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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej
gwiazdy wieczornej na niebie ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”
C.K.Norwid

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia:
spokoju, radości i wzajemnego zrozumienia.
Niech 2021 rok będzie wolny od trosk
i przyniesie to co najcenniejsze:
dobre zdrowie, pomyślność i spełnienie marzeń.
Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga

s. 9

Antoni Czyżyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Budżet 2021 - trudny, ale rozwojowy
kosztowałaby ok. 50 mln zł. Tak więc z utraconych dochodów możliwe
byłoby wybudowanie dwóch takich wiaduktów- podkreśla Prezydent Witold
Wróblewski.
Obecne zapowiedzi Rządu w sprawie kolejnych zmian w przepisach
prawnych spowodują dalsze zmniejszenie dochodów Miasta. To problem nie
tylko Elbląga, ale wszystkich samorządów. Szacuje się, że łącznie
samorządy lokalne stracą w 2021 roku ok. 2,5 mld zł.
- Aby nie zahamować rozwoju gospodarczego w mieście, a jednocześnie
wykorzystać możliwości pozyskania funduszy unijnych i rządowych,
planujemy emisję obligacji komunalnych w wysokości 18 mln zł. Da nam to
możliwość pozyskania dodatkowych kilkudziesięciu milionów złotych na
miejskie inwestycje. Ponadto planujemy dalszą spłatę rat kredytowych
wynikający z planu restrukturyzacji zadłużenia. Pragnę zaznaczyć, że
budżet na rok 2021 będzie trudny, ale rozwojowy. Jest to kolejny budżet,
który staramy się realizować tak, aby jego skutki w jak najmniejszym
stopniu dotyczyły mieszkańców. Nie sięgamy po proste środki w postaci
podwyżek. Szukamy możliwych rezerw. Budżet na 2021 zakłada jedynie
wzrost podatku od nieruchomości – tylko o wskaźnik inﬂacji. Nie zakładamy
Zbilansowanie budżetu miasta na rok 2021 nie było łatwe z uwagi na
jednak wzrostu innych podatków i opłat lokalnych w tym czynszu, śmieci,
zmniejszenie dochodów, spowodowane polityką Rządu, a także braki
czy cen biletów – zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.
pełnego ﬁnansowania zadań zleconych przez Państwo.
- To już kolejny rok, kiedy uszczuplane są budżety samorządów. Przypomnę
Państwu, że już przy konstrukcji budżetu na 2020r. nastąpiło bardzo duże
ograniczenie zadań, szczególnie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym,
na kwotę ok. 42 mln zł. Było ono następstwem głównie zmiany przepisów
prawnych, w tym: podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, obniżenia
dochodów w wyniku zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, podwyższenia
opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz w związku z brakiem
wystarczającego zabezpieczenia zadań oświatowych z subwencji
oświatowej. W trakcie roku budżetowego 2020 następował dalszy ubytek
w dochodach Miasta na kwotę ponad 50 mln zł., między innymi z tytułu
braku zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli od 1.09.2020 r. w wysokości
6%, zmniejszenia w trakcie roku subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji
dla niepublicznych placówek oświatowych, czy zmniejszenia wpływów
budżetowych wskutek istniejącego stanu zagrożenia epidemicznego
„COVID – 19". Łączny ubytek w dochodach, wskutek wprowadzonych przez
Rząd zmian ustawowych wynosi ok 100 mln zł. Biorąc pod uwagę
obowiązujące wartości inwestycji, budowa wiaduktu na Zatorze

Głosowanie nad przyjęciem budżetu odbędzie się na najbliższej sesji
Rady Miejskiej – 29 grudnia br.

Budżet 2021 w liczbach
Projekt budżetu na 2021 r. zakłada:
budżet w wysokości 737 722 260 zł,
dochody – 713 366 449 zł, tj. wzrost dochodów o 0,84% w stosunku
do przewidywanego wykonania 2020 r.
ź wydatki – 733 066 114 zł, tj. wzrost o 0,79% w stosunku
do przewidywanego wykonania 2020 r.
ź
ź

w tym:
ź wydatki majątkowe – 55 027 630 zł
ź wydatki inwestycyjne – 33 850 391 zł.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Nowa siatka połączeń autobusowych, nowe numeracje – od nowego roku
nastąpią zmiany w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej.
Celem tych zmian jest podniesienie jakości usług oraz dostosowanie
komunikacji do potrzeb mieszkańców.
- Praktycznie od 30 lat bazujemy na starym szkielecie komunikacji
miejskiej. On był od czasu do czasu korygowany, ale w tym czasie w Elblągu
zmieniło się bardzo dużo. W Zamechu nie pracuje już kilka tysięcy osób, a to
tam koncentrują się nadal główne osie komunikacji. Dlatego potrzebne są
zmiany. Są one wprowadzone w dobrym momencie. Umowy, które
zawieramy z nowymi przewoźnikami, będą obowiązywały przez 7 lat. Jest
więc szansa, aby zracjonalizować i przemyśleć działania związane
z komunikacją miejską. Linie tramwajowe pozostają bez zmian – podkreśla
Prezydent Witold Wróblewski.

