASIA MOŚ z zespołem oraz
Elbląską Orkiestrą Kameralną

DNI 2018
22-24.06
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Ojciec i córka w niezwykłym koncercie
Kasia Moś,
charyzmatyczna
wokalistka, zagra
wspólny koncert
z Elbląską Orkiestrą
Kameralną podczas
Dni Elbląga.

Fot. Ryszard Biel

Kasia Moś, reprezentantka
Polski na ubiegłorocznym 62.
Konkursie Piosenki Eurowizji,
zaprasza w muzyczną podróż.
W Elblągu na Starym Mieście odbędzie się niezwykły
koncert, w którym wokalistka
zaprezentuje swój dorobek
artystyczny. Już 22 czerwca
(piątek) wystąpi ze swoim zespołem i Elbląską Orkiestrą
Kameralną, która zagra pod
batutą Marka Mosia (prywatnie ojca wokalistki).
Podczas koncertu widzowie
usłyszą utwory z płyty „Inspination” z 2015 r. oraz nowe
kompozycje zapowiadające
kolejny album, który będzie
miał swoją premierę w tym
roku. Nie zabraknie takich
hitów jak „Addiction”, „Experience”, „Zatracam się” czy
„Flashlight”, który podbił serca
polskiego jury decydującego
o wyborze polskiego reprezentanta na Eurowizję i miliony fanów tego konkursu,
podziwiających ubiegłoroczny
występ Kasi Moś w Kijowie.
Wokalistce podczas elbląskiego koncertu towarzyszyli

Katarzyna Moś wystąpi ze swoim zespołem i Elbląską Orkiestrą Kameralną pod batutą Marka Mosia

Fot. Arkadiusz Kolpert

Zabytkowy tramwaj wraca na tory
W lato, w każdą sobotę
i niedzielę, elblążanie i turyści
będą mogli skorzystać z przejażdżki zabytkowym tramwajem Konstal 5N.
Przez kilka lat zabytkowy
tramwaj Konstal 5N stał
jako atrakcja turystyczna
przed Bramą Targową przypominając, że niegdyś Starym
Rynkiem biegła linia tramwajowa. Sytuacja zmieniła
się w 2015 r., kiedy postanowiono, że tramwaj powinien
wyciągnąć na trochę turystów
z samej starówki. Nie inaczej będzie tym razem. Od
23 czerwca do 2 września
w każdą sobotę i niedzielę elblążanie i turyści będą mogli
skorzystać z przejażdżki zabytkowym tramwajem Konstal 5N.
Tak jak w ubiegłych latach
pasażerom towarzyszyli będą

będą: Mateusz Moś (skrzypce), Mateusz Kołakowski (instrumenty klawiszowe), Maciek Magnuski (bas, moog),
Tomasz Mądzielewski (perkusja) oraz muzycy Elbląskiej
Orkiestry Kameralnej.
Kasia Moś ukończyła szkołę muzyczną im. Fryderyka
Chopina w Bytomiu, w klasie wiolonczeli i fortepianu
oraz Akademię Muzyczną
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach na Wydziale
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Współpracowała z orkiestrą
Aukso przy nagraniu płyty
Pawła Mykietyna „Pasja wg.
Świętego Marka”. Zaśpiewała partię Kordelii w światowej prapremierze musicalu
„Król Lear” Pawła Mykietyna,
która miała miejsce na Festiwalu Sacrum Profanum
w Krakowie. Nagrała wokalizę Wojciecha Kilara do filmu
Krzysztofa Zanussiego „Obce
ciało”. Brała udział w takich
festiwalach jak: Spring Break,
Carpathia Festiwal, Top Trendy, Woodstock czy 52. KFPP
w Opolu.
Wokalistka ma również na
koncie muzyczne przygody
telewizyjne. Była finalistką
III edycji programu „Must be
the Music” oraz wzięła udział
w ósmej edycji show „Twoja
Twarz Brzmi Znajomo”.
Koncert Kasi Moś z zespołem i EOK odbędzie się 22
czerwca (piątek) o godz. 20.30
na elbląskiej starówce.

Zabytkowy tramwaj będzie można spotkać na ulicach Elbląga w soboty i niedziele
pasjonaci z Klubu Miłośników Maja, Bema, Saperów (pętTramwajów w Elblągu oraz la). Tramwaj będzie kursować
przewodnicy elbląskiego od- w godz. 11.50-17.09.
działu Polskiego Towarzystwa
Tramwaje jeżdżą po Elblągu
Turystyczno-Krajoznawczego. od 122 lat. Ich historia sięga
Przejazd zabytkowym tram- 1895 r., kiedy to na mapie
wajem będzie bezpłatny. Elbląga pojawiły się dwie liTrasa przebiegnie ulicami nie tramwajowe. Co ważne,
Marymoncka (pętla), Kró- elektryczne. Sama historyczlewiecka, Plac Słowiański, 1 na trasa była kiedyś dłuższa,

bo prowadziła aż do muszli
koncertowej w Bażantarni.
— Co ciekawe w tym miejscu do tej pory pozostał ślad
po dawnym zakończeniu trasy. Jeszcze do połowy lat 50.
XX wieku w Elblągu nie było
pętli tramwajowych, na których tramwaj mógł zawrócić.
Po zakończonym kursie motorniczy wyjmował więc specjalną wajchę, przechodził
na tył tramwaju i wkładał
ją w odpowiednie miejsce,
co pozwalało mu na prowadzenie kursu powrotnego
— przypomina prezes elbląskiego PTTK Leszek Marcinkowski.
Zabytkowy Konstal 5N będzie kursował w godzinach:
11:50, 13:50, 15:50 (pętla
Saperów) oraz 12:45, 14:44,
16:45 (pętla Marymoncka).
as

as

Ścieżka kościelna już otwarta
Po niemal miesięcznej
przerwie, spowodowanej
remontem dachu budynku
parafii św. Mikołaja, czynna
jest ścieżka kościelna.
Ścieżka kościelna w połowie maja tego roku została
zamknięta z powodu remontu dachu budynku parafii
św. Mikołaja. Przechodniom
zagrażać mogły spadające
dachówki. Remont dachu
zakończył się zgodnie z planem po miesiącu i jeden
z najstarszych zabytków Elbląga jest ponownie czynny.
Ścieżka kościelna jest unikatem w skali kraju. Stanowiła wąskie przejście między
kamienicami, łącząc trzy
kościoły Starego Miasta.
Stanowiła najszybszą i najkrótszą drogę pomiędzy
nimi, stąd też jej nazwa.
Prowadziła od kościoła św.
Ducha, przebiegała przy
kościele św. Mikołaja i koń-

czyła się przed bramą podominikańskiego klasztoru
Najświętszej Maryi Panny
(obecnie Galeria El). Po
II wojnie światowej ocalał
tylko odcinek łączący ulice
Świętego Ducha i Mostową.
Całe przejście rozpiera 10
gotyckich łęków. Ocalały
fragment ścieżki kościelnej
stanowi jeden z nielicznych,
oryginalnych elementów
średniowiecznych,
który
zachował się na elbląskim
Starym Mieście.
W 2006 r., podczas czerwcowych obchodów Dni Elbląga, nastąpiło otwarcie
ścieżki kościelnej dla turystów. Od czasów powojennych była niedostępna dla
zwiedzających, w obawie
przed dewastacją zabytku.
Ścieżkę kościelną można podziwiać codziennie w godz.
9-17.
daw
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Zapraszam do wspólnej zabawy
Margaret śmieje się
jak dziecko, wygląda
jak nastolatka,
śpiewa jak kobieta.
Wokalistka,
która w ostatnich
latach zrobiła
oszałamiającą
karierę, już 22
czerwca wystąpi
w Elblągu. Będzie
można ją także
usłyszeć 21 lipca
w Jantarze podczas
Summer Amber
Festival.

Wakacje na pewno
będą pracowite.
Myślę, że dopiero
zimą uda mi się
odpocząć.

Fot. materiały prasowe

Margaret
jest
jedną
z gwiazd, które odwiedzą
Elbląg, by wystąpić z okazji
święta miasta dla jego mieszkańców.
— Jakie masz plany na
tegoroczne wakacje? I czy
w ogóle możesz wziąć „urlop od śpiewania”?
— Wakacje na pewno będą
pracowite. Myślę, że dopiero
zimą uda mi się odpocząć.
— Jak lubisz spędzać wolny
czas? Co Cię odstresowuje?
— Uwielbiam długie spacery z moimi psami, ostatnio
układam lego i spotykam się
ze znajomymi.
— W czerwcu wystąpisz na
koncercie w Elblągu z okazji
święta miasta. Powiedz, na
co mogą liczyć Twoi fani i co
usłyszą na koncercie?
— Moim głównym celem podczas koncertu jest
uśmiech. Uwielbiam widzieć
uśmiech na twarzy publiczności i o ten uśmiech będziemy
się starali. Koncert jest bardzo energetyczny i dość taneczny, także zapraszam do
wspólnej zabawy.
— A czy byłaś już kiedyś
w Elblągu?
— Nigdy, tylko przejazdem.
Ale niedługo się to zmieni
(uśmiech)...
— Niebawem będziesz
obchodzić 27. urodziny. A za
Tobą już trzy wydane płyty,
mnóstwo koncertów, wyjazdów, spotkań z fanami
i od kilku ładnych lat życie
na ciągłych walizkach. Nie
jesteś zaskoczona, że Twoja
kariera ma tak ekspresowe tempo?
— Początki mojej kariery
były dla mnie zaskakujące.
Fakt, że ktoś się mną intere-

Margaret,
właściwie Małgorzata
Jamroży. Urodziła się
w Stargardzie Szczecińskim.
30 czerwca będzie świętowała 27 urodziny. Piosenkarka i autorka piosenek,
a z wykształcenia projektantka mody. Laureatka
wielu nagród muzycznych
m.in. MTV Europe Music
Awards, Eska Music Awards
czy SuperJedynki. Zdobyła
również wiele nominacji,
w tym m.in. do Wiktorów
i Telekamer.

suje, chce mnie słuchać, był
narcystycznym uniesieniem.
Ale z biegiem czasu to tempo zaczęłam nakładać na
siebie sama. Więcej w tym
wszystkim ciężkiej pracy, doświadczenia, wymagań wobec
siebie i ambicji, aniżeli przypadku.
— W internecie znalazłam
taki cytat „Margaret śmieje

się jak dziecko, wygląda
jak nastolatka, śpiewa jak
kobieta”. A Ty sama jak
byś się określiła? Czujesz
się dzieckiem, dziewczyną
czy kobietą?
— Myślę, że to świetny
cytat. Mentalnie czuję się
kobietą, nadal poszukującą
swojego miejsca, a ponieważ zmiana z dziewczyny

na kobietę przyszła nie tak
dawno, to nadal ta sytuacja
jest dla mnie nowa i próbuję
się w niej odnaleźć. Myślę,
że cały czas jest też we mnie
dużo dzieciaka. Ale myślę,
że wszystkie artystyczne
dusze muszą to w sobie
pielęgnować. Więc tak jak
widzisz, nie ma tu jednej,
jasnej odpowiedzi.

— Wielu młodych ludzi
z ambicjami i talentem marzy o podobnej
karierze, jak Twoja. Czy
zastanawiałaś się nad
tym, dlaczego akurat
Tobie się udało, a setkom
innych nie. Czy jest na to
jakiś przepis?
— Myślę, że to składowa tylu
rzeczy, które muszą się wyda-

rzyć w odpowiednim czasie
i miejscu... Ciężka praca to jedna z nich. Natomiast wrodzone szczęście to już nie wiem,
jak wytłumaczyć (śmiech).
— Muzyka to nie jedyna
Twoja pasja. W 2011 r.
zaczęłaś prowadzić bloga
o tej tematyce. Moda
jest dopełnieniem Ciebie
jako artystki?
— Bloga nie prowadzę już
od dawna, ale moda nadal
mnie kręci. Od zawsze bardzo mocno zwracałam uwagę na wizualną stronę tego, co
robię, ponieważ jest to cześć
sztuki, którą tworzę.
— A czym się inspirujesz
przy kreowaniu własnego
wizerunku? Masz jakieś
modowe autorytety, czy
raczej jest to suma Twojego
usposobienia i wrażliwości estetycznej?
— Inspiracje czerpię zewsząd: z pokazów, z internetu, z ulicy, z przyrody... Nie ma
tu ograniczeń. Wiem jedno:
szybko się nudzę. Taką mam
naturę i na tę nudę w swoim
ubiorze sobie nie pozwalam.
— To, co robisz, śpiewasz,
z kim się spotykasz to, jak
się ubierasz, jest często
komentowane. Jak sobie
radzisz z ogromnym zainteresowaniem fanów?
— Różnie, czasem lepiej
czasem gorzej. Jestem człowiekiem, który ma gorsze
i lepsze dni. Ludzie często
o tym zapominają i traktują mnie jak maszynę do
robienia zdjęć. Staram się
nie narzekać i jakoś to balansować.
Aleksandra Szymańska
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Wędrówki, które zmieniają życie
Droga św. Jakuba,
nazywana często także po
hiszpańsku Camino de Santiago, to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago
de Compostela w Galicji
w północno-zachodniej
Hiszpanii. W katedrze tej,
według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św.
Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą
dotrzeć do celu jednym
z wielu szlaków.
Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów,
i żółtymi strzałkami.
Istniejąca od ponad tysiąca
lat Droga św. Jakuba jest
jednym z najważniejszych
chrześcijańskich szlaków
pielgrzymkowych, obok
szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało
św. Jakuba przewieziono
łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano
w miejscu, w którym dziś
znajduje się miasto Santiago de Compostela.

Elżbieta Filipkowska uwielbia wędrować i przekonuje, że nie ma rzeczy niemożliwych Fot. archiwum prywatne

Z wykształcenia
i zawodu jest
matematyczką.
Mówi, że wędrówki
hiszpańskimi
szlakami drogi św.
Jakuba odmieniły
jej życie. Elżbieta
Filipkowska,
nauczycielka
matematyki
w Gronowie Górnym,
przemaszerowała
nimi już 6 tysięcy
kilometrów.
Ona sama, chociaż z wykształcenia i zawodu jest matematyczką, nie liczy ilości
kilometrów, które przewędrowała szlakami drogi św. Jakuba (Camino de Santiago).
— Nie spodziewałam się, że

to aż tak imponująca liczba,
gdyż dla mnie chodzenie po
Camino to coś zwyczajnego.
Te kilometry zliczył mój mąż
— mówi.
Elżbieta Filipkowska na
co dzień uczy matematyki
w Zespole Szkół w Gronowie
Górnym. Hiszpańskimi szlakami drogi św. Jakuba przewędrowała niewyobrażalną
wręcz ilość kilometrów, bo
aż 6 tysięcy! Powraca tam
w każdej wolnej chwili, nieważne czy jest niemożliwie
upalne lato, czy sypie śnieg.
Jak mówi, właśnie tam czuje
się wolna, szczęśliwa i życiowo spełniona.
Te wędrówki zmieniły całkowicie jej życie.
— Trochę wstyd mówić,
jak to się zaczęło wszystko...
Idąc pierwszy raz na Camino
nie wiedziałam o szlaku nic.
Kupiłam sobie małą, prostokątną miskę, zrobiłam w niej
dziurki i przymocowałam na
górę plecaka. Przez całą trasę
nosiłam na plecach tę miskę.
Założę się, że nie spotkacie

nikogo na szlaku Camino
z miską na plecach. Co chciałam z nią robić? Myślałam, że
będą mnie bolały nogi i wieczorem je sobie w tej misce
pomoczę. Takie właśnie miałam pojęcie o Camino, a przecież w każdym ze schronisk na
trasie mamy do woli ciepłej
wody... — mówi pani Elżbieta.
Inspiracją do pierwszej wędrówki był mąż.
— Chciał iść, więc powiedziałam mu: to idź, ale potem
pomyślałam, że może i ja pójdę. Zaczęłam namawiać też
naszego wówczas 18-letniego
syna. Moje pierwsze Camino
było więc cudowne, bo rodzinne. Dzisiaj mój mąż ma
za sobą 8 tysięcy kilometrów
jakubowymi szlakami. Syn,
jak mówi, był z nami już dwa
razy: pierwszy i ostatni, i mu
wystarczy — mówi pani Elżbieta.
Co takiego ma w sobie Camino, że stało się dla niej niemal nałogiem?
— Camino łączy trud i niewyobrażalne piękno. Gdy już

pokonamy wszystkie małe
i wielkie przeszkody na trasie,
to przychodzi olbrzymie zadowolenie i my słabi rośniemy we
własnych oczach — relacjonuje. — Przeszkód jest wiele. Zawsze powtarzam, że ja w piekle
to już byłam. Gorąco, żar z nieba, suche powietrze i czerwona z gorąca gleba pod stopami,
a człowiek idzie i idzie. Widziałam u ludzi stopy, które były
jedną wielką raną. Ja też miałam taką stopę. Trzeba być jednak zawziętym. Wędrowałam
kiedyś z dwoma mężczyznami,
jeden z nich był zaledwie dwa
miesiące po chemioterapii.
Miał nowotwór nerki. Powiedział mi, że jego lekarz nie wie
o tej pielgrzymce. Nie puściłby
go na nią. Szedł i potykał się,
zataczał, taki był słaby. Tacy
ludzie też idą Camino. Spotkałam również Anię, która była
po mastektomii. Słysząc takie
historie, czymże jest mój ból
stopy? Niczym. Jedna osoba,
z którą wędrowałam, zmarła,
bardzo to wówczas przeżyłam
— dodaje.

Jak mówi, tych sześć tysięcy
kilometrów, na które złożyło
się wiele wędrówek, wywróciło jej życie o 360 stopni.
— Moje ulubione trasy to
Camino Primitivo (Droga
Pierwotna) oraz Camino del
Norte. Na 6 tysięcy kilometrów złożyło się wiele różnych
wędrówek. Każda z nich to
inna bajka, inne przeżycia,
inni ludzi. Camino wędrują
wierzący i ateiści — mówi.
— Co może sprawić Camino?
Na przykład to, że skończy się
studia licencjackie i to w dziedzinie, w której wcale nie jest
się dobrym. Wkurzało mnie
to, że ludzie, którzy ze sobą
wędrują, mogą swobodnie
rozmawiać, śmiać się razem,
dyskutować przy kolacji. Ja
nie znałam hiszpańskiego.
Moim jedynym językiem obcym był niemiecki i słabiutki
angielski. Żeby podczas kolejnych wypraw więcej nie
czuć tego zakłopotania, to
zaczęłam studia z języka hiszpańskiego i skończyłam je
z wynikiem bardzo dobrym.

Włożyłam w to bardzo dużo
pracy i emocji. W życiu nie ma
rzeczy niemożliwych.
Camino zmieniło też jej stosunek do ludzi.
— Jestem dzisiaj lepszym
człowiekiem. Nie mówię już
tak często „nie”, uśmiecham
się dużo więcej niż dawniej, kocham ludzi, a kiedyś
ich tylko lubiłam. Pracuję
w trudnych warunkach, bo
praca nauczyciela jest bardzo
stresująca, a Camino dało mi
spokój. Dało też szczęście, bo
przecież człowiek musi być
w życiu szczęśliwy — wyjaśnia.
Jak dodaje, Camino de
Santiago to droga dla każdego. Każdy przeżywa ją na
inny sposób.
— Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś wielkiego, znaleźć radość w zwykłych czynnościach, spotkać
wspaniałych ludzi. Dzisiaj
mam przyjaciół w wielu
miejscach na świecie, właśnie dzięki Camino — mówi
pani Elżbieta.
Anna Dawid
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To były dobre cztery lata
Myślę, że ostatnie
cztery lata były
dobre dla Elbląga.
Miasto rozwinęło się
praktycznie w każdej
dziedzinie życia.
Przede wszystkim
odpędziliśmy widmo
kryzysu finansowego
— mówi prezydent
Elbląga Witold
Wróblewski.

Fot. Urząd Miejski w Elblągu

— Przed nami sezon urlopowy. Czy pan prezydent
ma zaplanowany już urlop
i czy może zdradzić, jak go
spędzi?
— Szczerze mówiąc, ja już
urlopowałem w maju. W lipcu planuję jeszcze kilka dni
wolnego. Zamierzam je spędzić aktywnie – na działce.
To mój ulubiony sposób wypoczywania.
— Kibice piłki nożnej, ale
na pewno nie tylko, przez
najbliższy miesiąc będą żyli
piłkarskim mistrzostwami
świata w Rosji. Rozmawiamy jeszcze przed pierwszym
meczem Polaków. Jak się
spisze nasza drużyna?
— Mam nadzieję, że Polacy awansują jak najwyżej.
Kibicuję im z całego serca.
Na pewno nie będzie łatwo.
Pierwsze mecze fazy grupowej pokazują, jak nieprzewidywalny jest sport i że faworyci, jak np. Niemcy, czy
Argentyna, nie zawsze wygrywają. Liczę, że biało–czerwoni pokażą się z jak najlepszej
strony i przynajmniej powtórzą sukces z mistrzostw Europy.
— Wiem, że pana ulubioną dyscypliną jest judo.
Miłośnicy tej dyscypliny
przekonują, że judo nie
tylko sport, ale także szkoła
życia, uczy między innymi
wytrwałości. Na pewno ta
cecha przydaje się w zarządzaniu ponad 100-tysięcznym miastem?
— Z pewnością tak. Wytrwałość na tym stanowisku
się przydaje. Zresztą nie tylko
ona. Na pewno potrzebna jest
również konsekwencja, pokora, czy cierpliwość.
— Wkrótce kończy się pana
pierwsza kadencja jako
prezydenta Elbląga. Jakby
pan podsumował minione
cztery lata?
— Myślę, że były to dobre

Od wielu lat
staramy się
przywrócić
morskość
naszego miasta.
Poczyniliśmy
w tym kierunku
wiele inwestycji,
w tym
modernizacja
portu,
przebudowa
mostów
zwodzonych
i nadbrzeża,
czy przystani
jachtowej.

