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INFORMATOR MIEJSKI
Ul. Szarych Szeregów będzie jak nowa

Budżet Obywatelski 2020. Za nami pierwszy
krok

Rusza odnowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów.
Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu
obywatelskiego oraz środków Departamentu Zarządu Dróg
w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.
Na to przedsięwzięcie Prezydent Witold Wróblewski złożył
również wniosek o doﬁnansowanie w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.

14 czerwca br. zakończyło się przyjmowanie wniosków do
przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Elblążanie
znów stanęli na wysokości, szczególnie przed końcem
przyjmowania wniosków, składając okrągłą liczbę 80
propozycji, które uważają za potrzebne do realizacji...
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Lato w mieście

Centrum Rehabilitacji

Wzorem lat ubiegłych samorząd we współpracy z miejskimi
instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
przygotowali bardzo bogatą ofertę imprez oraz
bezpłatnych zajęć sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również
dla mieszkańców i turystów, którzy w wakacje odwiedzą
Elbląg. Zapraszamy do udziału. Z pewnością w tej
różnorodnej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

B u d y n e k S P Z O Z C e n t r u m Re h a b i l i t a c j i p r z y
ul. Królewieckiej już wkrótce zmieni szatę. To za sprawą
pozyskanego doﬁnansowania unijnego w ramach projektu
pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum
Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii”.
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Gruszki na wierzbie w ogrodzie „Polityki”

„Biały Krzyż” w Gdańskim NOT

Kolejne „Ogrody Polityki” za nami. Biblioteka Elbląska
stara się jak może, a że za dużo nie może to ranga imprezy
spada. Wśród sponsorów zabrakło Grupy „Lotos”, na
szczęście na sali pojawił się niedawny Prezes Spółki Paweł
Olechnowicz, który jak zawsze z szelmowskim humorem
skomentował swoje aresztowanie stwierdzając, że
Prokuratura dostała karnego, a on oczekuje zwrotu
zegarka.

Gdański oddział Naczelnej Organizacji Technicznej na ulicy
Rajskiej to nie tylko miejsce spotkań techników ale i jedno
z centrów życia kulturalnego gdańskiej starówki. 2 lutego
tego roku w sali kinowej odbyła się III Gala Fundacji
„Przemek Dzieciom” prowadzona przez Przemka
Szalińskiego. Specjalnym gościem Gali był zespół
„Czerwone Gitary”.
Strona: 8

GALERIA: Biały Krzyż w Gdańskim NOT
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Ul. Szarych Szeregów będzie jak nowa
Rusza odnowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów. Inwestycja realizowana
jest ze środków budżetu obywatelskiego oraz środków Departamentu
Zarządu Dróg w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.
Na to przedsięwzięcie Prezydent Witold Wróblewski złożył również
wniosek o doﬁnansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres inwestycji obejmuje: wymianę i wzmocnienie nawierzchni
bitumicznej jezdni oraz remont chodników na odcinku od ul. Wybickiego do
ul. Gen. Andersa. Wykonawcą jest ﬁrma Eurovia SA. Koszt robót wynosi
1 025 000 zł. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie
związane z regulacją krawężników i wymianą nawierzchni chodników na
kostkę betonową. Prace związane z wymianą nawierzchni jezdni planowane
są na lipiec br.
W związku z robotami wprowadzona na odcinku od ul. Wybickiego do
ul. Andersa została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - jezdnia
została zawężona, wprowadzono ograniczenie prędkości do 30km/h oraz
zakaz wyprzedzania.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno kierujących
pojazdami jak i pieszych.

Budżet Obywatelski 2020. Za nami pierwszy krok
1 4 c z e r w c a b r. z a k o ń c z y ł o s i ę p r z y j m o w a n i e w n i o s k ó w
do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Elblążanie znów stanęli na
wysokości, szczególnie przed końcem przyjmowania wniosków, składając
okrągłą liczbę 80 propozycji, które uważają za potrzebne do realizacji.
W tej liczbie jest 12 pomysłów na zadania ogólnomiejskie i 68 zadań
w poszczególnych okręgach. Tak jak w poprzednim roku pewnym
wyzwaniem dla mieszkańców chcących zgłosić swój pomysł było zebranie
odpowiedniej liczby głosów wspierających wniosek. Ten zapis przyjęty w
całej Polsce przez ustawodawcę nieco ograniczył liczbę przekazywanych
pomysłów.

30 sierpnia wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione będą
mieli jeszcze możliwość odwołania.

Głosowanie na ﬁnał
Samo głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów planowane
jest od 23 września do 20 października.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli swoje propozycje do
Budżetu Obywatelskiego. Dziękuję tym bardziej, że złożenie wniosku
wiązało się dodatkowo z zebraniem głosów poparcia, a tym samym
mieszkańcy musieli wykazać się większą determinacją i aktywnie
Przypomnijmy
przekonywać do swoich propozycji. Mam nadzieję, że jak najwięcej
W przyszłorocznej puli mam zabezpieczone 3.100.200 zł i jest to kwota pomysłów zostanie ostatecznie zatwierdzonych i już dziś gorąco zachęcam
obligatoryjna, która stanowi 0,5% wydatków Gminy Miasta Elbląg zawartej wszystkich elblążan do głosowania– mówił Witold Wróblewski prezydent
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Budżet Elbląga.
Obywatelski, jak zawsze jest podzielony na pięć okręgów, na które przypada
500 tys. zł oraz na zadania ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 600 tys.
200 zł. W ramach okręgów wyborczych i na zadania ogólnomiejskie
przewidzieliśmy po 50 tys. zł na projekty miękkie, a kwota złożonego wniosku
nie powinna przekraczać 25 tys. zł.

