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Elbląskie Święto Chleba odbędzie 
się po raz trzynasty. — Jestem 
przekonany, że dla nas wszystkich 
będzie to czas mile spędzony 
z bliskimi lub znajomymi, czas, 
kiedy możemy być dumni 
z naszego miasta 
— mówi prezydent Elbląga 
Witold Wróblewski. 
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Wszystkie drogi prowadzą 
teraz na starówkę 
Przez najbliższe 
trzy dni wszystkie 
drogi prowadzą na 
elbląską starówkę. 
To za sprawą 
Elbląskiego Święta 
Chleba, które 
odbędzie się po raz 
trzynasty. Każdy 
powinien znaleźć 
tutaj coś dla siebie.

Elbląskim Świętem Chleba 
pożegnamy w Elblągu waka-
cje. Tegoroczna edycja roz-
poczyna się w ten piątek i po-
trwa do najbliższej niedzieli. 

— Serdecznie zapraszam 
mieszkańców i  turystów na 
Elbląskie Święto Chleba. Na 
Starym Mieście już od piąt-
ku rozpocznie się jarmark 
produktów regionalnych, 
podczas którego będzie moż-
na nabyć lokalne wypieki, na-
turalną żywność, rękodzieło 
i sztukę ludową. Towarzyszyć 
mu będą warsztaty kulinarne 
i liczne degustacje — zaprasza 
prezydent Elbląga Witold 
Wróblewski. — Całość zwień-
czą koncerty zespołów folk-
lorystycznych z  Polski oraz 
miast partnerskich Elbląga. 
Jestem przekonany, że dla nas 
wszystkich będzie to czas mile 
spędzony z bliskimi lub zna-
jomymi, czas, kiedy możemy 
być dumni z naszego miasta 
— dodaje.

Stałym elementem święta 
chleba jest jarmark. W  tym 
roku wystawcy zaprezentują 
się na 204 stoiskach. Będzie-
my mogli kupić m.in. wypie-
ki, swojskie kiełbasy i mięsa, 
sery, pierogi, litewskie kibiny, 
piwa i  chlebowe kwasy. Nie 
zabraknie oczywiście ręko-
dzieła i sztuki ludowej.

— Na stoiskach zaprezentu-
ją się też miasta partnerskie 
Elbląga: Bałtijsk, Compiegne, 
Leer, Nowogródek i Tarnopol 
—  zapowiada Łukasz Mie-
rzejewski z biura prasowego 
Urzędu Miejskiego w Elblągu. 

Stoiska handlowe zostaną 
ustawione na ulicach: Stary 
Rynek, Rybacka i  Wodna. 
Będą czynne w piątek w godz. 

10-22, a w sobotę i niedzielę 
w godz. 9-22. 

Parada świateł
z lampionami 
Święto chleba to także kon-

certy, wystawy, prezentacje 
artystyczne, wyścigi smo-
czych łodzi i inscenizacje hi-
storyczne. Po raz pierwszy 
grochówkę oraz żurek ugotują 
dla mieszkańców członkowie 
Elbląskiego Klubu Szefów 
Kuchni. Drugiego dnia świę-
ta, w  sobotę, na ulicy Stary 
Rynek stanie mammobus 
oraz krwiobus.

Scena zostanie ustawiona na 
placu przy katedrze św. Miko-
łaja. Tutaj będą się odbywały 
koncerty. Na scenie zaprezen-
tują się m.in. zespoły z miast 
partnerskich Elbląga. W Ga-
lerii El odbędzie się potań-
cówka z wodzirejem w rytm 
muzyki ludowej. Po zmroku 
odbędzie się na starówce pa-
rada świateł z  lampionami. 
Muzycznymi gwiazdami XIII 
Elbląskiego Święta Chleba 
będą Krzesimir Dębski i Ka-
mil Radzimowski z zespołem. 
Koncert zatytułowany „Egzo-
tyczna podróż” odbędzie się 

w niedzielę o godz. 20 (wię-
cej o muzycznych atrakcjach 
święta chleba na str. 5-6). 

Obóz rycerski
na Bulwarze
Organizatorzy święta za-

praszają również do obozu 
rycerskiego, który rozłoży się 
na Bulwarze Zygmunta Au-
gusta w sobotę w godz. 9-22 
i w niedzielę w godz. 10-20. 
Dla odwiedzających przygo-
towano wiele atrakcji, w tym: 
warsztat garncarski, warsztat 
mincerza – pokaz wybijania 
monet, warsztat kowala – pre-

zentacja prac wykonywanych 
we wczesnośredniowiecznej 
kuźni, warsztat tkacki.

Będą również pokazy walk 
rycerskich oraz ptaków dra-
pieżnych. Zajrzeć będzie 
można również do pracowni 
zielarskiej i  średniowiecznej 
kuchni. Na odważnych czeka 
kat miejski… z dybami i topo-
rem.

W sobotę w  obozie rycer-
skim odbędzie się także 
koncert muzyki dawnej na 
instrumentach wykonanych 
na wzór tych z epoki. 

Także tutaj będzie można 
zapoznać się z  techniką wy-
pieku chleba w czasach śred-
niowiecza. 

— W  obozie zostanie od-
tworzony piec kopułowy. 
Będą w  nim wypiekane 
chlebki oraz bliny w  gli-
nianych patelniach. Będzie 
także możliwość zapozna-
nia się z techniką w wytwa-
rzanie mąki w różnego typu 
młynkach ręcznych. Będą 
żarna rotacyjne oraz stępy 
do ubijania kaszy. Atrakcje 
przygotowała Pracowania 
Garncarnia — informują or-
ganizatorzy.

Robotyka
Warto będzie również zaj-

rzeć do namiotu FanRobot 
–  Nauka i  Zabawa, gdzie na 
dzieci czekać będą misje pro-
gramowania robotów Lego 
oraz programowania w świe-
cie gry Minecraft. 

— Nauka programowania 
może być przyjemnością, 
zwłaszcza jeśli jest oparta na 
świecie gry Minecraft, który 
dzieciom jest dobrze znany, 
czy klockom Lego, których 
przedstawiać nikomu nie 
trzeba —  zachęcają organi-
zatorzy. —  Na naszym stoi-
sku mali inżynierowie nauczą 
się trudnych rzeczy w prosty 
sposób, bo nasze zajęcia z pro-
gramowania to ekscytująca 
nauka przez zabawę. Progra-
mowanie to język przyszłości, 
niezbędny do radzenia sobie 
w szybko zmieniającej się rze-
czywistości. 

Fani robotów zaprogramują 
most zwodzony, znany wszyst-
kim elblążanom. Dzieci same 
zadecydują czy statek zosta-
nie wpuszczony do portu i czy 
pomoże w  tym odpowiednio 
zaprogramowany czujnik ru-
chu. Mali programiści ułożą 

też kod, dzięki któremu zo-
stanie uruchomiona karuzela 
„diabelski młyn”. W  świecie 
gry Minecraft na dzieci będą 
czekały ciekawe zadania ma-
tematyczne, w  których będą 
ćwiczyły logiczne myślenie 
na specjalnie przygotowanych 
mapach.  daw, akt

Uwaga kierowcy 
i mieszkańcy elbląskiej 
Starówki
W związku z Elbląskim Świę-
tem Chleba nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu na Starym 
Mieście. Zamknięta dla ruchu 
zostanie ulica Stary Rynek, 
Wodna (od Mostowej do 
Studziennej). Ulice Mostowa 
i Studzienna będą dwukierun-
kowe. 
Zalecany wyjazd z ul. Bed-
narskiej prowadzi przez plac 
w stronę ulicy Studziennej. 
Organizatorzy święta przepra-
szają za utrudnienia i apelują 
o zwracanie uwagi na tymcza-
sowe oznakowanie.

Elbląskie Święto Chleba
- bądź na bieżąco, 
odwiedź 
www.dziennikelblaski.pl

Stałym elementem święta chleba jest jarmark. W tym roku wystawcy zaprezentują się na 204 stoiskach 
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Jestem przekonany, 
że dla nas wszystkich 
będzie to czas mile 
spędzony z bliskimi 

lub znajomymi, czas, 
kiedy możemy być 
dumni z naszego 

miasta — zaprasza 
prezydent Elbląga 

Witold Wróblewski.
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Wspólne gotowanie 
z najlepszymi 
mistrzami

Podczas Elbląskiego Święta 
Chleba po raz pierwszy ku-
linarnie podniebienia roz-
pieszczać będą członkowie 
Elbląskiego Klubu Szefów 
Kuchni. Na gości będą cze-
kały grochówka i żurek.

Elbląski Klub Szefów Kuch-
ni powstał w  lutym 2018 r. 
Tworzy go ponad 20 doświad-
czonych kucharzy oraz ludzi 
związanych zawodowo z  ga-
stronomią z Elbląga i okolic. 
Zadanie, jakie przyjęli na sie-
bie mistrzowie patelni i nożów, 
to przede wszystkim przygo-
towywanie posiłków dla osób 
bezdomnych z  Elbląga oraz 
współpraca z miastem i szko-

łą gastronomiczną. W  tym 
roku także goście Elbląskie-
go Święta Chleba będą mogli 
spróbować specjałów przygo-
towanych przez najlepszych 
szefów rodzimych restauracji.

W  sobotę i  w  niedzielę (1 
i  2 września), o  godzinie 11 
przed Ratuszem Staromiej-
skim rozpocznie się wielkie, 
wspólne gotowanie. W menu 
pyszna, swojska grochówka 
i  żurek. Dania będą wyda-
wane około godz. 14. Ale 
nie zabraknie także i odrobi-
ny luksusu. Już od godz. 15 
szefowie kuchni zapraszają 
na prezentację i  degustację 
potraw ze ślimaków.  as Fo
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Smocze łodzie na rzece Elbląg
Szesnaście drużyn 
wystartuje w piątej 
edycji Wyścigów 
Smoczych Łodzi na 
rzece Elbląg. Zawody 
odbędą się w tę 
sobotę, drugiego 
dnia Elbląskiego 
Święta Chleba.

W  sobotę (1.09) na rzece 
Elbląg rozegrane zostaną V 
Wyścigi Smoczych Łodzi. Im-
preza rozpocznie się o godz. 
11. Udział zgłosiło szesna-
ście drużyn.

— Zawody zostaną rozegra-
ne na torze od Mostu Wyso-
kiego (start) do Mostu Ni-
skiego (meta). O godzinie 11 
drużyny wezmą udział w eli-
minacjach, te które uzyskają 
najlepsze czasy, będą ścigały 
się w zawodach — mówi Le-
szek Marcinkowski z  elblą-
skiego PTTK, które jest or-
ganizatorem wydarzenia. 

W  zawodach wystartu-
ją między innymi drużyny 
Komendy Miejskiej Policji 
w Elblągu, El-aktywnych, stu-
dentów z Malborka, Aresztu 
Śledczego w Elblągu i 16 Bata-
lionu Dowodzenia Ziemi El-
bląskiej.

— Zapraszamy mieszkań-
ców oraz turystów do kibi-
cowania. Impreza jest bar-
dzo widowiskowa i z roku na 

rok przyciąga coraz więcej 
widzów —  zachęca Leszek 
Marcinkowski. 

Wyścigi smoczych łodzi to 
amatorska impreza kierowa-
na do wszystkich chętnych 
osób, zrzeszonych druży-
nach utworzonych na czas 
zawodów (grupy nieformal-
ne, zakłady pracy, organizacje 
pozarządowe, przedstawiciele 
instytucji i samorządów). Do 
wyścigów można było zgłosić 
maksymalnie 19 zawodników, 

minimum to 16 wiosłujących 
oraz jeden dobosz. Każdy 
uczestnik, biorący udział 
w  wyścigach, otrzymuje ka-
mizelkę ratunkową, dosto-
sowaną do jego wzrostu oraz 
wagi. Dodatkowo na każdej 
smoczej łodzi nad bezpie-
czeństwem czuwa instruktor, 
który pełni rolę sternika. 

— W  Elblągu wyści-
gi smoczych łodzi po raz 
pierwszy zostały zorgani-
zowane w 2014 r. w ramach 

VI edycji Festiwalu Krainy 
Kanału Elbląskiego, orga-
nizowanego przez Staro-
stwo Powiatowe w Elblągu. 
Wówczas wystartowało 
łącznie 11 drużyn w  tym 
m.in. reprezentacje służb 
mundurowych, elbląskich 
firm i  instytucji. Z roku na 
rok impreza przyciąga nowe 
drużyny. W 2016 i 2017 roku 
wystartowało po 16 osad 
—  informuje Leszek Mar-
cinkowski. 

Początki smoczych ło-
dzi sięgają kilku tysięcy lat 
wstecz. Co roku w  Chinach, 
na brzegach rzeki Jangcy, 
u  progu pory gorącej, kiedy 
to ludność trapiły susze i epi-
demie – odbywały się obrzędy 
przebudzenia śpiącego dotąd 
Boga - Smoka. Ów wład-
ca rzek i  mórz sprowadzać 
miał zbawcze deszcze, dzięki 
którym obfi te plony odda-
lały widmo głodu i  chorób. 
Obrzędy, w  formie zmagań 

zdobnych łodzi, pociągały 
za sobą liczne utonięcia, co 
traktowano jednak jako ko-
nieczną bóstwu ofi arę. Od lat 
osiemdziesiątych XX wieku 
wyścigi smoczych łodzi zaczę-
ły zyskiwać na popularności 
na całym świecie, począwszy 
od Ameryki Północnej i Eu-
ropy Zachodniej. Od 1995 r. 
rozgrywane są mistrzostwa 
świata osad narodowych, 
a  także mistrzostwa świata 
osad klubowych.  daw

Radość zwycięzców. Tak w ubiegłym roku cieszyła się drużyna 16. Batalionu Dowodzenia, która wygrała wyścigi smoczych łodzi
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Egzotyczna 
podróż
razem 
z grupą 
taneczną
Tegoroczną gwiazdą 
święta chleba 
będą Krzesimir 
Dębski i Kamil 
Radzimowski 
Band. Ich koncert 
zatytułowany 
„Egzotyczna 
podróż” odbędzie 
się w niedzielę 
o godz. 20.