Witold Wróblewski jest prezydentem Elbląga od 2014 roku

cztery lata dla Elbląga. Miasto rozwinęło się praktycznie
w każdej dziedzinie życia.
Przede wszystkim odpędziliśmy widmo kryzysu finansowego. Gdyby nie to, groziłby
nam paraliż i wprowadzenie
komisarza. Najlepiej świadczą o tym liczby. Jak przejmowałem urząd prezydenta,
to planowane zadłużenie
miasta wynosiło ponad 366
mln zł plus kilka milionów
zobowiązań firm i miejskich
instytucji, a na koniec bieżącego roku wyniesie ono ok.
304 mln zł. To więc o ponad
62 mln mniej.
— To także czas dużych
inwestycji jak np. budowa

torowiska w ciągu ul. 12 Lutego czy wiaduktu na Zatorzu. Priorytetem dla władz
miasta były te inwestycje,
na które udało się zdobyć
unijne dofinansowanie.
— Tak, od początku kadencji podkreślałem, że zrobię
wszystko, aby jak najlepiej
wykorzystać szansę i zdobyć
jak najwięcej środków zewnętrznych dla miasta, i że
priorytetem będą te zadania,
na które uda się pozyskać dofinansowanie. I tak też się stało. W tej kadencji podjęliśmy
się realizacji 33 projektów,
na które otrzymaliśmy dofinansowanie unijne i ministerialne. Łącznie w ciągu tych

niespełna czterech pozyskaliśmy ponad 241 mln złotych
dofinansowania. To pierwsza
w historii Elbląga kadencja,
w której udało się zdobyć
tyle dodatkowych, bezzwrotnych środków. Dodam, że
nie powiedzieliśmy jeszcze
ostatniego słowa – kilka naszych projektów jest w ocenie,
a kolejne wnioski w tym np.
rewitalizacja Parku Dolinka,
czy kąpieliska przy ul. Spacerowej jest właśnie przygotowywana. Wśród projektów
są nie tylko infrastrukturalne,
jak wspomniane torowisko,
wiadukt, czy modernizacje
ulic, ale także wiele inwestycji społecznych, jak basen, tor

wrotkarsko – łyżwiarski, modernizacja szpitala, instytucji
kultury, hale, boiska sportowe, czy place zabaw.
— Z czego jest pan szczególnie zadowolony?
— Moje zadowolenie nie jest
priorytetem. Chodzi głównie
o zadowolenie mieszkańców,
bo to dla nich realizowane
są te inwestycje. Na niektóre, jak wiadukt na Zatorze,
czy modernizację targowiska miejskiego, czekali
wiele lat. Cieszę się też, że
udało się zrealizować ważne
tematy, które wpłynęły na
oszczędności oraz sprawne
funkcjonowanie miejskich
instytucji. Myślę tu o połą-

czeniu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji z Centrum
Sportowo-Biznesowym, czy
połączeniu miejskich szpitali.
Dzięki temu po raz pierwszy
od wielu lat szpital miejski
nie wygenerował straty. Cieszy mnie również, że zmniejszenie zadłużenia Elbląga o te
ponad 60 mln zł. nie wstrzymało rozwoju miasta. Pragnę
podkreślić, że wszystkie inwestycje realizowane są bez
zaciągnięcia choćby złotówki
kredytu.
— Elbląg wiążę wielkie
nadzieje z budową kanału
żeglugowego na Mierzei
Wiślanej. Inwestycja jeszcze
się nie rozpoczęła, czy
władze miasta myślą już jak
wykorzystać szansę, jaką
stworzy otwarcie miasta na
Morze Bałtyckie?
— Od wielu lat staramy
się przywrócić morskość naszego miasta. Poczyniliśmy
w tym kierunku wiele inwestycji, w tym modernizacja
portu, przebudowa mostów
zwodzonych i nadbrzeża,
czy przystani jachtowej. Aktualnie trwa modernizacja
hangaru dla żeglarzy. Przypomnę również, że po wielu
latach starań od stycznia br.
w naszym porcie odbywają się
odprawy fitosanitarne. Dzięki temu poszerzyliśmy paletę przyjmowanych towarów
w naszym porcie . Budowa
kanału żeglugowego z pewnością pobudzi całą branżę
okołoportową, ale też i sektor
turystyczny.
— Ale są też i wyzwania,
z którymi zmaga się prawie
cały region, czyli np. malejąca liczba ludności. Jak
zmienić ten niekorzystny
trend?
— To trudny temat i jak pan
redaktor mówi, nie jesteśmy
odosobnionym przypadkiem.
Staramy się jednak odwrócić
te trendy. Jednym ze sposobów jest kształcenie pod
potrzeby rynku pracy. Realizujemy nowatorski projekt
Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, tworzymy
nowoczesną bazę kształcenia
pod konkretne potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Pozyskaliśmy na ten cel ponad
25 mln zł. dofinansowania
unijnego. Dzięki temu młodzi ludzie po szkole będą mieli zapewnione miejsca pracy.
— Jaki pan widzi Elbląg
w przyszłości?
— Chciałbym, żeby Elbląg
był miastem, w którym mieszkańcom pracuje się i mieszka
wygodnie.
Arkadiusz Kolpert
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Off-road niejedno ma imię
W pracy zakłada
mundur i pilnuje
porządku. Po
godzinach wsiada
za kierownicę, by
walczyć o tytuł „króla
błota”. Sierżant
sztabowy Jakub
Rokowski, elbląski
policjant, opowiada
o tym, jak to jest być
zawodnikiem sportów
motorowych
off-road.
— Na początku wyjaśnij
czytelnikom czym jest
off-road?
— Off-road niejedno ma
imię. (śmiech) Tak najogólniej
jest to sport motorowy polegający na jeżdżeniu specjalnie
przygotowanym samochodem
terenowym po bezdrożach.
W zależności od terenu, po
którym się jeździ, wyróżnia się
kilka odmian, między innymi:
przeprawowy, gdzie odcinki
tras danego rajdu lub imprezy
podzielone są kilka klas, cross
country, czyli rajdy szybkościowe, np. Rajd Dakar oraz turystyka off-road (turystyka4x4),
podróżowanie samochodem
terenowym bezdrożami. Mnie
najbardziej „kręcą” przeprawy
i turystyka.
— Kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła się w Tobie
ta pasja?
— Były lata 90. i Camel Trophy. Pierwsza relacja w telewizji,
w prasie. Zakochałem się w tym
sporcie. Zrozumiałem, że to coś
więcej niż zmagania ze sprzętem. To zmagania z własnymi
słabościami i ich przezwyciężanie. Poza tym wielka przygoda.
Wiedziałem, że chce to robić
i tak zacząłem startować. Ku-

Jakub Rokowski, policjant z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, zakochał się w off-roadzie
w latach dziewięćdziesiątych. Dla niego to coś więcej niż zmagania ze sprzętem Fot. Komenda Miejska Policji w Elblągu

piłem Uaz-a z demobilu i zrobiłem mu wakacyjny remont.
Zaczęły się pierwsze zloty i na
nich właśnie poznałem ludzi
z Malborka, Gdańska, Warszawy, a nawet z Krakowa. Na
Pomorzu były pierwsze rajdy,
w których brałem udział, między innymi Chojnice. Setki
samochodów. Były pierwsze
pojedynki, podjazdy pod górki i zawody o „króla błota”. Jest
to przejazd przez jedną kałużę. Wygrywa ten, który najdalej zajedzie. To była nauka na
własnej skórze. Startowaliśmy
podobnymi samochodami. Nie
było mowy o lepszym sprzęcie.
Liczyły się umiejętności i dobra
zabawa. Dzisiaj mamy większe możliwości, oczywiście
za większe pieniądze. Wówczas wszyscy mieliśmy równe
szanse. Opony typu terenowego, błotnego. To była „czarna
magia”. Wiedzieliśmy o nich

z telewizji. My zwyczajnie nacinaliśmy opony piłką, przekładaliśmy silniki z mocniejszych
samochodów. Często nie wytrzymywały mosty napędowe.
Remonty były, oj tak. (śmiech).
Ale pomimo tego udało mi się
dojechać Uaz-em do Wiednia
i z powrotem.
— Powody do dumy?
— Zawsze powtarzam: wjadę tam, gdzie ty nie dotrzesz
pieszo oraz możesz szybko, a ja
mogę wszędzie. Off-road daje
mi wolność i dumę z przezwyciężania własnych lęków i słabości. Pewnego razu podczas
zawodów, na uszkodzonym
silniku i trzech sprawnych
cylindrach „objechałem” cały
serwis Land Rovera z Krakowa. To wzbudziło sensacje.
Dostałem brawa na mecie,
a Radio Chojnice bez przerwy nadawało w wiadomościach tę rewelację dnia. Miło
mi było. Duma rozpierała.
Swego czasu plasowałem się
w czołówce rajdów. Zdobywałem III i IV miejsca. Szczerze?
Dla mnie zawsze liczyła się
dobra atmosfera. Wynik był
na drugim planie. Turystyka
i forma przeprawowa jest dla
mnie najciekawsza. Jedziemy
na pięć samochodów. Nikt,
nikogo nie zostawia i mamy
szacunek do przyrody. Jest
jedna, ważna rzecz po każdych
zawodach, która mnie zawsze
prześladuje: zaraz będzie koniec zabawy i trzeba wracać do
domu. (śmiech).
— Off-road dawniej i dziś?

— Trochę się pozmieniało.
To przykre, ale pieniądz dziś
decyduje o tym, kto jeździ
w terenie. Zanika to, co było
kiedyś. Zanika czysta miłość do
rajdów terenowych. Wymagania sprzętowe też się zmieniły.
Stary off-road ginie na rzecz
typowej komercji. Ale nie
wszystko stracone. Jest jeszcze
„stara gwardia”. Polski off-road
jest na europejskim poziomie.
Mamy wielu zawodników
startujących na międzynarodowych rajdach.
— Jakim sprzętem dysponujesz?
— Brakuje mi trochę jazdy
ekstremalnej. Obecnie jeżdżę
samochodem Jeep Grand Cherokee II i ciągle go modyfikuję.
Ma podniesione zawieszenie,

blokadę mostów oraz pełne
osłony podwozia. Pomimo
tego, auta szkoda do topienia
w błocie po szyby i klamki.
Z moim poprzednim Gazikiem
nie miałby szans. Może jeszcze
wrócę do historii.
— Umiejętności z off-road
przydały się w służbie?
— Kilka lat temu jesienią
dostaliśmy wezwanie od dyżurnego. Na działkach mieli
pojawić się złodzieje w altankach. Dojazd drogą gruntową
był makabryczny. Przydała się
tutaj umiejętność oceny sytuacji i precyzja prowadzenia fiata ducato, który nie należy do
pojazdów zwrotnych i lekkich.
Daliśmy radę. Odpowiednio
dobrany bieg, wybór drogi
przejazdu i byliśmy na miejscu.

Zatrzymaliśmy kilku podejrzanych.
— Jakie wskazówki dla
początkujących zawodników?
— W tej chwili off-road stał
się drogim sportem i dużo ludzi
„napala się” na niego. Kupują drogie samochody, wydają
mnóstwo pieniędzy. Myślą, że
jest fajnie, a samochód będzie
jeździł i będą wygrywać. Niestety, tak do końca nie jest. Na
swoim przykładzie powiem, jak
to wygląda. Ja jeździłem Gazikiem 69. Zmieniłem w nim
sporo - mosty, skrzynię. Koszt
zbudowania go od podstaw
wyniósł mnie około 10 tysięcy
złotych, a „objeżdżałem” auta
za 150 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że najważniejsze są
jednak umiejętności i olej, nie
tylko w silniku ale i w głowie.
Sprawa jest prosta, jak w każdym innej dyscyplinie sportowej
bez treningów nie ma sukcesów.
Auto samo nie jeździ. Ono pomaga. Wiadomo, że jak są pieniądze, to można sobie na dużo
pozwolić, bo gdzieś podświadomie jest ten spokój, że stać
mnie na naprawę i przyjedzie po
mnie laweta. Startując w wielu
imprezach miałem w głowie
ograniczenie, że trzeba na tych
kołach wrócić do domu, bo to
jedyne auto, a w poniedziałek
trzeba będzie zawieźć dzieci do
szkoły i jechać do pracy. Wielu
kolegów zaczyna i po roku słuch
po nich ginie. Odchodzą ze środowiska i uznają, że to nie dla
nich. Fajnie to wygląda, jak się
z boku patrzy. Życie weryfikuje.
Jak się uderzy w kilka drzew
w lesie, to zaczyna się płacz, lament i młodzi zawodnicy dochodzą do wniosku, że już im się nie
podoba. Pojawiają się koszty, nie
ma medalu i koniec jazdy.
— Czego życzyć off-roadowcowi?
— Tylu powrotów, ilu wyjazdów. RED
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Przedwojenny Elbląg
w „Szkarłatnej głębii”
„Szkarłatna głębia” to tytuł
powieści kryminalnej Krzysztofa Bochusa, która właśnie
trafiła do księgarni. Akcja
książki toczy się między innymi w przedwojennym Elblągu
oraz okolicach. A wszystko
zaczyna się od zbrodni
w domu modlitewnym.
Jest zima 1934 r. W elbląskim domu modlitwy zostają znalezione okrutnie
okaleczone zwłoki Wima
Oxelrode, starszego gminy
mennonickiej na Mierzei
Wiślanej. Wkrótce w równie
makabrycznych okolicznościach ginie kolejny członek
wspólnoty. Radca kryminalny Christian Abell staje przed
podwójnie trudnym zadaniem. Musi przełamać zmowę milczenia w hermetycznej
społeczności żyjącej na obrze-

Krzysztof Bochus pochodzi z Kwidzyna Fot. archiwum prywatne

żach cywilizacji i odnaleźć
nieuchwytnych zabójców.
„Szkarłatna głębia” to kolejna część bestsellerowej
serii z radcą kryminalnym
Christianem Abellem w roli
głównej (w ubiegłym roku

w wydawnictwie Muza ukazały się „Czarny manuskrypt”
i „Martwy błękit”).
Autor powieści Krzysztof
Bochus sugestywnie odmalowuje klimat końca lat 30.
w Prusach Wschodnich. Pie-

Startuje Artystyczne Lato

czołowicie i po mistrzowsku
odtwarza realia niemieckiego Elbląga i Fromborka oraz
surowego życia w skutych
mrozem mennonickich wioskach na Mierzei Wiślanej.
Wraz z nim wędrujemy po

zaśnieżonym Placu Fryderyka
Wilhelma (obecnym Słowiańskim) i ścigamy morderców
w Bodenwinkel (Kąty Rybackie)… Docieramy do małych
osad na Mierzei, do których
zło nie powinno mieć dostępu. A jednak…
— Kocham Pomorze i moje
rodzinne Żuławy. Dlatego
tam właśnie lokuję fabułę
mojej pomorskiej trylogii
— mówi Krzysztof Bochus.
— Staram się pamiętać, że
kryminał to tylko rozrywka.
Dlatego powinien być dobrze
„opowiedziany”, z frapującą
fabułą, bez dłużyzn i dramaturgicznych mielizn. Staram
się, aby takie właśnie były
moje książki. Na własny użytek, określam je jako powieści
kryminalne dla koneserów.
Tworzę bowiem dla osób

w jakiejś mierze podobnych
do mnie: szukających w kryminałach nie tylko intrygi, ale
także wartości dodanej, jaką
– mam nadzieję – będą dla
moich Czytelników, w przypadku „Szkarłatnej głębi”,
wątki dotyczące zagadek historii, tajemnic menonitów
i bursztynu.
Krzysztof Bochus jest z wykształcenia dziennikarzem,
publicysta, współautor książek o profilu historycznym.
Był między innymi redaktorem naczelnym miesięcznika
„Sukces” oraz wykładowcą
akademickim. Obecnie poświęca się realizowaniu swojej największej pasji, czyli
pisaniu. Prywatnie miłośnik
dobrej książki, sztuki i tajemnic historii.
Redakcja

REKLAMA

Koncert „Cztery pory roku” podczas ubiegłorocznego Lata Artystycznego w Pasłęku Fot. Pasłęcki Ośrodek Kultury

Zespół Staruhy, grający
najlepsze covery na żywo,
wystąpi już 1 lipca w Pasłęku
na rozpoczęcie Artystycznego
Lata 2018.
Artystyczne Lato w Pasłęku
wystartuje 1 lipca. Koncert
inauguracyjny odbędzie się
w parku rekreacyjno-edukacyjnym na pl. 1000-lecia
o godz. 19. Na początek dla
publiczności wystąpi zespół
Staruhy.
Staruhy to formacja coverowa grająca na żywo i przypominająca
publiczności
utwory, które warto ocalić
od zapomnienia. Zespół ma

bogaty repertuar sprawiający, że każdy znajdzie coś dla
siebie. Niebanalne aranżacje
i zwinna sekcja rytmiczna
powodują, że utwory Dżemu, Manaam, Lady Pank,
Czesława Niemena, Marka
Grechuty, Skaldów i im podobnych nabierają nowego
wymiaru. Warto podkreślić,
że grupa nie zamyka się tylko
do prezentowania utworów
polskiej sceny rozrywkowej.
Potrafi zaskoczyć dynamicznymi piosenkami z repertuaru Queen, subtelnym The
Eagles, osobliwym Stingiem
czy energicznym Michaelem

Jacksonem . Podsumowując
zespół Staruhy to gwarancja dobrej zabawy i miłej
atmosfery. Profesjonalizm
i doświadczenie muzyczne
członków zespołu zapewnia
rozrywkę na wysokim poziomie.
Zespół wystąpi w składzie:
Tomek Kluz (wokalista),
Artur Wiśniewski (klawiszowiec), Robert Tokarski (gitara
basowa&saksofon), Damian
Sawicki (perkusja) oraz Mariusz Kwas (gitara elektryczna, gitara elektroakustyczna,
gitara klasyczna).
AKT

ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW
Ó CO
Pleszew, woj. wielkopolskie

OFERUJE:

◊ Wysoka jakość

p kotły z podajnikiem
na ekogroszek, miał, pelet
p Kotły 4 klasy
p Kotły 5 klasy z dotacją

◊ Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

p Kotły ecodesign z dotacją

◊ Fachowe doradztwo

◊ Części do kotłów

KONTAKT: tel. 62 742-11-83, tel. 500-645-700, e-mail betaka@o2.pl
54318see1-a -P
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Trzysta złotych na wyprawkę
17 tysięcy dzieci
obejmie rządowy
program „Dobry
start” w Elblągu.
Jego obsługą zajmie
się Departament
Świadczeń
Rodzinnych
Urzędu Miejskiego
w Elblągu. Wnioski
o trzysta złotych
wyprawki można
będzie składać przez
internet od 1 lipca.
Rusza rządowy program
„Dobry start”. Rodzice raz
w roku otrzymywali będą
300 zł wyprawki na uczące się
dziecko. Świadczenie przyznawane będzie bez względu na
dochód rodziny i przysługiwać
będzie na dzieci uczące się do
ukończenia 18 roku życia (lub
do 20 roku życia, jeśli będą
kontynuowały naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18
urodzinami). W przypadku
dzieci niepełnosprawnych
świadczenie będzie wypłacane
do ukończenia 24 roku życia.
W Elblągu obsługą programu zajmą się urzędnicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego
w Elblągu, który mieści się

Wnioski o wypłatę pieniędzy 300+ będzie można składać od początku lipca Fot. archiwum

przy ul. Jaśminowej 11.
— Wniosek będzie można składać od 1 lipca online
przez stronę internetową
empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą
tradycyjną. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30
listopada. Wnioski złożone
po tym terminie nie będą

rozpatrywane — informuje
Łukasz Mierzejewski z biura
prasowego Urzędu Miejskiego
w Elblągu. — Ustalenie prawa
do świadczenia oraz wypłata
przysługującego świadczenia
następują w terminie dwóch
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z dokumentami.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu

ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata
przysługującego świadczenia
następuje nie później niż do
30 września
W Elblągu programem
objętych zostanie 17 tysięcy
uczniów. Od momentu zapowiedzi wypłaty wyprawek
przez premiera Mateusza
Morawieckiego, zaintereso-

wanie programem było w Elblągu bardzo duże. Pracownicy Departamentu Świadczeń
Rodzinnych odbierali kilkadziesiąt telefonów dziennie
w sprawie „Dobrego startu”.
— Obecnie jest już trochę
mniej telefonów, ale mieszkańcy nadal dzwonią i pytają
o zasady i kryteria programu
— mówi Łukasz Mierzejewski.

Budżet Elbląga nie będzie
obciążony obsługą programu.
— Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
Świadczenie „Dobry start”,
w tym koszty jego obsługi, są
finansowane w formie dotacji
celowej z budżetu państwa
— informuje Łukasz Mierzejewski.
Anna Dawid

Wspólne kibicowanie w strefie
Wraz z rozpoczęciem
piłkarskich mistrzostw
świata w Rosji ruszyła
także Elbląska Strefa Kibica,
która znajduje się w hali
lodowiska Helena przy ul.
Karowej. Mecze może tu
oglądać jednocześnie nawet
dwa tysiące osób. Wstęp
jest darmowy.
W Elbląskiej Strefie Kibica, która będzie działał do
ostatniego meczu piłkarskiego mundialu w Rosji,
czeka wiele atrakcji: koncerty, animacje i konkursy.
Z myślą o najmłodszych
zorganizowano także strefę
gier i zabaw. Dzieci mogą tu
zmierzyć się na mini boisku
do piłki nożnej, przy stołach
do cymbergaja lub poszaleć
na trampolinach. Dla nieco
starszych przygotowano piłkarzyki, stoły do pingponga
oraz strefę gastronomiczną.

— Przyszliśmy całą rodziną, czekamy jeszcze na
męża, który już do nas jedzie. Bardzo nam się podoba strefa. Brawa za atrakcje
dla dzieci, bo one szybko
się nudzą, więc konkursy
i turnieje to dla nich duża
frajda. A dla nas, kibiców,
to piękny dzień. A radość
jest podwójna, bo po 12 latach na mistrzostwa świata
wróciła reprezentacja Polski
— mówiła pani Ania, która
odwiedziła Elbląską Strefę
Kibica w pierwszym dniu
jej funkcjonowania.
Przez cały miesiąc piłkarskich zmagań Elbląska Strefa
Kibica będzie otwarta zawsze
na godzinę przed meczami.
W strefie może się pomieścić
dwa tysiące osób.
Władze miasta rozważały
różne lokalizacje dla strefy.
W 2012 r. podczas piłkarskich

mistrzostw Europy elblążanie
mogli śledzić wspólnie mecze
na pl. Jagiellończyka. Cztery
lata później strefa kibica powstała na Wyspie Spichrzów
nad rzeką Elbląg. Tym razem
wybór padł na lodowisko przy
ul. Karowej, które w tym czasie jest rozmrożone.
— W hali wszystko będzie
pod kontrolą, a także uniezależniamy się od kaprysów
pogody, deszcz nie sprzyja
pobytowi na świeżym powietrzu — tłumaczy prezydent
Elbląga Witold Wróblewski.
— Zapraszam wszystkich elblążan, by w czasie mundialu
odwiedzali strefę kibiców. Na
pewno w strefie, wśród wielu
kibiców, emocje będą większe
niż podczas samotnego oglądania meczów w domu.
Mistrzostwa świata w Rosji
potrwają do 15 lipca.
Aleksandra Szymańska

W Elbląskiej Strefie Kibica na dzieci czekają różne atrakcje Fot. Marek Lewandowski
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Pasłęk i okolice. Miejsca z duszą
Ziemia pasłęcka to kraina niezwykła. Łączy w sobie ręką człowieka stworzony harmonijny krajobraz Żuław Wiślanych, wspaniałe widoki Wysoczyzny Elbląskiej i pagórkowaty teren Górnego Kraju. Pasłęk to miasto, które
konsekwentnie od lat realizuje wizję gospodarnego, otwartego na świat,
dobrego do zamieszkania miejsca, atrakcyjnego przyrodniczo i krajobrazowo, oferującego aktywny wypoczynek na łonie natury. Mieszkańcy Pasłęka i gminy, wykorzystując istniejące szanse, konsekwentnie budują lepszą
przyszłość i sprawiają, że ziemia pasłęcka staje się konkurencyjnym regionem północnej Polski — mówi Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka.
Najciekawsze obiekty zabytkowe Pasłęka znajdują się na terenie Starego Miasta
położonego na łagodnie obniżającym się
wzgórzu. Przed wojną, ze względu na zachowany układ ulic i murów obronnych,
obszar ten stanowił miejski rezerwat
architektoniczny. Rynek Starego Miasta
ma kształt ulicowy, co upodabnia go do
rynków miast holenderskich i jest świadectwem obecności niderlandzkich osadników.
STARE MIASTO OTOCZONE MURAMI
Stare Miasto otoczone jest zachowanymi do dzisiaj murami obronnymi o długości około 1200 metrów. Niewiele miast
może się cieszyć taką atrakcją.
Mury obronne Pasłęka wybudowano
w pierwszej połowie XIV wieku. Samorząd pasłęcki w najbliższym czasie wyda
na remont 34 metrów fortyfikacji blisko
pół miliona złotych. Część pieniędzy ma
pochodzić z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków.
— Mamy nadzieję, że uda nam się
w niedługim czasie wyłonić firmę, która
wykona remont murów. To specyficzna
inwestycja, którą mogą wykonać jedynie
specjalistyczne firmy — wyjaśnia burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski.
Remont całego zabytku kosztowałby
około 12 mln zł. Władze Pasłęka od dawna starają się o pieniądze na ten cel.
Czternastowieczne mury kilkakrotnie

Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka

na przestrzeni wieków przebudowywano.
W XVII wieku fortyfikacje wzmocniono zewnętrznymi, ziemnymi bastionami. Około
XVIII wieku, z uwagi na rozwój broni palnej, mury straciły znaczenie i rozpoczęto ich rozbiórkę, traktując je często jako
łatwo dostępne źródło budulca. Właśnie
w ten sposób, około 1830 r., całkowicie
rozebrano Bramę Garncarską oraz górne
partie Bramy Młyńskiej. Wkomponowane w miejskie fortyfikacje baszty otwarte
sprzyjały w XVIII i XIX wieku wznoszeniu
na murach budynków mieszkalnych,
z których część przetrwała do dzisiaj.
Linia murów biegnie po obwodzie nieregularnego wieloboku. Górne, licowe
partie miejskich fortyfikacji zostały zbudowane z cegły w wątku wendyjskim, natomiast partie fundamentowe z powszechnie dostępnych granitowych kamieni.