długie linie autobusowe, jeżdżące przez całe miasto, czy wzmocnić jednak
sieć tramwajową, aby był to główny środek transportu, a autobusy dowoziły
pasażerów do miejsc, w których mogą się przesiąść - mówi Artur Bartnik,
dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu,
Wprowadzane zmiany poprzedzone zostały badaniami ruchu,
uwzględniają również uwagi mieszkańców.
- Dotyczy to np. zwiększenia możliwości dojazdu do Szpitala Miejskiego
poprzez poprowadzenie linii autobusowej ulicą Żeromskiego, będzie też
więcej możliwości dojazdu do Szpitala Wojewódzkiego. Uwzględnialiśmy
też prośby pracodawców, w tym dojazd do fabryk mebli, czy na Modrzewinę
- zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.
- Z pewnością zmiana tras będzie powodowała irytację, szczególnie osób
starszych, które na początku będą miały problemy z ich przyswojeniem.
Z góry za to przepraszamy, ale mamy nadzieję, że w przeciągu miesiąca,
dwóch wszyscy się do tych nowych tras przyzwyczaimy. Jeżeli będzie
potrzeba to będą one modyﬁkowane– podkreśla Janusz Nowak,
wiceprezydent Elbląga.

Oprócz nowej siatki połączeń autobusowych, nowej numeracji linii
autobusowych od 11 do 24, zmieni się także komfort jazdy zarówno dla
pasażerów, jak i kierowców.
- Stawiamy na nowoczesne autobusy, ekologiczne, klimatyzowane,
wyposażone w biletomaty obsługujące płatności bezgotówkowe, z kabinami
dla kierowców. Zakładamy dla przewoźników 10 miesięcy, jako okres
przejściowy na wprowadzenie takiego taboru – mówi Artur Bartnik, dyrektor
- Taka okazja zdarza się raz na kilka lat. Postanowiliśmy z niej skorzystać. Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.
System prosił się o zmiany. Dublujące się linie, autobusy często jeżdżące
stadami, a jednocześnie zmniejszająca się liczba pasażerów sprawiały, że
Szczegółowy schemat komunikacji miejskiej oraz
coś z tym należało zrobić. Stanęliśmy przed dylematem, czy utrzymywać
opisy nowych linii w specjalnej wkładce (str. 5, 6, 7, 8).
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Wsparcie dla placówek pomocowych
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

1920 op. rękawiczek jednorazowych
327 op. płynu do dezynfekcji rąk
42 op. koncentratu do dezynfekcji powierzchni
188 termometrów bezdotykowych
80 lamp antybakteryjnych
33 maty dekontaminacyjne
19 ozonatorów
39 sterylizatorów
15 dezynfekatorów
247 pulsoksymetrów
2 125 szt. testów antygenowych

Zakupiony sprzęt traﬁa do domów pomocy społecznej, środowiskowych
domów samopomocy, schroniska dla bezdomnych, ośrodka pomocy
społecznej oraz dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania zatrudnionych w ESPH „Lazarus" oraz w PCK.
Ponadto, w ramach projektu przeprowadzane są cykliczne testy COVID
(wymazy) wśród kadry placówek pomocy społecznej. Zostanie również
doposażone miejsce do ewakuacji, izolacji i kwarantanny osób bezdomnych
Ozonatory, termometry, pulsoksymetry, lampy antybakteryjne, testy w sprzęt, meble, AGD itp.
antygenowe, środki ochrony osobistej to tylko część wyposażenia, które
traﬁa do elbląskich placówek pomocowych, w ramach realizowanego Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku.
projektu pn. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu
przeciwdziałania COVID-19". Projekt warty jest prawie 1,8 mln złotych,
z czego prawie 1,7 mln pochodzi z doﬁnansowania unijnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie doraźnej ochrony życia i zdrowia oraz
zapewnienie bezpieczeństwa personelu i podopiecznych placówek pomocy
społecznej.
W ramach zadania zakupiono:
ź
ź
ź
ź

53 900 szt. maseczek
200 szt. półmasek
415 szt. przyłbic
734 szt. kombinezonów

Kolejne doﬁnansowanie na budowę żłobka i przedszkola

1,8 mln zł. doﬁnansowania z Programu Maluch otrzyma elbląski
s a m o r z ą d n a b u d o w ę n o w e g o ż ł o b ka i p r z e d s z k o l a p r z y
ul. Mielczarskiego na Zatorzu. Wcześniej na tę inwestycję Prezydent
Witold Wróblewski pozyskał prawie 5,9 mln złotych z pierwszej transzy
funduszu inwestycji lokalnych.

