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Trzy nowe boiska gotowe!

Dobre informacje dla uczniów. Zakończyła się budowa trzech boisk
wielofunkcyjnych przy elbląskich placówkach oświatowych. Nowe
obiekty powstały przy Szkole Podstawowej nr 18 i 21 oraz w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Inwestycje kosztowały ponad
1,6 mln złotych.
- Jesteśmy dziś w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Jest to
jedna z trzech lokalizacji, które mogą cieszyć się nowoczesnym,
wielofunkcyjnym boiskiem. Prace zarówno tutaj, jak i w SP 18 oraz SP 21
realizowała ta sama ﬁrma. W przypadku szkół mamy jeszcze w planie

zrobienie zadaszenia, by boiska pełniły również funkcję hal sportowych.
Całość przedsięwzięcia to ponad 1 mln 600 tys. złotych. Inwestycje
ﬁnansowane były z własnych środków budżetowych. Składaliśmy wniosek
o środki do ministerstwa, ale nie udało się ich otrzymać, podzieliliśmy więc
te zadania na etapy. Myślę, że wszystkie trzy szkoły są zadowolone,
ponieważ infrastruktura sportowa jest potrzebna w każdej placówce.
Cieszę się, że co roku ją wzbogacamy i nasze dzieci mogą mieć zajęcia
wychowania ﬁzycznego w coraz lepszych warunkach. Dziękuję wszystkim,
którzy dołożyli starań, aby te obiekty powstały. Placówkom życzę, aby
zajęcia tu prowadzone odbywały się w sposób bezpieczny - mówił Prezydent
Witold Wróblewski podczas udostępnienia obiektów
- Chcę w imieniu radnych podziękować za to, że Pan Prezydent słucha.
Jesteśmy na obiekcie, którego modernizację zgłaszali radni, a Pan
Prezydent konsekwentnie dopiął tego, że został on zmodernizowany.
Stwarzamy w Elblągu coraz lepsze warunki, by nam i naszym dzieciom
dobrze się tutaj żyło - podkreślał Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady
Miejskiej.
W prezencie, jako dodatek do inwestycji każda placówka otrzymała również
zestaw piłek.
- Jestem po prostu wzruszony. Po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni.
Dziękuję zarówno Panu Prezydentowi, jak i Radzie Miejskiej, Pani dyrektor
Departamentu Inwestycji, która osobiście nadzorowała budowę
i Departamentowi Edukacji za zrozumienie potrzeb. O ile w innych szkołach
potrzeba posiadania obiektu sportowego wynika z konieczności rozwoju
kultury ﬁzycznej, o tyle u nas, dochodzi bardzo ważny element
rewalidacyjny. Ten obiekt będzie temu służył - zaznaczył Leszek Iwańczuk,
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 odbierając
oﬁcjalnie obiekt

Jazzbląg 2020 – czyli co w jazzie trąbi
Rok 2020 postawił na głowie wiele rzeczy. Nie ominęło to koncertów
i festiwali. Dla elbląskich miłośników jazzu i muzyki improwizowanej
mamy jednak dobrą wiadomość – w odmienionej, z konieczności,
formule 11 lipca odbędzie się IX odsłona najgłośniejszego lokalnie
spotkania muzyków i słuchaczy zakochanych w jazzie. Na Jazzbląg 2020
zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL.
Tym razem stawiamy na młodych, choć bardzo już doświadczonych artystów
i świeże spojrzenie na muzykę improwizowaną. Dodatkowo wplatamy nowe
pomysły na działania towarzyszące. To będzie jeden, ale bardzo intensywny
i, mamy nadzieję, zapamiętany na długo dzień spędzony z muzyką
prezentowaną przez wielokrotnie nagradzanych twórców i wykonawców.
JAZZBLĄG 2020
Centrum Sztuki Galeria EL - 11 lipca 2020 godz. 18:00
Bilety w kasie Galerii EL:
ź 70 zł (przedsprzedaż do 10 lipca)
ź 80 zł w dniu koncertu
ź 75 zł Bilety online (KupBilecik.pl)

Ilość ze względu na epidemię ograniczona - jedynie 120 miejsc.

Łąki i rabaty, czyli Elbląg bliżej natury
Coraz chętniej zapraszamy przyrodę do naszych miast. Przynosi ona
ukojenie, poprawia mikroklimat, zatrzymuje tak potrzebną wszystkim
wodę i daje schronienie małym zwierzętom czy owadom. W Elblągu
mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na kwietne łąki i rabaty, które
właśnie o tej porze roku wyglądają najpiękniej.
Polna enklawa
Kwietne łąki, to stosunkowo nowy trend w miastach. Tworzą one przyjazne
miejsce dla owadów-zapylaczy, w większym stopniu niż krótko
przystrzyżona trawa magazynują wodę i po prostu ładnie wyglądają. To
polna enklawa w miastach. Taka kwietna łąka, na specjalnie
przygotowanym podłożu, powstała na pasie rozdzielającym jednie przy
ul. Armii Krajowej. Inne miejsca, gdzie takie łąki można spotkać to Park
Dolinka, czy Trasa Unii Europejskiej.
Jak wskazuje Daria Bieńkuńska dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
UM - Łąki dają bioróżnorodność w miejskich ekosystemach, które mają tak
mocno zurbanizowany charakter. Sadzimy rośliny kwietne, trawy, czy zioła,
które są w stanie zaaklimatyzować się w mieście i wśród których swoje
bezpieczne miejsce znajdują małe zwierzęta, motyle, czy pszczoły.