Teraz nasz ruch
Teraz do pracy przystępują miejscy urzędnicy. Ich zadaniem będzie ocena
formalna i merytoryczna wniosków. Urzędnicy będą analizować zasadność
wniosku, to czy jego ewentualna realizacja ma miejsce na gruntach
miejskich oraz czy zadanie mieści się w zabezpieczonej kwocie Budżetu
Obywatelskiego. Do 23 sierpnia br. opublikowana zostanie lista pozytywnie
zaopiniowanych wniosków do realizacji. Tuż przed końcem wakacji, od 26 do
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Lato w mieście
Wzorem lat ubiegłych samorząd we współpracy z miejskimi instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi przygotowali bardzo bogatą ofertę
imprez oraz bezpłatnych zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla mieszkańców i turystów,
którzy w wakacje odwiedzą Elbląg. Zapraszamy do udziału. Z pewnością
w tej różnorodnej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Imprezy 21-23.06.2019 Dni Elbląga
ź 29 czerwca godz. 10:00-13:00 - III Wojewódzki Przegląd Twórczości
Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Lokalizacja: Stary Rynek.
Organizator Lazarus.
ź 30 czerwca godz. 16:00-18:00 - „Rozbójnicy na ulicy” -Spektakl
uliczny Teatr Delikates "Przygody Wieśka i Cześka". Lokalizacja: przed
Ratuszem Staromiejskim. Organizator Spółdzielnia Socjalna IDEA.
lipiec-sierpień (soboty)
ź Kino pod chmurką - cykl plenerowych pokazów ﬁlmowych Lokalizacja:
Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej.
ź 7 lipca godz. 17.00 Koncert pt. „Wieczór piosenek poważnych
i niepoważnych” wykonawcy: aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblągu. Lokalizacja: Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 12 lipca godz.17:00 Koncert „Quel diable d'homme” - Mój Boże co za
Diabeł wykonawcy: Théâtre d'Épicure (Francja). Lokalizacja:
Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 14 lipca godz. 17:00 Koncert „Kim jest Opera?” Lokalizacja:
Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 21 lipca godz. 17:00 koncert „electrokatharsis OSKARA MIRA”
Lokalizacja: Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 28 lipca godz. 9:00-18:00 Garmin Iron Triathlon. Lokalizacja: Stare
Miasto.
ź 28 lipca godz. 17:00 Koncert „Andre & The Giants” Lokalizacja:
Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 28 lipca godz. 16:00-18:00 Rozbójnicy na ulicy, Spektakl uliczny:
Teatr Clowna Feliksa "Ale cyrki" Lokalizacja: przed Ratuszem
Staromiejskim. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Idea.
ź 4 sierpnia godz. 17:00 Koncert „Wieczór piosenek niepoważnych
i poważnych” w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.
Lokalizacja: Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 11 sierpnia godz. 17.00 Koncert „Późna opowieść o wczesnej jesieni”
Lokalizacja: Bażantarnia. Organizator ETK.
ź 18 sierpnia godz. 16:00-18:00 Rozbójnicy na ulicy, Spektakl uliczny:
Teatr Barnaby "Calineczka". Lokalizacja: przed Ratuszem
Staromiejskim. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Idea.
ź 25 sierpnia godz. 16:00-18:00 Spektakl uliczny: Teatr Małe Mi
"Fintikluszki", Lokalizacja : przed Ratuszem Staromiejskim.
Organizator: Spółdzielnia Socjalna Idea
ź 30 sierpnia- 1 września XIV Elbląskie Święto Chleba. Lokalizacja:
Stare Miasto
„Wakacje z MOSiR-em 2019”
ź TURNIEJ STREETBALL - 04.07.2019 godz. 11:00-14:00. Turniejów
koszykówki ulicznej przeznaczony dla dzieci i młodzieży, który odbędzie
się na boiskach mieszczących się na torze łyżwiarsko-wrotkarskim
„Kalbar” przy ul. Agrykola.
ź TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO- 10.07.2019 godz. 10:00 -14:00 oraz
08.08.2019 godz. 10:00 -14:00. Dwa turnieje tenisa stołowego dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które odbędą się na hali lodowiska
MOSiR przy ul. Karowa 1.
ź SOCCER CUP - 24.07.2019 godz. 10:00 – 14:00 oraz 21.08.2019 godz.
10:00 – 14:00. Dwa turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów rozgrywanych na boiskach
mieszczących się na torze łyżwiarsko-wrotkarskim „Kalbar” przy
ul. Agrykola.
ź RODZINNY FESTYN WAKACYJNY - 07.07.2019 godz. 11:00 – 16:00.
Festyn sportowy zarówno dla najmłodszych mieszkańców Elbląga jak
i całych rodzin. W programie gry i zabawy, konkursy, konkurencje
sportowe. Festyn odbędzie się na torze łyżwiarsko-wrotkarskim
„Kalbar” przy ul. Agrykola.
ź TURNIEJE PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ - 21.07.2019 godz. 9:00 oraz
18.08.2019 godz. 9:00. Dwa turnieje plażowej piłki siatkowej
organizowane na boisku przy Tawernie Tortuga - Bulwar Zygmunta