W budynku oprócz sal i zaplecza socjalnego znajdować się będą między
innymi pomieszczenia do gimnastyki, rytmiki, gabinety specjalistyczne
psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych,
terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również teren wokół
budynku, gdzie powstaną osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze
- Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi około 11 mln zł. Doﬁnansowanie żłobka.
z programu Maluch to bardzo dobra wiadomość, zmniejsza nasz udział
własny w tym przedsięwzięciu. Dzięki temu obecne Przedszkole nr 18, Budynek będzie nowoczesny i energooszczędny. Będzie wybudowany
którego budynek jest w złym stanie technicznym przeniesione będzie do w systemie prefabrykowanym drewnianym, wyposażony będzie
nowego obiektu. Powstanie również nowy żłobek, w którym utworzone w nowoczesne źródła pozyskania energii cieplnej. Realizacja inwestycji
zostaną trzy oddziały dla 60 dzieci – podkreślał podczas konferencji przewidziana jest na rok 2021, planowane otwarcie: styczeń 2022 r.
prasowej Prezydent Witold Wróblewski.
Inwestycja polegać będzie na budowie nowego obiektu (kompleksu) 23 grudnia Prezydent Witold Wróblewski podpisze umowę na
przedszkolno-żłobkowego metodą budownictwa modułowego. Obiekt opracowanie dokumentacji i wykonanie inwestycji. Zadanie zrealizuje
zaplanowano w miejscu istniejącego budynku przedszkola przewidzianego konsorcjum ﬁrm, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp.k.
do rozbiórki.
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Komputery dla elbląskich szkół średnich
98 tys. złotych doﬁnansowania otrzyma elbląski samorząd w ramach
programu „Aktywna tablica". Środki te przeznaczone zostaną na zakup
ok. 35 laptopów do 7 szkół średnich.
Nowy sprzęt traﬁ do: I LO, III LO, IV LO oraz Technikum w ZSEiO, Technikum
w ZSM, Technikum w ZSG oraz dla Branżowej Szkoły I stopnia w SOSW nr 1.
To trzeci program, z którego pozyskano środki na dodatkowe wyposażenie
do nauki zdalnej w elbląskich szkołach.
Wcześniej – dzięki doﬁnansowaniu w kwocie 263 tys. złotych z programów
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus zakupionych zostało prawie 100 laptopów
oraz 40 sztuk słuchawek nagłownych z mikrofonem dla uczniów szkół
podstawowych.

Program estetyzacji - nowe ławki i kosze na śmieci
Trwa realizacja programu estetyzacji miasta w zakresie doposażenia
w ławki i kosze uliczne. Zakończył się kolejny etap realizacji programu.
Dzięki niemu w przestrzeni publicznej zamontowanych zostało
205 nowych ławek oraz 160 koszy na śmieci.
Program estetyzacji miasta w zakresie doposażenia w ławki i kosze uliczne
to wspólny pomysł Prezydenta oraz Klubu Radnych KWW Witolda
Wróblewskiego. Radni wspólnie z urzędnikami i pracownikami Zarządu
Zieleni Miejskiej zrobili szczegółową analizę miejsc, w których są
i w których powinny być zamontowane nowe ławki.
- Jest to również odpowiedź na wnioski mieszkańców, którzy wielokrotnie
wskazywali na potrzebę doposażenia pieszych ciągów komunikacyjnych,
placów, parków, miejsc rekreacji oraz otoczenia budynków użyteczności
publicznej w nowe ławki i śmietniki. W ramach realizacji programu w tym
roku ustawionych zostało ok. 200 ławek i 160 koszy, zaś w kolejnych 3 latach
corocznie ok. 100 ławek i ok. 120-150 koszy W całym okresie realizacji
Programu – w latach 2019 – 2023 planuje się zakup i ustawienie W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowany został zakup i montaż
ok. 500 ławek oraz ok. 700 koszy – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski. kolejnych ławek i śmietników. Planuje się, że rocznie na realizację
programu przeznaczone będzie ok. 100 tys. zł.

Rusza modernizacja Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej
wejdą między innymi: rozbiórka ścian, częściowa wymiana stolarki
okiennej, wymiana posadzek, przebudowa sanitariatów i wymiana
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych- zaznaczał prezydent Elbląga
Witold Wróblewski.
- Czekamy na jak najszybsze przekazanie placu budowy i od razu
przystępujemy do działania. Mam nadzieję, że prace przebiegną szybko
i sprawnie – mówi Mariusz Soboń, wykonawca inwestycji.
Na wyposażenie zmodernizowanej ﬁlii Biblioteka Elbląska stara się
o dodatkowe środki ministerialne.
- Biblioteka Elbląska złożyła projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na wyposażenie, tak aby ono i wnętrza były koherentne
i służyły mieszkańcom, szczególnie w tych czasach, kiedy już wszyscy
bardzo chcą wyjść z domu i spotkać się gdzie indziej, niż w swoich czterech
ścianach – podkreśla Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.
Na realizację przedsięwzięcia wykonawca ma 4 miesiące, czyli do
07.04.2021 r.
Niech w nadchodzącym Nowym

Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni
bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1". Inwestycję
zrealizuje elbląska ﬁrma BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Mariusz
Soboń.
- Zadanie to realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na
inwestycję przeznaczonych jest około 420 tys. zł. Gratuluję wykonawcy
wygranego przetargu. Będzie to gruntowna przebudowa, w której zakres

20201 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje
sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych
pomysłów.
Redakcja
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Rusza rozbudowa i modernizacja Szpitala Miejskiego
modernizacji oddziałów: chirurgii dziecięcej, pediatrii, rehabilitacji
kardiologicznej oraz oddziału psychiatrycznego.
- Gratuluję wykonawcy. Myślę, że jest to bardzo dobra informacja dla
naszego miasta, będąca światełkiem nadziei i dla pacjentów
i pracowników szpitala, że w tych trudnych czasach jest szansa na to,
że w niedługim czasie problem coivdowy zacznie wygasać i wrócimy
do normalności. Przygotowując się na tę normalność, dzisiaj
podpisujemy tę umowę. Budowa bloku operacyjnego rozpocznie się
w najbliższym czasie, a w sprawie oddziałów do remontu
podpisaliśmy porozumienie z wykonawca, przedłużając termin
rozpoczęcia prac na połowę stycznia – mówił Mirosław Gorbaczewski,
Około 50 milionów złotych pochłonie rozbudowa, modernizacja dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.
i wyposażenie w nowoczesny sprzęt Szpitala Miejskiego.
20 listopada w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa - Cieszymy się, że będziemy realizować to ciekawe i ambitne
z wykonawcą na budowę nowego bloku operacyjnego z centralną zadanie. Zaczynamy to zadanie w bardzo trudnych czasach,
sterylizatornią. Firma Kamaro z Gdańska, która wygrała przetarg w których służba zdrowia potrzebuje modernizacji i inwestycji. Mam
zmodernizuje również cztery oddziały szpitalne.
nadzieję, że za dwa lata uda nam się oddać to zadanie– zaznaczył
Tomasz Tomanik z ﬁrmy Kamaro.
- To bardzo dobry dzień dla miasta i naszych mieszkańców.
Od dłuższego czasu zabiegaliśmy o modernizację Szpitala Miejskiego. W zakres prac modernizacyjnych na oddziałach wchodzi: wykonanie
Musieliśmy po pierwszym przetargu trochę zmienić zakres robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych w zakresie
przedsięwzięcia, ale najważniejsze jest to, że projekt otrzymał elektrycznym, sanitarnym, wentylacji zgodnie z wymogami
doﬁnansowanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. i normami w zakresie obiektów służby zdrowia.
W maju rozpoczęły się procedury przetargowe. Dziś możemy
podpisać umowę na budowę bloku operacyjnego. Wykonawcą tego Podczas prac instalacyjnych blok operacyjny wyposażony zostanie
zadania jest ﬁrma Kamaro z Gdańska. Zadanie to opiewa na kwotę m.in. w kolumny chirurgiczne, kolumny anestezjologiczne, lampy
24 950 000,00 zł. Firma Kamaro z Gdańska zmodernizuje również operacyjne, system integracji sal operacyjnych, szafy chirurgiczne
cztery oddziały szpitalne. Umowa na to zadanie, opiewająca na wbudowane w system paneli ściennych. W ramach wyposażenia
kwotę prawie 16 mln zł. została podpisana 8 października przewiduje się zakup m.in.: stołów operacyjnych, ssaków
br. Serdecznie gratuluję wykonawcy i dyrekcji szpitala oraz medycznych, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, deﬁbrylatorów,
wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tego wózków zabiegowych, myjni dezynfektorów - przelotową do sprzętu
projektu. Jest to kolejny przykład celowości połączenia obu szpitali transportowego, pojemników sterylizacyjnych z wyposażeniem,
dzięki czemu szpital uzyskał wyższy stopień referencyjności, a my myjni ultradźwiękowej, stacji uzdatniania wody, zgrzewarki
mogliśmy wnioskować o środki unijne. To pokazuje, że decyzja którą rotacyjnej.
podjąłem przy tylu głosach sprzeciwu i utrudnień była dobra.
Potwierdzają to też wyniki ﬁnansowe szpitala i ocena niezależnych Zaplanowane zostało również wyposażenie sal chorych
specjalistów ﬁnansowych - podkreślał podczas podpisania umowy m.in. w panele przyłóżkowe z oświetleniem nocnym, funkcją
prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
przywołania personelu, wtykami gazów medycznych, łóżka oraz
Projekt dotyczy rozbudowy budynku Szpitala Miejskiego św. Jana szafki przyłóżkowe, szaf lekarskich, regałów magazynowych,
Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego, zabudowy meblowe oraz wyposażenie meblowe typu krzesła, stoły,
centralnej sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35, a także szafy, fotele obrotowe.