Egzotyczna podróż to wi-
dowisko muzyczno-taneczne 
wspierane przez światowej 
sławy grupę taneczną. Za 
pulpitem dyrygentów staną 
dwie muzyczne sławy: Krze-
simir Dębski i Kamil Radzi-
mowski.

Krzesimir Dębski jest już do-
brze znany elbląskiej publicz-
ności. Ostatnio koncertował 
w naszym mieście w 2015 r. pod-
czas Dni Elbląga. Ten skrzypek 
jazzowy, ale też dyrygent, aran-
żer, kompozytor i  producent 
muzyczny, urodził się w  1953 
r. w  Wałbrzychu. Studiował 
w klasie kompozycji Andrzeja 
Koszewskiego oraz dyrygen-
turę pod kierunkiem Witolda 
Krzemieńskiego w  Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej 
w  Poznaniu. Od 1980 r., jako 
lider zespołu jazzowego String 
Connection, koncertował w Eu-
ropie, Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. Uczestniczył w wie-
lu festiwalach, m.in. w  Reno, 
Paryżu, Berlinie, Norymberdze, 
Helsinkach, Hadze, Montrealu 
i Baden-Baden.

Krzesimir Dębski jest wzię-
tym kompozytorem fi lmowym 

i większości melomanów ko-
jarzy się właśnie z tą dziedzi-
ną. Ostatnio pisał muzykę 
do ekranizacji wielkich dzieł 
polskiej literatury, ale kom-
ponuje również dla wytwórni 
w Hollywood. W 1998 r. uzy-
skał w Stanach Zjednoczonych 
nominację do Emmy Award 
za muzykę do fi lmu Andrzeja 
Maleszki „Maszyna Zmian”. 
Napisał także muzykę do 
wielu polskich superproduk-
cji: każdy zna jego „Dumkę na 
dwa serca” z  fi lmu „Ogniem 
i mieczem”, muzykę nagraną 
do „Starej Baśni” czy ścieżkę 
dźwiękową do fi lmu „W pusty-
ni i w puszczy”. 

W swoim muzycznym do-
robku ma ponad 30 płyt ze 
swoimi kompozycjami, które 
nagrał dla wielu prestiżo-
wych wytwórni płytowych.

Kamil Radzimowski jest za 
to jedynym artystą w Polsce, 
który gra na instrumencie 
zwanym duduk. To kawałek 
rurki z morelowego drewna 
połączonej z  trzcinowym 
stroikiem. Wygląda niepo-
zornie, ale gra tak, że słu-
chaczy przechodzi dreszcz 
wzruszenia. Bo dźwięk du-
duka czasem przypomina 
ludzki płacz. Ormianie twier-
dzą, że jest on instrumentem 
najbardziej chrześcijańskim, 
bo „gra się na nim po to, by 
się wyżalić i wybaczyć”. 

Podczas koncertu „Egzo-
tyczna podróż” można zatem 
spodziewać się wielu emocji. 
Pędzących od wysmaganych 
gorącym wiatrem armeń-
skich stepów, po krystalicz-
nie zielone polskie łąki.

Koncert odbędzie się 
w niedzielę, scena przy ka-
tedrze św. Mikołaja, godz. 
20. as
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 REKLAMA 

Krzesimir Dębski 
(z prawej) ponownie 

wystąpi w Elblągu
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Muzyczna strona święta chleba 
Podczas 
tegorocznego 
Elbląskiego Święta 
Chleba wiele 
będzie się działo 
również na scenie. 
Przedstawiamy 
zespoły, które będzie 
można usłyszeć 
podczas świętowania 
na starówce.

• Piątek 
Tradycyjnie już przy okazji 

Elbląskiego Święta Chleba 
na scenie przy katedrze pre-
zentują się zespoły z  miast 
partnerskich. Nie inaczej 
będzie w tym roku. W piątek, 
pierwszego dnia Elbląskiego 
Święta Chleba, na scenie przy 
katedrze św. Mikołaja wystą-
pi kaliningradzka grupa Rel!fe 
Band (początek o godz. 19.15). 
To projekt kaliningradzkich 
muzyków, absolutnie nowy 
miks różnorodnych stylów: ro-
cka, new-metalu, post-rocka. 
Zespół brał udział w licznych 
koncertach i dużych festiwa-
lach, w tym m.in. Revolution 
Festival, Bałtyjski rubież.

Zespół tworzą: Anatolij 
Samojłow (gitara), Andriej 
Kisielow (gitara basowa), 
Andriej Łysienko (perkusja), 
Jelizawieta Woropajewa (wo-
kal).

Na zakończenie pierwszego 
dnia Elbląskiego Święta Chle-
ba na scenie przy katedrze 
wystąpi grupa Las Melinas 
(godz. 20.30), grająca muzykę 
ska z dużą dawką rock’n’rolla 
i swingu. Właśnie muzyka ska, 
czyli jamajska muzyka rozryw-
kowa lat 60., była inspiracją 
do powstania zespołu. 

Zespół powstał w  2005 r. 
z  inicjatywy Grześka Macie-
jaka. Przez jakiś czas funkcjo-
nowali pod nazwą Melinians, 
dość długo klarował się skład 
osobowy, do którego dołączył 
między innymi ornecki muzyk 
puzonista Kuba Mroczkow-
ski. Oryginalny ton muzyce 
Las Melinas zapewnia rozbu-
dowana sekcja dęta: trąbka, 
puzon i dwa saksofony altowy 
i  tenorowy. Muzycy nagrali 
dwie płyty: ostatnią, „Ska’la 
powagi”, w 2014 r.

• Sobota
W  sobotę na scenie zoba-

czymy Planogram. Grupa, 
która powstała w 2014 r., po 
raz kolejny wystąpi z  okazji 

Elbląskiego Święta Chleba. 
Początek sobotniego koncer-
tu o godz. 19.

Nie da się jednoznacznie 
sklasyfi kować stylu granej 
muzyki. Momentami jest to 
m.in. rock, punk, ska, regie, 
hard rock, indiańska muzy-
ka etniczna, etniczna muzyka 
wysp Vanuatu i wiele innych 
inspiracji. W  swoich ory-
ginalnych tekstach mówią 
bezpośrednio i prosto z mo-
stu to, co ich cieszy, martwi 
bądź irytuje.

Zespół tworzą: Krzysztof 
Ślepokura aka Wuja (urocza 
aparycja, nienaganna dykcja, 
aksamitny głos, wdzięk na 
scenie a’la Krzysztof Kraw-
czyk); Wojciech Świniar-
ski (bas, aparycja, układy 
choreografi czne, gracja na 
scenie, zaopatrzeniowiec); 
Łukasz Sidorowicz (gitara, 
fi nanse, organizacja zajęć 
integracyjnych); Krystian 
Krasiński (bębny, strażnik 
tempa, szeroko pojęty rock 
‚n roll) i Łukasz Kowalczuk.

Także w sobotę usłyszeć bę-
dzie można zespół Vespa. To 
jeden z pierwszych polskich 
zespołów uprawiających 
muzykę ska. Choć od dłuż-
szego już czasu wymykają 
się gatunkowej kategoryzacji, 
wplatając w jamajskie rytmy 
swing, rock’n’rolla, odro-
binę soulu, a  nawet bluesa. 
Na koncie mają pięć płyt, 
z których najnowsza, wyda-
na w 2016 r. „Diamenty i je-
dwabie”, cieszy się ogromną 
popularnością, a promujące 

ją single (do których powsta-
ły teledyski) „Kant” i  „Kto 
piashki ma” można usłyszeć 
w niejednej rozgłośni radio-
wej. Mocno ironiczne teksty, 
czarująca wokalistka, styliza-
cja retro, lśniąca sekcja dęta 
i  unikatowa konferansjerka 
sprawiają, że Vespa jest obec-
nie jednym z najciekawszych 
polskich zespołów koncerto-
wych.

Koncert Vespy podczas świę-
ta chleba odbędzie się w sobo-
tę, początek o godz. 20.15. 

• Niedziela 
W  niedzielę, ostatniego 

dnia święta chleba, na sce-
nie zaprezentują się Zespół 
Pieśni i  Tańca Malbork, 
Szalone Małolaty z  Elbląga 
oraz Szwagry (godz. 12.30). 
O  godz. 16.30 rozpocznie 
się koncert zespołu Beltaine 
w  towarzystwie grupy ta-
necznej Glendalough.

— Beltaine to jeden z bar-
dziej oryginalnych zespo-
łów polskiej sceny folko-
wej. Inspiracją muzyków 
jest szeroko pojęta tradycja 
irlandzka i  bretońska, ale 
muzycznie zespół zmie-
rza po prostu przed siebie 
—  informują organizatorzy 
Elbląskiego Święta Chleba. 
—  Eksperymentuje i  zacie-
ra granice między tradycją 
a  nowoczesnością. Od po-
czątku ogromną siłą Beltaine 
były żywiołowe koncerty. 
Grupa koncertowała m.in. 
w  Malezji, Meksyku, USA 
i  Kanadzie. Jest regularnie 
zapraszana na prestiżowe 
festiwale w całej Europie.

Tancerze Glendalough łą-
czą style taneczne, szukając 
nowych możliwości wyko-
rzystania tradycyjnego tań-
ca irlandzkiego. Wykonują 
delikatny taniec w baletkach 
i widowiskowy step irlandzki, 
a ich wizytówką są fuzje tańca 
irlandzkiego z innymi stylami, 
takimi jak tango argentyńskie, 
fl amenco, taniec ludowy, tribal 
czy jazz.

Koncerty będą się odbywały na scenie ustawionej przy katedrze św. Mikołaja 

W niedzielę usłyszeć będzie można pochodzące z Elbląga Szalone Małolaty 
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To był dobry czas dla Elbląga
— Wkrótce kończy się pana 
pierwsza kadencja jako 
prezydenta Elbląga. Jakby 
pan podsumował minione 
cztery lata?
— Myślę, że był to bar-

dzo dobry czas dla Elbląga. 
Przede wszystkim odpędzi-
liśmy widmo kryzysu fi nan-
sowego. Przypomnę, że jak 
przejmowałem urząd, groził 
nam paraliż i wprowadzenie 
komisarza. Elbląg przodował 
w rankingach najbardziej za-
dłużonych miasta w  Polsce. 
Dzisiaj jest miastem rozwija-
jącym się praktycznie w każdej 
dziedzinie życia. I to jest naj-
ważniejsze.

— O ile spadło zadłużenie 
w ciągu tych czterech lat?
— O  63 mln złotych. Jak 

rozpoczynałem kadencję, 
planowane zadłużenie miasta 
wynosiło ponad 366 mln zł, 
czyli 75,37proc., do tego do-
chodziły jeszcze zobowiązania 
fi rm i miejskich instytucji, a na 
koniec bieżącego roku wynie-
sie ono ok. 304 mln zł, czyli 
50,52 proc.

— Ostatnie lata to czas 
dużych inwestycji, jak np. 
budowa toru wrotkarsko–
łyżwiarskiego, torowiska 
w ciągu ul. 12 Lutego, 
wiaduktu na Zatorzu, 
modernizacja targowiska 
miejskiego, obiektów 
kulturalnych. Na wiele z nich 
mieszkańcy czekali wiele 
lat. W jaki sposób udało się 
panu jednocześnie spłacać 
dług miasta i realizować 
te przedsięwzięcia?
— Jak wielokrotnie podkre-

ślałem, priorytetem dla mnie 

były te inwestycje, na które 
udało się zdobyć unijne dofi -
nansowanie. I tak też się stało. 
Na 42 projekty pozyskaliśmy 
dofi nansowanie unijne i mini-
sterialne w kwocie ponad 241 
mln złotych. 26 z tych projek-
tów jest już zrealizowanych, 
16 jest w  trakcie. Dodam, że 
nie powiedzieliśmy jeszcze 
ostatniego słowa. Kilka na-
szych projektów, w tym np. re-
witalizacja Parku Dolinka, czy 
kąpieliska przy ul. Spacerowej 
jest jeszcze w ocenie. Oprócz 
tego realizowaliśmy i realizu-
jemy również zadania ze środ-
ków własnych – to ponad 30 
kolejnych ważnych dla miasta 
inwestycji. Wspomnę tylko 
o  weekendowych naprawach 
dróg, budowie hali sportowej 
na Zatorzu, oświetleniu na 
stadionie przy ul. Agrykola, czy 
budowie placów zabaw. Jeszcze 
w żadnej kadencji nie udało się 
pozyskać tak wiele środków 
i  zrealizować tylu inwestycji. 
I to bez zaciągnięcia nawet 1 zł 
kredytu, czy obligacji. 

— Co, oprócz inwestycji, 
udało się jeszcze zrobić? 
Z czego jest pan szczegól-
nie zadowolony?
— Cieszę się też, że udało 

się zrealizować bardzo waż-
ne 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. Pod-

jęliśmy również bardzo ważny 
dla elblążan temat stworzenia 
modelu docelowego zaopa-
trzenia miasta w ciepło. Jest to 
temat bardzo trudny, ale mam 
nadzieję, że dzięki podjętym 
działaniom docelowo uda 
nam się obniżyć cenę ciepła 
o ok. 20 procent. 

— Ale są też i wyzwania, 
z którymi zmaga się prawie 
cały region, czyli np. maleją-
ca liczba ludności. Jak zmie-
nić 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 no-
watorski projekt Elbląskiego 
Centrum Edukacji Zawodo-
wej, tworzymy nowoczesną 
bazę kształcenia pod konkret-
ne potrzeby lokalnych przed-
siębiorców. Pozyskaliśmy na 
ten cel ponad 25 mln zł. dofi -
nansowania unijnego. Dzięki 
temu młodzi ludzie po szkole 
będą mieli zapewnione miejsca 
pracy. Arkadiusz Kolpert

Wiadukt na Zatorzu ma być gotowy jesienią tego rokuWeekendowy remont drogi na ul. Płk. Dąbka 
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Tor wrotkarsko-łyżwiarski przy ul. Agrykola oddano do użytku w 2017 roku
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Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

Ostatnie lata to 
czas zmniejszania 
zadłużenia Elbląga 
i dużych inwestycji. 
Dzisiaj Elbląg 
jest miastem 
rozwijającym się 
praktycznie w każdej 
dziedzinie — mówi 
prezydent Elbląga 
Witold Wróblewski.