Informator miejski
Augusta. W pierwszych zawodach miłośnicy siatkówki plażowej zagrają
o Puchar Prezydenta Elbląga, natomiast w sierpniu rywalizować będą
o Puchar Dyrektora MOSiR.
Wycieczki rowerowe
ź 30.06.2019 godz. 10:00. Wycieczka rowerowa - GreenVelo okolic
Elbląga. Start z polany z wiatami w Bażantarni. Dystans 24 km.
Zakończenie wycieczki przy CH Ogrody. Czas trwania wycieczki około
3 godzin.
ź 28.07.2019 godz. 10:00. Wycieczka rowerowa - Karciany Kamień.
Start z pętli tramwajowej na ulicy Ogólnej. Dystans 33 km. Zakończenie
wycieczki na Placu Słowiańskim. Czas trwania wycieczki około 4 godzin.
ź 11.08.2019 godz. 10:00. Wycieczka rowerowa - Elbląskie Formy
Przestrzenne. Start spod Galerii El. Dystans 15 km. Zakończenie
wycieczki na Placu Słowiańskim. Czas trwania wycieczki około 3 godzin.
Strefa gier i zabaw od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
ź Hala lodowiska MOSiR, ul. Karowa 1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
odbywać się będą przez cały okres wakacji, od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 – 15:00 z wyłączeniem terminów przeznaczonych na
turnieje. Uczestnicy zajęć do dyspozycji będą mieli: stoły do
cymbergaja, stoły do piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki
nożnej, stoły do tenisa stołowego oraz boisko do mini koszykówki.
ź AQUATHLON - 31.08.2019 r. godz. 10:00 - CRW Dolinka, ul. Moniuszki
25 w Elblągu. Zawody w pływaniu i bieganiu dla dzieci i młodzieży.
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku od 4 do 12 lat.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu,
Współorganizatorzy: Departament Sportu i Rekreacji UM w Elblągu,
Elbląski Szkolny Związek Sportowy, Szkoła Pływania „Maluchy Pływają”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mosir.elblag.eu
Biblioteka Elbląska – wydarzenia organizowane w okresie letnim
ź 26.06.2019 godz.12:00. Spotkanie w „Klubie Małych pszczółek”
pt. „Wakacje nad morzem” w oparciu o opowiadanie Nadii Berkane Filia nr 1, ul. Brzeska 5.
ź 27.06.2019 godz.17:00. Spektakl dla dzieci pt. „Tajemnica kina”
w wykonaniu Teatru MINIATURA z Gdańska - Biblioteka Elbląska,
ul. św. Ducha 3-7 Sala "U św. Ducha".
ź 27.06.2019 godz. 12:00. Spotkanie z cyklu „Rozmowy nie tylko
o literaturze'' na temat spotkania „ 5 sposobów na poprawę pamięci
seniora” - Filia nr 1, ul. Brzeska 5.
ź 28.06.2019 godz. 18:00. Spektakl dla dorosłych „Nie wierzę w śmierć”
w wykonaniu Teatru Miniatura z Gdańska -Biblioteka Elbląska,
ul. św. Ducha 3-7 Sala "U św. Ducha".
ź 29/30.06.2019 start:19:00 koniec: 9:00. Komiksowa Noc
z detektywem Misiem Zbysiem - Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ,
ul. Zamkowa 1.
ź 08.07-30.09 Wystawa prac Larysy Niteckiej w minigalerii Rudy Kot
w ramach cyklu „Pasje małe i duże” - Filia nr 4, ul. Ogólna 59,
wernisaż 11.07.2019 godz.17:00.
ź Cykl zajęć dla seniorów "Rozsmakuj się w tradycji" wakacyjne czwartki
– 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08 i 22.08, godz. 16:30.
ź Biblioteczne podwórka - trzy plenerowe spektakle teatralne dla dzieci
przygotowane przez Objazdowy Teatr Vaśka z Torunia oraz pikniki
rodzinne. 29 czerwca 2019, godz. 13:00-16:00 - Park Traugutta,
27 lipca 2019, 13:00-16:00 Osiedle na Jarem, 31 sierpnia 2019,
13:00-16:00 Osiedle Zatorze.
ź Manga Week - 5-10.08.2019, poniedziałek- piątek 9:00– 15:00, sobota
15.00- 20.00 - Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ, ul. Zamkowa
Wakacje w bibliotece od 1 lipca – 30 sierpnia 2019
Biblioteka Młodego czytelnika BULAJ, ul. Zamkowa 1
ź ”Podróże przez Azję” poniedziałek – piątek, godz. 12:00-14:00 – zajęcia
dla dzieci.
ź czwartki- 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 1.08, 22.08 oraz 29.08.2019
godz. 15:30-17:00 – zajęcia dla młodzieży, Filia nr 1, ul. Brzeska 5.
ź "Wakacje z Bolkiem i Lolkiem" - wtorki, czwartki godz. 12:00-14:00. Filia
nr 3, ul. Piłsudskiego 17
ź "Co Ty na to, aby w bibliotece spędzić lato ?" - wtorki, czwartki lipca godz.
11:00 - 13:00. Filia nr 4, ul. Ogólna 59.
ź "Granie na dywanie"- wakacyjne rozgrywki gier planszowych dla dzieci,
wtorki, środy godz. 11:00-13:00. Filia nr 5 „Kostka”, ul. J. Wybickiego 20.
ź "Wakacje z KOSTKĄ" wtorki, środy i czwartki, godz. 12:00 – 14:00. Filia nr
6, ul. Słoneczna 29-31
ź "W siedmiomilowych butach przez bajkowy świat" -wtorki, czwartki
godz.12:00 -14:00. Filia nr 7 CYBERIADA, ul. Hetmańska 16-22
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Muzyczne wakacje z Cyberiadą - „Muzyka w nas bryka”. Lipiec, wtorki – Elbląska Orkiestra Kameralna
02.07, 09.07, 16.07, czwartki - 04.07, 11.07, 18.07
ź VI Festiwal „Muzyka Polska na Warmii i Żuławach”. 06.07.2019 (sobota),
w godz. 11:00-13:00.
Katedra pw. św. Mikołaja w Elblągu: 16:30 – otwarta próba generalna,
godz. 20:00 - koncert. Wykonawcy: Marek Moś – dyrygent, Katarzyna Moś –
śpiew, Mateusz Kołakowski – instrument klawiszowy, Mateusz Moś –
Galeria EL – zestawienie imprez w okresie czerwiec – sierpień
skrzypce, Elbląska Orkiestra Kameralna.
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w sezonie letnim
ź Do 23 czerwca „Mieczysław Wiśniewski (1929 – 2018). Wystawa
Retrospektywna.
ź 21.06 – 31.08.2019 od wtorku do niedzieli, w godz. 10:30 – 17:30 Strefa chillout.
ź 21 czerwca godz. 20:00- Elbląskie Święto Muzyki – impreza muzyczna
organizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? we współpracy ź 25.06.2019, godz. 17:00 Spotkanie z cyku „Lemoniada u sióstr Horn”:
z Galerią EL. Miejsce wydarzeń– Stare Miasto (16:00 – 20:00). Finał
Kamienica pod Wielbłądem.
imprezy 20:00 w Galerii EL.
ź 03.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019, 24.07.2019, 31.07.2019,
07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019, 28.08.2019, godz. 11:00 –
ź 22 czerwca godz.10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Ciało w rysunku” –
13:00 „Wakacje w Muzeum” – zajęcia warsztatowe skierowane do
warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Zbigniew Chrostek. Lokalizacja:
dzieci i młodzieży.
Galeria EL.