— Wierzę, że kiedyś uda nam się zdobyć pieniądze na całościowy remont tego
pięknego zabytku — mówi Wiesław Śniecikowski.
BRAMA KAMIENNA I BRAMA MŁYŃSKA
Dawniej do miasta można było się
dostać trzema bramami, z których zachowały się dwie. Gotycka Brama Kamienna,
zwana też Wysoką Wieżą, przyozdobiona
jest ostrołucznymi blendami, czyli płytkimi wnękami w murze w kształcie okna.
Wieńczy ją trójdzielny szczyt ozdobiony
sterczynami. Dawniej w otworze bramowym umieszczona była krata dębowa,
a przed nią znajdował się zwodzony most.
W latach 1997-98 przeprowadzono kapitalny remont Kamiennej Bramy, przy
udziale środków finansowych pochodzących z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz od partnerów niemieckich:
Towarzystwa Powiatowego Pr. Holland
i miasta Itzehoe.
Odrestaurowana na 700-lecie praw
miejskich Brama Kamienna jest obecnie
m.in. siedzibą organizacji pozarządowych.
Brama Młyńska, odrestaurowana
w 1996 r., łączyła kiedyś miasto z młynem
znajdującym się na podzamczu.
ZAMEK
Na miejscu pruskiej warowni Pazlok,
na szczycie urwistego wzgórza, wybudowano najpierw drewniany, a około 1320
r. murowany zamek. W trakcie wojny
polsko-krzyżackiej w 1520 r. zamek został
zniszczony, a następnie doszczętnie rozebrany przez mieszczan ze Związku Pruskiego. W latach czterdziestych XVI wieku książę pruski Albrecht Hohenzollern
przystąpił do jego odbudowy. Zakończył
ją w 1578 r. elektor brandenburski Jerzy
Fryderyk, wzbogacając go o dwa dodatkowe skrzydła. Na narożach prostokątnej
budowy wzniesiono flankujące mury,
dwie cylindryczne wieże. W 1945 r. zamek
został spalony przez żołnierzy sowieckich.

Odbudowany w latach 1968-75 jest obecnie siedzibą władz miasta i gminy Pasłęk.
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA
Największym, najstarszym i najpiękniejszym zabytkiem sakralnym jest kościół
św. Bartłomieja. Zbudowano go w stylu
gotyckim około 1350 roku. Po wielkim
pożarze miasta w 1543 r. odbudowano
go pierwszy raz, zachowując zewnętrzną
formę gotycką i nadając barokowo wystrój. Ołtarz główny pochodzi z 1687 r.
Innym elementem barokowego wystroju
jest ambona z 1960 r. wsparta na figurze
anioła, polichromowana w barwie złotej i czarnej, zdobiona przez liczne figury
apostołów, ewangelistów i proroków.
W kościele znajdują się organy z drugiej
połowy XVIII wieku.
RATUSZ Z XIV WIEKU
Nieomal symbolem Pasłęka jest ratusz
z 1380 r. z gotyckim podcieniem o sklepieniu gwiaździstym i późnorenesansowym
szczytem. Kształt ratusza zmieniał się
w ciągu wieków. Stąd też można zauważyć w jego architekturze wpływy zarówno
gotyku, jak i renesansu. Wyjątkowy walor ratusza stanowi jego podcień, który
powstał w formie otwartego przejścia
wzdłuż budynku i oddzielony był od ulicy
rynkowej masywnymi trzema filarami.
Podcień ratuszowy nakryty został sklepieniem o układzie gwiaździstym, wykonanym w XV w. Żaden z zachowanych ratuszy z tego okresu (w Malborku, Morągu
i Ornecie) nie posiada takiego rozwiązania architektonicznego.
Kolejna przebudowa ratusza miała
miejsce w 1558 r., kiedy nadano mu
nowy, późnorenesansowy szczyt. Podczas
II wojny światowej ratusz, podobnie jak
całe miasto, został zniszczony aż w 80
procentach. Zniszczeniom uległy także
sąsiadujące z ratuszem i połączone z nim
budynki miejskie. Po wojnie władze polskie zdecydowały odbudować zabytkowy
obiekt, rekonstruując szczyt, zadaszenie
i ścianę tylną. Ratusz został oddany do
użytku w 1961 r.
Na środkowym filarze umieszczono żeliwną tablicę z napisem w jęz. łacińskim:
„Miasto przez Batawów uciekinierów
z Holandii – niegdyś przez nich zbudowane było i wzięło imię. Jeślibyś się rozejrzał
po świecie, stwierdzisz, że w Królestwach
niewiele jest mu równych”.
W pomieszczeniach zabytkowego ra-

tusza, przy ulicy Chrobrego powstanie
Pasłęckie Centrum Integracyjne. Jednak
najpierw ratusz (aktualnie pustostan) czeka duży remont. Na potrzeby Pasłęckiego
Centrum Integracyjnego przeznaczony
zostanie lokal o powierzchni 91,67 m2
Wyposażony zostanie on między innymi
w sprzęt multimedialny, komputerowy,
RTV, AGD oraz meble.
— Uczestnicy zajęć organizowanych
przez Pasłęckie Centrum Integracyjne
dysponować będą wyposażoną w stoły,
krzesła i multimedia salą szkoleniowo-konferencyjną, aneksem kuchennym,
kącikiem wypoczynkowym, recepcją, szatnią, zapleczem biurowym i sanitariatami
— wylicza burmistrz Śniecikowski.
Inwestycja będzie kosztowała około
475 tys. zł, ponad 380 tys. zł gminie Pasłęk dołożyła do niej Unia Europejska.
Plan jest taki, by Pasłęckie Centrum Integracyjne poprowadziła, wyłoniona w konkursie, organizacja pozarządowa.
— Chcielibyśmy, aby w przyszłości
w ratuszu znalazła także swoją siedzibę
informacja turystyczna. To miejsce ma ku
temu potencjał historyczny — mówi burmistrz Śniecikowski.
KOŚCIOŁY I KAMIENICZKI
Poza obrębem murów miejskich znajduje się neogotycki kościół św. Józefa
z 1855 r., obecnie świątynia greckokatolicka. Innym zabytkowym obiektem sakralnym jest renesansowy kościół pw. św.
Jerzego z 1598 r. W ołtarzu głównym znajduje się malowany tryptyk z Chrystusem
Ukrzyżowanym w środkowej jego części.
Od 1966 r. kościół jest użytkowany przez
ewangelików i prawosławnych.
Innymi, świeckimi zabytkami Pasłęka
są klasycystyczne kamieniczki przy ul. ks.
Osińskiego i wieża ciśnień z 1909 r.
FORMY OCHRONY PRZYRODY
Na obszarze gminy Pasłęk występują następujące formy prawnej ochrony przyrody:
* rezerwat przyrody Dęby w Krukach Pasłęckich
* obszar chronionego krajobrazu jeziora
Druzno
* obszar chronionego krajobrazu rzeki
Wąskiej
* obszar chronionego krajobrazu rzeki
Baudy
* obszar chronionego krajobrazu Kanału
Elbląskiego
53618see1-a -O
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Powstaje kolejne rondo w Elblągu
Budowa wiaduktu
na Zatorzu to
najpoważniejsza
drogowa
inwestycja w tym
roku w Elblągu.
Roboty drogowe
prowadzone są
również w innych
miejscach.

Na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej, Rawskiej i Grottgera powstaje kolejne w Elblągu rondo

wa skrzyżowania al. Grunwaldzkiej i Mickiewicza była
potrzebna i jest ona dla nas
pierwszym etapem przebudowy — mówi prezes PKS
Elbląg Władysław Brachun.
Przebudowę skrzyżowania
rozpoczęto w listopadzie
ubiegłego roku. Wykonała ją
ta sama firma, która buduje
wiadukt.
— Inwestycja została przeprowadzona sprawnie i bez
niespodzianek. Chciałbym
podkreślić, że nie jest to

Fot. Marek Lewandowski

Na początku czerwca zakończyła się przebudowa
skrzyżowania al. Grunwaldzkiej z ul. Mickiewicza.
Prace kosztowały Elbląg
prawie 1,4 mln zł. Za tę
kwotę zmieniono dotychczasowe
skrzyżowanie
z trójwylotowego na czterowylotowe, przebudowano
chodniki, ścieżki rowerowe,
zatokę autobusową oraz sygnalizację świetlną. Korzyści
z inwestycji odczuje elbląski
PKS.
— Mieliśmy duży problem
z chwilą rozpoczęcia przebudowy ulicy Lotniczej.
Dojazd na teren dworca był
mocno utrudniony, nie tylko
dla autobusów. Na tym terenie działa Okręgowa Stacja Diagnostyczna Kontroli
Pojazdów i z powodu utrudnień w ruchu drogowym
mieliśmy w niej znacznie
mniej klientów. Mamy też
tutaj jedyną w Elblągu i okolicy myjnię dla autobusów
i samochodów ciężarowych,
która zdecydowanie gorzej
była wykorzystana z powodu
prac drogowych. Przebudo-

Budowa wiaduktu
na Zatorze to największa w tym roku inwestycja
drogowa w Elblągu. Prace
rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, a wiadukt ma
być gotowy do 30 września
tego roku. Jego budowa
będzie kosztowała 35 mln.
Tunel, który powstanie pod
torami kolejowymi na ul.
Lotniczej, będzie w całości
przeznaczony dla pieszych
i osób niepełnosprawnych. Rowerzyści będą zaś
korzystali ze ścieżek, które
zostaną ułożone na nowo
budowanym obiekcie.
Po zakończeniu budowy
wiaduktu miasto chce także
wyremontować nawierzchnię ul. Lotniczej, w stronę
dawnych koszar wojskowych.

Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Komeńskiego i Kochanowskiego

zadanie realizowane razem
z wiaduktem na Zatorze, ale
wpisuje się ono w kompleksową obsługę tego rejonu
miasta — mówi prezydent
Elbląga Witold Wróblewski.
W Elblągu powstało także kolejne rondo na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej,
Rawskiej i Grottgera. Prace
rozpoczęły się na początku
maja. Zakres robót obejmował: zawężenie wlotów
na skrzyżowaniu do jednego pasa ruchu, zmianę
lokalizacji
istniejących
przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z pełnym
oznakowaniem pionowym
i poziomym, likwidację części wysepek z wykonaniem
w ich miejscu nawierzchni
bitumicznej oraz wykonanie
nowych nawierzchni chodnikowych w obrębie skrzyżowania i zmianę organizacji
ruchu na skrzyżowaniu na
ruch okrężny.
W pierwszej połowie
czerwca roboty drogowe
ruszyły również na skrzyżowaniu ul. Komeńskiego
i Kochanowskiego. Celem
przebudowy jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu, w związku z przewidywanym wzrostem natężenia
ruchu związanym z realizowanym obiektem handlowym. Zakres prac obejmuje m.in. wykonaniem nowej
nawierzchni jezdni, budowę przejścia dla pieszych
przez ul. Kochanowskiego,
przebudowę
chodników,
oświetlenia ulicznego oraz
także przebudowę kanalizacji deszczowej.
AKT, DAW

Luksusowy sąsiad wieżowców na Zatorzu
Wieżowce na Zatorzu będą
miały „nowego sąsiada”. Na
ul. Mielczarskiego powstanie
10-piętrowy luksusowy budynek z widokiem na Żuławy.
Wiadukt w ciągu ul. Lotniczej, który usprawni komunikację Zatorza z centrum
miasta, ma zostać oddany
do użytku już jesienią tego
roku. Nie tak dawno, przy
Szkole Podstawowej nr 14
przy ul. Mielczarskiego oddano do użytku nową halę.
Władze Elbląga przymierzają się również do budowy przedszkola i żłobka
w budynku po Gimnazjum
nr 7. To wszystko najlepiej
świadczy o tym, że na Zato-

10

-piętrowy wieżowiec
powstanie przy ul.
Mielczarskiego

rzu wiele się dzieje. Ale to
nie koniec.
Jeszcze w tym roku przy ul.
Mielczarskiego rozpocznie
się budowa apartamentowca.
Budynek będzie miał dziesięć
pięter i 55 lokali mieszkalnych. Wybuduje go elbląska
firma Falkon. Jak zapowiada inwestor, nowy budynek
„zmieni oblicze Zatorza”.
— Mieszkania będą jedno
oraz dwupoziomowe. Dajemy swobodną możliwość ich
aranżacji, blok będzie miał
charakter nowoczesny, designerski. Cichobieżne windy, hala garażowa oraz duże
tarasy na drugim i siódmym
piętrze, mające nawet do 65

metrów powierzchni, a do
tego piękne widoki na Żuławy — mówi Dorota Chętnik,
przedstawicielka inwestora.
Mieszkania będą miały od
dwóch do siedmiu pokoi. Ich
ceny będą zaczynały się od
3650 zł za metr kwadratowy.
— Jesteśmy już w końcowej
fazie projektowej i o pozwolenie na budowę będziemy
się starali w najbliższych
miesiącach. Inwestycja ruszy
na przełomie września i października tego roku i jeśli
pogoda będzie sprzyjała, to
zakończy się ona w przyszłym
roku — mówi Daniel Górski
z firmy Falkon.
Anna Dawid
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Elbląg otworzy się na morze?
Najbliższe miesiące
będą kluczowe dla
budowy kanału
żeglugowego na
Mierzei Wiślanej.
Jeszcze w tym
roku Urząd Morski
w Gdyni ma
ogłosić przetarg
na wyłonienie
generalnego
wykonawcy robót.
Kanał ma powstać
w gminie Sztutowo.
Najbliższe miesiące będą
kluczowe dla budowy kanału żeglugowego na Mierzei
Wiślanej. Pod koniec maja
Urząd Morski w Gdyni złożył raport o oddziaływaniu
na środowisko dla przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie. Ta ogłosiła konsultacje społeczne i ma dwa
miesiące na wydanie decyzji
środowiskowej.
— Elbląg od wielu lat zabiegał o to, żeby otworzyć się na
morze — przypomniał prezydent Elbląga Witold Wróblewski podczas zorganizowanego na początku czerwca
II Warmińsko-Mazurskiego
Kongresu Przyszłości w Olsztynie. — Przypomnę, że
w Elblągu mamy gotowe terminale towarowy i pasażerski,
które zostały wybudowane
z unijnych pieniędzy, jeszcze
tzw. przedakcesyjnych. Oba
terminale mogą być jeszcze
lepiej wykorzystane.
W połowie maja projektanci przekazali Urzędowi Morskiemu w Gdyni techniczny
projekt budowy kanału przez
Mierzeję Wiślaną.
— Do końca sierpnia tego
roku powstanie dokumentacja wykonawcza. To będą bardzo szczegółowe opracowania
i opisy, określające, co i gdzie
ma powstać. Pozwolenie na
budowę przekopu Urząd
Morski w Gdyni powinien
uzyskać do końca września.
Przetarg na wykonanie tej
inwestycji zostanie ogłoszony na przełomie października
i listopada 2018 r. — zapowiadał poseł PiS Jerzy Wilk.
Budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej,
a jeszcze wcześniej oddanie
ekspresowej „siódemki” to
dwie olbrzymie szanse, z któ-

Tak wygląda wizualizacja kanału żeglugowego, który ma powstać
na Mierzei Wiślanej Fot. Anna Dawid

Tu był kiedyś Nowy Świat — to właśnie w tym miejscu ma zostać wybudowany kanał żeglugowy na
Mierzei Wiślanej. Od lat już nikt tutaj nie mieszka. Na tym terenie znajduje się las Fot. Arek Kolpert

rymi obecne władze Elbląga
wiążą nadzieje na przyspieszenie rozwoju miasta.
— Powszechnie wiadomo,
że rozwijają się te ośrodki,
w których jest dobra infrastruktura — mówił prezydent
Wróblewski. — W tej chwili
kończona jest budowa ekspresowej „siódemki” i jest to
duża szansa dla rozwoju Elbląga. Drugą szansą jest kanał żeglugowy przez Mierzeję
Wiślaną i otwarcie polskiego
portu na Morze Bałtyckie.
Zawsze powtarzam: co to
jest za port, do którego nie
można dopłynąć, to tak, jakby mieć lotnisko, na którym
nie można wylądować. Jak
w takiej sytuacji ma się to
rozwinąć? Myślę, że port to
szansa, która będzie wpływała na dalszy rozwój miasta
— dodaje.
Od kilku miesięcy wiadomo już, że kanał na Mierzei
Wiślanej powstanie w dzisiaj
nieistniejącej miejscowości
Nowy Świat w gminie Sztutowo — między Przebrnem
a Skowronkami. To miejscowość historyczna, która
istniała przed wojną, a po II
wojnie światowej znajdowało się tutaj kilka budynków.
Później zostały rozebrane
i dzisiaj nikt już tutaj nie
mieszka, a teren jest zalesiony. Nazwa Nowy Świat
widnieje na mapach kartograficznych z 1964 r.
Budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej
to sztandarowy pomysł rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Główne cele tej inwestycji to
poprawa bezpieczeństwa na
Zalewie Wiślanym poprzez
swobodny dostęp do Morza
Bałtyckiego, rozwój sektorów transportu, gospodarki
i turystyki w regionie.
— Budowa kanału to dla ministerstwa i rządu inwestycja
o szczególnym znaczeniu. Jest
jednym z naszych priorytetów,

temu strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2025 r. Zakłada
ona zwiększenie zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej i wewnętrznej spójności
poprzez rozwój transportu
wodnego, w tym umożliwienie „dostępności do Zalewu
Wiślanego przez kanał żeglu-

ponieważ ma wpływ na bezpieczeństwo państwowe na
Zalewie Wiślanym oraz w regionie — mówił Marek Gróbarczyk, minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej.
Kanał powstanie na terenie
województwa pomorskiego.
Władze samorządowe tego regionu w wydanej w tym roku
opinii negatywnie odniosły
się tej inwestycji. Jednym
z zarzutów, jakie podniosły,
był brak ekonomicznego uzasadnienia tej wielkiej i kosztownej inwestycji w przedstawionych dokumentach.
— Z jednej strony rząd Prawa i Sprawiedliwości obcina
pieniądze na rozbudowę dróg
na Pomorzu, z drugiej chce
wydać kilkaset milionów na
budowę przekopu. A przecież sam przekop, to nie koniec wydatków. Co chociażby
z modernizacją infrastruktury
portowej w Elblągu tak, by
przekop realnie mógł się do
czegoś przydać? Co z drogami, które miałyby służyć skomunikowaniu portu? Uważam, że znacznie rozsądniej
byłoby te pieniądze przeznaczyć na lepsze zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław.
Kwestie ekonomiczne to jednak nie wszystko. Niejasne
są również kwestie związane
z budową sztucznych wysp na
Zalewie Wiślanym — przekonywał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław
Struk.
Na „tak” w sprawie przekopu
jest za to sejmik województwa
warmińsko-mazurskiego,
który pod koniec kwietnia
tego roku przyjął w tej sprawie stanowisko. Zdaniem
radnych, będzie to inwestycja istotna dla rozwoju całego subregionu elbląskiego,
nie tylko Elbląga, ale także
Tolkmicka, Fromborka czy
Braniewa. Radni zaznaczyli
także, że przedsięwzięcie jest
zgodne z uchwaloną pięć lat

gowy na Mierzei Wiślanej”.
— Nikt dotychczas nie wymyślił nic mądrzejszego dla
Elbląga, niż kanał żeglugowy przez mierzeję. To jedyna inwestycja od kilkudziesięciu lat, która daje szansę
na rozwój naszego miasta.
Elbląg najbardziej skorzysta
na budowie tego kanału. Ten

miliard złotych, który będzie
w niego włożony, wróci do
nas. Kanał to otwarcie okna
na świat dla Elbląga. Samorząd powinien już dzisiaj
powiększać nasz port w Elblągu, który jest własnością
samorządu — przekonuje
poseł Wilk.
AKT, DAW
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Czekają na nowych opiekunów
Poznajcie koty i psy, które czekają w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Elblągu na nowych, odpowiedzialnych opiekunów.
Może któryś z nich podbije wasze serce? Informacje w sprawie adopcji zwierzęta można uzyskać pod nr telefonu 55 234-16-46.
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Fot. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Elblągu
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Muzyka polska zagości na Żuławach
Już po raz piąty
mieszkańcy
Żuław będą
mogli przekonać
się, że słowiańska
żywiołowość
przeniesiona
na dźwięk
wiolonczel
i skrzypiec
daje wspaniałe
muzyczne rezultaty.
Fot. materiały promocyjne

Na początku lipca odbędzie się kolejna edycja Festiwalu „Muzyka polska na
Żuławach”, który co roku
gromadzi tysiące melomanów, spragnionych rodzimych kompozycji. Tym
razem Elbląska Orkiestra
Kameralna odwiedzi Bra-

niewo, Stare Pole, Elbląg
i Pasłęk.
— O harmonijne połączenie akcentów duchowych
i rozrywkowych zadbają nie
tylko elbląscy kameraliści,
ale również towarzyszący
im Marcin Wyrostek i jego
zespół. Wspólnie postarają
się odkryć przed słuchaczami piękno nadwiślańskich
melodii. Jak stwierdził
w jednym z wywiadów akordeonista, „warto podkreślać
wielobarwność i energiczność polskiej muzyki, bo
nie mamy się czego wstydzić” — informują organizatorzy wydarzenia.
Zainteresowanie Marcina Wyrostka rodzimymi
kompozycjami
znalazło
odzwierciedlenie na jego
płycie „Polacc”. Podczas
festiwalowych koncertów
słuchacze będą mogli wysłuchać niektórych utworów pochodzących z krążka,
m.in. Mazurcyjka, Chodzo-

Festiwal „Muzyka polska na Żuławach” odbędzie się po raz piąty

nego i Maccabi Warszawa.
Usłyszymy również jedno
z najbardziej znanych dzieł
Astora Piazzolli, Libertango, w wersji ethno-folkowej.
Wstęp na festiwalowe koncerty jest bezpłatny.
Wykonawcy: Marcin Wyrostek (akordeon) z zespołem; Mateusz Adamczyk
(skrzypce), Piotr Zaufal
(bas), Krzysztof Nowakowski (instrumenty perkusyjne), Marek Moś (dyrygent).
Program V Festiwal „Muzyka Polska na Warmii
i Żuławach”
3 lipca godz. 19 kościół
św. Katarzyny z Aleksandrii
w Braniewie
4 lipca godz. 19 kościół
św. Barbary w Starym Polu
(Krzyżanowo)
5 lipca godz. 19 katedra św.
Mikołaja w Elblągu
6 lipca godz. 19 kościół św.
Bartłomieja w Pasłęku
red
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20 mierzeja - Gmina pasłęk

Najgorętsza impreza lata!
Nadchodzi Summer
Amber Festival 2018,
najgorętsza impreza
tego lata, na której
króluje muzyka disco
dance i disco polo.
Koncerty odbędą się
w Jantarze, Jastarni
oraz w Krynicy
Morskiej.
Już dzisiaj warto zarezerwować sobie czas 20 i 21 lipca.
Właśnie wtedy Summer Amber Festival zagości w Jantarze (gm. Stegna). Tutaj od
rana będą się odbywały organizowane po raz dwudziesty
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, organizowane w czterech kategoriach:
dzieci, junior, senior oraz VIP.
— Zachęcamy najmłodszych
do wspólnej zabawy z animatorami, którzy przyjadą do
nas z największego placu zabaw w Polsce – Loopy’s World
— informuje Katarzyna Nikiciuk z Agencji Marketingowo-Reklamowej Lider, która jest
organizatorem festiwalu.
Summer Amber Festival
wystartuje 20 lipca o godz.
17.30. Na scenie zobaczymy
m.in.: Zenona Martyniuka
z zespołem Akcent, Red Queen, Yugine, Diadem oraz Paulle. Następnego dnia zagrają:
Margaret, Camasutra, Elixir
oraz Markus P. Festiwal zakończy pokaz sztucznych ogni.

jachtowym nad Zalewem Wiślanym wystąpią: Sławomir,
Yugine oraz Cristo Dance.
Świetna zabawa gwarantowana! Wstęp na wszystkie
koncerty jest bezpłatny.
Nieodłącznym elementem
Summer Amber Festival jest
konkurs Bursztynowa Miss
Polski 2018. Piękne kobiety
z całej Polski walczą o najwyższy tytuł, a publiczność
jest członkiem jury. Konkur-

sy eliminacyjne odbędą się
w trzech miejscowościach:
Jantarze (21 lipca), Jastarni
(25 lipca) oraz Krynicy Morskiej (1 sierpnia). Organizatorzy zakwalifikowali już 31
dziewczyn, a pozostało jeszcze pięć wolnych miejsc. Finał konkursu odbędzie się 11
sierpnia w Ustce, a poprzedzony będzie trzydniowym zgrupowaniem w malowniczym
pensjonacie „Pod Brzozą”.