Rabaty w Parku
Nieco inna idea przyświeca rabatom, które już od trzech lat dojrzewają
w Parku im. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej
w specjalnych skrzyniach wsadził rośliny, warzywa i owoce, które znamy
z naszych talerzy. Jak mówi Leon Budzisiak dyrektor ZZM - Chodzi o to by
dzieci, ale często i dorośli, dowiedzieli się skąd się biorą, jak wyglądają i jak
rosną rośliny, warzywa i owoce, które zjadamy.
W czterdziestu jeden rabatach (prostokątnych skrzyniach) rosną m.in.
pomidory, marchewka, bób, groszek, fasola, czosnek, sałata, por, seler,
szpinak buraki oraz zioła, m.in. melisa i mięta. Nieopodal rabat jest mały
sad, gdzie już rosną ku słońcu śliwa, morela, brzoskwinia, wiśnia, jabłoń,
grusza, ale także borówki, maliny, poziomki, jeżyny i truskawki. Zaletą tych
upraw jest to, że mieszkańcy mogą je na miejscu spróbować. Lokalizacja
rabat nie jest przypadkowa, patron Parku Bolesław Nieczuja-Ostrowski
w powojennym Elblągu zakładał pierwszą Spółdzielnię OgrodniczoPszczelarską, ponadto obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 4, a więc
rabaty mogą być wykorzystywane edukacyjnie, uzupełniając lekcje
biologii.
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Próchnik w Elblągu – Tyle mieszkaniówki, ile można

Uchwałą nr XII/370/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska
w Elblągu przyjęła zmianę zurbanizowanego fragmentu obszaru
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Próchnik w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/58770
Rozwój tej historycznej dzielnicy, z niwą siedliskową objętą ochroną
konserwatorską, mógł zostać całkowicie zablokowany, gdyby Rada
Miejska w większości zagłosowała przeciwko nieuwzględnieniu przez
Prezydenta Miasta kilku uwag, de facto niemożliwych do uwzględnienia.
Tak się nie stało i nowy plan miejscowy dla Próchnika został przyjęty,
umożliwiając tym samym przekształcenie ok. 13 ha terenów rolnych na
zabudowę mieszkalno-usługową. Plan miejscowy stanowiący akt prawa
miejscowego będzie prawomocny po 14 dniach od opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zainteresowani mogli składać uwagi do projektu planu miejscowego
w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu od 01 kwietnia do 14 maja
2020 r. Należy pamiętać, że uwagi składają osoby, którym ustalenia
planistyczne nie odpowiadają. Zatem grono osób zadowolonych
z rozstrzygnięć projektowych nie zajmuje stanowiska na tym etapie
procedury.
Wyjątkowo długa procedura planistyczna w przypadku Próchnika (uchwała
intencyjna z 24 czerwca 2010 roku, czyli dokładnie 10 lat) świadczy
o skomplikowanym charakterze planu, dylemacie rozwoju miasta

„na zewnątrz”, tj. poza centrum, kiedy nie wszystkie tereny przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową w granicach Elbląga zostały
zagospodarowane. Planowanie przestrzenne jest bowiem obiektywne
i odnosi się do miasta jako całości, chroniąc interes wszystkich
mieszkańców.
Zgodnie z zaktualizowaną przez Radę Miejską w 2010 roku polityką
planistyczną Elbląga, zapisaną w dokumencie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg,
Próchnik stanowi obszar, na którym ze względu na ochronę krajobrazu
wyklucza się realizację zabudowy. Wyjątkiem są istniejące już tereny
zabudowane. Ponadto niwa siedliskowa objęta jest ochroną
konserwatorską. Warto wspomnieć, że w roku uchwalenia ww. Studium ta
sama Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zmiany planu dla
Próchnika w ograniczonym zakresie, tzn. dla ograniczonego obszaru tej
dzielnicy.
Z kolei według Studium historyczno-konserwatorskiego północnej dzielnicy
Elbląga o nazwie Próchnik, sporządzonego w roku 2019 przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa na potrzeby przedmiotowego planu miejscowego,
w celu ochrony wartości historycznych Próchnika w obrębie historycznej
niwy siedliskowej odległość budynków mieszkalnych od drogi głównej nie
powinna być większa niż 40 m, a przy pozostałych drogach powinno się
wyznaczyć stałą linię zabudowy. Zapis ten oznacza, że nowe tereny
inwestycyjne powinny mieć dostęp do istniejącej drogi lub nie generować
żadnych kosztów gminnych.
Jest to efektem przede wszystkim ochrony krajobrazu, ale również bardzo
istotnych regulacji w przepisach odrębnych odnoszących się do planowania
przestrzennego. W szczególności obowiązku formułowania uwarunkowań
w zakresie rozwoju gminy na podstawie możliwości ﬁnansowania przez
gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej,
obowiązku wyznaczania kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy
oraz przeznaczenia terenów na podstawie bilansu terenów przeznaczonych
pod zabudowę, jak również wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu.
Nie można zapominać, że Próchnik znajduje się w granicach Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, przez co postawione są wysokie
wymagania nowej zabudowie, ale przede wszystkim zmiana przeznaczenia
terenów rolnych na zabudowę mieszkaniową nie jest możliwa ze względu
na występujące trudne warunki gruntowo – wodne i ochronę zbiorników
wodnych oraz występowanie chronionych gatunków ﬂory i fauny.
Jako przykład warto w tym miejscu omówić dwie z dziewięciu uwag
wniesionych do projektu planu (nr 6 i 7), w treści których właściciele
nieruchomości zawnioskowali przeciw sytuowaniu zbiornika wodnego
(wyschłego) i zmianę przeznaczenia terenu celem powiększenia siedliska.
W uzasadnieniu do nieuwzględnienia uwag Prezydent Miasta wyjaśnił, iż
należy pozostawić przeznaczenie terenu zgodnie z projektem planu jako
teren wód powierzchniowych śródlądowych ze względu na ochronę systemu
odwadniania, biorąc pod uwagę fakt, że staw istniał w całości w 2012,
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a układ ochrony wód zgodnie z planem ochrony w granicach PKWE nie może
być naruszany. Mówiąc wprost, Prezydent Miasta nie mógł we wnioskowany
przez właściciela sposób gospodarować przestrzenią, a Rada Miejska
podważać tego merytorycznego i obiektywnego stanowiska. W innym
przypadku doprowadziłoby to do degradacji obszaru, a sam projekt planu
miejscowego musiałby zostać odłożony na półkę i nikomu spośród
właścicieli 13 ha przekształconego gruntu nie udałoby się rozbudować.
Pozostałe uwagi wniesione do projektu planu miejscowego Próchnika
dotyczyły albo terenów poza granicami projektu, albo terenów wyrobisk,
czy wód śródlądowych.
Wnioski mieszkańców Próchnika, którzy planują budowę własnego domu
uwzględniono w każdym możliwym przypadku, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w wyżej wspomnianych dokumentach strategicznych.
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zanik skoordynowanego planowania przestrzennego, czyli uzasadnienia
planowanych inwestycji w dokumentach planistycznych, powoduje
niekontrolowany rozrost tkanki miejskiej na obszarach przeznaczonych
dotychczas do innych celów. Chcąc uniknąć podstawowych błędów
popełnianych w polskich miastach, generujących znaczne koszty, podjęty
na ostatniej sesji plan miejscowy dla Próchnika przeciwdziała negatywnym
zjawiskom suburbanizacji.