Wielokrotnie 
podkreślałem, 

priorytetem dla mnie 
były te inwestycje, 

na które udało 
się zdobyć unijne 
dofi nansowanie. 
I tak też się stało.
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Zbadaj piersi, podziel się krwią
Po raz pierwszy 
podczas święta 
chleba panie 
w wieku 
od 50 do 69 lat 
będą mogły 
skorzystać 
z bezpłatnych badań 
mammografi cznych. 
Badania 
w mammobusie 
odbędą się 
w sobotę i niedzielę. 
Na starówce stanie 
także krwiobus.

Mammobus stanie na ul. 
Stary Rynek w  pobliżu Ra-
tusza Staromiejskiego.

— Do badania zachęcamy 
kobiety w  wieku 50-69 lat, 
które od dwóch lat nie bada-
ły piersi. Ze statystyk wyni-
ka, że przebadać powinno się 
około dziewięciu tysięcy pań 
— mówi Aleksandra Kuczko 
z  warmińsko-mazurskiego 
oddziału NFZ. 

Badanie jest bezpłatne, 
refundowane przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. 
Nie jest wymagane skie-

rowanie lekarskie. Z  bez-
płatnych badań mogą sko-
rzystać ubezpieczone panie 
w  wieku od 50 do 69 lat, 
które nie były leczone z po-
wodu raka piersi i  jedno-
cześnie w  ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miały wyko-
nanej mammografii w  ra-
mach programu lub otrzy-
mały wynik ze wskazaniem 
do wykonania badania po 
12 miesiącach (dotyczy ko-
biet, u których w rodzinie 
wykryto raka piersi u mat-
ki, siostry, córki lub w ba-
daniu genetycznym stwier-
dzono mutacje w  genach 
BRCA 1 i BRCA 2).

Mammografia trwa tyl-
ko kilka minut i  polega na 
zrobieniu czterech zdjęć 
rentgenowskich. Badanie 
pozwala na rozpoznanie 
i  wykrycie zmian bezobja-
wowych (guzków i  innych 
nieprawidłowości) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli pier-
si lub badań palpacyjnych. 
Wcześnie wykryty nowotwór 
piersi pozwala zaś rozpocząć 
natychmiastowe i skuteczne 
leczenie oraz daje niemal 
100-procentową gwarancję 
powrotu do zdrowia.

W sobotę (1.09) na elblą-
skiej starówce stanie także 
krwiobus. Kto może oddać 

krew? Każdy w  wieku od 
18 do 65 lat, kto waży po-
wyżej 50 kg, posługuje się 
językiem polskim, przed-
stawi dokument tożsamo-
ści ze zdjęciem, adresem 
zamieszkania oraz nume-

rem PESEL, odpowiada 
wymaganiom zdrowot-
nym. Temperatura ciała, 
która mierzona jest pod 
pachą, nie powinna prze-
kraczać 37°C. Krew jest 
pobierana także od osób, 

które przeszły pozytywnie 
badanie lekarskie poprze-
dzające pobranie krwi od 
kandydata na dawcę krwi 
lub od dawcy krwi, obej-
mujące: wywiad medycz-
ny oraz skrócone badanie 

przedmiotowe. Wystarczy 
przyjść, wypełnić wniosek 
i  wejść do autobusu - jest 
tam lekarz, który nas zba-
da oraz pielęgniarki. Krew 
będzie można oddać w go-
dzinach od 18 do 21. as
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Czy to był udany sezon turystyczny?
Tylko w sierpniu 
z usług elbląskiej 
Informacji 
Turystycznej 
skorzystało 
prawie trzy tysiące 
turystów. Jeszce 
lepiej te statystyki 
wyglądają, jeśli 
chodzi o odwiedziny 
Bramy Targowej. 
Tutaj języka co do 
atrakcji, jakie czekają 
w Elblągu i jego 
okolicach, zasięgnęło 
ponad 6,5 tys. osób.

Odwiedzający latem Elbląg 
mieli z  czego wybierać, bo 
przewodnicy z  elbląskiego 
PTTK przygotowali mnóstwo 
imprez, w których każdy chęt-
ny mógł wziąć udział.

— Już po raz ósmy zorgani-
zowaliśmy lubiany cykl „Sobo-
ta z przewodnikiem”. W  tym 
roku odbyliśmy osiem wycie-
czek, a każde ze spotkań było 
tematycznie związane z zabyt-
kami i historią Elbląga. Space-
ry były wyjątkową okazją do 
poznania miejskich legend, 
historii i  przewodnickich 
ciekawostek. Wzięło w  nich 
udział około 500 osób. Na te 
spotkania przyjeżdżali także 
turyści z innych miast — mówi 
prezes elbląskiego oddziału 
PTTK Leszek Marcinkowski. 
— W każdą sobotę i niedzie-
lę elblążanie i  turyści mogli 
także skorzystać z przejażdż-
ki zabytkowym tramwajem 
Konstal 5N na historycznej 
trasie od ul. Marymonckiej 
do Saperów i z powrotem. Pa-
sażerom, tak jak w ubiegłych 
latach, towarzyszyli pasjonaci 
z Klubu Miłośników Tramwa-
jów w Elblągu oraz przewod-
nicy elbląskiego PTTK. Przy-
pominam, że w ten weekend 
ostatnie dwa kursy. Podczas 
przejażdżki skupimy się tra-
dycyjnie nad historycznymi 
niuansami przebiegu trasy 
i opowiemy o otoczeniu, które 
znajduje się wzdłuż całej linii.

Na szlaku 
i na wodzie
W tym roku turyści mogli 

także wyruszyć w podróż szla-
kiem św. Jakuba oraz drogą 
najpiękniejszych parków kra-
jobrazowych.

— Odwiedziliśmy m.in. 
Wigierski Park Narodowy 

na pięknej Suwalszczyźnie. 
Nieco bliżej, bo na nie mniej 
malownicze Żuławy, poje-
chaliśmy także na Dni Ot-
warte Żuławskich Zabytków. 
To impreza,w której trakcie, 
turystów otwierane i  udo-
stępniane są najpiękniejsze 
obiekty, jak domy podcienio-
we, czy kościoły, które na co 
dzień nie są ogólnie dostępne. 
Tereny Żuław, ale i Wysoczy-
zny Elbląskiej poznawaliśmy 
także z perspektywy rowero-
wego siodełka. Każdorazowo 
około 80 osób brało udział 
w wycieczkach-rajdach rowe-
rowych, które prowadziliśmy 
we współpracy z  elbląskim 
Miejskim Ośrodkiem Spor-
tu i  Rekreacji —  dodaje Le-
szek Marcinkowski.

Znalazło się i coś dla ama-

torów sportów wodnych: 11. 
Ogólnopolski Cross Kaja-
kowy im. Tadeusza Kiwiało, 
spływy Pętlą Żuławską, czy 
12. Regaty Żeglarskie o Bur-
sztyn Miasta Kopernika to 
tylko kilka z całej gamy tego 
typu imprez. 

— A „wodnych” atrakcji bę-
dzie ciąg dalszy: już w sobo-
tę, 1 września, zapraszamy 
na wyścig smoczych łodzi na 
rzece Elbląg. A później przed 
nami regaty Fromborska Je-
sień — dodaje Leszek Marcin-
kowski.

Ścieżka
Piekarczyka
W tym roku elbląski oddział 

PTTK wydał także nową, 
zaktualizowaną mapę okolic 
Elbląga z  poszerzonym jej 

zakresem od Miłakowa aż po 
granicę rosyjską.

Jak co roku niesłabnącą 
popularnością cieszy się 
także wejście na wieżę ka-
tedralną. To tu, z wysokości 
prawie 70 metrów, można 
podziwiać starówkę z  lotu 
ptaka oraz panoramę El-
bląga i okolic. W informacji 
turystycznej goście, oprócz 
miejskich zabytków, pytają 
także o  rejsy Kanałem El-
bląskim. Bo ten ostatni to 
ciągle marka sama w  sobie 
i magnes, który przyciąga tu 
wszystkich chętnych sprag-
nionych obejrzeć niezwykłe 
widowisko statków sunących 
leniwie... po trawie. Ogrom-
ną popularnością cieszą się 
także rejsy statkiem na Mie-
rzeję i po Zalewie Wiślanym. 

Do Elbląga przyjeżdża także 
dużo rowerzystów, którzy 
chcą podróżować szlakiem 
Green Velo.

Turyści w Elblągu mogą nie 
tylko niespiesznie i  leniwie 
włóczyć się po brukowanych 
uliczkach Starego Miasta, wy-
brać wędrówkę szlakiem form 
przestrzennych po mieście czy 
rejsy statkiem. Pracownicy in-
formacji turystycznej zachęca-
ją ich także do poznania El-
bląga przez zabawę. Pomaga 
w tym darmowa aplikacja na 
smartfona „Ścieżka Piekarczy-
ka”. Jest ona przeznaczona dla 
wszystkich, którzy mają ocho-
tę zwiedzić i odkryć zabytki el-
bląskiej starówki przy pomocy 
urządzenia mobilnego. Wyko-
rzystany w niej motyw legen-
dy o miejscowym bohaterze, 

Piekarczyku, pozwala poznać 
części historii miasta i zabyt-
ki starówki. Dzięki aplikacji 
można także obejrzeć zdję-
cia, jak wyglądały przed woj-
ną. Aplikacja zawiera również 
element zabawy polegający na 
zdobywaniu 14 wyznaczonych 
punktów, który może zostać 
zwieńczony otrzymaniem 
certyfi katu Zdobywcy, który 
zostaje wydany w  Informa-
cji Turystycznej.

Jak się okazuje, nie wszy-
scy jednak odwiedzają nasze 
miasto w celach wyłącznie tu-
rystycznych.

— Niektórzy turyści pró-
bują także odnaleźć tu swo-
je korzenie i dowiedzieć się 
czegoś o  swoich przodkach 
i mieście, w którym niegdyś 
żyli. Dużo jest Niemców, któ-
rzy szukają swoich korzeni, 
przodków. Oprócz nich El-
bląg odwiedzają „sąsiedzi”: 
Litwini, Łotysze, Estończy-
cy, Szwedzi. Pojawiają się też 
mieszkańcy krajów położo-
nych stosunkowo daleko od 
Elbląga, jak np. Holendrzy 
czy Francuzi —  dodaje Le-
szek Marcinkowski.

Z Elbląga żaden turysta nie 
wyjedzie także z pustymi rę-
kami. W punktach informa-
cji turystycznej turyści mogą 
kupić pamiątki związane 
z naszym miastem: magnesy 
na lodówkę, retro pocztówki 
z widokiem starego i nowego 
miasta, breloczki z Piekarczy-
kiem, ozdobne kubki, płócien-
ne torby czy książki. as

W Ratuszu Staromiejskim turyści mogą obejrzeć makietę Elbląga z XVII wieku 

Fo
t.

 A
le

ks
an

dr
a 

Sz
ym

ań
sk

a

Dużo odwiedza 
nas Niemców, 
którzy szukają 

swoich korzeni, 
przodków. Oprócz 
nich pojawiają się 

również „sąsiedzi”: 
Litwini, Łotysze, 

Estończycy, Szwedzi 
— mówi prezes 
elbląskiego PTTK 

Leszek Marcinkowski
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Kondycja skóry to ważny atrybut młodego wyglądu. 
Nawet młoda osoba może wyglądać staro – jeśli 
ma matową, szarą i�zmęczoną cerę. Z�kolei doj-
rzałej „nie zaszkodzą” zmarszczki, jeśli cera będzie 
świeża i�promienna, a�okolice oczu pozbawione 
sińców i�opuchlizny. Jak najszybciej uzyskać efekt 
wypoczętej twarzy? To kwestia indywidualna każdej 
z�nas. Bogata oferta zabiegów oraz doświadczenie 
pozwalają nam na dobranie terapii z�zakresu kos-
metologii estetycznej w�taki sposób, aby osiągnąć 
zamierzony efekt. 

Jak zaradzić najczęstszym problemom, z�którymi 
skóra zmaga się po lecie? Nie ma na to jednej właś-
ciwej odpowiedzi, choć wysokie jest prawdopodo-
bieństwo pojawienia się przebarwień, a u�wielu 
osób warto skupić się na intensywnym nawod-
nieniu skóry. U�źródeł powakacyjnych problemów 
z�kondycją skóry leżą przede wszystkim objawy 
przesuszenia, wynikające między innymi z�prze-
bywania w� klimatyzowanych pomieszczeniach 
oraz z�nadmiernej ekspozycji na słońce. Tu wysoce 
szkodliwe są wolne rodniki, których nadprodukcja 
jest skutkiem promieniowania UV. W�powakacyjnej 
pielęgnacji cery konieczne jest zniwelowanie wszel-
kich szkód, jakie poczyniły one w�naszej skórze, oraz 
jej optymalne nawilżenie. 

Ekspresowym sposobem na poprawienie wyglądu 
i�jakości skóry jest zabieg GENEO. Jest to błyska-
wiczny zabieg pielęgnacyjny 3 w�1, który w�zale-
dwie 40 minut zapewnia uzyskanie trzech efektów 
pielęgnacyjnych w�tym samym czasie. Zalecany jest 
również jako zabieg bankietowy kilka dni przed 
planowaną imprezą. Występuje w�dwóch opcjach 
w�zależności od indywidualnych potrzeb skóry. 
Pierwsza to zabieg odmładzający: redukujący 
drobne zmarszczki, ujędrniający skórę, zmniejsza-
jący rozszerzone w�wyniku wysokiej temperatury 
pory. Natychmiast poprawia gęstość i�odżywienie 
skóry, dzięki czemu twarz zyskuje zdrowszy i�bar-
dziej promienny wygląd. Druga wersja zabiegu ma 
na celu rozjaśnienie i�odżywienie skóry. Nadaje 
efekt rozświetlenia, promiennego wyglądu skóry, 
naturalnie dotlenia i�nawilża, wyrównuje koloryt, 
a�także poprawa gęstość i�odżywienie skóry.

W�walce z�przebarwieniami sięga się z�kolei naj-
częściej po kwasy złuszczające. Peelingi chemiczne 
przeprowadzone przez doświadczonego specjalistę 
są w�stanie zredukować tak plamy posłoneczne, jak 
i�objawy trądziku. W�ramach jesiennej regeneracji 
warto postawić też na nowoczesne zabiegi laserem 
frakcyjnym EMERGE. 