Farba wystąpi
w porcie
jachtowym

Zainteresowane dziewczyny
mogą się zgłaszać za wypełniając formularz dostępny
na stronie organizatora www.
bursztynowamiss.pl.
Na festiwal zapraszają
sponsorzy: LoanMe, Asset
– Szkoła Kryptowalut oraz
Devil. Więcej szczegółów na
naszym profilu Facebook oraz
na oficjalnej stronie festiwalu
www.amberfestival.pl

Muzyczna gratka czeka na
tych, którzy wybiorą się nad
polskie morze. 7 lipca (niedziela) w porcie jachtowym
w Krynicy Morskiej odbędzie
się koncert grupy Farba.
Farba rozpoczęła swoją muzyczną działalność w Gdyni
w 2000 r. Grupę założyli wokalistka Joanna Kozak, perkusista Jacek Woźniak oraz
gitarzysta Artur Przygoda.
Nazwa grupy powstała na
jednym z pierwszych koncertów, gdzie przed ich występem sponsor imprezy rozrzucił do publiczności saszetki
z farbą do włosów. Większość
z nich jednak popękała, farba rozpryskała się na scenie
i pod nią. Grupa wchodząc na
koncert bez nazwy, zeszła ze
sceny już jako Farba.
Zespół ma za sobą występy
m.in. na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czy koncerty na imprezie
Destination Chicago 2003
w Stanach Zjednoczonych.
Grupa jest najbardziej znana
z muzycznego hitu „Chcę tu
zostać”, który stał się przebojem w większości rozgłośniach radiowych i gościł na 1.
miejscu wielu list przebojów.
Do dzisiaj jest wizytówką zespołu, obok również innych
znanych numerów z tej płyty
jak „Zagubiony książę” czy
utwór „Nie warte nic”.
Koncert zespołu Farba
w Krynicy Morskiej odbędzie
się 7 lipca o godz. 21 w porcie
jachtowym. Wstęp jest bezpłatny.

RED

as

Summer Amber Festival to koncerty, które odbędą się w Jantarze, Jastarni i Krynicy Morskiej Fot. materiały promocyjne

Jeżeli macie ochotę wybawić
się przy muzyce disco polo, to
nie może Was zabraknąć 25
lipca w Jastarni. Koncerty
rozpoczną się tego dnia od
godz. 17.30, a dla publiczności
wystąpią: The Brothers, Red
Queen, Freaky Boys, After
Party oraz Dboom.
Organizatorzy
Summer
Amber Festival zapraszają
również 1 sierpnia do Krynicy Morskiej. Tutaj w porcie
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Miękkie, puszyste i z lekko
chrupiącą skórką. Drożdżowe
pączki z Aniołowa koło Pasłęka
trafiły na listę produktów tradycyjnych. Historia i receptura
wypieku wywodzi się ze starych
warmińskich zwyczajów i sięga
lat 40. ubiegłego wieku.
Anielskie ruchańce, czyli
lekko podłużne, pieczone placki przypominające z wyglądu pączki, zostały docenione
w kraju. I nic dziwnego, bo są
pyszne. Niedawno trafiły na
listę produktów tradycyjnych,
którą prowadzi Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To
pierwszy produkt z naszego
regionu na tej liście.
— Dla nas jest to świetna
informacja. Nasze, swojskie,
wiejskie pączki zostały docenione. Tradycja to najcenniej-

Fot. arch. stowarzyszenia

Pyszne ruchańce robią furorę. Teraz doceniło je ministerstwo

Pysznych pączków z Aniołowa każdy będzie mógł spróbować podczas Zlotu Miłośników Aniołów, który odbędzie się w tej miejscowości już 14 lipca

sze, co mamy. Szanujmy więc
ją — mówi Halina Cieśla ze
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”, które
starało się o wpis pączków na
ministerialną listę.

Nazwa pączków wywodzi
się od nazwy miejscowości,
w której są wypiekane, czyli od
Aniołowa (gmina Pasłęk) oraz
od ruszania się ciasta w czasie wypieku.

— Drożdżowe ciasto wrzucone na rozgrzany olej tańczy
i skwierczy. Stąd nazwa ruchańce. Są pyszne. Mają miękkie, puszyste i sprężyste ciasto
oraz lekko chrupiącą skórkę.
Charakteryzuje je wyrazisty zapach smażonego ciasta
drożdżowego. Są też niezwykle
proste w wykonaniu, ale jednak
najlepiej smakują w Aniołowie
— mówi Halina Cieśla.
Tradycja i receptura wypieku
ruchańców prawdopodobnie
wywodzi się ze starych warmińskich zwyczajów i sięga
lat 40. ubiegłego wieku. Pieczenie tych pączków związane
było z okresem ostatków dawniej hucznie obchodzonych
w Aniołowie. Stosunkowo łatwy przepis oraz dostępność
składników przyczyniła się do

popularności tego wypieku.
Obecnie są przyrządzane nie
tylko na ostatki, ale także na
różne święta okolicznościowe,
a receptura ruchańców przetrwała do dziś w niezmienionej
formie.
Do przygotowania anielskich
ruchańców potrzebujemy kilogram mąki, 10 dkg drożdży,
sześć jajek i około litra ciepłego
mleka. Najważniejszą kwestią
jest dobra konsystencja ciasta,
które nie może być ani za rzadkie, ani za gęste. Ruchańce po
wypieku zawsze posypywane
są cukrem pudrem. Najlepiej
smakują popijane mlekiem.
— Zapraszam do Aniołowa
na kolejny Zlot Miłośników
Aniołów, który odbędzie się
14 lipca. Każdy będzie mógł
skosztować tego wspaniałego

wypieku — mówi Halina Cieśla. Anna Dawid
Opis anielskich ruchańców
ze strony Ministerstwa Rolnictwa:
Wygląd: lekko podłużne, pieczone placki przypominające
z wyglądu pączki, posypane
cukrem pudrem
Kształt: nieregularny, lekko
podłużny
Rozmiar: długość około 10
cm
Barwa: zewnętrzna złocisto-brązowa z białym cukrem
pudrem, na przekroju kremowe ciasto
Konsystencja: miękkie, puszyste i sprężyste ciasto, lekko
chrupiąca skórka.
Smak: wyrazisty, zapach smażonego ciasta drożdżowego
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SANATORIA MIERZEI WIŚLANEJ
KRYNICA MORSKA - STEGNA (OBIEKTY CZYNNE CAŁY ROK)

Organizujemy: POBYTY SANATORYJNE,
TURNUSY REHABILITACYJNE,
WCZASY RODZINNE, POBYTY WEEKENDOWE,
SZKOLENIA, KONFERENCJE, BANKIETY

Przedsiębiorstwo Handlowo-turystyczne
„Lemax-Tour” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1, 82-103 Stegna
tel./fax 55/247-71-91, 55/247-80-10, 55/247-73-00
e-mail: biuro-lemax@mierzeja.pl, www.lemax.mierzeja.pl

Sanatorium FALA

82-103 Stegna, ul. Grunwaldzka 20, tel. 55/247-82-25, 55/247-82-81, kom. 512-599-917
www.fala.mierzeja.pl e-mail: lemax@mierzeja.pl Facebook.pl/basen.fala.stegna
◊ Sanatorium położone na skraju lasu 1200 m od morza.
◊ Pokoje 2-osobowe, wszystkie zpełnym węzłem sanitarnym, balkon, TV, czajnik, lodówka, sprzęt plażowy,
winda.
◊ Nowoczesna idobrze wyposażona baza rehabilitacyjna
(masaże, kinezyterapia, hydroterapia, fizykoterapia).
◊ Wykonujemy: EKG, spirometrię, poziom cukru.
Zapewniamy: opiekę medyczną (lekarza, pielęgniarkę
całodobowo), wysoko wykwalifikwany zespół kadry
rehabili- tacyjnej.

◊ Nowości, które będą sukcesywnie udostępniane
do sierpnia 2016 - łaźnia parowa, zewnętrzny basen
zpodgrzewaną wodą (35-37˚C), zewnętrzne tężnie
solankowe ztarasem widokowym, zewnętrzny zespół
urządzeń do ćwiczeń siłowych.
◊ Do dyspozycji gości: basen kryty, zaplecze kulturalno-oświatowe, kawiarnia, stołówka, sala bankietowa,
windy, sala gier izabaw, sala gimnastyczna,
siłownia, teren na ognisko igrilla,
plac zabaw, boisko sportowe, parking.

Sanatorium ALBATROS
82-120 Krynica Morska, ul. Korczaka 2, tel. 55/247-60-49, 55/247-66-03
kom. 607 610 041 e-mail: lemax@mierzeja.pl www.albatros.mierzeja.pl
◊ Sanatorium położone 150 m od morza.
◊ Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkon, TV, czajnik, sprzęt plażowy.
◊ Komfortowe domki 1-, 2-, 3-pokojowe
z pełnym węzłem sanitarnym, aneksem
kuchennym, TV, lodówka, radio, czajnik,
sprzęt plażowy, winda.
◊ Nowoczesna i dobrze wyposażona baza
rehabilitacyjna (masaże, kinezyterapia,
hydroterapia, fizykoterapia, sauna).

◊ Wykonujemy również badania: EKG,
spirometria, poziom cukru.
◊ ODNOWA BIOLOGICZNA.
◊ Do dyspozycji gości: Kawiarnia, stołówka,
sala bankietowa, winda, sala gier i zabaw,
sala gimnastyczna, siłownia, teren na
ognisko i grilla, plac zabaw, bezpłatny
dostęp do internetu.

Sanatorium ZEFIR

82-120 Krynica Morska, ul. Żołnierzy 2
tel. 55/247-60-50, kom. 607 580 041
www.zefir.mierzeja.pl
◊ Sanatorium położone tuż przy latarni
morskiej, 300 m od morza.
◊ Pokoje 2- i 3-osobowez balkonami,
pełnym węzłem sanitarnym, TV,
lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, winda.
◊ Baza rehabilitacyjna
(masaże, kinezyterapia, hydroterapia, fizykoterapia).
◊ Kawiarnia, stołówka, parking.
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Niezapomniany rejs z Elbląga
To trzeci sezon
rejsów statkiem
Elwinga po Zalewie
Wiślanym. W tym
roku nowością są
rejsy do Gdańska,
czyli nie lada gratka
dla miłośników
pięknych widoków
i nie tylko.
Sprawdziliśmy,
to było osiem
niezapomnianych
godzin!
Most zwodzony na rzece Szkarpawie w miejscowości Drewnica

Odbudowana strażnica wałowa

W trakcie rejsu zaplanowana jest również przerwa na obiad w Rybinie

Dzieci na statku nie będą się nudziły

Fot. Marek Lewandowski (6)

Fantastycznie ukształtowana delta Wisły pozwala na
organizację niespotkanego
w skali Polski rejsu dla koneserów z Elbląga do Gdańska.
Niemal 8-godzinna podróż
oldtimerowym
statkiem
Elwinga to fascynująca przygoda wodna, podczas której podziwiać można bodaj
wszystkie rodzaje obiektów
hydrotechnicznych występujących w Polsce, takie jak:
mosty pontonowe, zwodzone,
obrotowe, śluzy i przepompownie.
Zmieniający się krajobraz
delty wiślanej, morskie wody
Zalewu Wiślanego, mijane
po drodze rezerwaty przyrody i wszechobecne rzadkie
gatunki ptaków, to kolejna
nagroda dla pasjonatów,
którzy zdecydowali się na
ten niezwykły rejs. A na koniec perła w koronie, Gdańsk
witający podróżnych imponującą infrastrukturą licznych
nadbrzeży portowych, stoczni, zacumowanymi statkami
i przepiękną architekturą.
To wszystko oczywiście w towarzystwie
przewodnika
turystycznego PTTK, który
opowiada o mijanych ciekawostkach.
Po zacumowaniu na Motławie w powrotną drogę do
Elbląga pasażerów zabiera
podstawiony autobus.
Statek Elwinga do Elbląga został sprowadzony z Holandii. W sezonie
pływa po wodach Zalewu
Wiślanego. Jednostka ma
długość 28 metrów, rozwija maksymalną prędkość 8
węzłów i może zabrać na
swoje dwa pokłady łącznie
110 pasażerów. Podczas rejsów po Zalewie Wiślanym
można podziwiać krajobrazy Mierzei Wiślanej, oglą-

Śluza w Przegalinie

dać bezkres wód Zalewu
Wiślanego, albo po prostu
rozkoszować się ciszą, słońcem i morskim wiatrem
dmącym w twarz.

Widok na Stocznię Gdańsk

Sezon wakacyjny rozpocznie się w lipcu i sierpniu.
W tych miesiącach statek
będzie pływał w ramach rejsów regularnych na trasach:

Tolkmicko – Krynica Morska
– Tolkmicko oraz Krynica
Morska – Frombork – Krynica Morska. Będzie także
można wybrać się na 45-mi-

nutowy rejs spacerowy we
Fromborku - to możliwość
dla tych turystów, którzy
nie planują całodniowych
wycieczek między nadzale-

wowymi miejscowościami,
a chcieliby przepłynąć się
statkiem po wodach Zalewu Wiślanego.
Arkadiusz Kolpert

23
reklama
gazeta na lato
czerwiec 2018

POLSKA BEZGOTÓWKOWA
TAKŻE W TWOJEJ FIRMIE
Na rynku jest coraz więcej kart płatniczych do wyboru, rośnie też liczba dokonywanych nimi transakcji.
Przedsiębiorcy zdali sobie sprawę, że terminal płatniczy może przyczynić się do wzrostu ich zysków.
— Za zdecydowaną większość zakupów czy usług płacimy kartą płatniczą. Jeżeli
słyszę, że muszę gotówką, to
od razu rezygnuję z odwiedzania takiej placówki. Podobnie żona — mówi pan
Arkadiusz, 40-letni mieszkaniec Elbląga. — Możliwość płacenia kartą to dla
mnie po prostu wygoda, ale
również bezpieczeństwo. Nie
muszę nosić gotówki w portfelu i zazwyczaj jej przy sobie
nie mam. A dzięki karcie
płatniczej w każdej chwili
mogę skorzystać ze swoich
pieniędzy, które mam na
koncie w banku — dodaje.
Statystyki potwierdzają, że
taki styl płacenia za usługi i
zakupy preferuje coraz więcej Polaków, zwłaszcza tych
zamożnych oraz młodych.
Terminale płatnicze świetnie sprawdzają się nie tylko
w sklepach, ale również np.
w zakładach fryzjerskich i
kosmetycznych. Możliwości jest dużo więcej – kartą
można płacić także w warsztatach samochodowych, a
nawet na plebanii.
— Kiedy przychodzi do nas
nowy klient, to jego pierwsze
pytanie brzmi: czy można
płacić kartą? — mówi Aneta Grabowska, kosmetolog
wizażystka z Salonu Urody
Wersal w Elblągu. — Jesteśmy oczywiście przygotowani
na taką możliwość. Zdarza

się, że w trakcie wizyty okazuje się, że klient musi zakupić
nieprzewidziany
wcześniej
produkt kosmetyczny, a nie
ma przy sobie wystarczająco
dużo gotówki. Na szczęście
może u nas dokonać płatności kartą – dodaje.
W Polsce przedsiębiorców
od terminali płatniczych odstraszały opłaty prowizyjne,
które przez wiele lat należały do najwyższych w Europie. Teraz sytuacja uległa
znaczącej poprawie. Dosko-

nałą okazją do podjęcia decyzji o instalacji terminala
przez przedsiębiorców, którzy dotychczas jako formę
zapłaty akceptowali jedynie gotówkę, jest program
„Polska
bezgotówkowa”.
Program ten adresowany
jest do małych i średnich
przedsiębiorców, którzy w
okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie
handlowo-usługowym nie
akceptowali płatności bezgotówkowych. Jeśli jesteś
przedsiębiorcą działającym
w ramach franczyzy, możesz posiadać maksymalnie
pięć takich placówek. Więcej informacji o programie
można znaleźć na stronie
www.polskabezgotowkowa.pl.
Posiadanie terminala płatniczego to wygoda nie tylko
dla klienta, ale również dla
przedsiębiorcy. Zalet takiego rozwiązania jest wiele.
Jedną z nich jest sprawniejsza obsługa. Szybka
realizacja płatności, mniejsze kolejki, a także większy

komfort klientów, którzy
nie muszą się martwić o to,
żeby zawsze mieć przy sobie
gotówkę. To także większe
bezpieczeństwo dla przedsiębiorcy. Nie trzymasz gotówki w kasie, nie musisz
organizować jej transportu,
a pieniądze trafiają prosto
na Twoje konto.

To w końcu również większe zyski, dlatego też grono
nowoczesnych
przedsiębiorców wciąż się poszerza.
Klienci chętnie kupują bezgotówkowo, już 1/3 posiadaczy kart chce płacić tylko
nimi, a zatem przedsiębiorca nie straci klientów płacących tylko kartą.

Dzięki ofercie Polskich
ePłatności można przetestować takie rozwiązanie
bez ponoszenia kosztów,
korzystając z dopłaty w programie „Polska bezgotówkowa”. Można otrzymać do
trzech terminali POS zupełnie za darmo.
— Jeśli dany przedsiębiorca
w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie akceptował płatności
kartą, może używać do 3
terminali zupełnie bezpłatnie
nawet przez rok — informują
Polskie ePłatności.
Procedura nie jest skomplikowana. Wystarczy wypełnić
krótki formularz kontaktowy dostępny na stronie
internetowej www.pep.pl,
a doradca Polskich ePłatności skontaktuje się w sprawie współpracy.
Oferta PeP-u kierowana jest
w szczególności do małych
i średnich przedsiębiorstw,
które cenią sobie najwyższą jakość obsługi i dużą
elastyczność. Mając na
względzie oczekiwania i potrzeby takich klientów, Polskie ePłatności gwarantują
wsparcie na każdym etapie
współpracy. Kompleksowa
oferta, dostosowana do realiów rodzimego rynku, to
nie tylko akceptacja kart
płatniczych, ale także szereg
dodatkowych usług zwiększających zysk przedsiębiorstwa.

Najczęstsze pytania o program „Polska Bezgotówkowa”
— Jakie są benefity dla przedsiębiorcy?
Przedsiębiorca otrzyma zwrot kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart
oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.
— Ile terminali przedsiębiorca może otrzymać w ramach programu „Polska bezgotówkowa”?
Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie trzy terminale, w tym jeden terminal mPOS lub
SoftPOS. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno,
od momentu jego instalacji.
— Czy przedsiębiorca ponosi jakiekolwiek koszty związane z uczestnictwem w programie?
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę,
przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.
Źródło: www.polskabezgotowkowa.pl
52518see1-a -C
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Co warto zobaczyć? Przewodnik po
Oto nasz krótki
przewodnik po
najciekawszych
miejscach w Elblągu,
na Mierzei Wiślanej
i Wysoczyźnie
Elbląskiej. Te miejsce
warto odwiedzić.
Ciąg dalszy
w kolejnym numerze
„Gazety na Lato”,
która ukaże się
13 lipca.
• Latarnia morska
Krynica Morska

Ma stożkowy kształt, u podstawy ma 6 metrów średnicy,
a u szczytu 4,5 metra. Pierwsza latarnia została uruchomiona 1 maja 1895 r. Została
ona zbudowana przez elbląskiego rzemieślnika Edwarda
Stacha. Została zniszczona
w 1945 r., a nowa została uroczyście otwarta w 1951 r.

• Muzeum Stutthof
Sztutowo

Muzeum jest zorganizowane na części dawnego obozu
(ok. 20 ha). Wśród najważniejszych jego zabytków jest
częściowo zachowany Stary
Obóz, komora gazowa, komendantura wraz z garażami, przestrzeń ogrodów
warzywnych i szklarni. Teren miejsca pamięci obejmuje także rekonstrukcję
krematoriów, puste już dziś
pola tzw. Nowego Obozu
i Obozu Żydowskiego, a także pomnik monumentalny
autorstwa Wiktora Tołkina.
Szczególnie bogate są zgromadzone i przechowywane
archiwa poobozowe.
Obóz koncentracyjny Stutthof działał w latach 1939
-1945. W ciągu ponad pięciu lat zarejestrowano w nim
łącznie około 110 tysięcy
więźniów. W miejscu obozu
obecnie znajduje się muzeum, które można zwiedzać
przez cały rok. Więźniami
Stutthofu byli obywatele
28 państw, zarówno europejskich, będących pod
niemiecką okupacją, jak
i państw neutralnych oraz
Stanów
Zjednoczonych.
Liczbę ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof szacuje
się na około 63 do 65 tysięcy, wśród nich około 28 tys.
to więźniowie narodowości
żydowskiej.

• Muzeum Zalewu
Wiślanego
Kąty Rybackie,
ul. Rybacka 64

Muzeum na swoich wystawach prezentuje historię
szkutnictwa i rybołówstwa
nad Zalewem Wiślanym.
Do najciekawszych eksponatów muzeum należy oryginalny, w pełni wyposażony
warsztat szkutniczy rodziny
Schmidtów z miejscowości
Łaszka k. Sztutowa oraz barkas - jednostka o napędzie
żaglowym wykorzystywana
do połowów jeszcze w latach
60. ubiegłego wieku.