ź 29 czerwca godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Port elbląski - motywy ź 09.07.2019, godz. 17:00 Spotkanie z cyku „Lemoniada u sióstr Horn”:
Rodzina Horn.
marynistyczne w rysunku”– warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Karolina
Kardas. Lokalizacja: Stare Miasto (w razie niepogody Galeria EL).
ź 23.07.2019, godz. 17:00 Spotkanie z cyku „Lemoniada u sióstr Horn”:
Pranie, prace domowe.
ź 30 czerwca godz.10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Hurt & detal –
inwentaryzacja elbląskiej starówki” – warsztaty graﬁczne. Prowadzenie ź 06.08.2019, godz. 17:00 Spotkanie z cyku „Lemoniada u sióstr Horn”:
Ada Kamińska. Lokalizacja: Stare Miasto (w razie niepogody Galeria EL).
Spacery po mieście.
ź 20.08.2019, godz. 17:00 Spotkanie z cyku „Lemoniada u sióstr Horn”:
ź 04 lipca godz. 18:00 Galeria Laboratorium | CS Galeria EL - Wernisaż
Kasyno i Loża.
wystawy Halina Różewicz-Książkiewicz „Ślad wędrówek”.
ź 03.09.2019, godz. 17:00 Spotkanie z cyku „Lemoniada u sióstr Horn”:
ź 04 lipca godz. 18:00 - XXX Salon Elbląski – wernisaż wystawy
Lalki.
zbiorowej elbląskich artystów.
Młodzieżowy Dom Kultury
ź 06 lipca godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Graﬁka na tkaninie” –
Zarówno w budynek przy ul. Bema 37, jak i Warszawskiej 51 w okresie
warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Janusz Kozak.
odbywać się będą różnorodne zajęcia muzyczne, plastyczne,
ź 13 lipca godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Jak z żurnala” – warsztaty wakacji
taneczne dla dzieci i młodzieży w tym między innymi: Kolorowy raj
graﬁczne. Prowadzenie Aleksandra Trościankowska. Lokalizacja:
artystyczny, Łamigłówki i planszówki, Nauka gry na perkusji, gitarze,
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
ź 20 lipca godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Galopujące rysunki, czyli saksofonie, trąbce, Muzyka Dawna, Akademia Malucha, Gry i zabawy na
świeżym powietrzu Zajęcia sensoryczne: eksperymenty z cieczką
jak nadążyć za słowami.” – warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Helena
nienewtonowską, tworzenie baniek mydlanych, zabawy z masami
Wojciechowska.Lokalizacja: Stare Miasto (w razie niepogody Galeria
EL).
plastycznymi, Piosenka w teatrze, Street Dance, Animacja poklatkowa,
ź 27 lipca godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Pozdrowienia z Elbląga II” Architektura, czy Klub Multimedialny. Szczegółowa informacja na temat
wakacyjnych zajęć znajduje się na stronie MDK - www.mdk.elblag.pl
– warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Ada Kotyńska. Lokalizacja: Stare
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Miasto (w razie niepogody Galeria EL).
ź 21-28.06.2019 godz. 9:00 - 14:00 i 16:00 – 19:30 Zajęcia
ź 03 sierpnia godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Spotkanie z graﬁką
rekreacyjno-sportowe w ramach pracy MOS – piłka ręczna, piłka
warsztatową” – warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Bogdan Kiliński.
siatkowa, koszykówka, judo, karate, triathlon, MTB, lekko atletyka.
Lokalizacja: Pracownia Plastyczna Ryt, ul. Studzienna 26b.
ź 21-28.06.2019 oraz 20-30.08.2019 godz. 9:00 - 12:00 Zajęcia nauki
ź 10 sierpnia godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Bioinspiracje” –
i doskonalenia jazdy na wrotkach. Zajęcia ogólno-sportowe - Tor
warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Janusz Kozak. Lokalizacja: Stare
wrotkarski ul. Agrykola Hala MOS ul. Kościuszki.
Miasto (w razie niepogody Galeria EL).
ź 22-30.08.2019 godz. 9:00 - 12:00 -Zajęcia rekreacyjno-sportowe
ź 17 sierpnia godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Brama Targowa
w ramach pracy MOS – koszykówka. Hala MOS ul. Kościuszki.
w perspektywie” – warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Karolina Kardas.
Lokalizacja: Stare Miasto (w razie niepogody Galeria EL).
ź 24-30.08.2019 godz.9:00 - 12:00 - Zajęcia rekreacyjno-sportowe
w ramach pracy MOS – MTB.
ź 25 sierpnia godz. 10:00 – 13:00. SZKICOLOGIA „Płaszczyzna, kolor,
linia – ku syntezie form” – warsztaty graﬁczne. Prowadzenie Ada
ź 27-30.08.2019 godz. 9:00 - 12:00 -Zajęcia rekreacyjno-sportowe
Kamińska. Lokalizacja: Stare Miasto (w razie niepogody Galeria EL).
w ramach pracy MOS – piłka ręczna, lekko atletyka, Hala MOS
ul. Kościuszki oraz obiekty sportowe przy ul. Saperów.
ź 31 sierpnia godz.12:00 – 18:00. SZKICOLOGIA – jednodniowa wystawa
podsumowująca cykl letnich warsztatów graﬁcznych. Lokalizacja:
ź 30.08.2019 godz. 10:00 - 11:30 Rodzinny festyn lekkoatletyczny,
Galeria EL.
biegi, skoki, rzuty -Obiekty sportowe przy ul. Saperów.
ź
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Centrum Rehabilitacji
Ponad 2,3 mln złotych doﬁnansowania na termomodernizację Centrum
Rehabilitacji.
Budynek SPZOZ Centrum Rehabilitacji przy ul. Królewieckiej już wkrótce
zmieni szatę. To za sprawą pozyskanego doﬁnansowania unijnego w ramach
projektu pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji
w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu,
wymianę zewnętrznej stolarki otworowej okiennej i drzwiowej,
modernizację źródła ciepła - węzła cieplnego poprzez wprowadzenie
rozwiązania pompy ciepła powietrze-woda OZE, nową instalację c.o
i wentylacji, modernizację systemu oświetlenia poprzez wymianę
tradycyjnych opraw na energooszczędne typu LED, a także instalację na
dachu ogniw fotowoltaicznych - montaż 32 szt. paneli.
- To kolejny bardzo ważny projekt unijny realizowany w Centrum
Rehabilitacji. W ubiegłym roku zakończyliśmy doposażenie placówki w
nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. W tym roku rozpoczynamy inwestycję,
dzięki której budynek zostanie ocieplony oraz zostaną w nim zastosowane
nowoczesne, energooszczędne instalacje – podkreśla Prezydent Witold
Wróblewski.
Łączny koszt projektu wynosi 2 755 835,52 zł, z czego unijne doﬁnansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego to 2 330 821,45 zł. Realizacja inwestycji potrwa do 31.12.2020
roku.

ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE
Fast - Nowoczesne Biuro Tłumaczeń
Nasza ﬁrma jest stosunkowo młoda- istniejemy na elbląskim rynku
tłumaczeń od prawie 4 lat. Przez ten czas zdobyliśmy grono stałych
klientów.
FAST to po prostu:
ź
ź
ź
ź

Naszą myślą przewodnią jest zadowolenie klienta
z naszych usług.
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9:00-15:00
Punkt przyjmowania zleceń:
ul. Łączności 3

Fachowo – tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
Atrakcyjnie – wszystkie języki europejskie i pozaeuropejskie
Szybko – dokumenty urzędowe zwykle tłumaczone są w ciągu 1-2 dni roboczych
Tanio – ceny niższe od tych, które oferują internetowe biura tłumaczeń

GALERIA: Gruszki na wierzbie w ogrodzie „Polityki”

Telefon komórkowy 510 787 066
e-mail: tlumaczenia@ﬁrmafast.eu
www.ﬁrmafast.eu
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Gruszki na wierzbie w ogrodzie „Polityki”
władz gminy Trąbki Wielkie gdzie zamieszkuje, uzyskał kilkadziesiąt głosów?
A widząc, co spotkało Jana Redźmińskiego scenariusz taki nie jest
nieprawdopodobny. Nie jest bowiem tajemnicą, że pana Jerzego Wilka
sympatią nie darzy jego sejmowy kolega specjalizujący się od lat w dbaniu
o prezencję prezesa partii rządzącej.
Pierwszą gruszką na wierzbie w ogrodzie polityki jest więc obietnica, że
elbląska kultura na zmianach personalnych w Grupie „Lotos” w wymiarze
sponsorskim nie straci.

Kolejne „Ogrody Polityki” za nami. Biblioteka Elbląska stara się jak może,
a że za dużo nie może to ranga imprezy spada. Wśród sponsorów zabrakło
Grupy „Lotos”, na szczęście na sali pojawił się niedawny Prezes Spółki
Paweł Olechnowicz, który jak zawsze z szelmowskim humorem
skomentował swoje aresztowanie stwierdzając, że Prokuratura dostała
karnego, a on oczekuje zwrotu zegarka.
Jak widać czas sprawiedliwości w polskim sądownictwie nie nastał ale akurat
o sądownictwie w tym roku nie deliberowano zbyt wiele, czego być może
można żałować właśnie przez unikalną możliwość skonfrontowania
najnowszych doświadczeń czołowego elbląskiego managera z poglądami
teoretyków.

Ocena polskiej transformacji ostatnich 30 lat to kolejny wirtualny owoc
pomieszania z poplątaniem. Dyskutanci panelu doszli do dziwnej konstatacji,
że polscy wyborcy nie dorośli do demokracji skoro dali się przekupić „500
Plus” i „13 emeryturą ”. Słuchając wywodów owej ekwilibrystyki
semantycznej zacząłem się zastanawiać czy zdaniem uczestników panelu
obywatel ma służyć Państwu czy Państwo ma służyć obywatelowi? Jeśli
Obywatel ma służyć Państwu to mamy państwo totalitarne, które wielu z nas
zna z autopsji. Jeśli zaś to Państwo ma służyć Obywatelowi to winno swoje
funkcje wobec niego realizować jak najmniejszym kosztem, a nie jest dla
nikogo tajemnicą, że oba te programy ﬁnansuje budżet złożony z danin nas
wszystkich i że są one niczym innym jak zwrotem owych składek i podatków
skierowanych do pewnych grup uznanych przez Jarosława Kaczyńskiego za
jego potencjalnie najliczniejszy elektorat. Hitler, Stalin, Piłsudski
i Jarosław Kaczyński – czy tak wygląda czwórka największych strategów
budujących obraz Polski po 1918 roku? Czy zmysł strategiczny Jarosława
Kaczyńskiego przerasta dokonania Lecha Wałęsy skoro Prezydent Stanów
Zjednoczonych Ameryki widzi w Polsce kraj decydujący o losach Europy? Czy
Polska i Polacy licznie rozrzuceni po Europie mogą stanowić przeciwwagę do
exitów, brexitów i secesji kruszących Unię Europejską od początku XXI wieku?