Tegorocznym hitem kosmetologii estetycznej jest 
jednak zabieg termoliftingu Zaffi ro. Sekretny za-
bieg gwiazd upodobały sobie również elblążanki. 
Zaffi ro to innowacyjna technologia przeciwsta-
rzeniowa stosowana w�nieinwazyjnej medycynie 
estetycznej. W�unikalny sposób wykorzystuje dobro-
czynne działanie promieniowania podczerwonego 
na głębokie warstwy skóry, aby naturalnie ją ujęd-
rnić i�pobudzić do produkcji kolagenu. Zabieg ma 
na celu zagęszczenie skóry, zwiększenie jej napięcia 
i�elastyczności. Termolifting Zaffi ro daje natychmia-
stowy efekt, który z�upływem czasu umacnia się. 
Warto zaplanować w�swoim kalendarzu kilka chwil 
na odpowiednią pielęgnację, która zaprocentuje 
w�przyszłości. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 
kosmetologiczne, podczas których ustalimy plan 
naprawczy dla Twojej skóry. 

Kosmetolog ShapeClinic
Dorota Tytek

Wakacje dobiegły końca i chociaż mało kto z nas myśli jeszcze o ochronie przeciwsłonecznej, schyłek lata i początek jesieni to czas, w którym powinno się zadbać 
o intensywną pielęgnację skóry. Wskutek upalnych dni i nadmiernej ekspozycji na słońce mogła ona utracić swoją witalność a niekiedy i równomierny kolor. 

Elbląg, ul. Garbary 14
tel. 55 611 03 88

www.shapeclinic.pl
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Wielkie, taneczne emocje 
W połowie 
października do 
Elbląga przyjadą 
tancerze z całego 
świata. Po raz 
dziewiętnasty 
odbędzie się 
Międzynarodowy 
Festiwal Tańca 
Baltic Cup.

Międzynarodowy Festiwal 
Tańca Baltic Cup co roku 
odbywa się w Elblągu w paź-
dzierniku. Tegoroczna edycja 
została zaplanowana na 12-14 
października. Elbląg w  tych 
dniach zmieni się w  tanecz-
ną stolicę Polski. Rywalizacja 
tancerzy będzie się odbywała 
w hali sportowo-widowiskowej 
przy al. Grunwaldzkiej 135. 

— Baltic Cup w tanecznym 
świecie jest marką, na którą 
konsekwentnie pracujemy od 
19 lat — mówi Antoni Czy-
żyk, dyrektor Centrum Spot-
kań Europejskich Światowid, 
które jest organizatorem 
turnieju. — Na turniej przy-
jeżdża wielu gości z różnych 
krajów. Są to zawodnicy, tre-
nerzy, kibice oraz zaproszeni 
przez nas sędziowie i muszę 
powiedzieć, że miło mi, kiedy 

jako organizator, słyszę gra-
tulacje. Cieszę się, że dobra 
opinia o Elblągu i tym turnie-
ju idzie w świat.

Tegorocznemu turniejowi 
będzie towarzyszył 24. Polish 
Open Championship, w któ-
rych udział mogą wziąć także 
pary spoza naszego kraju. Po 
raz pierwszy rozegrany zosta-

nie turniej dla dzieci DSE 
Children European Grand 
Prix pod auspicjami Dance 
Sport Europe.

— Dance Sport Europe to 
europejska agenda Word Dan-
ce Sport Federation (WDSF) 
—  wyjaśnia Antoni Czyżyk, 
który jest także wiceprezesem 
WDSF ds. Rozwoju. — Są to 

zawody stanowiące część ogól-
noeuropejskiej serii wysokich 
rangą turniejów rankingowych 
skierowana do najlepszych 
par dziecięcych.

Dla widzów zgromadzo-
nych na widowni podczas 
trzydniowego święta tańca 
oznacza to, że na parkiecie 
zobaczyć można utytułowane 

pary w każdej kategorii wie-
kowej. Tradycyjnie też, pod-
czas gali wieczornej w sobotę 
i niedzielę, grać będzie zna-
na z największych turniejów 
tańca na świecie Filharmonia 
Grodzieńska pod kierow-
nictwem Borisa Myagkova. 
Nie zabraknie również po-
kazów artystycznych.

— Na nasz turniej przy-
jeżdżają najlepsi zawodnicy, 
bo tancerzy ocenia uznane 
w  świecie tanecznym mię-
dzynarodowe jury — dodaje 
Antoni Czyżyk. — Podczas fe-
stiwalu odbywają się dwa pre-
stiżowe rankingowe turnieje: 
WDSF World Open Standard 
i Latin, w których startują naj-
lepsze pary taneczne z kilku-
nastu krajów europejskich.

Warto dodać, że tej rangi 
turnieje, czyli world open 
w  obu stylach: latynoame-
rykańskim i standardowym, 
mogą odbyć się w danym kra-
ju tylko dwa.

Ruszyła już sprzedaż bi-
letów na tegoroczny Bal-
tic Cup.

— Do 7 października włącz-
nie lub wyczerpania ilości 
promocyjnych, a te przygoto-
waliśmy w liczbie 500 sztuk, 
bilety kosztują 25 złotych od 
osoby —  informują organi-
zatorzy. — Promocja dotyczy 
tylko biletów kupowanych 
w kasie na miejscu.

Bilety można kupić w kasie 
Światowida przy pl. Jagiel-
lończyka lub lub zarezer-
wować i  kupić on-line na 
stronie internetowej www.
balticcup.swiatowid.elblag.
pl. Dostępne będą także 
podczas trwania Festiwalu 
w kasie hali przy al. Grun-
waldzkiej. AKT

Maraton horrorów w Multikinie. Mamy dla Was zaproszenia
Już wkrótce maraton horro-
rów w elbląskim Multikinie, 
w którego trakcie zaprezen-
towane zostaną trzy przera-
żające horrory: premierowo 
upiorna „Zakonnica”, a także 
słynna „Obecność” i „Obec-
ność 2”.

ENEMEF: Noc Horrorów 
to jedno z najbardziej prze-
rażających i demonicznych 
wydarzeń kinowych tego 
roku. Na wielkim ekranie 
pojawią się trzy mrożące 
krew w  żyłach filmy z  uni-
wersum Obecności, w  tym 
wyczekiwana premiera 
„Zakonnicy”. To najlepsze 
horrory ostatnich lat. Każ-
dy z nich gwarantuje potęż-
ną dawkę adrenaliny i moc-
nych wrażeń. Złowrogie 
siły, upiory i duchy z piekła 
rodem zawładną mrokiem 
kinowej sali i napędzą stra-
chu nawet największym 

śmiałkom. Ta noc jest de-
dykowana tylko dla widzów 
o stalowych nerwach! 

W elbląskim Multikinie 
ten maraton odbędzie się 7 
września, rozpoczęcie o godz. 

22, a  przewidywany koniec 
około godz. 4.30. Dla na-
szych Czytelników mamy trzy 

pojedyncze zaproszenia na ten 
maraton. By powalczyć o jedno 
z nich, należy wysłać sms pod 
nr 72051 i w jego treści napi-
sać, za co lubi się Elbląg - treść 
sms to de.km.odpowiedź.

Koszt jednego sms to 2,46 
zł z  VAT. Każdy może wysłać 
dowolną ilość odpowiedzi. Na 
sms-y czekamy do najbliższego 
czwartku (6.09) do godz. 20. 
Zaproszenia trafi ą do autorów 
najciekawszych odpowiedzi. 
Skontaktujemy się z nimi tele-
fonicznie. Regulamin konkursu 
na www.dziennikelblaski.pl RED

O filmach
Zakonnica - premierowo!
Przerażająca historia zakon-

nicy z piekła rodem, która po 
raz pierwszy dała się poznać 
widzom w  „Obecności 2”. 
Szokujący i  przyprawiający 
o drżenie spin-off serii, który 
potrafi  przestraszyć nawet na-
jodważniejszego widza.

Obecność 
„Obecność” to jeden z naj-

straszniejszych horrorów 
ostatnich lat. Film korzy-
sta z klasycznych efektów, 
ale mimo to w  trakcie 
oglądania serce bije coraz 
mocniej, a napięcie rośnie 
z każdą minutą. 

To fi lm, który przywodzi na 
myśl klasyczne horrory, prze-
pełniony napięciem i atmosfe-
rą grozy, łączy ciekawą fabułę 
z niepokojącym klimatem.

Obecność 2 
Kontynuacja najsłynniej-

szego horroru ostatnich 
czasów. Kolejne dzieło mi-
strza gatunku z  pewnością 
nie zawiedzie miłośników 
mocnych wrażeń.

To klimatyczny fi lm, któ-
ry podobnie jak poprzednia 
część, utrzymuje widza w cią-
głym napięciu i dostarcza nie-
wyobrażalnych emocji.

Kadr z fi lmu „Zakonnica”
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Tegoroczny Baltic Cup odbędzie się od 12 do 14 października
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Tu powstaje nowy teledysk 
Łukasza Geska 
Pochodzący z Elbląga 
Łukasz Gesek, 
specjalizujący się 
w muzyce disco, 
pracuje nad nowym 
teledyskiem. 
Zdjęcia do niego 
kręcono podczas 
dwudniowego 
pobytu we Włoszech.

„Będę walczył o Ciebie” to 
tytuł nowej piosenki Łuka-
sza Geska z Elbląga, który 
specjalizuje się w  muzyce 
disco. Premiera utworu 
zapowiadana jest na koniec 
września 2018 r. Właśnie 

trwają prace nad teledy-
skiem. Zdjęcia do niego 
powstawały m.in. podczas 
dwudniowego pobytu we 
Włoszech. 

W internecie ukazał się fi lm, 
w  którym Łukasz Gesek od-
słania kulisy pobytu ekipy we 
Włoszech. W  poszukiwaniu 
plenerów do teledysku Gesek 
wraz ze swoją ekipą odwiedzi-
li Cinque Terre, fragment ri-
wiery liguryjskiej, na którym 
znajduje się pięć miejscowo-
ści: Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola i  Rio-
maggiore. 

— Piękny zachód słońca, 
można się zakochać w  tej 
miejscowości, naprawdę uro-
kliwie, pięknie —  opowiada 
Łukasz Gesek po pierwszym 
dniu pobytu we Włoszech. 

— Myślę, że piosenka też jest 
fajna, wartościowa, przekazuje 
pewne treści, które są ważne 
dla każdego, bo facet czasami 
powinien zawalczyć o  swoją 
kobietę, o  swoją miłość, nie 
odpuszczać, nie poddawać się, 
tylko walczyć do końca.

Łukasz Gesek wrócił już 
do kraju. Jego fanom teraz 
pozostaje czekać na pre-
mierę nowego teledysku. 
Jak podsumował elblą-
ski piosenkarz, pobyt we 
Włoszech to była dwa dni 
ciężkiej pracy, ale udało się 
w 100 procentach zrealizo-
wać wszystko to, co zosta-
ło zaplanowane.

To będzie kolejny teledysk 
Łukasza Geska w tym roku. 
W  kwietniu ukazał się te-
ledysk „Najpiękniejsza”. 

Zdjęcia do niego powstały 
w  Szkole Podstawowej nr 
12 przy ul. Zajchowskiego 
w  Elblągu. Na planie po-
jawiło się wiele statystów 
i tancerzy. Gesek pojawił się 
też w towarzystwie muzyków: 
perkusisty i  kontrabasistki. 
Stylistycznie utwór nawią-
zuje do lat sześćdziesiątych, 
ale nie brak w nim nowych, 
tanecznych brzmień. 

Łukasz Gesek z Elbląga od 
ponad czterech lat zajmuje się 
tworzenie muzyki disco. Kon-
certuje, tworzy kolejne single, 
wystąpił także w telewizyjnym 
programie Must Be The Mu-
sic. W  maju 2017 r. ukazała 
się jego pierwsza płyta pod 
tytułem „Czas na disco”, na 
której znalazło się szesnaście 
utworów.  AKT
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 REKLAMA 

Zdjęcia do nowego teledysku Łukasza Geska kręcono między innymi 
we Włoszech
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Czekają na nowych opiekunów 
Poznajcie koty i psy, które czekają w schronisku dla bezdomnych zwierząt na nowych, odpowiedzialnych opiekunów. Może któryś z nich 
podbije wasze serce? Informacje w sprawie adopcji zwierzęta można uzyskać pod nr tel. 55 234-16-46.
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Adam Baza Beza Bona Bryś Bryza

Ewa Fox Freja Głąbek Julek Klara

Kleo Leon Lolek Luzik Marlboro Miluś

Oskar Pixi i Dixi Posejdon Reksio Strączek Timon
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Pięć powodów, dla których 
powinieneś spacerować
Ruch wpływa 
zbawiennie nie tylko 
na naszą sylwetkę, 
ale również na 
samopoczucie. 
I choć nie 
każdy z nas ma 
predyspozycje do 
ciężkich treningów, 
spacer to forma 
ruchu, którą polubią 
nawet najbardziej 
opieszali. Dlaczego 
więc warto zacząć 
spacerować?

1. Spacer odpręża
Podczas spaceru mamy 

chwilę dla siebie. Możemy 
pozbyć się zmartwień, zdy-
stansować od problemów. 
Taka forma aktywności to 
również odkrywanie swojej 
okolicy na nowo. Chodząc, 
możesz słuchać ulubionej 
muzyki, snuć plany na przy-
szłość i odpocząć od zgiełku. 
Już godzina spaceru sprawi, 
że obniżymy poziom kortyzo-
lu – hormonu odpowiedzial-
nego za stres –  i odprężymy 
się po stresującym dniu. Re-
gularne spacery zagwaran-
tują nam energię, witalność, 
a także wytchnienie. 

2. Zgubienie zbędnych 
kilogramów
Spacer jest zalecany każ-

demu, kto chce systematycz-
nie gubić zbędne kilogramy. 
Podczas spaceru aktywizuje 
się 95% wszystkich mięś-
ni, dzięki czemu zyskujemy 
lepszą kondycję, a także stop-
niowo spalamy tkankę tłusz-
czową. Podczas godzinnej 
przechadzki jesteśmy w sta-
nie spalić około 200-300 
kalorii, nie narażając się na 
nieprzyjemne skutki uboczne 
intensywnego treningu, czyli 
zakwasy. 