• Park Astronomiczny
w Roninie koło Fromborka

Park powstał powstał dzięki
rozbudowie istniejącego od
1981 roku obserwatorium
astronomicznego. Znajduje
się on dokładnie na Górze
Żurawiej, w miejscowości
Ronin, oddalonej od Fromborka o 1,5 km. Do starego
obserwatorium dobudowane zostały nowe pawilony,
w których znajdują się instrumenty astronomiczne,
pochodzące ze zbiorów muzeum. Wśród nich są dwa
XIX-wieczne teleskopy, instrument przejściowy Bamberga oraz XX-wieczna kamera do wykonywania zdjęć
sztucznych satelitów ziemi.
W parku znajdziemy również kopie instrumentarium
Mikołaja Kopernika.
Jednak w parku znajdziemy
nie tylko dawne instrumenty.
Tak zwany biały pawilon wyposażony jest w teleskop Zeiss
Meniscas 150/2250, powiększający obraz do 300 razy
oraz teleskop zwierciadlany
TAŁ-200K. Podobnie jak
Meniscas wykorzystywany do
obserwacji gromad gwiazd,
mgławic i galaktyk.

• Pasłęk, Brama Młyńska

W bliskim sąsiedztwie, na
placu św. Wojciecha, znajdują się zamek, dawny ratusz
miejski oraz Brama Młyńska. Ta ostatnia była jedną
z trzech bram wjazdowych
do średniowiecznego Pasłęka. Powstała razem z murami
obronnymi na początku XIV
wieku. Przebudowana w XIX
wieku, częściowo zniszczona
w 1945 roku. Odnowiona w latach 1995-1996.
Brama Młyńska stanowi
element murów miejskich
Pasłęka o długości 1,2 km.
To najdłuższe zachowane
średniowieczne mury w województwie warmińsko-mazurskim.

Średniowieczny
Pasłęk
miał trzy bramy wjazdowe.
Bramę Garncarską rozebrano w XIX wieku. zachowały
się główna brama wjazdowa
(Brama Kamienna) i boczna
Brama Młyńska.

• Raczki Elbląskie,
największa depresja

Na terenie Raczek Elbląskich znajduje się najniżej
położony punkt w Polsce.
Łatwo tu trafić, gdyż jest on
oznakowany: czerwony słup
z niebieskimi falami, które
oznaczają poziom morza.
Raczki położone są około
4 km od Elbląga, na trasie
w kierunku Żurawca.

• Rezerwat kormorana
czarnego i czapli siwej
w Kątach Rybackich

Rezerwat ornitologiczny
”Kąty Rybackie” został utworzony w 1957 r., w celu zachowania i ochrony naturalnego
miejsca lęgowego kormorana
czarnego i czapli siwej. Znajduje się on na terenie gminy
Sztutowo, w Kątach Rybackich (Nadleśnictwo Elbląg,
obręb Stegna Leśnictwo
Kąty). Rezerwat udostępniony jest do zwiedzania. Poruszać się można po nim wyznaczonymi szlakami.

• Stodolarnia
Oleśno (gm.
Gronowo Elbląskie)

Stara stodoła, służąca latami za pomieszczenie typowo
rolnicze, została zamieniona w Stodolarnię - swoisty
skansen, do którego trafiają
eksponaty pamiętające także
czasy osadników holenderskich. To efekt pracy m.in.
pasjonatów ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno
- Wieś z Pomysłem, a przede
wszystkim Andrzeja i Marleny Szwemińskich.

• Wieża ciśnień
Nowy Dwór Gdański

Wieża ciśnień to jedna
z najstarszych konstrukcji
żelbetowych w Europie. Została zbudowana w 1909 r.
Zastosowanie żelbetu miało rewolucyjny wpływ na
budownictwo i architekturę
XX wieku. Wieża ciśnień
w Nowym Dworze Gdańskim
funkcjonowała do czasów
uruchomienia Centralnego
Wodociągu
Żuławskiego,
czyli do 1965 r. Z racji nowatorskich rozwiązań historycznych oraz walorów
architektonicznych jest jednym z ważniejszych zabytków
techniki na Żuławach. Ta

jedyna w swoim rodzaju budowla góruje nad miastem.

• Zamek w Malborku

Każda część malborskiej
twierdzy poraża wielkością i rozmachem. Na zamku
średnim na uwagę zasługuje
bez wątpienia Wielki Refektarz, zaliczany przez niektórych badaczy w skład Pałacu
Wielkich Mistrzów. Ogromne
pomieszczenie, które mogło
pomieścić nawet 400 osób,
wsparte na trzech smukłych
filarach z bogatym sklepieniem, przeznaczone było na
wspólne biesiady rycerzy i ich
gości.
Dziś znajduje się tu muzeum. W 1997 roku zamek
został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

• Żuławski Park
Historyczny
Nowy Dwór Gdański,
ul. Kopernika 17

W muzeum zgromadzono
około dwóch tysięcy eksponatów. W pomieszczeniach
zabytkowej mleczarni z początku XX wieku można
obejrzeć przedmioty codziennego użytku i narzędzia pracy
używane przez mieszkańców
Żuław. Placówka gromadzi
również pamiątki po menonitach - holenderskich osadnikach, którzy mieszkali niegdyś na tych terenach.

• Most Niski i Wysoki
Elbląg, Stare Miasto

W okresie tzw. złotego wieku, na przełomie XVI i XVII
wieku, Elbląg był nazywany
drugim (po Gdańsku) portem Rzeczpospolitej. To tu,
na srebrne wody rzeki Elbląg wpływały - i wypływały
statki po brzegi wyładowane
zbożami, mięsem, rybami
i solą, kosztownymi płótnami, jubilerskimi kruszcami,
a także wyrobami kolonialnymi. A samą rzekę spinały
dwa mosty: Niski i Wysoki.
Wielokrotnie przebudowywane trwają w tym miejscu
aż po dzisiaj.
Oba mosty na Starym Mieście miały bogatą historię.
Przez Most Wysoki przejeżdżał 8 maja 1807 r. Napoleon Bonaparte w towarzystwie
generalskiej świty. Z drugiej
strony rzeki powitał go wtedy salut oddany z 20 dział!
Dzięki unijnym środkom
oba mosty przeszły modernizację i od 2013 r. jako dwa
nowoczesne obiekty łączą elbląską starówkę z tzw. Wyspą
Spichrzów.
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ciekawych miejscach Elbląga i okolic
• Ścieżka Kościelna
Elbląg, Stare Miasto

Turyści, którzy odwiedzili
Elbląg, twierdzą zgodnie, że
na starówce jest jedno wyjątkowe miejsce, gdzie najlepiej
czuje się ducha elbląskiego
średniowiecza. To ścieżka
kościelna, jeden z najbardziej niezwykłych zabytków
architektonicznych Elbląga.
Jest to wąskie przejście między kamienicami, łączące
dwie ulice Starego Miasta:
Świętego Ducha i Mostową.
Kiedyś ścieżka była dłuższa
i łączyła dwa kościoły: św. Mikołaja oraz dominikański. Co
ciekawe, drugiej takiej drugiej
„uliczki” nie znajdziecie nigdzie w Polsce.

• Katedra św. Mikołaja
Elbląg, Stare Miasto

Kościół stojący w centrum
elbląskiej starówki to jeden
z najstarszych obiektów sakralnych w tym mieście. Trzynawowa świątynia została
wzniesiona w XIII wieku i na
przestrzeni kolejnych stuleci
była kilkakrotnie przebudowywana m.in. po wielkim pożarze, który wybuchł w kwietniu 1777 r. w następstwie
uderzenia piorunu, a także
po zniszczeniach, spowodowanych działaniami wojennymi w lutym 1945 r.
We wnętrzu monumentalnej budowli podziwiać można m.in. brązową chrzcielnicę
pochodzącą z 1387 r., wykonaną przez mistrza Bernhausera
i ołtarze ufundowane przez
cechy elbląskich rzemieślników: flisaków wiślanych,
słodowników i czeladników
szewskich. Jest także figura
patrona diecezji elbląskiej,
świętego Wojciecha. Świątynia jest zarazem Sanktuarium
Relikwii Krzyża Świętego,
które na co dzień znajdują
się w pięknej gotyckiej niszy
po prawej stronie głównego
ołtarza.

• Wieża katedry
św. Mikołaja
Elbląg, Stare Miasto

Wystarczy tylko pokonać
366 schodów, by z wysokości
prawie 70 metrów móc podziwiać przepiękną panoramę
Elbląga i okolic. To tu znajduje się bowiem taras widokowy
udostępniony bezpłatnie dla
zwiedzających. Wędrówka
na wieżę zajmuje około 15
minut. W połowie drogi na
szczyt urządzono strefę odpoczynku z miejscami do siedzenia. Na tarasie zamontowano
zaś lunety umożliwiające obserwację okolicy. Wieża ka-

tedry św. Mikołaja ma 97 m
i jest uważana za najwyższy
obiekt sakralny po prawej
stronie Wisły.

• Plac Katedralny
Elbląg, Stare Miasto

Z tarasu widokowego wieży
Katedry św. Mikołaja doskonale widać także plac katedralny, który znajduje się tuż
przed świątynią. Przed wojną w tym miejscu stały rzędy
średniowiecznych kamienic,
zniszczone podczas walk o Elbląg w 1945 r. Do tej pory na
placu można znaleźć obrysy
poszczególnych parceli.
W 2014 r. skwer po modernizacji został udostępniony
elblążanom. Znajduje się tu
tablica interaktywna, a także
interaktywna gra planszowa - wycieczka po starówce
Elbląga. Ale największym
atutem skweru jest fontanna
posadzkowa, z której chętnie
korzystają najmłodsi mieszkańcy miasta. Wieczorami
strugi są dodatkowo podświetlane, a tryskająca w górę
woda mieni się wtedy feerią
tęczowych barw.

• Brama Targowa
Elbląg, ul. Stary Rynek

Obiekt jest jednym z najbardziej charakterystycznych
i rozpoznawalnych zabytków
Elbląga. XIV-wieczna budowla 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 Targowej, od strony zewnętrznej,
dobudowano dwubasztowe
przedbramie, które przetrwało aż do 1775 r. Także wtedy
na dachu Bramy Targowej
pojawił się hełm w stylu barokowym, który ufundowali
elblążanie, stworzono taras
widokowy oraz zamontowano zegar.
W czasie II wojny światowej
brama mocno ucierpiała. Odbudowano ją pod koniec lat
40. XX wieku w kształcie
średniowiecznym. W lipcu 2006 r. obiekt przeszedł
gruntowny remont i został
udostępniony mieszkańcom
i turystom. Brama czynna jest
codziennie - w okresie wakacyjnym także w soboty i niedziele - w godz. 10-18. Dziś
działa tutaj punkt informacji
turystycznej.

• Pomnik Piekarczyka
Elbląg, ul. Stary Rynek

Z Bramą Targową związana
jest także legenda o piekar-

czyku. Jak wynika z przekazów historycznych podczas
wojen polsko-krzyżackich,
w marcu 1531 r., jeden z oddziałów krzyżackich zamierzał podstępnie zdobyć
Elbląg. Miasto uratował
czeladnik piekarski, który
w porę dostrzegł napastników
i oskardem przeciął linę podtrzymującą bronę zawieszoną
w Bramie Targowej. Wejście
zostało zablokowane. Miasto i jego mieszkańcy zostali
ocaleni. Pamięć o dzielnym
piekarczyku przetrwała wieki. Dziś wydarzenie to przypomina pomnik piekarczyka
autorstwa Waldemara Grabowieckiego stojący przed
bramą. Mówi się, że potarcie
nosa uśmiechniętego młodzieńca przynosi szczęście!

• Centrum Sztuki
Galeria EL
Elbląg, ul. Kuśnierska

Galeria El znajduje się
w dawnym, XIII-wiecznym
kościele
dominikańskim.
Centrum Sztuki Galeria El
została założona w 1961 r.
przez Gerarda Kwiatkowskiego, artystę i charyzmatycznego animatora kultury,
dzięki któremu Elbląg w latach 60. XX wieku stał się
jednym z ośrodków sztuki
awangardowej w Polsce, dzięki organizacji serii imprez artystycznych pod nazwą Biennale Form Przestrzennych.
Do dziś Elbląg pozostaje
swoistym miastem-obrazem
z jedyną w Polsce otwartą galerią form, których szlakiem
można wędrować przez całe
miasto. Zaś o sile samej Galerii EL stanowi niezwykle
połączenie współczesnych
eksponatów i szklanej empory
z zabytkowym wnętrzem gotyckiej świątyni. Na ścianach
dawnego kościoła znaleźć
można bowiem kilkusetletnie epitafia, a na posadzkach
leżą dawne płyty nagrobne.
Współczesna oferta Galerii
jest bardzo różnorodna, od
typowych wystaw, poprzez
przedstawienia,
koncerty,
festiwale, aż po performance
i warsztaty.

• Punkt widokowy
Suchacz

Dwie wiaty, miejsce na rozpalenie ogniska, piękny widok na Zalew Wiślany i świeże powietrze. To wszystko
czeka na turystów na nowym
punkcie widokowym w Suchaczu, który został oddany
do użytku latem ubiegłego roku.
Arkadiusz Kolpert
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Muzeum, które jest czynne całą dobę
Żuławy są nudne?
— Tak mogą
twierdzić tylko ci,
którzy Żuław nie
poznali naprawdę,
nie przejechali się ich
polnymi drogami,
nie poznali domów
podcieniowych
i przepięknej historii
tego regionu
— przekonuje Leszek
Marcinkowski, prezes
elbląskiego PTTK.
Sercem dawnych dziejów
tego regionu jest Żuławski
Park Historyczny, prowadzony przez Klub Nowodworski
w dawnej serowni Leonharda Kriega w Nowym Dworze Gdańskim.
— Naszą „relikwią” są
szczątki
pochodzącego
z Groszkowa wiatraka odwadniającego — opowiada
Marek Opitz z Klubu Nowodworskiego. — Znane są tylko dwa egzemplarze takiego
wiatraka. Jeden jest na zamku
w Malborku, który pochodzi
z Żuław Elbląskich, drugi to
nasz. Wiatrak z Groszkowa już
przed pierwszą wojną światową uznano za zabytek. Później
trafił do skansenu w Gdańsku
Oliwie, a po wojnie dwa razy
się palił i został z niego jedynie
kikut. Potem przeniesiono go
do miejscowości Wieniec na
Wyspie Sobieszewskiej. Przez
rok staraliśmy się o pozwolenie na zabranie go stamtąd
i uratowanie szczątków, które
z niego pozostały. Pojechaliśmy na wizję lokalną, w środku wiatraka paliło się ognisko,
ugasiliśmy je, a wiatrak trafił
do nas. Nie staraliśmy się już
o żadne pisemka z Urzędu
Miasta Gdańska, który był
jego właścicielem. Po prostu
go zabraliśmy, oczywiście pod
ochroną fachowców. Jego dolna część nadal nosi ślady ognia. Do ekspozycji nadają się:
część dolna, ściany, belki, wał
i kamienne łożysko — mówi
Marek Opitz.
Do Żuławskiego Parku Historycznego ściągnięto ekipę
Holendrów, która przebadała
uratowany wiatrak.
— Holendrzy stwierdzili,
że wiatrak dałoby się uruchomić, ale jedynie pokazowo. Ich takie rozwiązanie nie
interesowało. Holendrzy, jeśli

Perełka z Różan, czyli jedyna zachowana pompa parowa w tym regionie Fot. Arkadiusz Kolpert

coś naprawiają, to ma to po
prostu funkcjonować. Jednak podczas tej współpracy
z Holendrami otrzymaliśmy
coś innego: projekt wiatraka, wykonany na podstawie
dokumentów, jakie udało
nam się odnaleźć w Nidzie.
Obecnie jesteśmy na etapie
przekładania go już na projekt budowlany. Mam nadzieję, że gmina Cedry Wielkie,
która podjęła się odtworzenia
tego wiatraka, zepnie pomysł
w całość i wiatrak powstanie
— mówi Marek Opitz.
W muzeum można też oglądać magazynek strażnika wałowego, do którego nieustannie przybywa eksponatów.
— To jedyna w Polsce ekspozycja dawnej ochrony przeciwpowodziowej, nazwaliśmy
ją magazynkiem strażnika
wałowego. Pozbieraliśmy tubijaki, baby drewniane, lampy naftowe, worki do piasku,
gdy likwidowano magazyny
powodziowe. Mamy też nowy
eksponat, to swoista pompka,

którą można sobie odpompować wodę z fragmentu Żuław. To eksponat edukacyjny.
Trafiła też do nas zgrzewka
„małpek” wódki Machandel.
Mamy ją jako jedyni na świecie — mówi Marek Opitz.
Machandel to niezwykle
popularna, specyficzna jałowcówka, która dawniej powstawała w Nowym Dworze
Gdańskim. Produkcję tego
alkoholu rozpoczął w 1776 r.
Peter Stobbe.
— Alkohol w naszych Machandlach niestety wysycha,
bo znajduje się w korkowanych butelkach. Niektórzy
podejrzewają nas być może
o niecne sprawy, ale zarzekam
się, że folia na butelkach jest
nieruszona — mówi Opitz.
Machandla piło się z kieliszka i z zakąską. Zakąską była
suszona śliwka, obowiązkowo z pestką. Piło się tak:
najpierw przy pomocy wykałaczki wkładało się do ust
śliwkę, której miąższ należało
oddzielić od pestki, umiesz-

czając pestkę między zębami a policzkiem. Następnie
opróżniało się kieliszek (za
jednym zamachem), pestkę
natomiast trzeba było wypluć
do pustego kieliszka. Całość
rytuału wieńczyło uroczyste
złamanie wykałaczki nad
pustym szkłem i leżącą w nim
obraną pestką śliwki. Kto by
pomylił się w kolejności czynności rytualnych lub którąś
z nich pominął, ten stawiał
następną kolejkę.
— Podjęliśmy inicjatywę
wskrzeszenia tradycji Machandla. Rodzinę Stobbe poprosiliśmy o namaszczenie
mistrzów tej ceremonii. To
przecież fajny kawałek tradycji, która pochodzi stąd.
Trafił też do nas niezwykle
sentymentalny
eksponat.
Heinrich Korella przekazał
nam klucze zabrane ze swojego dawnego domu. Uchowały
się one w torebce jego mamy,
która uciekała z Żuław z trójką dzieci, podróżowała statkiem MS Wilhelm Gustloff.

Klucze od domu na Żuławach
były przez wiele lat u państwa
Korelli, mieli je w końcu wyrzucić, jednak przekazali nam
— mówi Opitz.
Na wydobycie z rzeki Tugi
czeka też kilkanaście menonickich steli.
— W 1639 r. mennonici
i luteranie z jedenastu wsi
w okolicy Nowego Dworu
Gdańskiego otrzymali pozwolenie na założenie własnego
cmentarza obok cmentarza
kościoła katolickiego w miejscowości Tiegenhagen, obecnie Żelichowo/Cyganek. Na
cmentarzu zachowało się kilka oryginalnych nagrobków
w formie stel, do których dołączyliśmy około 80 kamieni
nagrobnych z XVII-XVIII w.
Są to kamienie polne z wyrytymi datami śmierci, inicjałami zmarłych oraz gmerkami
(znakami własnościowymi
gospodarstw lub rodzin). To
największy zbiór kamieni nagrobnych w Polsce. W okolicy
jest jeszcze dziesięć kamieni,

które chcemy wydobyć. Kamień na Żuławach był cennym surowcem, więc tych
kamieni nagrobnych używano po prostu pod fundamenty
budynków. Cmentarz w Żelichowie był przedtem wielkim
gruzowiskiem. Położony jest
daleko od zabudowań, urządzano tam sobie ogniska, a z
nagrobków robiono trampoliny i skocznie do zabawy. Wiemy, że co najmniej kilkanaście steli znajduje się jeszcze
w rzece Tuga i szykujemy się
do ich wydobycia. Są zakonserwowane w mule, nic więc
najprawdopodobniej się im
nie stało. Udało nam się także
uratować nagrobek z Różewa.
To nagrobek szczególny, bowiem z tablicą informującą
o wyjeździe mennonitów nad
Morze Czarne. Będziemy go
remontowali — mówi Marek
Opitz.
Co jeszcze warto zobaczyć
na Żuławach? Choćby perełka z Różan, czyli jedyną
zachowaną pompę parową
w tym regionie. Niestety, plany uruchomienia zabytku nie
zostały zrealizowane. Dzisiaj
jest ona łakomym kąskiem
nie tylko dla turystów, ale
niestety również dla złodziei,
którzy próbują okraść przepompownię.
— Wewnątrz przepompowni
znajdują się urządzenia wykonane przez elbląskich przemysłowców Franza Komnicka (1857-1938) i Ferdynanda
Schichaua (1814-1896). Niestety, nie zachowała się tabliczka znamionowa zakładów,
bo ukradli ją złodzieje. Nie
do końca wiadomo też, czyjej produkcji jest urządzenie
parowe. Według źródeł, które
udało mi się odnaleźć, to cała
przepompownia, czyli piec
i urządzenie parowe wykonano w Komnicku, a rury w fabryce Schichaua. Przepompownia służyła do początku
lat 50. Żyje jeszcze ostatni
pompiarz, który ją obsługiwał. Z jego opowieści wiem,
że piec był opalany węglem.
Do dzisiaj zainteresowanie
obiektem jest bardzo duże.
Niestety również złodziei,
którzy w 2012 roku włamując się do wnętrza, ukradli
sporo części. Po tym włamaniu zamontowano w drzwiach
przepompowni specjalny zamek i dwie dodatkowe kłódki — mówi prezes elbląskiego
PTTK Leszek Marcinkowski.
Niestety pomysł „ożywienia”
pompy w Różanach, który
zrodził się kilka lat temu, nie
doszedł do skutku.
Anna Dawid
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70 lat muzeum we Fromborku
Muzeum Mikołaja
Kopernika we
Fromborku obchodzi
w tym roku 70-lecie
istnienia.
Muzeum powstało z inicjatywy specjalnie w tym
celu powołanego Komitetu
Fromborskiego przy Zarządzie Głównym Związku Historyków Sztuki i Kultury
w Warszawie. Uroczystego otwarcia dokonano 5 września
1948 roku. Pierwsza siedziba
muzeum mieściła się w stosunkowo najlepiej zachowanych po wojnie budynkach
na Wzgórzu Katedralnym,
czyli Kanonii Najświętszej
Marii Panny Wniebowziętej
oraz przylegającym do niej
Domu Kustosza.
Utworzenie Muzeum było
krokiem dość ryzykownym,
biorąc pod uwagę fakt, że
Frombork był wówczas po-

Muzeum we Fromborku działa już od siedemdziesięciu lat Fot. materiały promocyjne

zbawioną praw miejskich
miejscowością liczącą około tysiąca mieszkańców.

W pierwszych latach działalności Muzeum czynne było
tylko w miesiącach letnich.