Podsumowując, tam gdzie było to możliwe, nowy plan miejscowy dla
Próchnika przyjęty 25 czerwca 2020 r. dopuszcza nową zabudowę.
W przypadku, gdy wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę zostaną
zagospodarowane, zasadne będzie powrócenie do dalszego etapu rozwoju
tej dzielnicy, jednakże priorytetowe wydaje się zadbanie o posiadane
dziedzictwo, zdewastowaną tkankę architektoniczną, w tym domy
Plan miejscowy Próchnika odpowiada również na wytyczne Krajowej podcieniowe, które z pewnością mogą stać się marką turystyczną Próchnika
Polityki Miejskiej, jednego z instrumentów rozwoju społeczno- i Elbląga.
-gospodarczego kraju przyczyniającego się do zwiększenia efektywności
wydatkowania środków publicznych. KPM inicjuje korzystne dla miasta
procesy w świetle zasady wykorzystania wewnętrznego potencjału
mgr inż. Katarzyna Wiśniewska
obszarów miejskich, po to by racjonalniej gospodarować przestrzenią.
urbanista, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury
Hasło „rozwój miasta do wewnątrz” oznacza poprawę ładu przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Elblągu
i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji. W Polsce obserwowany jest

ZAMECH: na rondzie, w sercach i w pamięci
zrywie SOLIDARNOŚCI - podkreślił marszałek Gustaw Marek Brzezin.
- Samorząd to jego mieszkańcy z potrzebami, historią i tożsamością. I dziś
jedną z takich ważnych dla miasta historii zapisujemy i będziemy o niej
pamiętać. Dziękuję z tego miejsca radnym, którzy jednogłośnie głosowali
za uchwałą w sprawie nadania rondu nazwy ZAMECH – dziękował
przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk.
- Dla nas to wielka chwila, jesteśmy dumni, że mogliśmy zrealizować ten
znak w takiej właśnie formie. Dziękuję patronowi całego pomysłu, Panu
Danielowi Lewandowskiemu - mówił Sławomir Żygowski prezes zarządu GE
Power.
Chwilę później odsłonięcia znaku dokonali Jan Giedroyć, który jest
obecnym pracownikiem GE Power, a swoją drogę zawodową rozpoczynał
w ZAMECh-u oraz Kamil Ostrowski z młodego pokolenia konstruktorów GE
Power.
Warto przypomnieć, że pod inicjatywą dotyczącą nadania rondu nazwy
ZAMECH podpisało się około 4.500 elblążan, a stosowną uchwałę w tej
sprawie przejęła Rada Miejska. W konstrukcji odlewu, w specjalnej tubie,
umieszczono "List do przyszłości". Poza listem w tubie znalazła się także Największy elbląski zakład przemysłowy ma już swoje upamiętnienie na - uchwała Rady Miejskiej z kwietnia 2019 roku dotycząca przyjęcia nazwy
rondzie u zbiegu ulic Browarnej, Robotniczej i Teatralnej. Odlew znaku "rondo ZAMECH", podpisy elblążan pod inicjatywą dotyczącą nadania nazwy
graﬁcznego, który niegdyś zdobił produkty Zamechu został w środę, rondu oraz historia ZAMECH-u.
24 czerwca oﬁcjalnie odsłonięty.
W uroczystości wziął udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga, Antoni
Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej, Daniel Lewandowski przedstawiciel
ﬁrmy GE Power, która jest kontynuatorem Zamechu, obecni byli także
pracownicy ﬁrmy GE Power i byli pracownicy Zamechu.
- Drodzy ZAMECHOWCY, bo tak się do WAS zwracano! Elbląski ZAMECH to
kilka dekad przemysłowej historii naszego miasta. Praktycznie każda
elbląska rodzina miała kogoś bliskiego kto pracował w ZAMECHU.
O wielkości zakładu świadczą liczby: szacuje się, że przez zakład
przewinęło się ok. 50 tysięcy ludzi, a w szczytowym momencie było to około
8,5 tysiąca pracowników - mówił do zebranych prezydent Wróblewski Elbląskim rondom konsekwentnie nadawane są nazwy miast partnerskich,
to w tym wypadku z przyjemnością odstąpiliśmy od tej zasady, aby
uhonorować największy elbląski zakład i jego pracowników. Sama
lokalizacja ronda ZAMECH nie jest przypadkowa – to droga prowadząca
bezpośrednio do dawnych zakładów - mówił dalej prezydent - Pragnę
podziękować ﬁrmie GE POWER, w szczególności Panu Danielowi
Lewandowskiemu za podjęcie tej inicjatywy, dziękuję ﬁrmie METAL
EXPERT, która zajęła się wykonaniem samego znaku. Choć można tu
postawić tylko tabliczkę z nazwą ronda, to my mamy pięknie odlany
zamechowski symbol - podsumował prezydent.
- Ten znak to promocja Elbląga i jego gospodarczej działalności. Produkty
ZAMECHU były znane w całej Polsce. Pragnę również wspomnieć, że Elbląg,
Zamech i jego pracownicy brali udział w historycznych zrywach, w tym
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W tym roku perspektywa wakacyjnych wyjazdów została mocno
ograniczona przez pandemię koronawirusa. Mimo to wakacje właśnie
się rozpoczęły i jest czas wolny, który warto aktywnie
zagospodarować. Dziś chętniej niż dotąd odkrywamy lokalne
atrakcje, szukamy blisko ciekawej rozrywki czy rekreacji. Szeroką
ofertę spędzenia wakacji w mieście przygotował samorząd i miejskie
instytucje.
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
i harmonogramie godzinowym poszczególnych wydarzeń.
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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