ELKAMERA– historia w nowoczesnej odsłonie

kosztowała ponad 7 mln zł. ELKAMERA to drugi etap. Przedsięwzięcie
warte jest 2 mln zł. Dotyczy m.in. stworzenia ekspozycji,
wyposażenia wnętrz, urządzeniami multimedialnymi. Realizacja tej
inwestycji, to kolejny etap podnoszenia jakości usług dla
mieszkańców w dziedzinie kultury. Życzę powodzenia w sprawnym
przeprowadzeniu tego zadania– zaznaczał Prezydent Witold
Wróblewski podczas podpisania umowy.
Wystawa będzie zlokalizowana w zabytkowych piwnicach budynku
Biblioteki Elbląskiej.

W Bibliotece Elbląskiej powstanie interaktywna wystawa dawnej
książki i prasy „ELKAMERA”. Zadanie jest częścią projektu
realizowanego dzięki doﬁnansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego, pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu
dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP I”.
9 grudnia prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę
z wykonawcą przedsięwzięcia.
- Pierwsza część projektu została zrealizowana. Była to renowacja
zespołu zabytkowych obiektów bibliotecznych. Inwestycja

- Od 2016 roku Biblioteka Elbląska, jako trzecia w kraju, znajduje się
na liście bibliotek tworzących narodowy zasób biblioteczny. Obecnie
naszym zadaniem jest zrealizowanie kolejnego etapu, bo etap
przechowania i konserwacji zbiorów zabytkowych mamy na bardzo
wysokim poziomie. Mamy także digitalizację, jesteśmy jednym
z liderów, jeżeli chodzi o udostępnianie książek online. Teraz
przyszedł czas na to, żeby z tych naszych zbiorów można było
korzystać. Digitalizujemy, ale jest jeszcze trzecia drogapopularyzacja zbiorów wśród mieszkańców i turystów. Właśnie
dlatego stworzymy wirtualną wystawę, jedną z pierwszych w Polsce–
podkreślał Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej.
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Zadanie zrealizuje ﬁrma TDC POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie interaktywnej wystawy
dawnej książki i prasy „ELKAMERA" obejmującej adaptację
pomieszczeń piwnicznych zabytkowego budynku Biblioteki Elbląskiej
oraz zakup wyposażenia i jego montaż w celu ekspozycji zbiorów,
w tym:
ź opracowanie scenariusza szczegółowego wystawy,
ź prace budowlane i montażowe,
ź zabudowy wystawowe i ekspozycyjne,
ź elementy wyposażenia wnętrz,
ź instalacje elektryczne, oświetlenie ekspozycyjne, instalacje
teletechniczne,
ź urządzenia multimedialne.

Wyposażenie wystawy będą stanowić między innymi: repliki
zabytkowych wnętrz, interaktywna makieta Kanału Elbląskiego,
repliki starodruków, makieta miasta, interaktywne księgi.
- To dla nas duża przyjemność, że możemy uczestniczyć w tworzeniu
tej wystawy. To szerokie pole do popisu, do prezentacji zbiorów,
które posiada Biblioteka– mówił Adam Michalski, przedstawiciel
wykonawcy.
ELKAMERA ma być gotowa w sierpniu przyszłego roku.

Gaz rozweselający z dystrybutora pana Gęsickiego

Przeczytałem kolejny felieton mistrza ciętej riposty pod tytułem Derlukiewicz, obecnie radny z ramienia Platformy Obywatelskiej, nie
„Gazeta z Dystrybutora” i jak na czołowego malkontenta miasta chciał publikować listu podpisanego przez ówczesnego senatora,
Elbląga przystało, muszę autorowi przypiąć łatkę.
a dzisiejszego wicewojewodę pana Sławomira Sadowskiego i jego
kolegę, wiecznego posła ziemi elbląskiej pana Leonarda Krasulskiego.
W wypadku pana Gęsickiego i portalu „PortEl” krytykowanie działań Czy szef redakcji, która podczas „panowania” Donalda Tuska
mających na celu wprowadzenie w Polsce systemu jedno- partyjnego wspierała ówczesny układ władzy zarówno w Elblągu jak i Polsce, ma
przez zawłaszczanie mediów jest co najmniej zaskakujące, a temat dziś prawo wyśmiewać przejęcie przez PKN Orlen koncernu
prasowego Polska Press?
jest poważny.
W roku 2012 miałem przyjemność brać udział w programie Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka, związanej właśnie z wolnością prasy
i wbrew temu, co z sobie tylko właściwym dowcipem pisze wydawca
„PortEl-u”, sprawa zabawna nie jest. Bo to właśnie „PortEl” od lat
prowadził dość wybiórczą politykę informacyjną, stając się swoistą
tubą propagandową Platformy Obywatelskiej.
Przypomnijmy zatem kilka faktów z nieodległej wszak przeszłości by
łatka, jaką panu Gęsickiemu przypiąłem, była do materiału jego
portalu dobrze przyszyta.
Rok bodaj 2011 i konferencja organizowana przez byłą prezes Sądu
Okręgowego w Elblągu na temat postępowania wykonawczego
i sytuacja wprost kuriozalna, gdy obywatel Elbląga, zgłaszający chęć
udziału w tej konferencji, zostaje zatrzymany i usunięty z budynku
Ratusza Staromiejskiego przez ochronę wynajętą przez panią prezes,
zapewne specjalnie na tę okoliczność.