Mimo to wzbudzało ono zainteresowanie coraz większej liczby odwiedzających

i było magnesem przyciągającym do Fromborka turystów.
Przez cały okres istnienia
muzeum poszerzało i urozmaicało zakres swojej działalności, a także wydatnie powiększało zbiory. Wiele wysiłku,
troski i środków włożono również w odbudowanie z ruin
oraz stałe konserwowanie
infrastruktury materialnej,
przede wszystkim obiektów
na Wzgórzu Katedralnym,
a w późniejszym okresie także zespołu poszpitalnego przy
ulicy Starej.
Wszystkim tym staraniom
przyświecała misja upamiętnienia i przybliżenia zwiedzającym postaci oraz myśli Mikołaja Kopernika. Pięćsetlecie
urodzin wielkiego astronoma,
przypadające w 1973 roku,
stało się dobrym pretekstem
do przeprowadzenia w muzeum wielu działań i projektów
o różnej skali i wielorakim
charakterze. Zarówno samo

Wzgórze Katedralne, jak
i miasto zyskały nowe oblicze
na skutek przeprowadzenia
rocznicowych
inwestycji.
W ramach tych prac zrekonstruowano Stary Pałac Biskupi, w którym odtąd mieszczą
się sale ekspozycyjne Muzeum, Dzwonnicę, w przyziemiu
której powstało planetarium,
a także Nowy Wikariat.
Obecnie, oprócz obiektów
użytkowanych na Wzgórzu
Katedralnym, w skład muzeum wchodzą wspomniany już
Szpital św. Ducha, w którym
mieści się bardzo interesujący
Dział Historii Medycyny oraz
poważnie ostatnio rozbudowany Park Astronomiczny
na Górze Żurawiej nieopodal Fromborka.
Muzeum organizuje comiesięczne spotkania wieczorne,
poświęcone m.in. jego historii. Szczegóły m.in. na stronie
internetowej www.frombork.
art.pl.
Arkadiusz Kolpert
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Ten szpital tworzą ludzie

Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Królewieckiej
146 w Elblągu jest obecnie
jedną z największych placówek ochrony zdrowia na Warmii i Mazurach. Jako pracodawca zatrudnia 1500 osób,
w tym ponad 300 lekarzy,
600 pielęgniarek i położnych
i ponad 300 osób pozostałego personelu medycznego:
ratowników
medycznych,
laborantów, rehabilitantów
i techników medycznych.
W szpitalu funkcjonują 23
oddziały stacjonarne i dziennego pobytu.
Rocznie placówka hospitalizuje około 43 tysiące osób
z całego regionu, a wykwalifikowana kadra przeprowadza nawet 15 tysięcy operacji
rocznie na doskonałej jakości
sprzęcie, pozyskanym m.in.
dzięki środkom przyznanym
z budżetu marszałka województwa, budżetu Unii Europejskiej, a także przy wsparciu
miasta i sponsorów. W ciągu
ostatnich lat placówka przeprowadziła także remonty
i modernizacje swoich oddziałów.
Tak jest dziś. Ale 30 lat
temu było inaczej i znacznie
trudniej. Doskonale pamiętają to ci, którzy w styczniu
1988 r. po raz pierwszy przekroczyli progi tego molocha,
którego budowa rozpoczęła
się jeszcze w 1972 roku i pochłonęła 0,5 mld ówczesnych złotych.
— Pierwsze co pamiętam, to
mój płacz — wspomina Krystyna Miros, przewodniczącą
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Elblągu w latach 1991-1999. — Wszędzie
mnóstwo gruzu, więc zanim
praca ruszyła tu pełną parą,
to najpierw dostaliśmy brygady, które wspólnie z nami
sprzątały i odgruzowywały
budynek. I tak powoli wszystko ruszyło do przodu. Kiedy
oddziały zostały przygoto-

Fot. Aleksandra Szymańska (2)

W tym roku
Wojewódzki Szpital
Zespolony w Elblągu
obchodzi jubileusz
30-lecia. Uroczyste
obchody święta
placówki były okazją
do podsumowania
dynamicznej historii
życia szpitala oraz
wspomnień jej
pracowników.

Elżbieta Gelert została odznaczona przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina odznaką „Zasłużona dla regionu Warmii i Mazur”

wane, przyjechały pierwsze
łóżka, bo one były najtańsze.
Sercem szpitala był OIOM
i blok operacyjny. Na tym
pierwszym początkowo mieliśmy osiem łóżek... i żadnego
respiratora. A bez tego sprzętu ani rusz. Ówczesny dyrektor szpitala dr Litwin wystarał się, by któryś z elbląskich
zakładów, myślę, że był to
Plastyk, kupił nam jeden re-

spirator. Dwa kolejne dostaliśmy w darze od ówczesnego
dyrektora szpitalu w Pasłęku.
Trzeci wypożyczyliśmy, ale
go... nie oddaliśmy. Oj, były
scysje, ale w końcu został
u nas. Potem spłynął cały
monitoring. Kolejne sprzęty ściągaliśmy z całej Polski.
W czerwcu 1988 r. przeszedł
do nas pierwszy oddział z pacjentami, była to neurologia.

Bardzo baliśmy się, jak to
ogarniemy logistycznie. Ale
udało się i wtedy odetchnęliśmy.
— Początki były bardzo
trudne, bo biegaliśmy między
szpitalem, przychodnią, a pogotowiem. Właściwie, jeśli
chce się w tym zawodzie jakoś związać koniec z końcem,
to w tej materii nic się do tej
pory nie zmieniło — śmieje

się dr Edward Bryk. — W początkowym okresie działalności zarządzałem tym szpitalem razem ze wspaniałymi
kolegami: dyrektorem Zimnochem, któremu dziś szpital zawdzięcza m.in. tę piękną zieleń wokół i Krystyną
Rakowską. Ta ostatnia była
w tamtych czasach najlepszym doradcą, mass mediami,
komputerem i ogromnym sercem w jednym. Jestem związany z tym szpitalem od 30
lat i w przededniu odejścia na
emeryturę mogę powiedzieć,
że pracowałem z niezwykle
uczciwymi i sumiennymi
ludźmi, dla których ten szpital był jak matka.
Początki pracy szpitala przy
ul. Królewieckiej doskonale
pamięta także dr Hanicenta
Rzepa, wcześniej zastępca,
a od 15 lat ordynator oddziału
ginekologiczno-położniczego.
Kierowany przez nią oddział
w 2018 r. uplasował się na
drugim miejscu w rankingu
jednego z ogólnopolskich tygodników.
— A zaczynaliśmy bardzo
skromnie, choć dostaliśmy
m.in. nowy ultrasonograf,
który był bardzo dobrym

sprzętem, jak na tamte czasy.
Całkowitą nowością dla nas,
lekarzy ginekologów-położników, były także przestrzenie
nowego szpitala. W placówce na Żeromskiego były np.
sale, które nierzadko liczyły
nawet 20 łóżek. A tutaj, jak
weszliśmy w salę 2-3 łóżkowe,
to było dla nas ogromne odkrycie — wspomina dr Rzepa.
— Potem stopniowo dostawaliśmy nowe, specjalistyczne
sprzęty, a za mojej ordynatury udało się wyremontować
ginekologię.
Dziś szpitalowi udało się
zdobyć kolejne dofinansowanie, tym razem z tzw.
funduszy norweskich, które
zostanie przeznaczone na
modernizację oddziału patologii ciąży i położnictwa. Pacjentki, które przyjmowane
są do szpitala z zagrożonymi
ciążami, już nie będą musiały
przebywać w tych samych salach, w których odpoczywają
kobiety po porodach.
— Dzięki temu poprawi
się na pewno komfort pobytu w placówce, pojawią się
m.in. pokoje dwuosobowe,
a sale chorych zostaną wyposażone w węzły sanitarne.
Pieniędzy wystarczy także na
nowy sprzęt. Remont ruszy
już z końcem lipca — cieszy
się dr Rzepa.
W ciągu ostatnich lat szpital
wojewódzki pozostawał bardzo dobrym beneficjentem
środków unijnych.
— Szybko policzyliśmy, że
placówka zdobyła ponad 100
mln zł samego dofinansowania. Widać, że tutaj zmiany
postępują na każdym oddziale, poczynając od onkologii,
ratownictwa medycznego,
bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, położnictwa
i kończąc na zakresie e-usług.
Szpital pozostaje także na
dodatnim, rocznym bilansie,
co też nas ogromnie cieszy
— mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin.
—Zmieniamy się ciągle
i w każdej 10-latce próbowaliśmy się dostosować do akurat panujących wymogów.
Wszystko po to, by pracować, doszkalać się, pozyskiwać nowy sprzęt, remontować i rozrastać się. I być dla
naszych pacjentów — mówi
dyrektor szpitala Elżbieta Gelert.
Podczas uroczystego jubileuszu Elżbieta Gelert została
odznaczona przez marszałka
medalem „Zasłużona dla regionu Warmii i Mazur”.
Aleksandra Szymańska
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Jak mądrze wybrać studia i pracę?

Przed wyborem kierunku studiów warto zastanowić się nad charakterem przyszłej pracy i tego, na ile pasuje ona do stylu osobowości danej osoby. Fot. pixabay.com

Przyszłość,
w większości
aspektów, nie
jest czymś, co się
nam przydarza,
ale tym, co sami
wybieramy. Jakość
życia naszych dzieci
i ich satysfakcja
z pracy to coś,
o czym zdecyduje
wybór wykształcenia
i drogi zawodowej.
A jednak, młodzi
ludzie często zdają
się na przypadek…
Czym przyszli absolwenci
liceów i techników kierują się
wybierając studia? W ubiegłym roku na około pół miliona nowych studentów ponad
42 tys. wybrało informatykę,

a 24 tys. zarządzanie. Zainteresowaniem cieszyła się także
automatyka i robotyka oraz
mechanika i budowa maszyn.
Wybór tych kierunków wiązał
się zapewne z przekonaniem,
że to po nich właśnie najłatwiej o pracę i godziwą zapłatę. Ale wśród najczęściej wybieranych studiów znajdziemy
także pedagogikę i ekonomię.

Jakie predyspozycje?

A co z predyspozycjami? O te,
niestety, nikt nie pyta, nikt też
w szkołach ich nie sprawdza.
Absolwent nie wie, do jakiej
pracy ma naturalne zdolności,
a więc nie ma pojęcia, w jakiej
dziedzinie miałby największe
szanse osiągnąć sukces.
— Zauważmy, że predyspozycje to nie tylko zdolności,
np. matematyczne. Łatwo wyobrazić sobie studenta, który
dzięki ścisłemu umysłowi,
z łatwością nabywa umiejętności programisty, ale jednocześnie ma dużą potrzebę
kontaktów z ludźmi. Czy taka
osoba będzie osiągała długofalowe sukcesy i satysfakcję

z pracy, spędzając 8-10 godzin
dziennie w boksie programistów? Prawdopodobnie nie
— mówi Anna Grzywaczyk
z serwisu Fit2Future.pl, który
zajmuje się badaniem predyspozycji zawodowych.
Z kolei znakomity pracownik naukowy nie ma szans
stać się cenionym wykładowcą, jeśli nie będzie posiadał
potrzeb i umiejętności społecznych. Nieustanna praca
z ludźmi będzie go męczyć,
nie dostarczając satysfakcji.
Z dużym prawdopodobieństwem niezadowoleni będą
również jego studenci, zarzucając mu np. trudności
w relacjach i komunikacji.
Kierując się wyłącznie modą
lub argumentami ekonomicznymi, młody człowiek łatwo
może nadać swojemu życiu
kierunek, który zupełnie nie
będzie mu odpowiadał. Dlatego tak często zdarza się, że
świetnie zapowiadający się
studenci zmieniają studia lub
nawet rzucają je. Dopiero po
2 lub 3 latach studiowania
odkrywają, że podjęli bardzo

złą decyzję. Często oznacza to
także kilka lat „wyrzucania
w błoto” pieniędzy na czesne.
Są też tacy, którym tak bardzo będzie szkoda straconego
czasu i pieniędzy, że nie zrezygnują ze znienawidzonych
studiów, ale pozostaną na
nich do końca, a potem przez
całe zawodowe życie będą
wykonywali pracę, która zupełnie im nie odpowiada.
Tylko, czy naprawdę tak powinno być?

Zamiast zgadywać,
można sprawdzić

Czy można coś zrobić, aby
uniknąć czarnego scenariusza? Otóż, można zbadać
swoje zawodowe predyspozycje i warto zrobić to jak
najwcześniej. Co prawda duże
firmy czasem przeprowadzają
odpowiednie badania wśród
pracowników, ale wtedy bywa
już za późno na radykalną
zmianę kariery. Znacznie
lepiej sprawdzić swoje możliwości jeszcze przed maturą.
Jednym z niewielu systemów, który pozwala zbadać

indywidualne predyspozycje
i na tej podstawie wskazać
najlepsze kierunki kształcenia
oraz pracy jest Analiza F2F18.
Dzięki niej młody człowiek
może zaplanować przyszłość,
uwzględniając swoje mocne
i słabe strony. Po udzieleniu
odpowiedzi na wszystkie pytania badany otrzymuje obszerny raport o sobie, dzięki
któremu lepiej poznaje siebie,
swoje wybory i preferencje,
także te dotyczące pracy oraz
relacji z ludźmi. Poza analizą
stylu zachowania, ta analiza
pozwala także na wybór tych
zawodów, które pasują do
danego profilu. Stanowiska
zostały podzielone według
pięciu głównych rodzajów
pracy: praca z ludźmi, praca
z danymi, praca z rzeczami,
praca twórcza i praca z naturą.
Po przeprowadzeniu Analizy F2F18 osoba stojąca przed
wyborem dalszej edukacji
może także umówić się na
spotkanie, podczas którego
dowie się m.in., jak może wykorzystać swoje mocne strony,
a także otrzyma wiele cennych

wskazówek dotyczących swojej indywidualnej sytuacji. Takie badanie może okazać się
znacznie lepszą inwestycją
w przyszłość niż przypadkowy wybór kierunku studiów,
z perspektywą rezygnacji po
kilku latach ( jeśli okaże się
„nietrafiony”).
Niezależnie jednak od sposobów, jakimi absolwenci
szkół średnich będą analizowali swoje predyspozycje,
najważniejsze, aby w ogóle
zainteresowali się tym tematem. Przed wyborem kierunku studiów warto zastanowić
się nad charakterem przyszłej
pracy i tego, na ile pasuje
ona do stylu osobowości danej osoby. Nie łudźmy się,
że osoba skrajnie introwertyczna odnajdzie się w pracy
handlowca, a osoba bardzo
ekstrawertyczna będzie usatysfakcjonowana wykonując
w zamknięciu zadania wymagające dużej precyzji. I nie ma
tu znaczenia, z jak dużym wynagrodzeniem będzie wiązała
się dana praca.
Arkadiusz Kolpert

30 nowości wydawnicze

czerwiec 2018
gazeta na lato

dziennikelblaski.pl

Wyślij sms-a, zdobądź książkę
Zapraszamy do
udziału w naszej
wakacyjnej zabawie.
Wystarczy wysłać
jednego sms-a, by
dać sobie szansę
na zdobycie którejś
z poniżej opisanych
książek.
Dla naszych Czytelników
mamy opisywane książki.
Co zrobić, żeby zdobyć jedną
z nich? Należy wysłać pod nr
72051 sms - a w jego treści
napisać trzy słowa, które kojarzą się nam z czytaniem i tytuł
książki, którą chce się otrzymać
- treść sms to de.ks.odpowiedź.
Koszt jednego sms to 2,46 zł
z VAT.
Każdy może wysłać dowolną
liczbę odpowiedzi. Czekamy na
sms do 6 lipca godz. 23.59. Ze
zwycięzcami skontaktujemy
się telefonicznie. Regulamin
konkursu na www.dziennikelblaski.pl.

Trzy razy ty,
Federico Moccia

Wydawnictwo Muza
Kontynuacja bestsellerowej
powieści „Trzy metry nad niebem”. W „Trzech metrach nad
niebem” Babi złamała mu serce. W „Tylko ciebie chcę” Gin
nauczyła go kochać na nowo.
W „Trzy razy ty” Step staje na
rozstaju dróg...
Jak skończy się historia Babi,
Stepa i Gin? Co stało się z tym
skłóconym z całym światem
chłopakiem, z zabijaką, który
spędzał popołudnia na placu
z przyjaciółmi, a wieczory na
jeździe motorem? Czasami
Stepowi wydaje się, że tamto
życie należy do kogoś innego. Dziś jest kimś zupełnie
innym, człowiekiem sukcesu,
telewizyjnym producentem
i wkrótce będzie się żenić. Jego
wybranką jest Gin, kobieta łagodna, piękna, czuła, idealna.
Wybaczyła mu zdradę sprzed
sześciu lat. Zdradę z Babi, jego
pierwszą niezapomnianą miłością. Od tamtej pory Babi

i Step się nie widzieli, ale oto
ona ponownie wkracza w jego
życie z siłą tornada, wyjawiając
mu skrywany przez lata sekret.
Step jest zmuszony przeanalizować swoje wybory, upewnić
się, co do słuszności podjętych
decyzji oraz postawić sobie
niewygodne pytania. Czy naprawdę jest szczęśliwy z Gin?
Czy Babi jest jedynie wspomnieniem, czy też ogniem,
którego nikt ani nic nigdy nie
będzie w stanie ugasić?

„Droga Szamana.
Etap 1: Początek”,
Wasilij Machanienko

Wydawnictwo Insignis
Numer jeden na liście najpopularniejszych e-booków w Rosji! Barliona. Wirtualny świat
pełen potworów, walk, przygód, tajemnic i graczy spragnionych tego, co w prawdziwym życiu niedostępne: elfów
i magii, krasnoludów i gnomów,
smoków i księżniczek oraz niezapomnianych konfrontacji.
Gracze Barliony pozostają
online całymi miesiącami; zamknięci w podtrzymujących
funkcje życiowe kapsułach, nie
wracają do realu, ścigając się
z innymi w levelowaniu postaci
i zdobywaniu kolejnych osiągnięć. Główny bohater został
skazany na osiem lat więzienia za nieumyślnie popełnione
przestępstwo. W ramach kary
osadzono go w jednej z barliońskich kopalni i przydzielono mu postać Szamana, jedną
z najmniej popularnych klas.
Ma wyzerowane statystyki.
Nie zna reguł dotyczących życia więźniów – ich świat w Barlionie wygląda zgoła inaczej niż
świat wolnych graczy.
Czy uda mu się przetrwać?

„Będzie bolało”,
Adam Kay

Wydawnictwo Insignis
Witaj w świecie 97-godzinnych tygodni pracy. W świecie decyzji, od których zależy
życie. W świecie nieustannego
tsunami płynów ustrojowych.
W świecie, w którym dziennie
zarabiasz mniej niż szpitalny
parkometr. Pożegnaj się więc
z bliskimi i przyjaciółmi… i witaj w świecie lekarza stażysty!

wujka, młodszą siostrę, ojca
i wszystko, co wydarzyło się
w Iowa. I co dzieje się w Chicago. Mocna powieść na gorący temat”.

Spisywana potajemnie po
niekończących się dyżurach,
bezsennych nocach i przepracowanych weekendach książka
komika i byłego lekarza Adama
Kaya „Będzie bolało” to szczery do bólu opis jego walki na
pierwszej linii frontu brytyjskiej służby zdrowia. Z zabawnych, przerażających i wzruszających zapisków Kaya dowiecie
się wszystkiego, co chcieliście
wiedzieć (i czego wolelibyście
nie wiedzieć) o życiu lekarzy na
oddziale i poza nim.
Uwaga! Lektura tej książki
może pozostawić blizny!

„Srebrna dziewczyna”,
Leslie Pietrzyk

Wydawnictwo IU.VI
Srebrna Dziewczyna to fenomenalna powieść dla osób 18+.
Dawno nie było tak głębokiej
i zarazem tak przerażającej
książki. Dawno nikt nie pokazał tak wielkich ran, które
nigdy się nie zabliźniły.
Jeśli chcesz wreszcie przeczytać książkę „o czymś”, szczerą,
trudną opowieść, miejscami
wgniatającą w fotel; książkę,
którą pokochasz albo nie, ale
której na pewno długo nie zapomnisz – właśnie trzymasz ją
w ręku.
„Srebrna Dziewczyna” to
mocna, do bólu szczera historia o trudnej kobiecej przyjaźni,
uwikłaniu, marzeniach i niezagojonych ranach. Ukazuje
sposób, w jaki pochodzenie
i pieniądze determinują życiowe wybory, a także jak mocno
toksyczne relacje definiują to,
kim się stajemy.
„Na pozór zwyczajna, dobrze wychowana studentka,
życzliwa i uczynna. Ale powoli
poznajemy jej przeszłość, jej

ka, bułeczki i chleby, desery,
słone przekąski i łatwe lody.
Gwarantujące
mnóstwo
frajdy i doznań smakowych
pyszności przygotujesz dzięki
„Trzyskładnikowym wypiekom”
nawet w ostatniej chwili przed
przyjęciem! Kiedy poznasz
moc tej książki, nie przestaniesz z niej korzystać!

„Ostatni namsara”,
Kristen Ciccarelli

Wydawnictwo IU.VI
Zakazana miłość, królestwo
targane wojną i tajemnica,
która zmieni wszystko. Asha
nigdy nie wróciła z łowów
bez zdobycznego smoka i nie
zamierzała tego zmieniać.
W końcu była iskari i miała zadanie do wykonania. Stare historie działały na smoki tak jak
klejnoty na ludzi. Żaden smok
nie potrafił się im oprzeć, więc
Asha opowiedziała historię.
Jednak opowieści nie tylko
je zwabiały. Zwiększały też
ich moc.
„Ostatni namsara” to pierwszy tom fantastycznej serii „Iskari” autorstwa Kristen Ciccarelli. Minęło zaledwie kilka
miesięcy od amerykańskiej
premiery, a książka w serwisie GoodReads.com została
oceniona przez prawie 5 tysięcy użytkowników, osiągając
wysoką średnią – 4,2/5.

„Vegano Italiano”,
Rosalba Gioffre

Wydawnictwo Muza
Kuchnia wegańska i tradycyjna kuchnia włoska mają ze
sobą bardzo wiele wspólnego:
przepisy, smaki i składniki.
Autorka tej książki, miłośniczka jedzenia i doświadczona
food stylistka, zachęca do sięgania po tradycyjne przepisy
włoskiej kuchni, modyfikowanie ich i przystosowywanie do
wegańskiej diety. Przygotowała
zestaw 150 łatwych przepisów
na szybkie, smaczne dania wegańskie pasujące do dzisiejszego tempa życia.
Zobaczycie, jak niewiele potrzeba, żeby tradycyjne, proste
dania przywołujące smaki Italii
stały się wegańskimi.
Sięgajcie po znajdujące się
w tej książce przepisy, aby
przekonać się, jak łatwe jest
serwowanie pysznych, zdrowych dań przygotowywanych
ze znajomych składników i jak
mało wyrzeczeń kosztuje, a ile
daje przyjemności.

„Trzyskładnikowe
wypieki”,
Sarah Rainey

Wydawnictwo Insignis
3 to naprawdę magiczna liczba!
Ta książka sprawi, że przygotowywanie smakołyków okaże
się łatwiejsze, niż kiedykolwiek
mogło Ci się wydawać! Znajdziesz w niej ponad 100 zdumiewająco prostych przepisów
na przepyszne ciasta, ciastecz-

„Pokraj”,
Andrzej Saramonowicz

Wydawnictwo Muza
Zdaniem wielu naukowców
niewyjaśnione przypadki zgonów mężczyzn w wieku czterdziestu lat spowodowane są
monotonią ich życia seksualne-

go — donosi prasa w Pokraju.
Inżynier Sebastian Rawa
ma do czterdziestki trzy tygodnie i – czyż można mu mieć
to za złe? – nie chce umierać.
Dlatego za namową swojego
serdecznego przyjaciela, Adasia Rembelskiego, umawia się
przez internet z dwudziestoletnią czarnoskórą ekspedientką
Anitą Bułas, która marzy o karierze aktorskiej. Choć świat
filmu jest mu całkowicie obcy,
inżynier Rawa, namówiony
przez przyjaciela, udaje przed
dziewczyną reżysera filmowego. Jednak perfekcyjnie
zaplanowana randka błyskawicznie wymyka się spod kontroli, wciągając inżyniera Rawę
w wielopiętrową intrygę, w której ścierają się najpoważniejsze
siły polityczne jego rodzinnego kraju.