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

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
Telefon komórkowy 510 787 066
e-mail: tlumaczenia@ﬁrmafast.eu
www.ﬁrmafast.eu
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W ELBLĄGU
„PRZYSTANEK STARÓWKA’’
WARSZTATY MODELARSKIE:
· ROBIENIE LATAWCÓW, MODELI
· PUSZCZANIE LATAWCÓW
· WYSTAWA MODELI
04.07, 22.08
godziny od 11:00 do 16:00

WARSZTATY PLASTYCZNE:
· ROBIENIE BANIEK MYDLANYCH
· KOLOROWE BAŃKI Z MASZYNY
· ANIMACJE PLASTYCZNE
· ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI
· GRY PLANSZOWE
· MALOWANIE TWARZY
· MALOWANIE NA CHODNIKU
· MALOWANIE, RYSOWANIE NA SZTALUGACH
04.07, 18.07, 25.07, 15.08, 22.08
godziny od 11:00 do 16:00

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
· STACJE FOTOGRAFICZNE: ZAKĄTKI STARÓWKI ELBLĄSKIEJ W FOTOGRAFII
· TECHNIKI ROBENIA ZDJĘĆ PRZY WYKORZYSTANIU TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH:
· POSTAĆ
· PEJZAŻ
· SCENKI RODZAJOWE
04.07, 18.07, 25.07, 22.08
godziny od 11:00 do 16:00

WARSZTATY MUZYCZNE:
WSPÓLNE ŚPIEWANIE ELBLĄŻAN Z ZESPOŁEM MDK DIAMENTY
ZAŚPIEWAJ RAZEM Z DZIADKIEM I BABCIĄ Z MDK
NAUKA GRY NA GITARZE, BĘBNACH, DŻAMBY
04.07, 15.08
godziny od 11:00 do 16:00

7

INFORMATOR MIEJSKI

8

Wakacje z MOSiR-em
Tegoroczne wakacje będą inne niż te, które dotąd znaliśmy. Bardzo dużo
osób decyduje się na spędzenie letniego czasu we własnych domach lub
planując krótkie, jednodniowe wyjazdy. Z myślą o elblążanach, którzy
będą na miejscu, MOSiR przygotował ciekawą ofertę zajęć i atrakcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
W piątek, 26 czerwca, świadectwa szkolne zostały odebrane, a to oznacza,
że zaczęły się wakacje. W Elblągu będzie to czas, w którym każdy znajdzie
dla siebie ciekawe atrakcje.

piłkarkami ręcznymi, piłkarzami, a także z siatkarzami z jednego
z najlepszych zespołów z PlusLigi – Treﬂ Gdańsk.
Od poniedziałku do piątku otwarte będą dwie strefy gier i zabaw dla dzieci.
W Hali Sportowo-Widowiskowej w godzinach 9.00-12.00 rozstawiony jest
specjalny tor przeszkód oraz miasteczko rowerowe. Skorzystać będzie
można również z boiska do badmintona oraz sali tenisa stołowego.
Natomiast na taﬂi Krytego Lodowiska Helena uczestnicy od godz. 12.00 do
15.00 do dyspozycji będą mieli: stoły do cymbergaja, stoły do piłkarzyków,
trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego, mini tor
do kręgli oraz boisko do mini koszykówki. Udział we wszystkich zajęciach
i wydarzeniach organizowanych w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em jest
bezpłatny.

– Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć, atrakcji, wydarzeń, z których
można skorzystać od samego początku wakacji – informuje Andrzej Bugajny,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. – Odbędą się
różne zawody, festyny czy wycieczki rowerowe. Będzie można pouczyć się
jazdy na rolkach czy uczestniczyć w treningach z elbląskimi sportowcami. We wszystkich obiektach MOSiR stosowane są wszelkie zasady związane
Na co dzień zapraszamy do stref gier i zabaw umiejscowionych w HSW i na z zachowaniem bezpieczeństwa oraz przestrzeganiem wytycznych
taﬂi Krytego Lodowiska, a także na Tor Wrotkarski Kalbar. Udział we Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu.
wszystkich zajęciach w ramach Wakacji z MOSiR-em jest bezpłatny.
Atrakcje przygotowane dla grup zorganizowanych
Jednocześnie, z myślą o dzieciach, które korzystają z półkolonii i obozów
W wakacyjnym programie nie zabraknie różnorodnych zawodów w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę dla grup
sportowych- siatkarskich, koszykarskich, pływackich czy tenisa stołowego. zorganizowanych, które będą mogły korzystać z obiektów MOSiR: CRW
Miłośnicy jazdy na rowerze będą mogli poznać GreenVelo oraz elbląskie Dolinka, Tor Wrotkarski Kalbar, Kryte Lodowisko Helena i Hala Sportowoszlaki miejskie, odwiedzą również okolice Elbląga. Również dla nich -Widowiskowa. Oferta ta jest dostosowana do wytycznych dla
przygotowany zostanie wyścig rowerowy na szczyt Góry Chrobrego. Na organizatorów letniego wypoczynku.
Torze Kalbar, który czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 do
21:00 oraz w niedzielę od 12:00 do 21:00, odbędzie się festyn z okazji Dnia Szczegóły oferty dla grup zorganizowanych oraz program wakacji
Bezpiecznego Kierowcy. Tutaj również będzie można nauczyć się jeździć na z MOSiR-em można znaleźć na stronie:
rolkach. Dla biegaczy przygotowane zostały specjalne treningi, które przez
całe wakacje będą odbywały się trzy razy w tygodniu w Bażantarni
(poniedziałek, środa i piątek), a poprowadzi je TeamKaraś Elbląg. W czasie
Tekst i fot. MOSiR
wakacji odbędą się także treningi ze znanymi elbląskimi sportowcami –