O zgrozo – nie tylko jako wydawca, ale i jako dziennikarz ma nie tylko
prawo, ale i obowiązek się takiej ingerencji w wolność mediów
przeciwstawić. Pytanie brzmi zatem tylko: o ileż ów protest byłby
pełniejszy i wiarygodniejszy, gdyby sam „PortEl” był nieco mniej na
punkcie Platformy Obywatelskiej „zaﬁksowany”?
Kolejne zdarzenie, które koledzy po fachu z „PortEl-u” skrzętnie
przed swoimi czytelnikami ukrywali, to fakt, że ze spotkania, jakie
w roku 2014 zorganizowano w Bibliotece Elbląskiej z prezydentem
Bronisławem Komorowskim, zostałem usunięty siłą przez
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Do dziś pamiętam młodego
człowieka, który siedząc w czytelni Biblioteki Elbląskiej zapytał
prowadzących mnie nieumundurowanych oﬁcerów Komendy
Miejskiej Policji: „Czy Polska to już kraj policyjny?”. Dziś zapewne ów
młody człowiek skończył studia i założył rodzinę, ale pytanie, jakie
postawił sześć lat temu, pozostaje nadal aktualne.
Można powiedzieć, że dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce
w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, gdy wszystkich
lokalnych dziennikarzy pozostawiono przed drzwiami uczelni, do
której zaprosił ich ówczesny kandydat na prezydenta Elbląga, Jerzy
Wilk. Nagranie z owego wydarzenia wykonane zostało przez TV Truso,
a materiał wideo pokazujący owo wydarzenie ma dziś, zdaje się,
ponad 130 tysięcy odsłon i jest zapewne jednym z najczęściej
oglądanych materiałów dziennikarskich tejże telewizji tamtego
okresu.

O tym fakcie z pewnością redakcja „PortEl-u” wiedzieć nie musiała,
ale ja jako ten wspomniany czołowy malkontent naszego miasta,
sprawy dostępu obywatela do informacji na temat działania
sądownictwa nie odpuściłem. Zostałem współautorem
i sygnatariuszem Listu Otwartego w sprawie wymiaru
sprawiedliwości, adresowanego zarówno do Ministra Sprawiedliwości
jak i ówczesnego Prezydenta Miasta Elbląga Grzegorza Nowaczyka.
Pech chce, że list ten został przekazany redakcji „PortEl-u”, która...
oczywiście go nie opublikowała. Jaki był powód owej ciszy nad
truchłem Temidy sponiewieranej korporacyjnym interesem sędziów Co prawda owe 130 tys. odsłon to nic w porównaniu z nagraniem
nie wiadomo na pewno, ale dziś, po niemal dziesięciu latach, z prac Miejskiej Komisji Wyborczej, jakie upubliczniłem w roku 2014,
domyślać się mogę, że ówczesny redaktor naczelny Piotr gdy słowa sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i przewodniczącego

FELIETON
MKW Michała Bobra, że komisji nie chciało się liczyć głosów, obiegły
chyba wszystkie krajowe media i dotarły do milionów Polaków. Owo
nagranie zapewne do dziś bulwersuje, bo najlepiej pokazuje
mentalność polskich sędziów i patologiczne związki pomiędzy
procesem wyborczym, a władzą sądowniczą. W każdym normalnym
kraju szef Krajowego Biura Wyborczego usunąłby przewodniczącego
tak działającej komisji wyborczej w trybie natychmiastowym, ale jak
widać Polska to kraj dziki. Przypomnienie tamtego nagrania pokazuje
jednak, że są redakcje obiektywne i są dziennikarze wobec władzy
niepokorni. Na razie.
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Konstytucja, jaką przyjęliśmy w roku 1997, jest iluzją. Prawo do
pozyskiwania informacji i głoszenia własnych poglądów jest
iluzoryczne, o czym mogło się przekonać wielu autorów komentarzy,
które znikają z tego czy innego portalu, jako politycznie
niepoprawne. Prawo to łamała władza sądownicza i władza
samorządowa, prawo to łamali politycy, ale i biznesmeni
przejmujący, na polityczne zlecenia, akcje niepokornych mediów.
Media niszczy się przez odcięcie do kanałów sprzedaży,
a w drastycznych przypadkach ucisza się niepokornych dziennikarzy
za pomocą pistoletowej kuli lub bejsbolowego kija.