„Nie mieszkam
w igloo”,
Adam Jarniewski

Wydawnictwo Muza
Ten Polak w mroźnej Grenlandii znalazł nowy dom.
Z chwilą przybycia na skutą lodem wyspę Adam musiał przedefiniować sobie wiele kwestii.
Metodą prób i błędów, niekiedy
w zabawny sposób, poznawał
zasady funkcjonowania w innej kulturze i obcowania z arktyczną przyrodą. Musiał nauczyć się polować, celebrować
ciszę, organizować kaffemiki
i odnaleźć się jako nauczyciel
w grenlandzkim systemie edukacji. Jeździł psim zaprzęgiem
i skuterem śnieżnym. Grenlandia nauczyła go nie irytować się
kilkudniowymi opóźnieniami
samolotu, a córka wytłumaczyła mu, co naprawdę znaczy imię Anaruk. Szybko też
się zorientował, dlaczego na
mroźnej wyspie najważniejsza
jest zamrażarka. Czy Grenlandia uzależnia? Z jakimi problemami musi się zmierzyć? Czy
to ziemia obiecana tylko dla
kochających przygodę i życie
outdoorowe? Czy Polak może
stać się pełnoprawnym uczestnikiem typowo grenlandzkiego
życia, czy tylko jego obserwatorem?
Arkadiusz Kolpert
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Uczelnia trzeciej generacji
Ponad sześć
milionów złotych
otrzymała
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Elblągu od
ministra nauki.
Pieniądze mają
zmienić szkołę
w uczelnię „trzeciej
generacji”, a karierze
studentów nadać
rozpędu. Otrzymają
oni m.in. prestiżowe,
uznawane za granicą
certyfikaty Pearson.
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Elblągu otrzymała sześć milionów złotych,
by zrealizować projekt „Uczelnia trzeciej generacji”.
— Nasza propozycja dotyczy
wielu dodatkowych szkoleń
oraz rozbudowania systemu
kształcenia, który będzie wybiegał daleko poza ten, który
mamy obecnie. Będą to działania, które mają wzmocnić kształcenie praktyczne

— mówi prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu.
— Ta pokaźna suma pieniędzy, oddaje poziom zaangażowania i przygotowania
wniosku aplikacyjnego przez
PWSZ w Elblągu. Nie będzie
nowoczesnej
gospodarki,
nie będzie realizacji planu
premiera
Morawieckiego
bez dofinansowania naszych
szkół i nauki — mówił Maciej
Wypij, doradca wicepremiera
Jarosława Gowina, podczas
wizyty na elbląskiej uczelni.
Na co konkretnie zostaną
przeznaczone ministerialne
pieniądze? Projekt będzie
realizowany przy współpracy
środowiska akademickiego
PWSZ w Elblągu z przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zostaną
przygotowane nowe programy kształcenia przystosowane do rynku pracy m.in. na
kierunkach: administracja,
ekonomia, informatyka, mechanika i budowa maszyn
oraz budownictwo. Projekt
obejmie grupę około 350
studentów, 28 pracowników
dydaktyki, 56 pracowników
administracji i kadry.
— Studenci oprócz dyplomów uczelni będą otrzymywali także certyfikaty kompetencji Pearson, które są

uznawane zarówno w Polsce,
jak w środowisku międzynarodowym. Taki certyfikat
będzie wydawany m.in. na
kierunku mechanika i budowa maszyn — zapowiada
rektor Walczak.

PWSZ w Elblągu otrzymała także dotację na projekt
„Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym
w publicznych uczelniach
zawodowych, w wysokości
miliona złotych. daw

info Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa świętuje
w tym roku 20-lecie istnienia.
Z tej okazji już 29 czerwca odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ
z udziałem gości. W progra-

mie m.in. chwila wspomnień,
przemówienie rektora PWSZ
prof. Zbigniewa Walczyka,
wystąpienie zaproszonych
gości, a także wręczenie
nagród rektorskich. Początek
o godz. 12.

REKLAMA

Nominacje dla dyrektorów
Jedenastu wybranych dyrektorów elbląskich placówek
oświatowych odebrało z rąk
prezydent Elbląga Witolda
Wróblewskiego nominacje
na swoje stanowiska. Swoje
kadencje na stanowiskach
rozpoczną oni wraz z nowym
rokiem szkolnym, czyli od 1
września tego roku.
— Serdecznie gratuluję
i życzę powodzenia. Liczę na
owocną współpracę z państwem. Zawsze mogą państwo liczyć na moje wsparcie.
Praktycznie wszyscy z państwa mają już doświadczenie
w pełnieniu funkcji dyrektora
i znają swoje placówki bardzo
dobrze — mówił prezydent
Elbląga Witold Wróblewski. — Przed nami kolejny
rok wprowadzania reformy
oświaty, wygaszania gimnazjów. Cieszę się jednak, że
dzięki podjętym działaniom
w Elblągu nie mamy problemu związanego choćby ze
zwolnieniami nauczycieli.
Jesteśmy w trakcie realizacji edukacyjnych projektów
unijnych. Pozyskaliśmy na nie

ponad 25 mln zł. Planujemy
złożenie dwóch kolejnych
wniosków, aby wszystkie elbląskie szkoły wyposażone
były w nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Od września
rozpoczyna działalność szkoła
sportowa w naszym mieście.
Także dużo dzieje się w elbląskiej oświacie — dodał
Powierzenie stanowiska dyrektora otrzymali: Katarzyna
Cimoch, przedszkole nr 3;
Ewa Zyzek, przedszkole nr
5; Beata Trochowska, przedszkole nr 17; Jolanta Murgrabia, przedszkole nr 31; Mariola Kowalska, Przedszkole
nr 33; Marzena Koszper,
przedszkole nr 34; Kazimiera Pierzyńska-Czujwid, Szkoła Podstawowa nr 14; Dorota
Bajor, Zespół Szkół Inżynierii
Środowiska i Usług; Stanisław
Szczepański, Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy; Hanna
Szuszkiewicz, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków; Małgorzata Zabiełło, p.o. dyrektora
Poradni Psychologiczno–Pered
dagogicznej nr 2. 

Zrób zakupy a otrzymasz
bon o wartości 50 zł*

Hurtownia sklep
Elbląg ul. Piaskowa 6
www.komet.elblag.pl

* regulamin promocji dostępny w sklepie i na stronie www.komet.elblag.pl
618ote1-a -O
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Bartek spełnił swoje marzenie

Pochodzący z naszego regionu Bartosz Białkowski ma 30
lat. Właśnie spełniło się jego
jedno z wielkich marzeń. Został powołany do reprezentacji Polski na mistrzostwa
świata w Rosji. Na mundialu
jest co prawda bramkarzem
numer trzy, po Wojciechu
Szczęsnym i Łukaszu Fabiańskim, ale już sam fakt,
że znalazł się w reprezentacji
na mundial jest olbrzymim
wyróżnieniem. Zapracował
na to.
Białkowski od ponad 13 lat
występuje w Anglii, obecnie
jest piłkarzem Ipswich Town.
Od początku było wiadomo,
że w reprezentacji Polski na

Fot. archiwum

Miał zaledwie 16 lat,
kiedy debiutował
w pierwszym zespole
Olimpii Elbląg.
Teraz bramkarz
Bartosz Białkowski
reprezentuje Polskę
na mistrzostwach
świata.

Bartosz Białkowski w ubiegłym roku gościł w Elblągu na turnieju drużyn podwórkowych, którego organizatorem była nasza redakcja

MŚ są miejsca dla trzech
bramkarzy. Pewniakami byli:
Szczęsny (Juventus) i Fabiański (Swansea City). Walka
o trzecie miejsce miała się
rozegrać pomiędzy Białkowskim a Łukaszem Skorupskim

(Roma). Ostatecznie Nawałka
postawił na Białkowskiego.
Skorupski nabawił się kontuzji biodra.
Białkowski ma 30 lat. Jego
kariera rozwinęła się w Elblągu, gdy grał w Olimpii.

W pierwszym zespole zadebiutował jako 16-latek.
— Od początku było widać,
że to ogromny talent z bardzo dużymi predyspozycjami bramkarskimi, jest bardzo wysoki i silny fizycznie

— wspominał Adam Fedoruk,
który trenował Olimpię, gdy
debiutował w niej Białkowski.
— Do tego jeszcze bardzo pracowity. Zawsze za cel stawiał
sobie, by być jak najlepiej
przygotowanym do gry.

Z Elbląga trafił do występującego w ekstraklasie Górnika
Zabrze, a stamtąd już w 2005
r. przeprowadził się do Anglii,
gdzie przez prawie siedem sezonów występował w FC Southampton. Wówczas w tym
klubie grali tacy zawodnicy
jak: Tomasz Hajto, Kamil
Kosowski, Grzegorz Rasiak
oraz Marek Saganowski.
Obecnie jest zawodnikiem
Ipswih Town.
Bartosz Białkowski miał
okazję już występować na
mistrzostwach świata 20-latków, które odbyły się w 2007
r. w Kanadzie. Pełnił tam
wówczas rolę kapitana zespołu. Polacy podczas tego
mundialu pokonali Brazylię 1:0, zremisowali z Koreą
Południową 1:1 i przegrali ze
Stanami Zjednoczonymi 1:6.
Z turnieju odpadli w 1/8 finału przegrywając z Argentyną
1:3.
W pierwszej reprezentacji
zadebiutował w tym roku, 23
marca, kiedy zagrał w drugiej połowie meczu z Nigerią.
Rywale wygrali 1:0 po golu
strzelonym w drugiej połowie
z rzutu karnego.
AKT

Terminarz mundialu w Rosji
GRUPA A

• 14 czerwca (czwartek)
Rosja – Arabia Saudyjska
(Moskwa, godz. 17)
• 15 czerwca (piątek)
Egipt – Urugwaj
(Jekatierinburg, 14)
• 19 czerwca (wtorek)
Rosja – Egipt
(Sankt Petersburg, 20)
• 20 czerwca (środa)
Urugwaj – Arabia
Saudyjska
(Rostów nad Donem, 17)
• 25 czerwca (poniedziałek)
Urugwaj – Rosja
(Samara, 16)
Arabia Saudyjska – Egipt
(Wołgograd, 16)

GRUPA B

• 15 czerwca (piątek)
Maroko – Iran
(Sankt Petersburg, 17)
Portugalia – Hiszpania
(Soczi, 20)
• 20 czerwca (środa)
Portugalia – Maroko
(Moskwa, 14)
Iran – Hiszpania
(Kazań, 20)

• 25 czerwca (poniedziałek)
Hiszpania – Maroko
(Kaliningrad, 20)
Iran – Portugalia
(Sarańsk, 20)

• 26 czerwca (wtorek)
Islandia – Chorwacja
(Rostów nad Donem, 20)
Nigeria – Argentyna
(Sankt Petersburg, 20)

GRUPA C

GRUPA E

• 16 czerwca (sobota)
Francja – Australia
(Kazań, 12)
Peru – Dania (Sarańsk, 18)
• 21 czerwca (czwartek)
Francja – Peru
(Jekatierinburg, 14)
Dania – Australia
(Samara, 17)
• 26 czerwca (wtorek)
Dania – Francja (Moskwa, 16)
Australia – Peru (Soczi, 16)

GRUPA D

• 16 czerwca (sobota)
Argentyna – Islandia
(Moskwa, 15)
Chorwacja – Nigeria
(Kaliningrad, 21)
• 21 czerwca (czwartek)
Argentyna – Chorwacja
(Niżny Nowogród, 20)
• 22 czerwca (piątek)
Nigeria – Islandia
(Wołgograd, 17)

• 17 czerwca (niedziela)
Kostaryka – Serbia
(Samara, 14)
Brazylia – Szwajcaria
(Rostów nad Donem, 20)
• 22 czerwca (piątek)
Brazylia – Kostaryka
(Sankt Petersburg, 14)
Serbia – Szwajcaria
(Kaliningrad, 20)
• 27 czerwca (środa)
Serbia – Brazylia
(Moskwa, 20)
Szwajcaria – Kostaryka
(Niżny Nowogród, 20)

GRUPA F

• 17 czerwca (niedziela)
Niemcy – Meksyk
(Moskwa, 17)
• 18 czerwca (poniedziałek)
Szwecja – Korea Płd. (Niżny
Nowogród, 14)
• 23 czerwca (sobota)
Niemcy – Szwecja (Soczi, 17)

Korea Płd. – Meksyk
(Rostów nad Donem, 20)
• 27 czerwca (środa)
Meksyk – Szwecja
(Jekatierinburg, 16)
Korea Płd. – Niemcy (
Kazań, 16)

GRUPA G

• 18 czerwca (poniedziałek)
Belgia – Panama
(Soczi, 17)
Tunezja – Anglia
(Wołgograd, 20)
• 23 czerwca (sobota)
Belgia – Tunezja
(Moskwa, 14)
• 24 czerwca (niedziela)
Anglia – Panama
(Niżny Nowogród, 14)
• 28 czerwca (czwartek)
Anglia – Belgia
(Kaliningrad, 20)
Panama – Tunezja
(Sarańsk, 20)

GRUPA H

• 19 czerwca (wtorek)
Kolumbia – Japonia
(Sarańsk, 14)
POLSKA – Senegal
(Moskwa, 17)

• 24 czerwca (niedziela)
Japonia – Senegal
(Jekatierinburg, 17)
POLSKA – Kolumbia
(Kazań, 20)
• 28 czerwca (czwartek)
Senegal – Kolumbia
(Samara, 16)
Japonia – POLSKA
(Wołgograd, 16)

1/8 FINAŁU

• 30 czerwca (sobota)
1. zespół grupy C – 2. zespół
grupy D
(Kazań, godz. 16)
1A – 2B
(Soczi, 20)
• 1 lipca (niedziela)
1B – 2A
(Moskwa, 16)
1D – 2C
(Niżny Nowogród, 20)
• 2 lipca (poniedziałek)
1E – 2F
(Samara, 16)
1G – 2H
(Rostów nad Donem, 20)
• 3 lipca (wtorek)
1F – 2E
(Sankt Petersburg, 16)
1H – 2G (Moskwa, 20)

ĆWIERĆFINAŁY

• 6 lipca (piątek)
I. zwycięzca A1-B2
– zwycięzca C1-D2
(Niżny Nowogród, godz. 16)
II. zwycięzca E1-F2
– zwycięzca G1-H2
(Kazań, 20)
• 7 lipca (sobota)
III. zwycięzca F1-E2
– zwycięzca H1-G2
(Samara, 16)
IV. zwycięzca B1-A2
– zwycięzca D1-C2
(Soczi, 20)

PÓŁFINAŁY

• 10 lipca (wtorek)
Zwycięzca ćwierćfinału I
– zwycięzca ćwierćfinału II
(Sankt Petersburg,
godz. 20)
• 11 lipca (środa)
Zwycięzca ćwierćfinału III
– zwycięzca ćwierćfinału IV
(Moskwa, 20)

MECZ O 3. MIEJSCE

• 14 lipca, sobota
(Sankt Petersburg, godz. 16)

FINAŁ

•15 lipca, niedziela
(Moskwa, godz. 17)
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Wszyscy ludzie Adama Nawałki
Kiedy kibice ostatni raz przeżywali mundialowe emocje w kolorze biało-czerwonym, 21-letni dziś
Dawid Kownacki miał 9 lat, a Arkadiusz Milik czy Piotr Zieliński byli tylko o trzy lata starsi.
Adam NAWAŁKA

W

bramce Artur
Boruc, a dalej
poczynając od
obrony: Paweł
Olkowski, Artur
Jędrzejczyk, Marcin Kamiński
i... Rafał Kosznik (87 Adam
Marciniak), Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak
(87 Michał Pazdan), Tomasz
Jodłowiec (76 Krzysztof Mączyński), Adrian Mierzejewski
(67 Tomasz Brzyski), Waldemar Sobota (75 Marcin Robak) oraz Robert Lewandowski — właśnie ci zawodnicy
dokładnie 15 listopada 2013
roku rozegrali ze Słowacją we
Wrocławiu (no i przegrali 0:2)
pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera kadry Adama
Nawałki. Później przez notes
selekcjonera, który zastąpił na
tym stanowisku Waldemara
Fornalika (2012-13), przewinęło się ponad stu zawodników, z tym że prawie pięć lat
po tym pierwszym razie tacy
gracze, jak Jędrzejczyk, Błaszczykowski, Krychowiak, Pazdan czy Lewandowski, nadal
są w kadrze Adama Nawałki.
I to w zdecydowanej większości odgrywając w niej kluczowe role.
Co ciekawe: w porównaniu
z 23-osobową drużyną na
MŚ w Niemczech (2006),
w składzie Biało-czerwonych
powtarza się nazwisko tylko
Łukasza Fabiańskiego, który
jednak 12 lat temu w Niemczech nawet nie powąchał
murawy... Z kolei jednym
z trzech najbardziej niedoświadczonych kadrowiczów
na Rosję (obok 22-letniego
Jana Bednarka i 21-letniego
Dawida Kownackiego) jest
braniewianin z urodzenia
Bartosz Białkowski, który
— mimo 31 krzyżyków na
karku — parę miesięcy temu
rozegrał dopiero swój debiutancki mecz w pierwszej repes
prezentacji.

12 Bartosz Białkowski
(Ipswich Town)
6.07.1987 w Braniewie
194 cm/82 kg
Mecze: 1

15 Kamil Glik
(AS Monaco)
3.02.1988 w Jastrzębiu-Zdroju
190 cm/80 kg
Mecze/gole: 58/4

10 Grzegorz Krychowiak
(West Bromwich Albion)
29.01.1990 w Gryficach
186 cm/83 kg
Mecze/gole: 51/2
21 Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
29.01.1993 w Wieruszowie
182 cm/73 kg
Mecze/gole: 3/0
NAPASTNICY

22 Łukasz Fabiański
(Swansea City) 18.04.1985
w Kostrzynie n./Odrą
190 cm/83 kg
Mecze: 45
OBROŃCY

2 Michał Pazdan
(Legia Warszawa)
21.09.1987 w Krakowie
181 cm/78 kg
Mecze/gole: 33/0

18 Bartosz Bereszyński
(Sampdoria Genua)
12.07.1992 w Poznaniu
183 kg/77 cm
Mecze/gole: 8/0

20 Łukasz Piszczek
(Borussia Dortmund)
3.06.1985 w Czechowicach-Dziedzicach
184 cm/79 kg
Mecze/gole: 63/3

11 Kamil Grosicki
(Hull City)
8.06.1988 w Szczecinie
180 cm/78 kg
Mecze/gole: 57/12

13 Maciej Rybus
(Lokomotiw Moskwa)
19.08.1989 w Łowiczu
173 cm/75 kg
Mecze/gole: 51/2

POMOCNICY
16 Jakub Błaszczykowski
(VfL Wolfsburg)
14.12.1985 w Truskolasach
176 cm/71 kg
Mecze/gole: 99/20

3 Artur Jędrzejczyk
(Legia Warszawa)
4.11.1987 w Dębicy
189 cm/78 kg
Mecze/gole: 36/3

BRAMKARZE
4 Thiago Cionek
(SPAL 2013 Ferrara)
21.04.1986 w Kurytybie
184 cm/79 kg
Mecze/gole: 19/0
1 Wojciech Szczęsny
(Juventus Turyn)
Data i miejsce urodzenia:
18.04.1990 w Warszawie
Wzrost/waga: 196 cm/85 kg
Mecze w reprezentacji: 35

(SSC Napoli)
20.05.1994 w Ząbkowicach
Śląskich
180 cm/75 kg
Mecze/gole: 33/5

(Southampton FC)
12.04.1996 w Słupcy
189 cm/77 kg
Mecze/gole: 3/0

5	Jan Bednarek

6 Jacek Góralski
(Łudogorec Razgrad)
21.09.1992 w Bydgoszczy
172 cm/66 kg
Mecze/gole: 5/0

8 Karol Linetty
(Sampdoria Genua)
2.02.1995 w Żninie
176 cm/73 kg
Mecze/gole: 20/1

17 Sławomir Peszko
(Lechia Gdańsk)
19.02.1985 w Jaśle
173 cm/68 kg
Mecze/gole: 43/2

19 Piotr Zieliński

7 Arkadiusz Milik
(SSC Napoli)
28.02.1994 w Tychach
186 cm/78 kg
Mecze/gole: 40/12

9 Robert Lewandowski
(Bayern Monachium)
21.08.1988 w Warszawie
185 cm/79 kg
Mecze/gole: 95/55

14 Łukasz Teodorczyk
(Anderlecht Bruksela)
3.06.1991 w Żurominie
185 cm/76 kg
Mecze/gole: 17/4

23 Dawid Kownacki
(Sampdoria Genua)
14.03.1997 w Gorzowie Wlkp.
186 cm/81 kg
Mecze/gole: 2/1

Urodził się 23 października 1957
roku w Krakowie. Wychowanek
Wisły, w której zadebiutował w ekstraklasie w wieku 17 lat i szybko
stał się objawieniem ligi. W sezonie
1977/78 zdobył z Wisłą mistrzostwo Polski. W reprezentacji Polski
zadebiutował 13 kwietnia 1977
r., czyli mając niespełna 20 lat,
w towarzyskim meczu z Węgrami
w Budapeszcie (1:2): wszedł na
boisko w drugiej połowie i strzelił
gola (jak się później okazało, jedynego w kadrze). Na mistrzostwach
świata w 1978 r. w Argentynie
pomocnik Wisły był już podstawowym zawodnikiem drużyny Jacka
Gmocha, rozgrywając pięć pełnych
meczów: z RFN (0:0) i Tunezją (1:0)
w grupie oraz z Argentyną (0:2),
Peru (1:0) i Brazylią (1:3) w drugiej
fazie turnieju. Zapowiadał się na
piłkarza wielkiej klasy, ale jego karierę zahamowały kontuzje. Swoją
przygodę z reprezentacją zakończył
z 34 występami na koncie i mając
niecałe... 23 lata. Przez 11 sezonów
spędzonych w Wiśle wystąpił
w 190 meczach i zdobył 9 bramek.
W 1985 roku wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych, gdzie grał
i zaczął pracę trenerską w klubie
Polish-American Eagles Yonkers.
Ukończył Akademię Trenerską
PZPN, a po powrocie do kraju
prowadził podkrakowski Świt Krzeszowice. Później został trenerem
koordynatorem do spraw szkolenia
młodzieży w „swojej” Wiśle,
gdzie przez pewien czas pełnił też
funkcję trenera pierwszej drużyny.
Zdobył z Wisłą wicemistrzostwo
Polski w sezonie 1999/2000 oraz
mistrzostwo i Puchar Ligi w sezonie
2000/01. Następnie pracował
w Zagłębiu Lubin, Sandecji Nowy
Sącz i Jagiellonii Białystok. W grudniu 2006 r. ponownie został
pierwszym trenerem w Wiśle, a w
maju 2007 ówczesny selekcjoner
reprezentacji Leo Beenhakker
włączył Nawałkę do sztabu szkoleniowego kadry przygotowującej
się do mistrzostw Europy w Austrii
i Szwajcarii. Później pracował
w GKS Katowice (2008/09) i Górniku Zabrze (2010-13), z którym
w 2010 awansował do ekstraklasy.
26 października 2013 roku został
selekcjonerem reprezentacji Polski,
a dwa lata później awansował
z nią na ME we Francji. Na EURO
2016 doprowadził Biało-czerwonych do ćwierćfinału. 6 lipca 2016
roku Polski Związek Piłki Nożnej
przedłużył z nim umowę na czas
eliminacji mistrzostw świata 2018,
a po wywalczeniu pierwszego od
12 lat awansu (8 października
2017) kontrakt automatycznie
został przedłużony do końca Mundialu w Rosji.
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Kocham to, co robię
O triathlonistach
mówi się, że to
ludzie z żelaza.
Dużo na ten temat
wie elblążanin
Robert Karaś,
który pod koniec
lipca wystartuje
w mistrzostwa
świata w ultra
triathlonie.
O triathlonistach mówi się,
że to ludzie z żelaza. Ich wyścig składa się z trzech konkurencji. Najpierw jest pływanie, później wyścig kolarski,
a na koniec bieg. Potrzeba
nie lada kondycji, by sprostać
takiemu wyzwaniu. Mimo to
triathlon cieszy się sporą popularnością, także wśród ludzi biznesu czy aktorów.
— O sukcesie w triathlonie
decyduje przede wszystkim
systematyka. Bez tego nic
by nie wyszło. W triathlonie
nie ma przypadku, tak jak
na przykład w boksie, gdzie
można kogoś znokautować
przez przypadek. Jeśli się
nie zbuduje i nie zrealizuje
wszystkich treningów, to nie
ma szans na to, by wytrzymałość była na wysokim poziomie — mówi triathlonista
z Elbląga Robert Karaś.
Jego ubiegłoroczny wyczyn
był na ustach wielu. W czerwcu w niemieckiej miejscowości Emsdetten ustanowił rekord świata na podwójnym
dystansie ironmana. Co to
oznacza? Musiał przepłynąć
7,6 km, później przejechać na
rowerze 360 km, a na koniec
przebiec 84,4 km. Zrobił to
najszybciej spośród wszystkich zawodników. Zajęło mu
to 19 godzin, 44 minuty i 42
sekundy. Ten sukces dostrzegli m.in. organizatorzy Balu
Sportu i Biznesu, który w lutym odbył się w Olsztynie. Karaś został wyróżniony statuetką Indywidualność Sportowa
Warmii i Mazur.
— Jestem bardzo zaskoczony. Na pewno jest to dla
mnie motywacja do jeszcze
cięższej pracy — mówił tuż
po jej odebraniu. — Prawdę
mówiąc, to do pobicia rekordu świata przygotowywałem
się przez całe życie. Bo całe
życie jestem w sporcie, a te
wszystkie lata ukształtowały
mnie pod ten wynik.
Triathlonista z Elbląga nie
chce osiadać na laurach.