3. Zmniejszenie ryzyka 
zachorowań
Regularne spacery to re-

cepta na zdrowie. Lekarze 

są zgodni, że systematycz-
ne korzystanie z  tej formy 
aktywności to profi laktyka 
w kontekście chorób cywili-
zacyjnych. Poszerzając swój 
harmonogram dnia o spacer, 
zyskamy uregulowany układ 
krążeniowo-naczyniowy -ob-
niżymy poziom cholesterolu, 
zmniejszymy ryzyko zachoro-
wania na cukrzycę, depresję 
czy nowotwór.  

4. Brak kontuzji
Niewymagająca forma ru-

chu, jaką jest chodzenie, 
pozwala być trenerem dla 
samego siebie. Ty decydujesz 
o tempie i intensywności wysił-
ku. Ta łagodna forma aktyw-
ności zmniejsza bóle stawowe. 
Pamiętaj, że zanim rozpo-
czniesz wysiłek, należy prze-
prowadzić krótką rozgrzewkę 
nóg, barków i ramion. Planu-
jąc systematyczne spacery, po-
myśl o swoich stawach. Warto 
sięgnąć po suplement diety za-
wierający składnik pomagają-
cy w utrzymaniu chrząstki sta-
wowej np. 4Flex (innowacyjny 
preparat zawierający unikalny 
kolagen Fortigel®). Spacer za-
pobiega powstawaniu stanów 
zapalnych stawów, procesom 
degeneracyjnym w  stawach 
powodujące sztywność, ból 
i osłabienie. 

5. Poprawa koncentracji 
i pamięci
Dotlenienie mózgu jest 

fundamentem naszej dobrej 
pamięci i  koncentracji. Już 
krótka przechadzka popra-
wia nasze zdolności intelek-
tualne, polepsza przepływ 
krwi, która ułatwia przy-
swajanie endorfi n. Zatem 
na spacer marsz! 

67018see1-a-O67018see1-a-O

REKRUTACJA TRWA

KIERUNEKswój

WYBIERZ 

STUDIA I i II STOPNIA
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA
PODYPLOMOWE

| ADMINISTRACJA  
| BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
| FIZJOTERAPIA    
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| PIELĘGNIARSTWO

|  RATOWNICTWO
MEDYCZNE

| ZARZĄDZANIE
kliknij: EUH-E.EDU.PL

zadzwoń: 55 239 39 95

 REKLAMA 

Już krótka 
przechadzka 

poprawia 
nasze zdolności 
intelektualne, 

polepsza przepływ 
krwi, która ułatwia 

przyswajanie 
endorfi n
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Meble Wójcik najlepsze w rankingu Mebli Plus
Elbląska fi rma Meble Wójcik 
wygrała ranking magazynu 
Meble Plus w kategorii meb-
li skrzyniowych.

Jak co roku, redakcja maga-
zynu Meble Plus przeprowa-
dziła ogólnopolski Ranking 
Producentów Mebli Skrzynio-
wych. Przedstawiciele ponad 
130 salonów meblowych od-
dali swoje głosy, biorąc pod 
uwagę różne kryteria m.in. 
wysokość obrotów oraz cało-
kształt współpracy. Najlepszą 
fi rmą w kategorii mebli skrzy-
niowych okazała się marka 
Meble Wójcik. 

Coroczny ranking jest jed-
nym z  najważniejszych dla 
polskiej branży meblowej, 
gdyż pokazuje jakie marki 
cieszą się największą popu-
larnością wśród polskich 

klientów. W  tegorocznym 
zestawieniu znalazło się 24 
polskich producentów mebli 
skrzyniowych. Od 2012 roku 
Marka Meble Wójcik co roku 
stawała na podium klasyfi ka-
cji, jednak 2018 rok okazał się 

tym najlepszym, przynosząc 
jej pozycję lidera.

— Pierwsze miejsce w ran-
kingu to dla nas ogromna 
nobilitacja, przede wszyst-
kim dlatego, iż jego podsta-
wą są informacje uzyska-

ne w  salonach meblowych 
zlokalizowanych w  różnych 
regionach Polski, czyli 
bezpośrednio od naszych 
najbliższych partnerów 
— mówi Ewelina Wójcik, dy-
rektor do spraw marketingu 
Meble Wójcik. —  Zdobycie 
w  tym roku pozycji lide-
ra jest potwierdzeniem, iż 
przeprowadzone przez nas 
w ostatnich latach inwesty-
cje, mające na celu m.in. 
unowocześnienie kanałów 
dystrybucji, a także realizację 
złożonej strategii budowania 
rozpoznawalności marki 
są właściwym kierunkiem 
w drodze do ciągłego umac-
niania pozycji fi rmy na ryn-
ku krajowym. Otrzymana 
nagroda to efekt pracy wie-
lu ludzi, dlatego, chciałabym 

przede wszystkim podzięko-
wać naszym pracownikom, 
bez których dostarczanie 
mebli najwyższej jakości 
oraz profesjonalna obsługa 
naszych klientów nie byłyby 
możliwe — dodaje. 

Początków Mebli Wójcik 
należy szukać w  1986 r. 
To wtedy został założony 
przez stolarza Leszka Wój-
cika pierwszy zakład pro-
dukcyjny w 1986r. Od tego 
czasu firma pozostaje w rę-
kach rodziny Wójcik, a w jej 
skład wchodzą dzisiaj trzy 
nowoczesne fabryki zloka-
lizowane w  Elblągu, które 
specjalizują się w  produk-
cji mebli skrzyniowych do 
samodzielnego montażu. 
Meble marki Meble Wój-
cik w każdym miesiącu tra-

fiają na ponad 20 rynków, 
głównie europejskich, ta-
kich jak: Polska, Niemcy, 
Austria, Wielka Brytania, 
Szwajcaria, Czechy, Słowa-
cja, Białoruś, Ukraina i wie-
le innych.

Podczas II Kongresu Przy-
szłości, który w czerwcu tego 
roku odbył się w  Olsztynie, 
fi rma Meble Wójcik Elbląg 
została wyróżniona przez 
marszałka Gustawa Marka 
Brzezina tytułem Filar Go-
spodarki 2018. 

— To duże, cenne wyróż-
nienie dla naszej fi rmy. Za-
trudniamy prawie 1400 pra-
cowników i dalej stawiamy na 
intensywny rozwój — mówiła 
nam Irena Minkiewicz z za-
rządu fi rmy, która odebrała 
statuetkę. red
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Apartamentowiec zmieni 
oblicze Zatorza
Będzie miał dziesięć 
pięter i znajdzie się 
w nim 55 mieszkań. 
Na Zatorzu 
powstanie nowy 
apartamentowiec, 
który ma zmienić 
oblicze tej dzielnicy.

Budowa apartamentowca 
o nazwie M7 na działce przy 
ul. Mielczarskiego rozpocznie 
się jeszcze w tym roku. Budy-
nek będzie miał dziesięć pię-
ter i 55 lokali mieszkalnych. 
Wybuduje go elbląska fi r-
ma Falkon. Budynek będzie 
znakomicie skomunikowany 
z resztą dzielnic miasta. 

—  Windy cichobieżne, ob-
szerne tarasy, duże okna, 
wszystko zaprojektowane 
w  sposób, aby zapewnić jak 
najwyższy komfort miesz-
kania. Dla zapewnienia do-
datkowego bezpieczeństwa 
zastosowano ogrodzenie 
dookoła budynku oraz bra-
mę wjazdową otwieraną na 
pilota — informuje inwestor. 
—  Droga do centrum jest 
bardzo szybka dzięki nowe-
mu wiaduktowi. Niedaleko 

znajduje się wjazd na drogę 
S7, dzięki czemu M7 może 
stać się miejscem zamieszka-
nia nie tylko dla elblążan, ale 

również dla osób z Trójmiasta 
i okolic. Lokalizacja sprawia, 
że przemieszczanie się między 
centrum Elbląga a wyjazdem 

na drogę S7 jest szybkie i bez-
problemowe.

Mieszkania w  M7 będą 
jedno oraz dwupoziomowe 

i  będą miały od dwóch do 
siedmiu pokoi. Plusem będą 
duże okna, które doświetlą 
pomieszczenia oraz balkony 

w każdym z mieszkań. W nie-
których znajdą się tarasy 
o powierzchni nawet i 65 me-
trów kwadratowych. 

Apartamentowiec będzie 
nowoczesny i designerski. Ma 
też być doskonałym miejscem 
na biznes. 

—  Lokale usługowe będą 
usytuowane w  najatrakcyj-
niejszym miejscu: tuż obok 
parkingu oraz wjazdu, dzię-
ki czemu klienci nie będą 
mieli problemu z odnalezie-
niem fi rmy. Bezpieczeństwo 
zapewni ogrodzony teren 
z bramą na pilota oraz alar-
my. Pomieszczenia posiada-
ją z duże okna, dzięki czemu 
lokale są bardzo jasne, sło-
neczne i  przestronne —  in-
formuje fi rma Falcon.

Inwestycja, tak jak planowa-
no, ma ruszyć na przełomie 
września i października. 

— Aktualnie zawieramy 
umowy rezerwacyjne z  oso-
bami, które chcą zamieszkać 
w M7. Zainteresowanie apar-
tamentowcem jest bardzo 
duże. Inwestycja realizowana 
jest zgodnie z planem i jestem 
przekonany, że pod przy-
szłym roku budynek będzie 
już gotowy do zamieszkania 
—  mówi Tomasz Chętnik 
z Falkon. daw

W tym miejscu powstanie apartamentowiec na Zatorzu. Na zdjęciu Dorota Chętnik i Tomasz Chętnik z fi rmy Falkon z prezydentem Elbląga 
Witoldem Wróblewskim
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Inwestor:
PBO PRZEMYSŁÓWKA 03 

ul. Żytnia 1, 82-300 Elbląg
tel. 55�235 09 09; 693�888�180

Szczegóły na stronie: 

www.panoramaelblag.pl

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA
BUDYNEK PRZY UL. FROMBORSKIEJ 31 W ELBLĄGU

•  mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe
z balkonami i tarasami 

 REKLAMA 

Fizjoterapia, pomysłem 
na zawodowe życie
Agnieszka 
postanowiła zmienić 
zawód, teraz 
pracuje w szpitalu. 
Bartłomiej postawił 
na specjalizację 
neurologiczną 
i otworzył własny 
gabinet. Patrycja 
zdobytą wiedzę 
wykorzystuje każdego 
dnia, zajmując się 
zaopatrzeniem 
medycznym. Ich 
wszystkich łączy 
jedna uczelnia, która 
dała im solidną 
bazę i umiejętności, 
niezbędne do 
dalszego rozwoju 
zawodowego.

Agnieszka wcześniej praco-
wała w  gastronomii. Posta-
nowiła się przekwalifi kować 
i  całkowicie zmienić zawód. 
Ukończyła studia na kierun-
ku fi zjoterapia w  Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-
-Ekonomicznej. 

— Słyszałam dużo pozytyw-
nych opinii na temat kierunku 

fi zjoterapia w EUH-E i właśnie 
dlatego zdecydowałam się 
podjąć tu studia — wspomina. 

Wybrała fi zjoterapię, która, 
jak się okazało, zmieniła jej ży-
cie. — Obecnie pracuję w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Elblągu, dzięki tym 
studiom zmieniła się moja 
ścieżka zawodowa — wyjaśnia. 

Bartek również wybrał 
EUH-E. Co ciekawe, do El-
bląga przyjechał aż z  Pod-
karpacia. Edukację w  za-
kresie fizjoterapii zaczął już 
na poziomie szkoły średniej, 
więc decyzja o podjęciu stu-
diów w  tym kierunku była 
naturalna. 

— Studia w EUH-E dały mi 
solidną bazę, dobry start do 
dalszej edukacji oraz rozwoju 
zawodowego. Trzeba pamię-
tać, że jeśli nie ma dobrych 
fundamentów, to nie ma 
domu. A  fi zjoterapia wyma-
ga zaangażowania, to zawód, 
w którym trzeba się całe życie 
szkolić — mówi. 

Istotne jest również to, że 
dziedzina ta została objęta 
regulacją prawną. Oznacza 
to, że obecnie fi zjoterapia 
jest zawodem zaufania pub-
licznego, takim jak lekarz, 
pielęgniarka, diagnosta la-
boratoryjny, do wykonywa-
nia którego należy uzyskać 
niezbędne prawo.

— Tylko ci, którzy ukończyli 
lub ukończą fi zjoterapię na 
uczelni, która je daje, a EUH-
-E ma do tego uprawnienia, 

będą mogli nazywać się fi zjo-
terapeutami — wyjaśnia Ewa 
Gronostaj, wykładowca uczel-
ni oraz kierownik Zakładu 
Rehabilitacji Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w  El-
blągu. — Osoby, które skoń-
czyły pokrewne kierunki, nie 
będą mogły pracować w lecz-
nictwie.

Nowe przepisy sprawiły rów-
nież, że od 1 października 2017 
r. studia na kierunku fi zjotera-
pia stały się pięcioletnie. 

— Otrzymanie uprawnień do 
prowadzenia jednolitych stu-
diów magisterskich poprze-
dzone było kontrolą dotyczącą 
funkcjonowania kierunku na 
wszystkich jego płaszczyznach, 
w  tym jakości i  standardów 

kształcenia, analizy wyników 
nauczania, kwalifi kacji kadry 
akademickiej oraz organizacji 
kierunku. Kontrola ta przebie-
gła pomyślnie, a  wizytujący 
ocenili uczelnię bardzo dobrze 
— mówi Henryk Fall, kanclerz 
Elbląskiej Uczelni Humani-
styczno-Ekonomicznej. 

Bartek nie ma wątpliwości, 
że elbląski rynek pracy po-
trzebuje osób, które są ukie-
runkowane i  wykształcone 
w  konkretnych dziedzinach. 
— Takim osobom nie zabrak-
nie pracy. Wiem to po sobie, 
ja pracuję od godz. 6 do godz. 
22, niemal codziennie i  nie 
dlatego, że muszę, ale dlatego, 
że traktuję to jako moją pasję 
— mówi. 

Ponadto miejscem, w którym 
nieustannie potrzebni są spe-
cjaliści, są sanatoria.