Temat poruszony przez „nadredaktora” Gęsickiego, jak go czasem Wymiana kadr w mediach przez „Nową Władzę” ma charakter
żartobliwie nazywam, jest nad wyraz poważny, bo za chwilę zjawiska stałego i potwierdził to zarówno Sławomir Malinowski,
dziennikarzy, wobec władzy niepokornych, zabraknie.
polityk lewicowy i dziennikarz, jak i Roman Czejarek dziennikarz
„Lata z Radiem” podczas spotkania, jakie zorganizowaliśmy z nim
Od roku 2017 mam przyjemność być redaktorem miesięcznika w Bibliotece Elbląskiej. Nader dokładnie opisał to też Grzegorz Braun
Elblog.pl. Portal, jaki stanowi elektroniczną wersję gazety podczas konferencji „Siedem grzechów głównych dziennikarstwa”.
zawiesiliśmy niemal rok temu, gdy po serii ulewnych deszczy Nagranie, które dostępne jest od pięciu lat na portalu Elblag.net. Przy
pomieszczenia redakcji uległy zawilgoceniu i faktycznie całą okazji warto wspomnieć, że to właśnie ten portal powstał w ramach
infrastrukturę teleinformatyczną musieliśmy schować do pudełek. projektu ﬁnansowanego ze środków publicznych, a jego pierwszym
Ale wydanie papierowe naszej gazety wychodzi mniej lub bardziej redaktorem naczelnym został Marcin Pszczółkowski, prowadzący
regularnie docierając do 15 tysięcy czytelników. W grudniu pojawi się niegdyś kampanię wyborczą Elżbiety Gelert. To oczywiście przypadek
nowe wydanie, tym razem obejmujące okres listopada i grudnia. Ale i oczywiście powstanie tego portalu w roku 2012 nie miało nic
już w połowie roku 2020 przenieśliśmy druk naszej gazety z drukarni wspólnego z faktem, że Marszałkiem Województwa był Jacek Protas,
grupy Polska Press w Bydgoszczy do drukarni Gazety Olsztyńskiej partyjny kolega Elżbiety Gelert. I oczywistym przypadkiem jest, że
w Olsztynie. Powód owej decyzji był oczywisty- o przejęciu kontroli „PortEl” i „Elblag.net” najszybciej opublikowały tajemniczy materiał
nad grupą Polska Press przez Przewodnią Siłę Narodu Pod Światłym wysłany przez krasnoludki mieszkające w Biurze Prasowym Rzecznika
Prowadzeniem Jarosława Kaczyńskiego wiedzieliśmy od dawna i jako Prasowego Grzegorza Nowaczyka, głoszące, że Grupa Referendalna
wydawca jedynej lokalnej bezpłatnej gazety papierowej, nie „Wolny Elbląg” kradnie prąd z lokalu, jaki po niemal miesiącu
mogliśmy ryzykować, że polityczny rewanż za wycofanie materiałów przydzielił jej ZBK.
wyborczych Prawa i Sprawiedliwości z wydania, jakie drukowaliśmy
w dwa dni po wizycie Jarosława Kaczyńskiego w Elblągu w proteście Problem z panem Gęsickim jest taki, że dziś krytykuje powiązania
wobec dyskryminacji dziennikarzy lokalnych, pozbawi nas możliwości władzy z mediami, które nie przeszkadzały mu zupełnie, gdy władzę
druku. Podobne wypadki miały już miejsce w Polsce, a doświadczenia sprawował Donald Tusk. Te same mechanizmy wtedy były
wydawców, którzy znikali z rynku z dnia na dzień z powodu ingerencji mechanizmami swobody dziennikarskiej, a dziś są zagrożeniem dla
polityków znałem z doświadczeń pozostałych piętnastu lokalnych tejże swobody tylko dlatego, że władzę sprawuje ugrupowanie,
obserwatorów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dlatego dziwi z którym autor nie sympatyzuje.
mnie nieco żartobliwy ton wydawcy „PortEl-u”, bo jako sympatyk
Platformy Obywatelskiej on również może stać się obiektem ataku. Dziennikarz powinien być obiektywny, ale nade wszystko powinien
I tu przytoczę kolejny przykład, tym razem niemal namacalny i dalej dbać o to, by pokazywać fakty nie pasujące do jego wizji świata
będący plamą na honorze Elbląga.
i pokazywać opinie, z którymi się nie zgadza. Niestety w Elblągu
polemika zamiera... Pani Maria Kasprzycka zamilkła i nie można się
Weronika Wójcik, podówczas jeszcze młoda liderka Grupy Medialnej, już odnieść do jej, czasami dość zabawnych, opinii. Nie ma już
podczas nieudanych konsultacji programu strategii „Elbląg 2020 Plus” Sebastiana Bona-Kuchejdy, który co prawda nie dysponował
do kamery redakcji sportowej wyraziła pogląd, że zerowa frekwencja zdolnością do ustalania co się faktycznie stało, ale potraﬁł wzbudzać
obywateli na tych konsultacjach to porażka Jerzego Wilka– najkrócej uczucia czytelników nierzadko koloryzując rzeczywistość.
urzędującego, w 30-letniej tradycji odrodzonego samorządu,
prezydenta Elbląga. Do porażki Jerzego Wilka w wyborach 2014 roku Ale pan Włodek Gęsicki ma sporo racji. Za kampanie reklamowe
przyczynił się zdecydowanie Sebastian Bona-Kuchejda pozwany przez słusznej władzy zapłacimy przy dystrybutorze. Dlatego w ramach
Jerzego Wilka w trybie wyborczym, jak i Edmund Szwed protestu przeciwko zawłaszczaniu mediów przez partię Jarosława
zdecydowanie dokonania Jerzego Wilka jak i owych 30 lat lokalnej Kaczyńskiego zapraszamy by korzystali Państwo z usług ostatniej, jak
samorządności kontestujący. Edmund Szwed wycofał się z polityki, sądzę, prywatnej stacji paliw „Modrzew” przy ulicy Mazurskiej tuż
ale pozostaje właścicielem portalu „Elbląg.24”. Kto z szanownych obok budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
czytelników pamięta o tym portalu, który w czasie akcji
referendalnej w roku 2012 i 2013 był chyba najpoczytniejszym
Mariusz Lewandowski
medium internetowym w Elblągu? Grupę Medialną Jerzy Wilk
zlikwidował pod pretekstem braku opiekuna dla dzieci podczas zajęć
- co było oczywiście stwierdzeniem słusznym, ale niedopatrzenie to
było prostym do naprawienia poprzez przydzielenie Grupie Medialnej
opiekuna - na przykład przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Państwu i najbliższym ﬁrma