Robert Karaś ciężko trenuje, by zrealizować swoje kolejne wyzwanie Fot. materiały promocyjne

I dlatego stawia przed sobą
kolejny cel. Chce wygrać mistrzostwa świata w ultra triathlonie, które odbędą się pod
koniec lipca w Niemczech.
Zawodnicy będą się ścigali
na dystansie potrójnego ironmana. To oznacza, że będą
musieli przepłynąć 11,4 km,
później przejechać na rowerze
540 km, a na koniec przebiec
126,6 km. Dla najlepszych
oznacza to ponad 30 godzin
ekstremalnego wysiłku. Karaś
chce wygrać, a przy okazji powalczyć o nowy rekord świata na tym dystansie. Obecny
wynosi 31 godzin i 47 minut.
— Jak mój organizm zniesie taki wyścig? Nie mam
pojęcia. Podczas podwójnego ironmana w ubiegłym
roku miałem taki moment,
że nogi zaczęły mi się robić
miękkie na około 300 kilo-

metrze, ale przetrzymałem
to — wspomina.
By zmierzyć się z tym ekstremalnym wzywaniem, Karaś
solidnie się przygotowuje już
od początku tego roku. Trenował nie tylko w rodzinnym Elblągu i okolicach, ale również
podczas obozu w Hiszpanii.
Obecnie trenuje sześć dni
w tygodniu, a każdego dnia
ma trzy treningi. To daje od
25 do 27 godzin tygodniowo
spędzonych na ćwiczeniach.
— W pierwszych miesiącach tego roku w tygodniu
zaliczałem 30-35 godzin treningów. Teraz trwają krócej,
ale są za to intensywniejsze.
To ma pomóc mi wyszlifować formę i wyjść na wyższy
poziom. Wiem, że muszę tak
trenować, by ukończyć tak
długi dystans — mówi.
W kwietniu podczas trenin-

gu kolarskiego zaliczył groźny
upadek w Rybinie koło Nowego Dworu Gdańskiego.
— Na drodze był korek i wyprzedzały mnie samochody.
By im to ułatwić, zjeżdżałem
coraz bliżej krawężnika. I w
końcu się przewróciłem. Stało się, to gdy jechałem z prędkością około 50 kilometrów
na godzinę — opowiada.
— Upadłem na kręgosłup,
nie mogłem ruszyć łokciami,
nadgarstkami. Wielu kierowców się zatrzymało, widziałem nad sobą tylko gadające
głowy... Taki szok.
Upadek zakończył się
w miarę szczęśliwie. Po jednodniowym pobycie w szpitalu
mógł wrócić do domu.
— Bałem się, że jestem mocno połamany, a jednak stało
się inaczej. Miałem pęknięte nadgarstki. Bolały mnie

przez jeden-dwa tygodnie,
jednak nie zrezygnowałem
w tym czasie z treningu. Na
ręce zakładałem usztywniacze
— wspomina.
Powoli także rozwija swój
prywatny biznes. Dwa lata
temu zrezygnował z pracy
strażaka w Nowym Dworze
Gdańskim. Całe siły skierował na sport. Jest nie tylko
zawodnikiem, ale również
trenerem. W prowadzonej
przez siebie szkółce triathlonu ma obecnie 35 zawodników.
— Są z całej Polski. Jestem
z nimi w stałym kontakcie. Co
tydzień sprawdzam, co robili
oraz planuję im kolejne treningi — opowiada.
Jego sukcesy doceniła
m.in. jedna ze znanych marek odzieżowych, której został ambasadorem.

— Podczas rozmowy ze
mną mówili, że chcą wspierać sportowców, którzy robią
niesamowite rzeczy. Cieszę się
bardzo. To zaszczyt, bo ambasadorami Vistulii są m.in.
Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Robert Lewandowski
— mówi.
Jednym z pierwszych owoców jest filmik reklamowy,
w którego trakcie Karaś mówi
m.in. o tym, jak rodziła się
jego triathlonowa pasja.
— Pomysł na triathlon narodził się po obejrzeniu filmu,
w którym zawodnicy skrajnie wyczerpani docierali do
mety. Jak to zobaczyłem, to
pomyślałem sobie, że chcę
tego spróbować, że chcę to
przeżyć. Kocham to, co robię — opowiada triathlonista
z Elbląga.
Arkadiusz Kolpert
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Piwo Specjal – Legenda Północy,
przedstawia „Kurier Specjala”, regionalny informator, w którym znajdziecie ciekawe artykuły, opowieści
i ciekawostki z północy Polski - czyli
m.in. z Pomorza, Kaszub, Warmii
i Mazur, Kujaw czy Kociewia. Nowych
numerów „Kuriera Specjala” szukajcie w prasie lokalnej woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego
i kujawsko-pomorskiego.

Legendy wciąż żywe

BROWAR W ELBLĄGU
Legendę o dzielnym Piekarczyku, który
łopatą przeciął linę utrzymującą bramę
i powstrzymał w ten sposób atak sił
krzyżackich, zna chyba każdy mieszkaniec Elbląga. Ale jaki był kontekst historyczny tej i innych przekazywanych
w regionie opowieści? Wyjaśniamy to
w artykule na str. 4.

Żużel– duma Północy

W niektórych miastach północy Polski
chodzenie na mecze żużlowe to tradycja, przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Tak jest m.in. w Grudziądzu
i Gdańsku, gdzie lokalne kluby gromadzą ogromną widownię. Skąd tak
wielka popularność czarnego sportu
w naszym regionie? Czyt. na str. 3.

Materiał reklamowy

Setki lat piwowarskiego kunsztu
Tradycje piwowarskie Elbląga sięgają setek lat. Pierwszy przywilej
warzenia piwa tutejsi mieszczanie
otrzymali już w XIII w.
Przodek dzisiejszego browaru
powstał w 1872 r. z inicjatywy
Towarzystwa Akcyjnego Browar
Elbląski. Zwany był potocznie − na
cześć osiedlonych tu w XVI wieku
angielskich kupców − Angielski
Zdrój.
Dzięki doskonałej jakości wodzie
i kunsztowi piwowarów, złocisty
trunek z Elbląga był tak dobry,
że ceniono go nawet na dworach
Europy, m.in.: na dworze cesarza
Wilhelma II.
Dziś browar w Elblągu jest największy na terenie północnej
Polski. To tu, od niemal pół wieku,
powstaje legendarne piwo Specjal.
Co roku, podczas Dni Elbląga
(w tym roku 22-24.06.), browar
otwiera swoje podwoje, a jego zwiedzanie jest jedną z największych
atrakcji tego wydarzenia. Prócz
tego, Specjal jako główny spon-

sor elbląskiego święta, przygotował
mnóstwo atrakcji w swojej strefie na
Wyspie Spichrzów. Jedną z niespodzianek będzie kolejna edycja dobrze
przyjętej przez mieszkańców gry
terenowej „Śladami Legend Północy”,
której w tym roku towarzyszyć będzie
także aplikacja mobilna.
145 lat nieprzerwanej tradycji Browaru
sprawia, że na stałe wpisaliśmy się
w historię Elbląga i lokalne tradycje
jego mieszkańców. Od kilku lat otwieramy swoje drzwi dla Elblążan, by pokazać im Browar od strony, która na co
dzień nie jest dostępna dla przeciętnego
odwiedzającego.
Zadbamy o to, aby nasi goście mogli
poznać cały cykl produkcyjny, od przysłowiowego ziarna do gotowego, złocistego trunku. Chętnie dzielimy się naszą
tajemną wiedzą na temat warzenia
piwa. Uświadamiamy naszym gościom,
jak wielu ludzi wkłada ogrom serca w to
co robi. Nasz Browar jest nowoczesny,
ale maszyny to tylko narzędzia. To nasi

Jacek Sawicki

dyrektor browaru w Elblągu
pracownicy odgrywają największą rolę
w produkcji Specjala. Każdy browarnik,
pracujący w naszym Browarze, ma z tyłu
głowy fakt, że jesteśmy spadkobiercami
pięknej i bogatej tradycji browarniczej
naszego regionu. Ta tradycja napawa
nas dumą
Zapraszam serdecznie do Browaru, ale
przede wszystkim do wspólnego przeżywania Dni Elbląga.
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„spełnię marzenie
swojej rodziny”

ZWYCIĘZCA W LOTERII SPECJALA:

Pan Mariusz Sworowski
z Iwca

W loterii „Co krata Specjal lub wypłata” zwycięskie opakowanie znajduje się statystycznie w każdej skrzynce piwa, co daje dużą szansę na nagrodę. Przekonał się o tym Pan Mariusz Sworowski
z Iwca, który wygrał 3000 zł i już wie, na co przeznaczy tę kwotę.
Jak dowiedział się Pan o loterii
„Co krata Specjal lub wypłata”?
Z reklamy w sklepie, w którym
zwykle robię zakupy. Od tamtej
pory zawsze zaglądałem pod
kapsel. Bardzo szybko mi się
poszczęściło i trafiłem na ten zwycięski. Może nie była to pierwsza
butelka, ale na pewno było ich
mniej niż 10.
Jak długo pije Pan Specjala?
Od 7 lat. Przyznam, że wcześniej
piłem piwo innej marki, ale gdy
spróbowałem Specjala, bardzo
przypadł mi do gustu. Bardzo
dobrze smakuje, kiedy spotykamy
się w większym towarzystwie.
Zwłaszcza latem, kiedy mamy

dobrą pogodę i można spędzać czas
przy dobrym grillu. Mam dużo świetnych wspomnień związanych z takimi
spotkaniami.
Czy kiedyś już zdarzyło się Panu
coś wygrać czy udało się po raz
pierwszy?
Pierwszy raz. Wcześniej nie miałem
szczęścia w tego typu promocjach. Tym
bardziej się cieszę, że od razu udało się
wygrać taką fajną kasę.
O czym pomyślał Pan w pierwszej
kolejności, gdy zobaczył zwycięski
kapsel?
Od razu pomyślałem o tym, że nagrodę
chciałbym przeznaczyć na coś dla całej
rodziny. Na spełnienie jakiegoś naszego

wspólnego marzenia. Zacząłem
się więc zastanawiać, co sprawiłoby
nam największą radość.
I na co się Pan zdecydował?
Ta decyzja okazała się bardzo
prosta. Zawsze marzyliśmy o wakacjach w Hiszpanii. Często o tym
rozmawialiśmy, więc wygraną
postanowiliśmy przeznaczyć na
wycieczkę. Cieszę się, że mogę
spełnić marzenia swojej rodziny
i już zaczynamy planować wakacje!

Wypłata albo piwo
w Loterii Specjala
Trwa niesamowita loteria promocyjna Specjala, w której do
wygrania są miliony piw oraz
nagrody pieniężne w wysokości
3000 zł.
Jeżeli tak jak Mariusz z Iwca, chcesz
spełnić swoje marzenia, pomóc może
Ci w tym jeden kapsel lub zawleczka
z piwa Specjal. Żeby dać sobie szansę
na wygraną, wystarczy kupić piwo
Specjal Jasny Pełny w opakowaniach
Materiał reklamowy

oznaczonych promocją i sprawdzić,
czy pod kapslem lub zawleczką znajduje się informacja o wygranej. Obok
nagrody pieniężnej – 3000 zł, Specjal
rozdaje w loterii także ponad 3,5 mln
piw. Szansa na wygraną jest większe

niż kiedykolwiek, bo statystycznie
w każdej skrzynce piwa znajduje się
zwycięskie opakowanie.
Sprzedaż promocyjnych piw potrwa
do 15 lipca lub do wyczerpania zapasów.

Na północy Polski nie ma chyba
miasta, z którym nie wiązałaby
się jakaś interesująca historia czy
legenda. Nie wszystkie są tak samo
znane, ale każda taka opowieść pozwala lepiej poznać swoje korzenie
i poczuć dumę z historii, która
ukształtowała każdy z regionów
tworzących dziś północ Polski.
Marka Specjal przypomina
najciekawsze podania i regionalne opowieści, m.in. w formie
komiksów, ale także na etykietach
piwa. Dzięki akcji „Legenda Północy” będziemy mogli poznać lub
przypomnieć sobie postaci bliskie
naszej okolicy.
Legenda o Mikołaju Koperniku
opowiada o niepokornej naturze
astronoma, podkreśla jego
odwagę do głoszenia własnych
poglądów i dążenia do dokonania przełomu w nauce. Historia
rodem z Bydgoszczy nawiązuje
do zapisanej w godle tego miasta
otwartości oraz gościnności i łączy
ją z królem Kazimierzem Wielkim. Z kolei legenda o Kaperach
wychwala spryt, który pozwalał
podejmować i wygrywać walkę
na Bałtyku z silniejszym i bardziej
doświadczonym przeciwnikiem.
W sumie Specjal przypomni
kilkanaście legend i podań m.in.
Pomorza, Mazur, Warmii, Kaszub,
Kociewia czy Kujaw. Będzie
to kolejna fascynująca podróż
w dawne czasy i okazja do lepszego poznania kulturowych fundamentów regionu.
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ŻUŻEL-DUMA PÓŁNOCY
na mecze. Często w towarzystwie całej
rodziny, bo na północy zamiłowanie
do speedwaya jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie bez powodu
miłość do czarnego sportu często nazywana jest wśród kibiców żartobliwie
„chorobą genetyczną”.

Światowe gwiazdy, szaleństwo na trybunach, a na torze widowisko nieporównywalne z niczym innym – dla
wielu mieszkańców północnej części Polski żużel to najważniejszy sport, a każdy mecz zamienia się w sportowe
święto. Tutejsze kluby, jak GKM Grudziądz czy Wybrzeże Gdańsk, mają wieloletnią tradycję i przyciągają tłumy kibiców.
Dla jednych kluczowe są sportowe emocje i rywalizacja najlepszych na świecie
zawodników, dla innych niepowtarzalna atmosfera na trybunach, jeszcze inni
uwielbiają odgłos silników i specyficzny

zapach spalonej mieszanki paliwa,
unoszący się na stadionie po kolejnych
biegach. Każdy ma swój własny powód,
by co roku na wiosnę wyczekiwać początku sezonu żużlowego i przychodzić

...Daniel Fahrenheit, słynny ﬁzyk,
wynalazca termometru rtęciowego
i twórca skali temperatury, pochodził
z Gdańska. Wychował się w domu przy ul.
Ogarnej 95, gdzie obecnie możemy znaleźć
poświęconą mu tablicę pamiątkową,
przypominającą przyrząd do mierzenia
temperatury.
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Najlepsza liga na świecie
Niezwykłej atmosfery meczów żużlowych nie są w stanie oddać relacje telewizyjne. Żeby przekonać się, na czym
polega fenomen tej dyscypliny sportu,
trzeba tego po prostu doświadczyć na
żywo. Choć cały mecz to w najlepszym
wypadku 20 minut emocji (15 biegów,
trwających niewiele ponad minutę), kibicom trudno wyobrazić sobie niedzielne popołudnie bez wizyty na lokalnym
stadionie.
Zainteresowanie kibiców nie słabnie,
zwłaszcza że od wielu sezonów z naszą
ligą nie może się równać żadna inna. To
na naszych stadionach ścigają się najlepsi zawodnicy na świecie, a Ekstraliga jest tak wyrównana, że właściwie
każdy może wygrać z każdym. Wiele
miast ma długoletnie tradycje, jak np.
Grudziądz, gdzie w 1930 roku rozegrano jedne z pierwszych w kraju zawody
żużlowe oraz Gdańsk, gdzie historia
czarnego sportu sięga 1945 roku.
Legendarne kluby i zawodnicy
Dziś kluby z tych miast to prawdziwe
lokalne symbole. W ich barwach jeździli
wybitni zawodnicy, jak m.in. mistrz

...aby uwarzyć piwo potrzeba
świetnej jakości wody. Browar
w Elblągu miał ją od zawsze.
Wspomina o tym legenda o jego powstaniu, wedle której angielscy kupcy mieli
zatrzymać się na odpoczynek i ujrzeć
wybijające z ziemi zdroje. Stąd wzięła się
pierwsza nazwa browaru, czyli Angielski
Zdrój, a potwierdzeniem wysokiej jakości
warzonego tam trunku był fakt, że browar
miał wyłączność na dostarczanie piwa na
Dwór Pruski.
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świata Billy Hamill, Robert Dados, Tomasz Gollob (GKM Grudziądz), a także
Zenon Plech czy Henryk Żyto (Wybrzeże Gdańsk). Ekipa z Trójmiasta ma też
na koncie medale mistrzostw Polski –
trzy srebrne i dwa brązowe.
Oba te kluby sponsoruje od tego
sezonu Specjal, marka wywodząca się
z północnego regionu Polski. Od lat
jest ona obecna na najważniejszych
lokalnych wydarzeniach, nie mogło jej
więc zabraknąć także na arenach sportowych. Specjal wspiera MRGARDEN
GKM Grudziądz i Zdunek Wybrzeże
Gdańsk w realizacji ambitnych celów
sportowych. Drużyna z Grudziądza już
czwarty rok z rzędu walczy z najlepszymi zespołami w kraju, a przed
obecnymi rozgrywkami sprowadziła
Przemysława Pawlickiego, uczestnika
prestiżowego cyklu Grand Prix. Z kolei
ekipa z Gdańska marzy o powrocie do
PGE Ekstraligi i blisko tego celu była
już w ubiegłym roku, gdy zajęła drugie
miejsce w NICE 1. Lidze.
Najlepsi kibice
Zespoły z północy mogą liczyć na
wsparcie wiernych kibiców. Stadion
w Grudziądzu mieści 7000 widzów i dokładnie tyle osób oglądało inaugurujący
sezon mecz z Włókniarzem Częstochowa. Niewiele mniej kibiców zobaczyło
pierwsze w tym roku spotkanie Zdunek
Wybrzeża Gdańsk, a świetna frekwencja towarzyszyła też meczom rozgrywanym w innych miastach regionu.
Fani żużla przychodzą na mecze swoich
drużyn bez względu na wyniki. Na tym
polega magia tej dyscypliny – kibice
mają ją w swojej krwi i nie zamieniliby
tej pasji na nic innego.

...Molo w Sopocie jest najdłuższym
obiektem tego typu w Europie. Zbudowane w 1827 roku przez Jerzego
Haffnera, „ojca Sopotu”, liczyło początkowo tylko 31 metrów. Przez kolejne sto
lat było systematycznie rozbudowywane,
by osiągnąć imponujące 511,5 metra. Molo
jest jedną z największą atrakcji turystycznych Sopotu i przyciąga co roku tysiące
turystów z całego świata.
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O Piekarczyku,
który Elbląg
uratował
Było to w czasach, gdy zakon krzyżacki
chylił się ku upadkowi i nikt nie miał
głowy do zajmowania się chorymi czy
umartwiania ascezą. Toczyła się walka
o przetrwanie w trudnych czasach.
Z braku chętnych do służby najmowano
płatnych rycerzy, którzy mieli bronić,
ale i zdobywać, aby było z czego im
żołd wypłacać.
Przed świtem, 8 marca 1521 r., 2000
zbrojnych – Krzyżaków, Czechów
i innych outsiderów z Europy podchodziło niepostrzeżenie pod mury
Elbląga. Tak, dawniej było to miasto
krzyżackie, choć od czasów II pokoju
toruńskiego z 1466 r. należało do Polski.
Zbuntowani mieszczanie już wcześniej,
w 1454 r. rozebrali zamek, pozostawiając jednak dookoła miasta mury, baszty
i bramy. I właśnie pod Bramę Targową
zakradli się tej nocy zawodowi siepacze,
aby zaskoczyć śpiących mieszczan.
Tam czekali umówieni zdrajcy, którzy
opuszczali już most zwodzony, aby
otworzyć wrota.
Jest taki jeden zawód, który wymaga
nocnej pracy, aby inni mieli co zjeść
na śniadanie. A wśród elbląskich piekarzy znalazł się młody czeladnik, który
widząc, co się święci, bez namysłu
rzucił się z piekarską łopatą ku już
otwartej na oścież bramie. Uderzając
zawzięcie w liny podtrzymujące
dębową kratownicę, sprawił, że stare
plecione sznury zaczęły pękać
i ciężka brona opadła w ostatniej chwili, odcinając wejście napastnikom. Tak
anonimowy piekarczyk uratował miasto! Na pamiątkę tego wydarzenia król
Zygmunt Stary kazał wykuć w granicie
łopatę i umieścić ją na bramie, a oryginał eksponowano do 1772 r., czyli
I rozbioru Polski. Do tego czasu 8 marca
obchodzono jako święto miasta.
Obecnie przed bramą stoi spiżowy
piekarczyk z nieodzowną łopatą, chociaż turyści pocierają na szczęście jego
nos, a nie łopatę. W czerwcu odbywa
się Bieg Piekarczyka na 10 km, a we
wrześniu obchodzi się Święto Chleba.
Tomasz Sowiński

Materiał reklamowy
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