— Tam braki są ogromne. 
Jeżeli ktoś jest mobilny, jest 
w stanie zmienić miejsce za-
mieszkania, to znajdzie pracę 
wszędzie —  mówi Ewa Gro-
nostaj. — Społeczeństwo sta-
rzeje się, więc nie oszukujmy 
się, rynek pracy powinien się 
powiększać. Poza tym nasza 
świadomość jest coraz więk-
sza, każdy chce być dłużej 
sprawny, co również na niego 
wpływa — dodaje. 

— Na Wybrzeżu ośrodków, 
które świadczą rehabilita-
cję, jest około 130. Poza tym 
w samym województwie war-
mińsko-mazurskim jest zapo-
trzebowanie na fi zjoterapeu-
tów, bo to region, w  którym 
nie brakuje tych ośrodków 
—  uzupełnia Henryk Fall. 
— Warto pamiętać, że praca 
fi zjoterapeuty nie ogranicza 
się tylko i wyłącznie do służby 
zdrowia, a oferta pracy dla fi -
zjoterapeutów jest naprawdę 
szeroka. Nie musi się ona wią-
zać z pracą w zakładach opieki 
zdrowotnej, ośrodkach reha-
bilitacyjnych, klinikach orto-
pedycznych i neurologicznych 
itp. Powstaje coraz więcej 
ośrodków odnowy biologicz-
nej, SPA, sanatoriów, czyli 
miejsc, gdzie nasi studenci 
mogą otrzymać pracę – doda-
je kanclerz. 

EUH-E dysponuje znakomi-
tą kadrą naukowo-dydaktycz-

ną, która pracuje w wiodących 
placówkach medycznych, 
m.in. w  Trójmieście, Byd-
goszczy czy w Krakowie oraz 
ma bogaty dorobek naukowy. 

Ogromnym plusem będzie 
również Centrum Dydaktyki 
i Symulacji Medycznej, inwe-
stycja uczelni, która jest w fa-
zie realizacji. Ma powstać do 
2019 r.

— To budynek, z którego ko-
rzystać będą wszyscy nasi stu-
denci Wydziału Nauk o Zdro-
wiu —  uzupełnia Tomasz 
Borkowski z Biura Funduszy 
Europejskich i  Krajowych 
EUH-E.

Jak informuje uczelnia 
„główną ideą CDiSM będzie 
element kształcenia polegają-
cy na wspólnym treningu ze-
społów medycznych na wielu 
poziomach i  specjalizacjach 
świadczenia opieki medycz-
nej, począwszy od pomocy 
przedszpitalnej, symulatorów 
Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego, sali operacyjnej po 
salę porodową. Powstaną 
również pracownie kształcenia 
umiejętności, które umożliwią 
studentom doświadczenie 
wszystkich działań mających 
miejsce w świecie realnym, tj. 
od zachorowania lub wypad-
ku, poprzez proces leczenia, 
aż do rehabilitacji pacjenta, 
a  także wykształcenie i  do-
skonalenie umiejętności z za-
kresu nauk morfologicznych, 
podstaw medycyny, czy nauk 
przedklinicznych”. 

Wizualizacja Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, która ma 
powstać w przyszłym roku przy EUH-E 
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Nowości czytelnicze na rynku 
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 licz-
bę odpowiedzi. Czekamy na sms 
do 3 września do godz. 23.59. Ze 
zwycięzcami skontaktujemy się 
telefonicznie. Regulamin konkursu 
na www.dziennikelblaski.pl.

„MARZENIA Z TERMINEM 
WAŻNOŚCI”, 

AGNIESZKA DYDYCZ
WYDAWNICTWO MUZA 

Czy marzyliście kiedyś, by zamie-
nić się z kimś miejscami i rolami? 
To właśnie robią siostry Anna i Ali-
cja.

Anna, która od dawna ma-
rzy o  wielkim świecie, opuszcza 
wreszcie sielską wieś i  wraz z  ro-
dziną przeprowadza się do War-
szawy. Życie w  stolicy jednak jej 
nie rozpieszcza. Anna ciągle tkwi 
w korkach i wiecznie się spóźnia na 
spotkania. Jej mąż Misiek zaczyna 
romansować ze swoim… szefem. 
Dzieci wciąż marudzą, bo nie wie-
dzą, w co się ubrać do nowej szkoły.

Alicja, która marzy, by choć przez 
chwilę odpocząć od udręk wielko-

miejskiego życia, z ulgą wyprowa-
dza się ze stolicy. Nareszcie ma czas 
dla siebie, wysypia się i uczy… jazdy 
na rowerze, a  jej syn Leon, który 
nie mówi, może wreszcie bezpiecz-
nie pójść do szkoły. Tymczasem 
Jan, jej mąż, zaczyna stroić fochy. 
Twierdzi, że rezygnując z kariery, 
nadmiernie poświęca się dla ro-
dziny. Tak naprawdę jednak bardzo 
chętnie korzysta z uroków wsi.

Siostry realizują więc to, co zapla-
nowały, ale czy na pewno chciały 
właśnie tego?

W  tym samym czasie ich brat 
Aleks lata po świecie, szukając ko-
biety swoich marzeń, rodzice wstę-
pują w związek małżeński, a babcia 
postanawia, że nie wyjdzie ponow-
nie za mąż. Tak naprawdę tylko ona 
jedna potrafi  w pełni cieszyć się ży-
ciem, bo inni wciąż jeszcze się tego 
uczą. A marzenia… Cóż, marzenia 
mają swój termin ważności. Warto 
więc sprawdzić przed użyciem, czy 
nadal są aktualne. I czy na pewno 
są nasze.

„DZIEŃ, W KTÓRYM LWY 
ZACZNĄ JEŚĆ SAŁATĘ”, 

RAPHAELLE GIORDANO
WYDAWNICTWO MUZA

Druga książka autorki „Twoje 
drugie życie zaczyna się, kiedy zro-
zumiesz, że życie jest tylko jedno”, 
bestsellera w  Polsce i  fenomenu 
wydawniczego we Francji. W  rok 
sprzedało się ponad pół miliona 
egzemplarzy książki.

Romane Gardener prowadzi te-
rapeutyczne szkolenia dla osób 
odbieranych przez otoczenie jako 
dominujące, patrzące na innych 
z  góry i  ostro ich oceniające, po-
zbawione empatii, wrażliwości, 
egocentryczne. Jej klienci często 
są kreatywni, przekonani, że dają 
światu dużo, więc należy się im 
posłuch i respekt. W rzeczywistości 
otoczenie z trudem ich znosi, a oni 
nie potrafi ą wykorzystać potencjału 

innych, krzywdzą zarówno siebie, 
jak i ich.

Poradnik w nowatorskiej formie, 
dla tych, którzy nie chcą być nadę-
tymi dupkami i muszą sobie radzić 
z takim typem ludzi na co dzień.

Książkę można czytać jak pasjo-
nujący przewodnik radzenia sobie 
z bufonadą i egotyzmem – swoimi 
i  innych. Poradnikowy charakter 
książki podkreśla zamieszczony na 
końcu słowniczek terminów.

Raphaëlle Giordano –  trenerka 
rozwoju osobistego, propagatorka 
kreatywności w życiu, pokazuje jak 
odnaleźć drogę do szczęścia i samo-
spełnienia. Jest autorką książek 
z  dziedziny rozwoju osobistego. 
Łączy w nich elementy psycholo-
gii i coachingu. Z wykształcenia jest 
grafi kiem i psychologiem, a obecnie 
pisarką, malarką i  trenerką krea-
tywności.

„CHAOS”, 
MAREK ORZECHOWSKI
WYDAWNICTWO MUZA

Czy czujemy się jeszcze bezpiecz-
nie? W pięciu regionach świata, na 
obrzeżach Europy, toczą się walki, 
każdy z konfl iktów może przerodzić 
się w biblijną Apokalipsę. Islamski 
terror, chociaż nadal groźny, prze-
stał być jedynym czynnikiem za-
grożenia, znacznie groźniejsza od 
niego jest trwała i głęboka dekon-
strukcja świata muzułmańskiego. 
Jeszcze nigdy od 1945 r. nie pro-
wadzono tylu wojen co dziś. Do-
tychczasowy globalny porządek po 
zakończeniu Zimnej Wojny ustąpił 
miejsca chaosowi. Geopolityka 
powróciła na scenę wydarzeń i do 
głów władców. Doktryna „uzacho-
dowienia” świata poniosła dotkliwą 
porażkę. USA utraciły przywódz-
two świata, Europę destabilizują 
kryzysy, Rosja chce odzyskać pozy-
cję supermocarstwa, Chiny szykują 
się do panowania. Masowa migra-
cja, której nie da się powstrzymać, 

jest ucieczką nie tylko od wojen, 
lecz także od biedy i  bezalterna-
tywnie niszczy spójność systemów 
socjalnych, gwarantujących do-
tychczasowy porządek i  poczucie 
osobistego bezpieczeństwa. Syste-
my demokratyczne tracą walor we-
wnętrznej stabilizacji. Rozdźwięk 
między elitami a społeczeństwami 
pogłębia się. Zamiast faktów nasze 
życie opisują fake newsy. Nic nie 
zapowiada, że będzie lepiej. Prze-
ciwnie –  świat w  szybkim tempie 
szykuje się do nowej wojennej 
konfrontacji, tym razem ostatniej. 
Chaos na świecie przeraża ludzi 
i  wzmacnia ich poczucie narodo-
wej wspólnoty, która coraz częś-
ciej przybiera postać nacjonalizmu. 
Tym łatwiej o konfrontację.

Dlaczego tak się dzieje? Kto po-
nosi winę za chaos? Marek Orze-
chowski, wieloletni korespondent 
radiowy i  telewizyjny w  Bonn 
i  Brukseli, w  swojej najnowszej 
książce opowiada najnowsze dzieje 
Chaosu i jego wielostronne zagro-
żenia, które mogą doprowadzić do 
ostatecznego kataklizmu – nie po-
zostawia żadnych złudzeń: na cha-
os i  jego skutki jesteśmy skazani, 
bowiem Chaos – to Nowy Porządek 
Świata w XXI wieku. Bez gwaran-
cji, że go przeżyjemy.

„PŁOMIEŃ POD LODEM”, 
LUZ GABAS

WYDAWNICTWO MUZA

Owego fatalnego dnia, gdy Attua 
po śmierci ojca musiał zająć jego 
miejsce, pojął, że obiecująca przy-
szłość legła w gruzach. Spadło na 
niego zarządzanie termami, które 
stanowiły utrzymanie całej rodzi-
ny, w  odległym, przygranicznym 
regionie, do którego nie zamierzał 
powracać. Wraz z jego marzeniami 
przepadły marzenia Cristeli, sprag-
nionej wyrwać się z nieznośnej ru-
tyny i  nieprzyjaznego otoczenia. 
Miłość, jaka nierozerwalnie łączy 

dwoje bohaterów, zostaje wysta-
wiona na ciężką próbę. Z nieporo-
zumień i codziennych obowiązków, 
postanowień i obsesji, zdrad i lojal-
nych wyborów Luz Gabás splata 
piękną opowieść o miłości, honorze 
i przezwyciężaniu losu.

Niespokojne lata połowy XIX 
wieku, rewolucje i wojny karlistow-
skie; realizacja marzeń w  niedo-
stępnych Pirenejach i miłość zdolna 
przekraczać wszelkie bariery. Ko-
lejna pasjonująca powieść autorki 
„Palm na śniegu”.

„NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT. 
30 LAT PÓŹNIEJ. 

RAPORT ROZBIEŻNOŚCI”, 
ALDOUS HUXLEY

WYDAWNICTWO MUZA 

Dodatek do powieści „Nowy 
wspaniały świat” napisany przez 
Huxleya niespełna trzydzieści 
lat później.

Jak wiele z jego proroctw, w któ-
rych ukazał satyryczną wizję da-
lekiej przyszłości, ziściło się w tak 
krótkim czasie? Gdy w 1932 roku 
ukazała się powieść Nowy wspania-
ły świat, zawartą w niej szokującą 
analizę technokratycznej dyktatury 
uważano za odległą wizję. Po latach 
pisarz rozważa, w jaki sposób zmie-
niły się społeczeństwa, technologia 
i formy rządzenia od czasu ukaza-
nia się jego słynnej dystopii.

Pisze o  zjawiskach społecznych, 
które jego zdaniem mogą prowa-
dzić do ewolucji ustrojowej no-
woczesnych społeczeństw w  kie-
runku dyktatury: przeludnieniu, 
nadmiernej organizacji życia spo-
łecznego, przemianach propagandy 
związanych z rozwojem behawio-
ryzmu, nowych technikach prania 
mózgu i perswazji.

Podkreśla, że w jeszcze większej 
mierze niż kiedyś należy obawiać 
się nowego typu dyktatury i tyranii.

Prowokująca do myślenia i  za-
trważająca książka.
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Bogata historia codziennej herbaty

Herbata to napój, po który codziennie sięgają miliony ludzi na całym świecie

Dzisiaj chętnie 
sięgamy zarówno 
po herbatę czarną, 
zieloną, jak i białą. 
Mało jednak kto wie, 
że historia herbaty 
jest owiana wieloma 
tajemnicami. 
Początków szukać 
trzeba oczywiście 
w Państwie Środka, 
czyli w Chinach.

Herbata to napój, po który 
codziennie sięgają miliony lu-
dzi na całym świecie, ale nie 
zastanawiają się pewnie zbyt 
długo nad jej historią. Tajniki 
tego boskiego płynu odkrywał 
Jakub Tomasz Woźniak, pod-
czas jednego z wykładów z cy-
klu „Ziołowe lato w bibliote-
ce”, które były organizowane 
w Bibliotece Elbląskiej.

