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Turbinalia, Dzień Dziecka w dwóch odsłonach i Bieg Piekarczyka, to trzy imprezy które w
najbliższym czasie czekają elblążan. Program i atrakcje każdego wydarzenia przedstawiano
dziś podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.
- Przed nami kilka różnorodnych imprez, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł znaleźć coś
dla siebie. Po pierwsze Turbinalia, po drugie XI Bieg Piekarczyka, który na stałe wpisał się w
kalendarz imprez sportowych, w biegu głównym wystartuje ponad 960 osób i wreszcie Dzień
Dziecka z licznymi atrakcjami dla najmłodszych. Do organizacji Dnia Dziecka przyłącza się
ponownie Klub Concordia - mówił prezydent Wróblewski - Na wszystkie wydarzenia serdecznie
zapraszam - dodał prezydent
TURBINALIA
PROGRAM TURBINALIÓW
- Od kilku lat studenckie juwenalia w elbląskiej PWSZ nazywane są Turbinaliami. W tym roku
impreza odbywa się przy współudziale prezydenta Elbląga i wsparciu miasta. Rada studentów
zadbała o program, który będzie dwudniowy. 30 maja odbędzie się przemarsz ulicami Elbląga,
przekazania kluczy do miasta studentom, a na posesji uczelni odbędzie się grilowanie - mówiła
Iwona Kijowska prorektor PWSZ
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- Drugi dzień, 31 maja, będzie dniem koncertowym, kosmiczne Turbinalia odbędą się przy Al.
Grunwaldzkiej 137, wystąpią trzy lokalne zespoły oraz MESAJAH z zespołem - informowała
Weronika Wójcik przewodnicząca Rady Studentów
BIEG PIEKARCZYKA
http://www.elblag.eu/index.php/sport-73920/13450-ostatnia-szansa-by-zapisac-sie-na-biegpiekarczyka
- To już XI edycja naszego Biegu, do którego na samym początku zgłosiło się około 120 osób,
w tej edycji mamy już 960 startujących, w tym 674 mężczyzn i 224 kobiety. Najmłodszy
uczestnik ma pół roku, najstarszy 74 lata - przywoływał statystyki Marek Kucharczyk zastępca
dyrektora MOSiR - W ramach imprezy odbędą się biegi drużynowe i bieg dla dzieci, wystartują
też przedstawiciele miast partnerskich - informował Kucharczyk
DZIEŃ DZIECKA - PLAKAT
- 1 czerwca br. od 12 do 16 zapraszamy na Plac Kazimierza Jagiellończyka, gdzie Departament
Promocji Kultury i Turystyki wraz z MDK przygotowali liczne atrakcje. Na Placu staną trzy
namioty, gdzie dzieci znajdą fajne zabawy. Na imprezie spotkać będzie można szczudlarzy i
maskotkę Piekarczyka. Swój udział zapowiedziały służby mundurowe - policja, straż miejska i
straż pożarna. Będą też kucyki ze stajni Lipniki, pod opieką instruktorów będą też przejażdżki
konne - wyliczała Barbara Szyłak z Departamentu Promocji Kultury i Turystyki
- Swój program podczas Dnia Dziecka będzie miał Młodzieżowy Dom Kultury. Wystąpią
Szalone i Szalone Małolaty, na scenie zaprezentują się też zespoły dziecięce i młodzieżowe,
finaliści wydarzenia "Piosenka z humorem", na scenie odbędzie się także konkurs tańców
nowoczesnych - mówiła Edyta Lichacz dyrektor MDK
DZIEŃ DZIECKA Z CONCORDIĄ
- Nasz klub ma już 32 lata, ale naszą imprezę organizujemy dopiero po raz drugi, w ten sposób
przedłużamy Dzień Dziecka. Naszą imprezę wzorujemy na organizaowanym niegdyś przez
harcerzy Piegusie. Podczas wydarzenia będzie można zbierać specjalne żetony, które
wymieniać będzie można na żetony. Będą też tak lubiane przez dzieciaki dmuchańce - mówił
Marek Burkhardt dyrektor klubu Concordia
http://www.elblag.eu/index.php/sport-73920/13457-slonikowy-dzien-dziecka-z-concordia-2
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