Nazwisko Pawła Olechnowicza nie pada przez przypadek ponieważ po jego
dymisji ze stanowiska prezesa Grupy „Lotos” podczas jednej z komisji Rady
Miasta odbyła się bardzo ciekawa wymiana zdań pomiędzy Dyrektorem
Biblioteki Elbląskiej, a ówczesnym radnym – panem Janem Redźmińskim.
Dyrektor Biblioteki pan Jacek Nowiński wyraził słuszną, jak widać, obawę
o stan elbląskiej kultury dotąd szczodrze ręką Pawła Olechnowicza Sobota to debata o propagandzie. Propaganda to słowo, które kojarzy mi się
z dwiema rzeczami – odstającymi uszami Jerzego Urbana i utworem „Miss
sponsorowanej.
propagandiss” nagranym przez Zbigniewa Hołdysa w 1983 na płycie
Pan Jan Redzmiński jako radny Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że pomimo „I Ching”. Niestety, uczestnicy panelu zamiast mówić o propagandzie,
dymisji naszego ziomka, polityka sponsorska spółki pozostanie dla naszego skoncentrowali się na szukaniu odpowiedzi jak z propagandą prowadzoną
miasta równie łaskawa. W tym roku „Grupa Lotos” nie sponsorowała w „TVPiS” przez Jacka Kurskiego walczyć. Była też bardzo ciekawa rozmowa
„Ogrodów Polityki”, a Jan Redźmiński nie jest członkiem Rady Miasta. o bańkach informacyjnych jakie wokół siebie tworzymy i o ich pękaniu
Nazwisko Jana Redźmińskiego nie pada tu przez przypadek - człowiek ten to w konfrontacji z faktami. Ale najciekawsze w tej debacie było wystąpienie
„krew z krwi i kość z kości” Prawa i Sprawiedliwości, a jego miejsce zajęła jednego z działaczy KOD-u, który przyznał, że woli żyć we własnej bańce
informacyjnej. Skojarzenie z „Kongresem Futurologicznym” napisanym
najsłynniejsza chyba „polityczna przechrzta” Elbląga Piotr Opaczewski.
przez Stanisława Lema w roku 1971 jest porażające i pokazuje jak ludzie
Ilość partii i ugrupowań, jakie Piotr Opaczewski zaszczycił swoją skromną „walczący o demokrację” halucynują się oparami własnej idei i jak odpadli
osobą, bije chyba rekordy i być może warto by było by oﬁcjalnie poprosić od rzeczywistości.
o umieszczenie go w kategorii politycznego woltyżera lub
najskuteczniejszego „dożłobowca”na świecie. Ile razy nasz radny zmieniał Ogrody Polityki nieco straciły na polocie artystycznym – kwestia ceny
poglądy, nie zliczy już chyba żaden ziemski buchalter. Nie wiadomo czy liczbę i sponsorów. Ale można z przyjemnością powiedzieć, że po raz pierwszy ich
tę zna jakiś buchalter nadprzyrodzony ponieważ Pan Opaczewski kilka lat publiczność przestała być „zadęta politycznie” i zaczęła słuchać głosu
temu zadeklarował się jako osoba niewierząca w żadnego z pięciu Panów krytycznego wobec ich własnych poglądów. Kilka lat temu podczas rozmowy
Bogów naszej planety. Ale być może wraz z oświeceniem politycznym nasz o „sprawie kulawego” publiczność „wyklaskała” moje pytanie zmierzające
radny doznał nawrócenia – jeśli tak, to z pewnością zasługę za odszukanie do ustalenia czy zasada domniemania niewinności jeszcze ma w Polsce
owej zbłąkanej duszy Niebieski Rachmistrz zapisze naszemu bratu w wierze - znaczenie. Po wyroku Sądu Apelacyjnego, który uniewinnił „Kacprów”
Jarosławowi. Czy będzie to Jarosław Gowin czy Jarosław Kaczyński ludzkim i „Kulawego” od zarzutu podwójnego zabójstwa miałem przyjemność
rozumem objąć się już nie da ponieważ proces ustalania list kandydatów jest rozmawiać z prowadzącym tamten panel dziennikarzem, który przeprosił
mnie za swoje napastliwe wobec mnie zachowanie. Dziennikarze „Polityki”
słodką tajemnicą obu tych zacnych mężów stanu.
mają swoją klasę i potraﬁą przeprosić, niestety nie potraﬁą tego zrobić nasi
Przywołanie swoistej politycznej zdrady, oﬁarą której padł Jan Redźmiński lokalni „intelektualiści” tak zamknięci we własnych przekonaniach jak Ijon
nie jest przypadkowe ponieważ uczestnicy tegorocznych Ogrodów starali się Tichy był nafaszerowany halucynogenami.
znaleźć odpowiedź na pytanie jak pokonać Prawo i Sprawiedliwość w