www.mosir.elblag.eu
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Prezydent z absolutorium
Po długiej debacie, na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok i udzieli prezydentowi
absolutorium. Prezydent dziękował radnym, którzy głosowali za
udzieleniem mu poparcia. Przyjęcie sprawozdania było jednocześnie okazją
do opisania obecnej sytuacji ﬁnansowej miasta. Ile zyskał Elbląg z pieniędzy
rządowych, a ile tracił systematycznie w ostatnich latach? O tym mówił
prezydent Wróblewski i wiceprezydenci na konferencji prasowej w Ratuszu
Staromiejskim, która odbyła się już następnego dnia po sesji Rady Miejskiej.

Pieniądze dane, a pieniądze zabrane
- Byłem zdumiony tym, co usłyszałem poprzez media na konferencji
prasowej posła Jerzego Wilka, w którym mówił o Funduszu Inwestycji
Samorządowych i 5,9 mln złotych, które z tego Funduszu Elbląg miałby
pozyskać – rozpoczął prezydent Wróblewski.

Budżet 2019 wykonany ponad program
Obniżenie zadłużenia, nowe inwestycyjne, wypracowanie nadwyżki
i większe dochody, to najważniejsze cele, które udało się zrealizować
w ubiegłorocznym budżecie miasta. Mówił o tym Witold Wróblewski
prezydent Elbląga 24 czerwca br. podczas konferencji prasowej na dzień
przed sesją, na której głosowano sprawozdanie z wykonania budżetu za
ubiegły rok.
- Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu za 2019 rok, to należy stwierdzić, że
był to budżet bardzo dobry. Udało się osiągnąć dochody na poziomie 101%,
wydatki były na poziomie 97%, wysokość nadwyżki budżetowej wyniosła
52 mln zł, a zadłużenia miasta na koniec 2019 roku wynosiło 42,48%.
W minionym roku na różne zadania inwestycyjne pozyskaliśmy łącznie
29 mln zł środków zewnętrznych - wskazywał najważniejsze budżetowe
liczby prezydent Wróblewski

- Przyjmując, że jesteśmy miastem 100 tysięcznym, to na jednego
mieszkańca rząd zabrał w przeciągu pół roku około 1000 zł. Na ten temat ze
strony posłów i radnych PiS była cisza. Rada Miejska występowała i do
premiera i ministra edukacji, występowałem też ja informując, że
następuje drastyczne zmniejszenie budżetu. Teraz słyszę o Funduszu
Inwestycji Samorządowych. Na te 5,9 mln zł, które Elbląg może pozyskać
trzeba nałożyć kwotę 1000 zł, którą na jednego mieszkańca zabrano. Jeżeli
miasto ma otrzymać 5,9 mln zł, a tym samym przeciętnie jeden mieszkaniec
59 zł, to chcę zapytać kiedy odda nam się resztę, bo brakuje jeszcze 940 zł,
by było na zero. Pana posła Wilka proszę więc o wytłumaczenie, gdzie te
94 mln zł które mamy mniej? – pytał prezydent

- Parafarazując słowa Kazika Staszewskiego można powiedzieć, premierze
oddaj nasze 100 mln zł- przywoływał słowa artysty Michał Missan
wiceprezydent Elbląga.
- Dziwi mnie, że były prezydent i wiceprezydent jeszcze wskazują
potencjalne inwestycje. Powinni oni mieć orientację co do rzędu wielkości
takich inwestycji . Wskazywany żłobek, modernizacja basenu, czy szkoła
- Taka dobra sytuacja ﬁnansowa z ubiegłego roku umożliwia w razie podstawowa wstępnie mogą kosztować nawet ok. 80 mln zł. Czy wiedzą
konieczności skorzystanie z instrumentów ﬁnansowych, takich jak o czym mówią, czy tylko mówią? – zastanawiał się prezydent
obligacje czy kredyty. Chcę podkreślić, że gdyby nie udana restrukturyzacja
zadłużenia w poprzednich latach, to dziś w tej trudnej sytuacji mielibyśmy - W 2018 rząd wprowadził podwyżki 5,35% dla nauczycieli i one nas
kosztowały 4,5 mln zł, a dostaliśmy zwiększenie dotacji tylko o 1,4 mln zł.
o wiele większy problem – zaznaczył prezydent
W 2019 roku planowane podwyżki spowodowały wzrost kosztów na oświatę
- To był dobrze wykonany budżet, inwestycyjny, a jednocześnie z mniejszym w sumie o 16,5 mln zł W 2020 roku zapowiadane są kolejne podwyżki, na
zadłużeniem, z nadwyżką budżetową i bez kredytów. Mam nadzieję, że koniec roku saldo niepokrytych kosztów na oświatę wyniesie około 30 mln
w jutrzejszym głosowaniu zdobędę zaufanie radnych i otrzymam zł. Podwyżki zapowiada rząd, a samorząd dostaje niewielką tylko
rekompensatę – wskazywał Wróblewski.
absolutorium – zakończył prezydent