— Najpopularniejsza histo-
ria herbaty opowiada o tym, 
jak odkrył ją mityczny cesarz 
Shennong już w  2737 roku 
przed naszą erą. Legenda 
głosi, że Cesarz ze względów 
zdrowotnych pił wyłącznie 
gorącą wodę. Pewnego razu, 
gdy odpoczywał w ogrodzie, 

do jego garnuszka z  wodą 
wpadło kilka liści niezna-
nego dotąd krzewu. Woda 
z dodatkiem liści miała bar-
dzo przyjemny aromat, a jak 
się później okazało smak 
również — opowiadał Jakub 
Woźniak. — Odkrycie herba-
ty przypisuje się także Bod-
hidharmie, który podczas 
wielogodzinnych medytacji 
zasnął. Aby się ukarać, od-
ciął sobie powieki, którymi 
cisnął o ziemię, a w tym miej-
scu wyrósł krzew. Po spró-
bowaniu liści z tego krzewu 
Bodhidharma stwierdził, że 
mają one działanie pobudza-
jące, odprężają i poprawiają 
jego koncentrację.

Którejkolwiek z  legend, by 
wierzyć, to jedno jest pewne: 
początków herbaty szukać 
trzeba oczywiście w Państwie 
Środka, czyli w Chinach. Choć 
najpierw spożywanie tu her-
baty było cokolwiek osobliwe, 
bo albo raczono się liśćmi 
tego krzewu „na surowo”, albo 
sproszkowane liście dodawa-
no do... zupy. 

Tradycję parzenia i kulturę 
picia herbaty opisał nieco 
później, bo w VIII w n.e ka-
płan buddyjski Lu Yu. Chiń-
czycy przez bardzo długi czas 
strzegli swojej tajemnicy do-
tyczącej herbaty. W  803 r. 
mnich Dengyo Daishi zdobył 

nasiona krzewu herbacianego 
i zabrał je ze sobą do Japonii, 
gdzie rozpoczęto uprawę her-
baty i tam powoli zaczęła się 
rozwijać kultura jej picia.

A jak herbata zawędrowała 
do Europy? Cóż, by spróbo-
wać tej delicji, Europejczycy 
musieli na nią poczekać kilka 
wieków. A jeśli ktoś sądzi, że 
herbatę zawdzięczamy An-
glikom, którzy dziś znani są 
ze swojego zamiłowania do 
iście brytyjskiego fi ve o’clock 
(popołudniowej herbatki), 
jest w ogromnym błędzie. Na 
stary kontynent herbatę przy-
wieźli bowiem Portugalczycy, 
którzy w XVI wieku pierwsi 
dotarli do Chin. Stamtąd 
przywieźli ze sobą herbatę, 
jako towar orientalny. 

Początkowo herbata nie 
miała wielu zwolenników. 
Poza smakiem, który znaczą-
co różnił się od europejskiego 
piwa czy miodu, jej liście były 
drogie i tylko niewielka grupa 
zainteresowanych mogła so-
bie na nie pozwolić. Jednak 
jej popularność z  roku na 
rok rosła.

— W 1610 r. znaczące ilości 
herbaty sprowadziła do siebie 
Holandia, a dopiero w 1658 r. 
herbata ofi cjalnie zagościła 
w Wielkiej Brytanii, do któ-
rej przywiozła ją Katarzyna 
Braganza. Wiek później była 

ona już najpopularniejszym 
napojem, choć popołudniowy 
zwyczaj picia herbaty zrodził 
się nieco później — opowiadał 
Jakub Woźniak.

Przepięknie rozwinęła się 
tradycja picia herbaty w Ro-
sji. Od XVII wieku była tam 
traktowana jako napar, któ-
ry rozgrzewa, pobudza i przy 
którym można odpoczywać 
w towarzystwie. Do dziś Ro-
sjanie najczęściej sięgają po 
liście herbaciane i w tradycyj-
ny sposób zaparzają je w du-
żej ilości wody w samowarze. 
Tak silny koncentrat herbaty 
jest rozlewany do szklanek 
(obowiązkowo!) i  wówczas 
dopiero dolewa się gorącej 
wody. W  Rosji przyjęło się 
też spożywać herbatę z  cu-
krem lub owocami. Popular-
ne jest też podawanie napoju 
z  marmoladą truskawkową 
czy malinową.

A co z naszym podwórkiem?
— W  Polsce pierwsze 

wzmianki o herbacie można 
odnaleźć m.in. w liście króla 
Jana Kazimierza Wazy do 
swojej małżonki Marii Lu-
dwiki datowanym na 1662 
rok. Monarcha prosił w nim 
królową, by ta podpytała na 
francuskim dworze, „ile nale-
ży brać herbaty i ile cukru dla 
tych, którzy chcą ją używać” 
— mówił Jakub Woźniak.

W  herbacie rozsmakowa-
li się także elblążanie, ale 
znacznie później, bo dopie-
ro w XVIII wieku. Świadczą 
o tym artefakty, jakie odkryli 
tutejsi archeolodzy.

— Pierwszy wóz z herbatą 
wjechał do Elbląga w 1770 
r. Od tego momentu herba-
ta znajdywała u  nas coraz 
więcej amatorów. Elbląża-
nie pili ją na styl zachodni, 
parząc napar w eleganckich, 
fajansowych imbryczkach 
i  pijąc napój z  porcelano-
wych filiżanek. Najchętniej 
sięgali po herbatę czarną 
i zieloną — opowiadał Woź-
niak.

Warto w tym miejscu powie-
dzieć o kilku zaletach zielonej 
herbaty, często niedocenianej 
ze względu, jak niektórzy 
twierdzą, na jej gorzkawy, 
trawiasty smak. Tymczasem 
wystarczy tylko umiejętnie 
zaparzyć ten napój, by roz-
koszować się niespotykanym 
smakiem i bogactwem aroma-
tu „zielonki”.

— Chińską zieloną herba-
tę parzymy około 2-3 minut 
w  temperaturze wody nieco 
niższej od czarnej, od 70 do 
80 stopni. Absolutnie nie 
można jej zalewać wrzątkiem, 
bo herbata momentalnie 
nabierze goryczy —  zastrze-
gał herbaciarz.

Dzisiaj, niestety, modernizm 
wygrywa z  tradycją i  coraz 
częściej, by zaoszczędzić na 
czasie, sięgamy po tzw. herba-
ty w torebkach, czyli ekspreso-
we. Nie dziwmy się jednak, że 
smak, który odnajdziemy po 
zalaniu saszetki wodą, będzie 
daleki od ideału. Nie znajdzie-
my tam bowiem szlachetnych, 
posiekanych liści, ale zwykły 
proszek, który z  prawdziwą 
herbatą ma niewiele wspól-
nego. A jak się okazuje, łatwo 
jest zostać mistrzem w parze-
niu herbaty. Wystarczy pa-
miętać o kilku rzeczach: uży-
wać dobrej, miękkiej wody, 
gotować ją tylko raz, dobierać 
temperaturę wody względem 
parzonego gatunku herbaty 
i przestrzegać czasu parzenia 
napoju. I tyle. Kolejny krok to 
już chwila relaksu, z fi liżanką 
aromatycznego naparu.

 Aleksandra Szymańska
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Pierwszy wóz 
z herbatą wjechał 

do Elbląga w 1770 r. 
Od tego momentu 

herbata znajdywała 
u nas coraz więcej 

amatorów.
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Poradnik: 12 zasad optymisty
Optymiści rzadziej 
chorują na 
serce, ich układ 
odpornościowy 
jest silniejszy 
i statystycznie 
prawie nie palą 
papierosów. 
Jedni twierdzą, 
że optymistą 
człowiek się rodzi. 
Inni uważają, 
że optymizmu 
można się nauczyć. 
Przedstawiam wam 
12 zasad, które 
codziennie stosuję 
w życiu, i które 
działają!

1. Dzielenie się radością, 
życzliwością i dobrocią 
uskrzydla cię i twoje 
otoczenie
Co by o optymizmie nie po-

wiedzieć, jego główną cechą 
jest natychmiastowe zaraża-
nie najbliższego środowiska. 
Zauważ, że uśmiech posła-
ny panu w  kolejce do kasy, 
pani na przystanku, dzie-
cku w  windzie —  wywołuje 
reakcję zwrotną w  postaci 
uśmiechu. Jeśli nie wywołuje 
— patrz punkt 12.

2. Carpe Diem!
Liczy się to, co dziś. To, co 

masz w zasięgu ręki. Sięgnij 
po to, bo ganianie za gwiaz-
dami na dłuższą metę może 
się nie opłacać. Marzyć trze-
ba, marzyć warto i marzyć się 
powinno, ale nie planuj swo-
jego życia za 10 lat. Zaplanuj 
najbliższy weekend: najle-
piej z przyjaciółmi, najlepiej 
na łonie natury, najlepiej już 
od czwartku.

3. Dobre samopoczucie 
w pracy przekłada się 
na większą wydajność, 
efektywność i jest 
kluczem do sukcesów 
w pracy zespołowej
Do biura, sklepu, redak-

cji, w  których panuje przy-
jacielska, wręcz familiarna 
atmosfera, idzie się chętniej. 
Nawet poranne wstawanie 
i droga do pracy pozbawione 

są uczucia znużenia, stresu 
czy irytacji. W takim zespole 
pracownicy dają też więcej 
z siebie, a od czasu do czasu 
są w stanie poświęcić nawet 
nieco swojego wolnego czasu. 
Zestresowany czy sfrustrowa-
ny pracownik to pracownik 
narażony na mniejszą od-
porność i łatwiej zapadający 
na różne choroby, a zatem też 
częściej nieobecny w pracy.

4. Staraj się, by ludzie 
w twoim otoczeniu czuli 
się wyjątkowo. Traktuj 
innych tak, jak sam 
chciałbyś być traktowany
Nic dodać, nic ująć. Dobroć 

i życzliwość zawsze popłaca, 
małostkowość i nieżyczliwość 
prowadzą wyłącznie w  ot-
chłań żalu, złości i nienawiści. 

5. Nie rozpamiętuj 
przeszłości
Pamiętanie jest w porządku, 

dopóki przeszłość nie trzyma 
nas permanentnie w  swo-
ich szponach, nie gryzie nas 
i  nie wywołuje nieodpartej 

chęci zemsty. Otrząśnij się 
ze wspomnień, szczególnie 
tych złych. Nie rozpamiętuj 
porażek —  raczej wyciągaj 
wnioski na przyszłość (patrz 
punkt 7). I przede wszystkim 
pamiętaj: ci, którzy z luboś-
cią tkwią w przeszłości, szcze-
gólnie tej czarnej, mrocznej, 
bolesnej, sobie robią najwięk-
szą krzywdę.

6. Czyny nie słowa 
pociągają innych
Samo mówienie, a  jeszcze 

—  co gorsza! —  udzielanie 
rad, jak być radosnym op-
tymistą, nie porwie twojego 
otoczenia. Zamiast mówić, 
zacznij działać. Uśmiechnij 
się do kolegi z działu, które-
go nawet nie znasz z imienia. 
Zaproponuj wspólną herbatę 
w pokoju, zaparz ją i zaserwuj 
swoim koleżankom i  kole-
gom. Widzisz, że właśnie 
zaczyna się burza. Wycho-
dzicie z pracy — ty do swoje-
go samochodu, a  koleżanka 
na przystanek? Zaproponuj 
jej podwózkę. Ciebie to nic 

nie kosztuje, ona będzie to 
pamiętać. I nawet nie wiesz, 
kiedy wyciągnie do ciebie po-
mocną dłoń.

7. Ucz się na własnych, 
ale też na cudzych 
błędach
Moja ulubiona pisarka Jo-

anna Chmielewska mawiała: 
„Uczmy się na cudzych błę-
dach, bo sami nie zdążymy 
wszystkich popełnić”. Święte 
słowa. Jest to jedyny punkt 
poradnika, który w  ograni-
czonym stopniu pozwala na 
grzebanie w przeszłości.

8. Wyeliminuj negatywny 
język — przejdź na język 
korzyści
Nie lubię, nie podoba mi 

się, nie chcę, nie znoszę, 
nienawidzę... To czasowni-
ki, które powinny zniknąć 
z naszego języka. Można ich 
używać, ale w naprawdę waż-
kich i uzasadnionych sytua-
cjach. Dla zdrowia własnego 
i wszystkich wokół codziennie 
wieczorem zrób sobie listę: 

rzeczy, które ci się udały; 
ludzi, którzy powiedzieli ci 
coś miłego; ludzi, którym ty 
sprawiłaś/-eś przyjemność; 
obrazów, które chcesz zapa-
miętać na dłużej. Zaręczam: 
będziesz spać jak dziecko!

9. Szklanka do połowy 
pełna
To takie ludzkie: dostrzegać 

wady, braki, negatywy i  nie 
widzieć tego, co dobre, pięk-
ne, pozytywne. Jeśli nawet 
twoja szklanka jest pełna tyl-
ko do połowy, pomyśl o tych, 
których szklanki mają ledwie 
zakryte denko albo zgoła jest 
całkiem pusta. A  być może 
okaże się, że twoja szklanka 
nie jest tylko do połowy peł-
na, ale AŻ.

10. Nawet najtrudniejsze 
doświadczenie może 
doprowadzić cię do 
czegoś dobrego
W  mojej poprzedniej pra-

cy czułam się niedoceniana 
i  nierozumiana. Zwolniłam 
się więc, bo nie chciałam 

tkwić w  tym marazmie do 
końca życia. W kilka tygodni 
znalazłam nową pracę, gdzie 
poznałam wspaniałych ludzi 
i gdzie wreszcie robię to, co 
kocham, a poranne wstawa-
nie —  w  moim przypadku 
—  przypomina wystrzału 
fajerwerku. (A mówiłam, że 
przykłady pociągają najbar-
dziej!).

11. Bądź sobą
Cokolwiek robisz, tej zasady 

trzymaj się bezwzględnie i za-
wsze. Udawanie na dłuższą 
metę zmęczy cię, a otoczenie 
natychmiast wyczuje naj-
drobniejszy fałsz. Jeśli nawet 
co jakiś czas pozwolisz sobie 
na drobny smutek, łzę wzru-
szenia czy chwilę trzymania 
się za ręce w całkowitej ciszy, 
twoi bliscy tym bardziej doce-
nią twoją szczerość i... powrót 
do optymizmu!

12. Otaczaj się 
pozytywnymi ludźmi
Rzeczywiście. 99,9 pro-

cent ludzi odwzajemni twój 
uśmiech, podzieli twoją ra-
dość, na twoją życzliwość 
odpowie życzliwością. Pozo-
staje jednak ów 0,1 procen-
ta. Łyżka dziegciu w oceanie 
miodu. Kropla kwasu w słoi-
ku najsłodszych konfi tur. Wy-
eliminuj ich. Odejdź, pójdź 
w inną stronę. Ty im już nie 
pomożesz, a oni tobie mogą 
wyłącznie zaszkodzić.