najbliższych wyborach. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – jeśli Czy jest nadzieja, że bańki informacyjne da się przekłuć jest realna czy jest
Jarosław Kaczyński dopuści do tego by ludzi tworzących trzon jego to kolejna gruszka na wierzbie w Ogrodzie „Polityki” pokaże czas i kolejna
ugrupowania zastępowali na czołowych miejscach list wyborczych edycja za rok, do udziału w której gorąco zachęcam bo frekwencja
przypadkowi „koalicjanci” z minipartyjek satelitarnych to jego partia sama w Elbląskich Kamieniczkach na kolana nie powalała. Szczególnie brakowało
się rozpadnie w pył i proch przy pierwszych symptomach nadchodzącej tam ludzi z okresu „burzy i naporu”.
recesji.
Czy studenci i wykładowcy PWSZ wyjechali już na wakacje czy sztuka
Paweł Kukiz, po zdradzie dziesiątek ludzi, którzy jako „Wo-JOW-nicy” kształtowania kompetencji w ich rozumieniu to unikanie debat i niechęć do
walczyli w wyborach prezydenckich o jego blisko 30 % wynik, znika z polskiej słuchania opinii innych, a nadzieja na ich gremialny kontakt z Ogrodami
sceny politycznej. Czy ktoś wyobraża sobie by Jerzego Wilka w roli kandydata „Polityki” to kolejna fantasmagoria?
Mariusz Lewandowski
do Sejmu zastąpił Andrzej Kobylarz, który kilka lat temu, kandydując do
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„Biały Krzyż” w Gdańskim NOT
Gdański oddział Naczelnej Organizacji Technicznej na ulicy Rajskiej to nie
tylko miejsce spotkań techników ale i jedno z centrów życia kulturalnego
gdańskiej starówki. 2 lutego tego roku w sali kinowej odbyła się III Gala
Fundacji „Przemek Dzieciom” prowadzona przez Przemka Szalińskiego.
Specjalnym gościem Gali był zespół „Czerwone Gitary”.
Prowadzącym koncert był dziennikarz programu pierwszego Polskiego Radia
Roman Czejarek, którego w początku roku 2017 gościliśmy w sali głównej
Elbląskiej Biblioteki, gdzie przeuroczo opowiadał o swojej drodze
zawodowej. W Gdańsku zobaczyliśmy jaki jest efekt tej drogi i jakie zaufanie
redaktor Polskiego Radia budzi wśród artystów, którzy za swój występ
w Gdańsku nie zainkasowali ani grosza apanaży. Naczelna Organizacja
Techniczna wynajęła Fundacji salę za zawrotną cenę jednego złotego plus
podatek VAT, a trójmiejscy hotelarze zakwaterowali artystów za darmo.
A na Gali oprócz wspomnianych „Czerwonych Gitar” wystąpili: Andrzej
Cierniewski, Kwartet Rampa, Zespół Tańca Brzucha Agadir, Piotr Polk oraz
Katarzyna Pakosińska, która brawurowo zadebiutowała w roli prowadzącej
aukcję fantów na rzecz Fundacji i to dzięki jej umiejętnościom oraz hojności
gości zgromadzono podczas koncertu ponad 30 tysięcy złotych.
Koncert otworzyła oczywiście minuta ciszy poświęcona śp. Pawłowi
Adamowiczowi Prezydentowi Miasta Gdańska, który od lat wspierał Fundację
w jej działaniach opartych na bardzo prostym pomyśle zaproszenia na
oddziały dziecięce trójmiejskich szpitali gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Od słowa do słowa lata mijały, a Fundacja „Przemek Dzieciom” stała się
marką gdańskiej dobroczynności bo jej działania nie opierały się nie na
pozyskiwaniu zawrotnych kwot i realizowaniu nic nie wnoszących
pozorowanych działań, ale na realizowanej z żelazną konsekwencją zasadzie
służby dzieciom i szukaniu wsparcia wśród darczyńców. Owa transparentność
i konsekwencja to klucz, który otwiera przez pasjonatami wszystkie drzwi
i sprawia, że na jej zaproszenia wpadają do Gdańska gwiazdy największego
formatu. Ale owa minuta ciszy nad zamordowanym Prezydentem Gdańska nie
była jedynym wzruszającym momentem bo absolutnie niczego na tym i wielu
innych koncertach nie da się porównać z wykonaną na żywo pieśnią „Biały
Krzyż”.
Piosenka napisana w 1968 była i pozostaje największym hołdem oddanym
„Żołnierzom Wyklętym” i przykładem, że raz na sto lat powstaje utwór
ponad miarę czasu.