Rewitalizacja Parku Dolinka o krok bliżej
Do tego przetargu wpłynęło dużo pytań od potencjalnych wykonawców
i jego termin należało przekładać aż pięć razy. W końcu udało się
i w czwartek, 2 lipca, nastąpiło otwarcie ofert na rewitalizację Parku
Dolinka.
Na tę część prac Miasto zamierzało przeznaczyć 7 mln 350 tys. zł. Złożono
trzy oferty. Jedną poniżej tej sumy, drugą która jedynie o kilkaset złotych
przekracza założoną przez Miasto kwotę i trzecią powyżej 7 mln 650 tys. zł.
Dwie ﬁrmy startujące w przetargu są z Elbląga, a jedna z Podkarpacia.
W tej chwili trwa szczegółowe badanie ofert. Jeżeli uda się wyłonić
wykonawcę już w tym podejściu, to prace w Parku Dolinka mogą rozpocząć
się jeszcze w tym roku.
Przypomnijmy, w ramach rewitalizacji:
ź Przebudowany zostanie amﬁteatr;
ź powstanie 6 stref zabaw i rekreacji dla różnych grup wiekowych,
od najmłodszych do seniorów;
ź we wszystkich strefach znajdować się będzie w sumie 109 urządzeń;
ź przy rzece powstanie nowa plaża ;
ź ustawionych zostanie ponad 60 nowych ławek,;
ź wykonane zostanie nowe oświetlenie- 138 słupów i monitoring wizyjny
27 kamer;
ź wykonane zostaną też nowe nasadzenia krzewów, bylin i nowe trawniki.
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Szpital Miejski z unijnym wsparciem

W trudnym okresie pandemii elbląski Szpital Miejski, który przez kilka
tygodni funkcjonował jako placówka jednoimienna, otrzymał istotne
wsparcie unijne na zakup niezbędnych sprzętów: medycznego, do
dezynfekcji i specjalistycznego do transportu chorych, a także na prace
remontowo-budowlane mające na celu odpowiednie przygotowanie
pomieszczeń dla hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Umowę w tej
sprawie podpisali 24 czerwca na terenie Szpitala marszałek
województwa Gustaw Marek Brzezin i dyrektor placówki Mirosław
Gorbaczewski.
Szpital, we współpracy z Urzędem Miejskim, w krótkim czasie przygotował
projekt i skorzystał z szybkiej ścieżki wsparcia unijnymi środkami, które

zostały przekierowane na walkę z pandemią.
- Miło, że możemy podpisać umowę na wsparcie działań Szpitala Miejskiego
w kwocie 1,5 mln zł. Samorząd województwa dokonał wsparcia wszystkich
jednostek zdrowia w regionie kwotą 78 mln zł. To środki z innych działań
przeznaczone teraz na walkę z pandemią. Pieniądze traﬁły do
podstawowych ośrodków zdrowia, szpitali powiatowych, wojewódzkich,
czy specjalistycznych, niezależnie od organu prowadzącego - mówił
marszałek Brzezin przed podpisaniem umowy - Chcę podziękować służbie
zdrowia, Panu dyrektorowi Szpitala i pracownikom. To elbląski Szpital był
tym, który jako jednoimienny był na pierwszej linii frontu walki
z pandemią. Dziękuję też Panu prezydentowi, bo przecież mówimy
o szpitalu miejskim. Obyśmy byli przygotowani na różne sytuacje, pilnujmy
się bądźmy przezorni, bądźmy proﬁlaktyczni - przestrzegał marszałek.
- Dziękuję Panu marszałkowi za wsparcie, nie było tego typu zadań
w Regionalnym Programie Operacyjnym, a Pan marszałek i Sejmik taką
ścieżkę wsparcia także naszej placówce zdrowia umożliwili. Nasz Szpital
przeżywa boom inwestycyjny, modernizuje się, mamy otwartą procedurę
przetargową, a dziś otrzymujemy dodatkowe środki, 1,5 mln zł, to kolejne
duże wsparcie, tym razem na tak potrzebną walkę z pandemią - mówił
Witold Wróblewski prezydent Elbląga.
- Ostatni czas udowodnił nam, że nie do końca jesteśmy gotowi na te
wyjątkowe sytuacje, dlatego dziękuję Panu marszałkowi za umożliwienie
skorzystania z tych środków, które lepiej pomogą nam walczyć z pandemią.
Środki te zostaną przeznaczone na podniesienie jakości i bezpieczeństwa
pracy Szpitala, zarówno dla pacjentów, jak i pracowników. Zakupiony
zostanie sprzęt, m.in. urządzenia do deﬁbrylacji, stworzona zostanie
również specjalistyczna - bezdotykowa śluza bezpieczeństwa. Dziękuję
zarówno Panu marszałkowi, jak i prezydentowi, którego służby pomogły
nam w szybkim przygotowaniu wniosku - mówił dyrektor Szpitala Mirosław
Gorbaczewski.

Pracownia energetyki odnawialnej. Przyjemność poznawania zawodu
Rok szkolny już za nami, ale to dobry moment by spokojnie przyjrzeć się
nowym pracowniom powstałym w elbląskich szkołach zawodowych.
Przykładem takiej pracowni, dzięki której uczniowie zdobędą aktualną
wiedzę o ekologicznych źródłach energii jest Pracownia energetyki
odnawialnej utworzona w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.
Nowoczesny sprzęt tej pracowni został zaprezentowany na początku
lipca podczas brieﬁngu prasowego.
Pracownia wyposażona została w ramach dużego projektu unijnego
pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”.
W nowoczesny sprzęt doposażonych zostało łącznie 27 pracowni
w elbląskich szkołach zawodowych. Dzięki nim kształcenie uczniów
odbywać się będzie na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najnowszej
wiedzy. Całkowita wartość projektu to 7,8 mln zł, a doﬁnansowanie
wyniosło 6,9 mln zł.
Szczególnie wyróżnia się właśnie Pracownia energetyki odnawialnej, gdzie
kształcić się będą przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. Wśród sprzętów, które wprowadzać będą uczniów w tajniki
wiedzy o ekologicznej energii są m.in. solary i pompa ciepła.
- Pracownie to kolejny etap modernizacji elbląskiego szkolnictwa
zawodowego. Chcemy takiego szkolnictwa, które przygotowywać będzie
naprawdę wykwaliﬁkowanego pracownika. Warto kształcić się
w specjalnościach oferowanych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

i Usług, to gwarancja pracy – podkreślił Janusz Nowak wiceprezydent
Elbląga.
- Doposażone pracownie, to efekt naszej dwuletniej pracy. Przy ich
modernizacji współpracowaliśmy ściśle z lokalnymi przedsiębiorcami, bo to
przede wszystkim na ich potrzeby kształcimy uczniów – podsumowała
Dorota Bajor dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.

