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- Miasto zbiera laury za Mistrzostwa Europy w siatkówce na
siedząco, ale podziękowania należą się Wam: Integracyjnemu Klubowi Sportowemu Atak i
wszystkim kibicom, którzy dopingowali zmagania sportowców – stwierdził prezydent Jerzy Wilk.

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego prezydent Jerzy Wilk i wiceprezydent Marek Pruszak
spotkali się z przedstawicielami IKS Atak oraz z uczniami trzech elbląskich szkół, którzy wygrali
konkurs na najlepszy doping podczas odbywających się we wrześniu tego roku Mistrzostw
Europy w siatkówce niepełnosprawnych.
- Chcę Wam wszystkim podziękować za wasze zaangażowanie w oprawę tej imprezy
sportowej, a jednocześnie już dzisiaj zapraszam do włączenia się w organizację
przyszłorocznych Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco, które również odbędą się w
Elblągu – mówił prezydent Jerzy Wilk.
- Raz na 12 lat Mistrzostwa Świata mogą odbywać się w którymś z państw europejskich – dodał
Tomasz Woźny, prezes IKS Atak. - Mam tym większą nadzieje, że elblążanie pokażą całej
Polsce i światu, jak można się bawić na takiej imprezie.
Trzy szkoły, które wyróżniły się podczas wrześniowych mistrzostw – SP nr 19, Gimnazjum nr 7
oraz Gimnazjum nr 3 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – zostały dzisiaj wyróżnione
przez władze miasta. Placówki otrzymały czeki o wartości tysiąca zł. Pieniądze te szkoły
przeznaczą na działania związane ze sportem uczniowskim.
- Podziękowania należą się wszystkim elbląskim szkołom, których uczniowie zasiadali na
trybunach podczas mistrzostw – stwierdził Tomasz Woźny, prezes IKS Atak. – To m.in. dzięki
Wam codziennie mecze oklaskiwało blisko trzy tysiące osób. Taką edukację poprzez sport
widziałem podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Cieszę się, że u nas też to się dzieje, że
kibicujemy nie tylko pełnosprawnym sportowcom.
Wyróżnione szkoły otrzymały dodatkowo od klubu Atak medale Mistrzostw Europy oraz
specjalne certyfikaty i piłki do siatkówki, którymi rozgrywano mecze podczas mistrzostw.
- Dziękuję panu prezydentowi i klubowi Atak za możliwość uczestniczenia w tych mistrzostwach
– stwierdziła Aleksandra Nieżurawska, dyrektorka SP nr 19. – Podczas takich imprez młodzi
ludzie uczą się kibicować.
Przy okazji spotkania wiceprezydent Marek Pruszak poinformował, że już w listopadzie przy
prezydencie miasta zostanie powołany komitet organizacyjny Mistrzostw Świata, które odbędą
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się w czerwcu przyszłego roku. Wydarzenie to będzie połączone z 777 rocznicą powstania
miasta Elbląga.
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