 Magdalena Maria Bukowiecka
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99,9 
procent ludzi odwzajemni 

twój uśmiech, podzieli 
twoją radość, na twoją 

życzliwość odpowie 
życzliwością



21DZIENNIKELBLASKI.PLELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA
SIERPIEŃ 2018 ROZRYWKA



22 DZIENNIKELBLASKI.PL ELBLĄSKIE ŚWIĘTO CHLEBA
SIERPIEŃ 2018SPORT

To będzie interesujący sezon

Leśny maraton dla wytrawnych kolarzy

Piłkarki ręczne Startu 
Elbląg rozpoczynają 
nowy sezon. Na 
inaugurację drużyna 
Andrzeja Niewrzawy 
zagra w tę sobotę 
w Piotrkowie 
Trybunalskim 
z Piotrcovią.

Dla trenera Andrzeja Nie-
wrzawy to będzie czwarty 
sezon z  rzędu pracy w  el-
bląskim klubie. W  pierw-
szym roku pracy, w sezonie 
2015/2016, wywalczył ze 
Startem czwarte miejsce 
w Polsce. W kolejnym sezo-
nie 2016/2017 sięgnął po 
brązowy medal mistrzostw 
kraju. Dla elbląskiej druży-
ny był to powrót na podium 
MP po 17 latach przerwy. 
W  trzecim sezonie 52-letni 
szkoleniowiec poprowadził 
zespół do czwartego miej-
scu, chociaż był blisko za-
kończenia ligi ponownie na 
podium. O wszystkim zade-
cydował ostatni mecz, w któ-
rym Start przegrał z Energą 
AZS Koszalin 26:25.

Nowy sezon Start rozpo-
cznie w sobotę wyjazdowym 
spotkaniem z  Piotrcovią 
Piotrków Trybunalski (go-
spodynie zajęły w  poprzed-
nim sezonie ósme miejsce). 
O  rozpoczynających się roz-
grywkach rozmawiamy z tre-
nerem Niewrzawą.

— Jest pan zadowolony 
z przygotowań do nowe-
go sezonu?
— Przygotowania do nowego 

sezonu rozpoczęliśmy 9 lipca. 
Trenowaliśmy nie tylko na 
obiektach własnych i w terenie, 
ale także byliśmy na kilkudnio-
wym zgrupowaniu w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich 
w Cetniewie. Uczestniczyliśmy 
także w trzech turniejach w El-
blągu, Piotrkowie Trybunalski 
oraz w Nowej Karczmie koło 
Kościerzyny. Rozegrali dwa-

naście spotkań kontrolnych, 
co jak na okres przygotowaw-
czy jest ilością wystarczającą. 
W przygotowaniach uczestni-
czyły nasze nowe zawodnicz-
ki: Wiktoria Tarczyluk, Pau-
lina Stapurewicz (obie Truso 
Elbląg), Paulina Uścinowicz 
(GTPR Gdynia), Joanna Ga-
dzina (Pogoń Szczecin), Tatja-
na Trbović (ZORK Jagodina/
Serbia) oraz Wioletta Pająk 
(SMS Płock). Ostatni turniej, 
chociaż graliśmy w okrojonym 
10-osobowym składzie, poka-

zał, że drużyna jest dobrze 
przygotowana do sezonu. Za-
wodniczkom nie brakuje mo-
tywacji, serca do walki i każda 
z nich garnie się do gry. Jeste-
śmy optymistycznie nastawieni 
do nowego sezonu. Pomimo 
odejście kilku kluczowych za-
wodniczek, chcemy walczyć 
o jak najlepsze miejsce w gru-
pie mistrzowskiej.

— Jaki to ma być sezon dla 
Startu ?
— Superliga na pewno będzie 

interesująca i ciekawa. Czoło-

wą grupę sześciu najlepszych 
drużyn, które będą walczyły 
o  medale, powinny tworzyć: 
Perła Lublin, Zagłębie Lubin, 
Energa AZS Koszalin, Pogoń 
Szczecin oraz Start Elbląg. Kto 
będzie szóstym zespołem? Na 
pewno walka rozegra się po-
między KPR Kobierzyce a Arką 
Gdynia (dawniej GTPR). Pozo-
stałe drużyny mogą się znaleźć 
w strefi e spadkowej. 

— Na inaugurację nowego 
sezonu czeka was niełatwy 
mecz z Piotrcovią.

— Podczas przygotowań do 
ligi mieliśmy okazję spotkać 
się z Piotrcovią podczas tur-
nieju w  Piotrkowie Trybu-
nalskim. Wygraliśmy wy-
soko, bo różnicą aż 10 goli 
(32:22 - red). Trzeba jednak 
pamiętać, że gry kontrolne 
rządzą się swoimi prawami. 
To zupełnie coś innego niż 
mecz ligowy. W superlidze, 
żeby wygrać, w każde spot-
kanie trzeba włożyć o wiele 
więcej zaangażowania, de-
terminacji i więcej zostawić 
zdrowia na boisku. Nikt 
się tutaj nie będzie oszczę-
dzał, stąd też o  punkty bę-
dzie ciężko. Na scenariusz 
ciężkiej walki z  Piotrcovią 
jesteśmy przygotowani. 
Od początku musimy grać 
z  „zębem”, bez przestojów, 
konsekwentnie w  obronie 
i skutecznie w ataku. 

Pozostałe mecze 1. kolejki: 
UKS PCM Kościerzyna — Ko-
rona Kielce, Energa AZS Ko-
szalin — Ruch Chorzów, Perła 
Lublin — Arka Gdynia, KPR 
Kobierzyce — Pogoń Szczecin, 
Zagłębie Lubin — KPR Jele-
nia Góra.  JK

Kolejność z poprzedniego 
sezonu
1. Perła Lublin, 2. Zagłębie 
Lubin, 3. Energa AZS Kosza-
lin, 4. Start Elbląg, 5. Arka 
Gdynia, 6. Pogoń Szczecin, 7. 
KPR Kobierzyce, 8. Piotrcovia 
Piotrków Trybunalski, 9. UKS 
PCM Kościerzyna, 10. KPR Je-
lenia Góra, 11. Ruch Chorzów, 
12. Korona Handball Kielce.

Zapaleni kolarze górscy mogą 
już odliczać dni i godziny. 
Kadyński MTB Maraton wy-
startuje 8 września. Na liście 
startowej jest już ponad 60 
zawodników, a wśród nich nie 
brakuje również elblążan.

Organizatorzy Maraton 
MTB Kadyny zapraszają 
8 września na miłą, letnią, 
piknikową, rodzinną atmo-
sferę z  poczęstunkiem oraz 
zabawami dla najmłodszych, 
a dla starszych emocjonującą 
rywalizację na górskiej trasie 
lasów kadyńskich. Trasę sta-
nowić będzie wyznakowany 
w  terenie szlak rowerowy, 
który zawodnicy pokonają 
dwukrotnie, łącznie do prze-
jechania będą mieli 47 km 

(dwie pętle). W  tegorocznej 
edycji wprowadzono limit 
uczestników, w imprezie może 
wziąć udział maksymalnie 
200 kolarzy. Opłata startowa 
wynosi 30 zł. 

— W zamian za opłatę za-
wodnicy otrzymują: ozna-

kowaną trasę Kadyny MTB 
Maraton 2018, system elek-
tronicznego pomiaru czasu 
z wykorzystaniem chipów, za-
bezpieczenie medyczne, pra-
wo do korzystania z bufetów 
na trasie, medal pamiątkowy 
dla każdego uczestnika, na-

grody i puchary dla zwycięz-
ców, posiłek regeneracyjny 
po maratonie, ubezpieczenie 
NW oraz możliwość umycia 
roweru po zakończeniu za-
wodów. Zapisy prowadzone 
są przez stronę internetową 
www. timepro.pl. Będzie 
można również zapisać się 
w  biurze zawodów —  infor-
muje Nadleśnictwo Elbląg, 
które jest organizatorem im-
prezy. 

Wzniesienia i  lasy Wyso-
czyzny Elbląskiej to dosko-
nałe miejsce dla miłośników 
jazdy na rowerze w trudnym 
terenie. Oznakowany szlak 
MTB powstał w  Kadynach 
w 2014 r. i potrafi  dać w kość 
nawet zaawansowanym 

adeptom górskiej jazdy. Na 
kadyńskiej trasie znajdziemy 
wszystko, czego potrzebu-
je miłośnik kolarstwa gór-
skiego. Strome podjazdy, 
zjazdy, sporo odcinków ka-
mienistych i piaskowych, no 
i... błoto. Jeśli wybierzemy 
się na szlak wczesną wiosną 
czy jesienią, to możemy być 
pewni, że przez wiele miejsc 
trzeba będzie się przespa-
cerować. Bo szlak prowa-
dzi miejscami przez tereny 
podmokłe i  nawet w  czasie 
suszy możemy się natknąć 
na spore kałuże. Do tej pory 
odbyły się na niej trzy edycje 
zawodów MTB, które gości-
ły znakomitych kolarzy z ca-
łej Polski.

—  W maratonie w  każdej 
kategorii wiekowej z podzia-
łem na płeć zawodów zostaną 
wręczone nagrody rzeczowe 
(dla 3 zawodników). Nagroda 
rzeczowa przewidziana jest 
także dla najszybszego za-
wodnika w historii zawodów, 
licząc od 2014 roku, kiedy 
to trasę wyznaczono. Tak-
że w kategorii „open” trzech 
zwycięzców otrzyma nagrodę 
pieniężną — informuje Nad-
leśnictwo Elbląg.

Program zawodów: godz. 
8-10.15 zapisy w  biurze za-
wodów; godz.10.25 zbiórka 
zawodników na linii startu; 
godz. 10.30 start; godz. 13.30 
dekoracja zwycięzców; godz. 
14 zamknięcie trasy. daw

Oznakowany szlak MTB powstał w Kadynach w 2014 roku
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Dla Andrzeja Niewrzawy to będzie czwarty sezon pracy w elbląskim klubie 
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Oto kadra Startu Elbląg 
EKS Start Elbląg

Rok założenia: 1953
Barwy klubowe: niebiesko-czerwono-białe
Adres klubu: al. Grunwaldzka 135

Prezes klubu: Stanisław Tomczyński

Przewodniczący Rady Sponsorów: Paweł Jankowski

Dyrektor klubu: Łukasz Kuliński

Trener: Andrzej Niewrzawa

II trener, kierownik: Tomasz Popowicz 

Masażysta: Michał Skorupa

• BRAMKARKI
Klaudia Powaga 1997 73/180 Zagłębie Lubin  (16)
Wioleta Pająk 1999 76/180 SMS Płock  (32)

• ROZGRYWAJĄCE
Justyna Świerczek 1998 68/180 MTS Kwidzyn  (6)
Katarzyna Kozimur 1994 80/180 MKS Lublin  (18)
Patrycja 
Świerżewska 1996 70/178 SMS Płock  (77)
Paulina Uścinowicz 1999 75/184 GTPR Gdynia (78)
Paulina 
Stapurewicz 2000 69/190 MKS Truso Elbląg  (79) 
Hanna Yashchuk 1987 64/168 Pogoń Szczecin  (87)

• SKRZYDŁOWE 
Magda Balsam 1996 64/172 Vistal Gdynia  (3) 
Wiktoria Tarczyluk 2002 62/172 MKS Truso Elbląg  (17)
Joanna Gadzina 1992 63/164 Pogoń Szczecin  (55)
Aleksandra 
Jędrzejczyk 1990 69/167 Vistal Gdynia  (11) 

• OBROTOWE
Barbara 
Choromańska 1997 70/175 Olimpia-Beskid  (5)
Tatjana Trbović 1992 67/173 ZORK Jagodina  (44) 
 
Kolejno podano: rok urodzenia; waga/wzrost; poprzedni 
klub; numer koszulki 

Przybyły: Tarczyluk, Pająk, Trbović, Gadzina, Uścinowicz, Stapurewicz
Ubyły: Sylwia Lisewska (HCM Bala More - Rumunia), 
Aleksandra Stokłosa (CSV Cluj - Rumunia), Daria Szynkaruk 
(Pogoń Szczecin), Aleksandra Dorsz (powrót do Arki Gdynia), 
Aleksandra Kwiecińska (Arka Gdynia), Daria Gerej (Varsovia 
Warszawa), Joanna Waga (nie wznowiła treningów)

MECZE STARTU W I RUNDZIE
1.09 Piotrcovia Piotrków Trybunalski — Start
12.09 Start — Perła Lublin godz. 18 (godzina może ulec zmianie) 
15.09 KPR Kobierzyce — Start 
19.09 Start — Zagłębie Lubin godz. 18
6.10 KPR Jelenia Góra — Start 
17.10 Start — Pogoń Szczecin godz. 18
20.10 Arka Gdynia — Start 
24.10. Korona Handball Kielce — Start
3.11 Start — Ruch Chorzów godz. 17
10.11 UKS PCM Kościerzyna — Start
14.11. Start — Energa AZS Koszalin godz. 18
II runda rozpocznie się 5 stycznia 2019 r. W systemie rozgry-
wek nie było zmian. Droga do złotego medalu będzie wiodła 
przez cztery rundy. Wzorem poprzednich lat, po fazie zasadni-
czej, zespoły podzielone zostaną na dwie grupy: mistrzowską 
(drużyny z miejsc 1-6) oraz spadkową (7-12).

Klaudia Powaga
bramkarka

Wioleta Pająk
bramkarka

Magda Balsam
skrzydłowa

Aleksandra Jędrzejczyk
skrzydłowa

Wiktoria Tarczyluk
skrzydłowa

Joanna Gadzina
skrzydłowa

Barbara Choromańska
obrotowa

Tatjana Trbović
obrotowa

Justyna Świerczek
rozgrywająca

Katarzyna Kozimur
rozgrywająca

Patrycja Świerżewska
rozgrywająca

Paulina Uścinowicz
rozgrywająca

Paulina Stapurewicz
rozgrywająca

Hanna Yashchuk 
rozgrywająca

Andrzej Niewrzawa
trener
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