“Zdalna szkoła” oraz “Zdalna szkoła plus”

powrocie uczniów do szkół.
Pierwszy wniosek na zakup komputerów do szkół podstawowych Gmina
Miasto Elbląg złożyła w kwietniu br. Otrzymano wówczas 99 760 zł
i zakupiono nowoczesny sprzęt do nauki w trybie „online” - 35 sztuk
laptopów z systemem Windows 10 oraz 40 sztuk słuchawek nagłownych
z mikrofonem. Sprzęt został przekazany do 16 elbląskich podstawówek.

Na początku maja okazało się, że można składać kolejne wnioski na
komputery do zdalnej nauki, tym razem w ramach nowej edycji programu
pn. Zdalna Szkoła Plus. Miasto ponownie złożyło taki wniosek i tym razem
pozyskało dokładnie 163 800 zł, za co planuje zakupić kolejne 63 sztuki
laptopów. Programy realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji i stanowią
odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem
Łącznie Gmina Miasto Elbląg z programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła stanu epidemii na terenie kraju. Sprzęt przeznaczony będzie dla dzieci
plus” pozyskała kwotę 263 560 zł na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt z elbląskich rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji
ułatwi prowadzenie zdalnej edukacji, ale będzie też pomocny już po materialnej.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, w czerwcu br., Departament
Edukacji UM złożył kolejny wniosek grantowy na zakup laptopów
z rządowego programu “Zdalna Szkoła Plus” współﬁnansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Stawiam na Tolka Banana

Druga tura wyborów Prezydenckich 2020 jest jak wypad do burdelu,
w którym możemy wybrać czy zarazimy się kiłą czy rzeżączką – oto dość
dosadna opinia, którą niedawno usłyszałem podczas rozmowy
o pierwszej turze tegorocznych wyborów. No cóż - jak widać, ludzie
zajmujący się ochroną naszego zdrowia nawet oceniając życie
politycznie nie potraﬁą oderwać się od proﬁlaktyki w zakresie
zwalczania chorób wenerycznych.

za kark i wyprowadził go z sali. Dwa lata temu zapytałem pana Adamowicza
o powody jego zachowania. Wyjaśnił mi wtedy, że zachowanie owego pana
było nie do zaakceptowania. Problem jednak w tym, że w rok po tej
rozmowie poznałem brutalnie wyprowadzonego z sali pana Sylwestra i nie
budziło mojej wątpliwości, że ten człowiek wymaga pomocy bo żyje
w świecie nazbyt mało rzeczywistym. Sylwester dla przykładu od trzech lat
zapowiada, że wytoczy wobec Witolda Wróblewskiego powództwo za to, że
ten nie pomógł mu zorganizować koncertu młodych muzyków. Ale to już inna
bajka o zupełnie innym problemie naszej młodzieży, do którego wrócimy
w innej publikacji.
Pewne jest to, że w roku 2015 ominął mnie zwiastun tego co Prawo
i Sprawiedliwość uczyniło z Polską i z Polakami. Czy zdaniem naszych
czytelników „Solidarność” dziś ma polegać na tym by mniejszych od siebie
wynosić za kołnierz poza margines życia społecznego? Wszystko wskazuje na
to, że słowa Jana Pawła II w uszach obecnych działaczy związku
diametralnie zmieniły znaczenie i być może Biskup Pomocniczy Wojciech
Skibicki powinien udać się na rekolekcję i przypomnieć komu i jak związki
zawodowe powinny służyć i jakie obowiązki mają członkowie ich zarządów
wobec braci mniej w rzeczywistości XXI wieku zorientowanych.
Ale mój głos stracił Andrzej Duda dokładnie dwa dni przed pierwszą turą
wyborów. Pani Magdalena Nowak podczas jednej z debat pozwoliła sobie
zamieścić opinię, cyt.: „w końcu jaki elektorat taki wyborca”. Rozumiem
drobne przejęzyczenie ale trzeba powiedzieć, że w Polsce pomiędzy
kandydatem a jego wyborcą istnieje związek. W polityce zazwyczaj
popieramy ludzi z którymi się identyﬁkujemy. Głosujemy na ludzi, którzy
nas ujmują i prezentują poglądy podobne do naszych.
Czy gdybym w roku 2015 zobaczył, że Andrzej Duda nie zaprotestował
wobec zachowania Grzegorza Adamowicza to oddałbym na niego głos?
Z pewnością nie i z pewnością nie oddałbym głosu na Bronisława
Komorowskiego ponieważ z grupy dziennikarzy oczekujących przy wejściu
na spotkanie z prezydentem w Bibliotece Elbląskiej wyprowadzili mnie
przemocą oﬁcerowie Biura Ochrony Rządu. Wtedy wobec tłumieniu
wolności prasy nie zaprotestował żaden z działaczy Platformy
Obywatelskiej, którzy tak ochoczo protestowali wobec niewpuszczenia
wszystkich elbląskich dziennikarzy na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim.
Czy postawiłbym zatem, jak mój przyjaciel, na Tolka Banana? W pierwszej
turze tamtych wyborów oddałem głos na Grzegorza Brauna i znalazłem się
w jednoprocentowym marginesie ludzi, którym „Szczęść Boże” nie brzmi
nazbyt obco i nazbyt niemodnie.
W roku 2020 Konfederacja wystawiła do wyborów Krzysztofa Bosaka.
Konfederacja – czyli jej działacze i wyborcy bo przypominam, że jedynym
kandydatem na urząd Prezydenta RP wybranym w ogólnopolskich
prawyborach był Krzysztof Bosak. I zapewne sympatycy Platformy
Obywatelskiej przypomną, że w takich samych prawyborach wybrana
została Małgorzata Kidawa Błońska. I oczywiście można by było naszym
dzielnym czytelnikom przypomnieć paradę ze zmianą „kandydatki na
kandydata”, ale po cóż mamy powiększać spory bagaż cierpień młodego
Rafała jakie czekają na niego przed II turą wyborów.
„Per aspera ad astra” to znak znany nam chyba najbardziej ze emblematu
NASA. Owa łacińska maksyma tłumaczona jest na język polski „przez ciernie
do gwiazd” lub „przez trudy, cierpienia do sukcesu”. Problem w tym, że
w Polsce owa maksyma mało się sprawdza i tu prościej zrobić karierę przez
lizusostwo. Andrzej Duda okazał się właśnie lizusem i wybory prezydenckie
w II turze to nie wybory pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą,
ale referendum z pytaniem: „Czy jesteś za koronacją Jarosława
Kaczyńskiego?” Słowo „koronacja” można zamienić na słowo „beatyﬁkacja”
bo dla wielu wyborców odtwórcy ról tych co ukradli księżyc ocierają się
o świętość. A wszyscy widzimy, że jak mawiają opozycjoniści, „szeregowy
poseł” posiada władzę niemal absolutną, pozwalającą mu decydować
o wszystkim.
Monarchia niekonstytucyjna – oto faktyczny ustrój jaki dziś panuje w Polsce
i to główny powód, dla którego nie oddam głosu na Pierwszego Notariusza
PIS-landu bo w 2015 r we wszystkich dokumentach programowych mówiono
o zmianie sposobu funkcjonowania państwa, a nie o zmianie obsady
lukratywnych w tym państwie stanowisk.
Problemem Polski jest ordynacja wyborcza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości,
podobnie jak Borys Budka ustalając kolejność kandydatów do sejmu na ich
liście, decyduje kto zostanie posłem, a kto nie zostanie posłem wyłącznie na
podstawie wyników sondaży poparcia dla jego ugrupowania.