Jedynie Weronika Wójcik nadal buduje karierę dziennikarską. Po
obronie licencjatu kontynuuje studia magisterskie na PWSZ na
kierunku dziennikarskim, pisząc materiały dla lokalnej gazety dla
osób niepełnosprawnych, wydawanej przez ERKON.

12

SPOŁECZEŃSTWO

"Modrzew"
prawdopodobnie
ostatnia prywatna
stacja paliw
w Elblągu
Tekst riposty przesłany został Redaktorowi Naczelnemu „Portelu", który przekazał go do decyzji Wydawcy i autora felietonu. Redakcja odmówiła
publikacji w związku z czym publikujemy tekst w wydaniu świątecznym, byście wsparli Państwo chyba ostatnią prywatną stację paliw
„Modrzew"."Portel" jaki jest każdy widzi, więc komentować decyzji zespołu redakcyjnego chyba nie trzeba.

Apel Redakcji Elblog.pl
Szanowni czytelnicy, w związku ze świątecznym charakterem wydania nie zamieszczamy w nim publikacji pod tytułem „Prowokatorzy
w Policyjnych mundurach". Publikację materiału przewidujemy w styczniu lub lutym 2021 i zwracamy się do Państwa o przesłanie na adres
redakcji wszelkich informacji nagrań czy zdjęć związanych z działaniami Policji podczas Czarnych Marszy. W szczególności prosimy o kontakt
osoby, którym postawiono w związku z ich udziałem w protestach zarzuty naruszenia norm Kodeksu Wykroczeń. Gwarantujemy anonimowość i
postaramy się zapewnić obecność naszych kamer na rozprawach sądowych. W drastycznych przypadkach postaramy się udzielić porad
obywatelskich lub pozyskać profesjonalnych legalistów do udziału w tego rodzaju sprawach pro bono.
Kontakt: redakcja@elblog.pl tel 690-66-12-96, ul. Łączności 3.

Wigilia bezdomnych

W miniony piątek,18 grudnia, Stowarzyszenie "Teen Challenge"
Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Elblągu po raz kolejny
zorganizowało Wigilię dla osób bezdomnych.
Stowarzyszenie pomaga wszystkim, którzy potrzebują pomocy, wszystkim,
którzy przychodzą i którzy o tę pomoc poproszą. W imieniu stowarzyszenia
i całej naszej redakcji pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali
i wspierają te działania. Szczególne podziękowania kierujemy do: elbląskiej
radnej Pani Ireny Sokołowskiej, wiceprezydenta Michała Missana, senatora
Jerzego Wcisły wraz z małżonką Dorotą, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku, Zespołu Szkół Gospodarczych
w Elblągu i wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Dziękujemy elbląskim restauratorom, wspólnotom chrześcijańskim,
przedsiębiorcom i osobom prywatnym o wielkim sercu, w szczególności
Iwonie Nowik i Jolancie Marciniak, które przygotowały aż 123 paczki dla
bezdomnych. Dziękujemy darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli za
przekazywanie 1%. Dziękujemy obecnym elblążanom- wolontariuszom,
sympatykom Teen Challenge i przyjaciołom za wszelkie przejawy miłości,
zainteresowania i zaangażowania w działania stowarzyszenia.
Dziękujemy Grupie Oddam Obiad, Bufetowi Potrzeb, Regionalnemu
Centrum Wolontariatu w Elblągu / Miejskiemu Centrum Wolontariatu
w Elblągu. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM Z CAŁEGO SERCA.