GALERIA: Biały Krzyż w Gdańskim NOT

W sali NOT utwór wykonała w praktyce publiczność w pozycji stojącej.
W czasach, gdy mało kto staje przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”,
goście Fundacji „Przemek Dzieciom” pokazali ekstra klasę wykazując, że pół
wieku to nadal za mało by zapomnieć o tym co ów krzyż skrywał.
Piosenkę skomponował Krzysztof Klenczon na cześć swojego ojca Czesława,
żołnierza Armii Krajowej, który po wojnie walczył w antykomunistycznym
podziemiu niepodległościowym. W 1945 r. został zatrzymany przez UB,
potem przez 11 lat ukrywał się. Do rodziny powrócił jesienią 1956 roku.
Siostra gitarzysty wspomina, że „ojciec po powrocie do domu zamykał się
z synem w pokoju i całą noc opowiadał.”
Nie był to oczywiście jedyny przebój jaki poderwał słuchaczy ale mi
w pamięci na zawsze pozostanie ta wyjątkowa chwila i wyjątkowa pieśń,
której dopełnieniem może być „Pieśń Niepokorna” wyśpiewana przez „Budkę
Suﬂera” osiem lat później, a która pasuje do dzieła „Czerwonych Gitar” jak
ulał.
Wspólnotę budują chwile gdy wszyscy czujemy to samo. Gdańsk buduje
wspólnotę i każdy z jej członków znajduje w niej swoje zadania.
Gdańszczanie bezbłędnie odróżniają pasjonatów od wydrwigroszów
i z całego serca wspierają tych pierwszych myślą, mową i uczynkiem, a gdy
trzeba i milczeniem. Dzięki temu Gdańsk jest jedną z metropolii i miastem,
w którym każdy może łatwo się zadomowić. W Elblągu czegoś takiego, jak to
co się stało w Gdańskim NOT, brakuje. Gala Fundacji Elbląg to jednak tylko
małomiasteczkowa impreza dla wybranych i czasami bardziej dzieli niż łączy.
Nawet Koncert Noworoczny i wręczenie Nagród Prezydenta nie ma w sobie
takiego ładunku uczuć jakie niemal eksplodowały na sali organizacji
zrzeszającej, zdawać by się mogło, mało podatnych na uczucia techników
i inżynierów.
Trudne dni, jakie przeżył Gdańsk po zbrodni na jego prezydencie nikogo nie
pozostawiły obojętnym i podobnie jak katastrofa smoleńska na zawsze
zostaną w pamięci. Ale w mojej pamięci pozostanie to, w czym
uczestniczyłem w Gdańsku, a czego bardzo mi brakuje w Elblągu.
Mariusz Lewandowski