Jeden z moich przyjaciół dziesięć lat temu emigrował z Polski. Adam zwany
„Małym Siwym” miał niezwykle nacjonalistyczne poglądy i nie krył się
z faktem, że sporo w jego patrzeniu na politykę było zapatrzenia w faszyzm.
Adam był też skinem i pół życia spędził w glanach słuchając Zielonych Żabek
czy Doktora Hackebusha. Adam miał też nader stabilny system głosowania
we wszelkich wyborach i zawsze i wszędzie z żelazną konsekwencją stawiał
na Tolka Banana.
O ile Państwowa Komisja Wyborcza zapomniała wpisać owo szacowne
nazwisko na listy wyborcze, Adam dopisywał je sam, naprawiając wadę
polskiego prawa wyborczego, które nie nakazuje drukować na kartach
wyborczych dodatkowego okienka z pozycją „żaden z powyższych”.
I brak w naszym kodeksie wyborczym zapisu, że o ile połowa oddanych
głosów będzie zawierała krzyżyk w tej pozycji to żaden z kandydatów nie
zostanie wybrany, bez względu na to ile głosów zbierze. A być może
wystarczyłoby dać każdemu wyborcy jeden głos pozytywny i jeden głos
negatywny zapisując, że wybrany nie może być żaden kandydat, wyborowi
którego przeciwstawi się powoła wyborców...
Pięć lat temu głosowałem na Andrzeja Dudę, uwiedziony jego pracowitością
w prowadzeniu kampanii, podczas której odwiedził Elbląg. Ponieważ
kandydat uwiódł mnie w pierwszej części swojego wystąpienia, udałem się
do domu czego potem mocno pożałowałem bo w Hotelu Arbiter doszło do
zdarzenia, którego ocenić nie potraﬁę.
Grzegorz Adamowicz to postawny mężczyzna wzrostu niemal dwóch
metrów wyposażony nie tylko we wzrost ale i jak to piszą lekarze,
rozbudowany układ kostno-szkieletowy. Pan Adamowicz od roku 2018 jest
szefem NSZZ „Solidarność”, jest więc osobą raczej znaną.
W roku 1998 Jan Paweł II w Gdańsku zdeﬁniował czym jest solidarność:
„Jeden drugiego brzemiona noście”.
Kim był drugi uczestnik owego wielce niesmacznego zdarzenia? Młody
człowiek, nazywający sam siebie muzykiem. Zamiłowanie do muzyki jest
mniej widoczne niż fakt, że ów młodzieniec cierpi na pewną formę autyzmu
i nie bardzo wie w jakim świecie żyje. O tym jak trudne było jego życie
można by napisać książkę, z której dość jasno wypływałby fakt, że brzemię
takich właśnie ludzi powinniśmy nieść solidarnie. Dla zainteresowanych
polecam lekturę publikacji Adama Andrzejko na portalu 3obieg.pl:
https://3obieg.pl/bezdomny-emigrant-wyrzucony-ze-spotkania-z-duda/
„Ochronie polecono wyprowadzić intruza. Andrzej Duda nie powstrzymywał
rosłego mężczyzny, który wywlekł z sali. Tym sposobem kandydat PiS stracił
niebywałą okazję do wdrożenia słów w czyny” Niestety nagrania z tego
wydarzenia portal Elblag24 i TV Truso prawdopodobnie skasowały - a szkoda.
Ja pamiętam widok dwumetrowego Grzegorza Adamowicza, ważącego na Nadal spółki skarbu państwa stanowią polityczny łup, o czym bardzo
oko dobrze ponad 100 kg, który wziął może 60 kilogramowego chłopczynę dotkliwie przekonał się nasz ziomek – pan Paweł Olechnowicz odwołany ze
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stanowiska prezesa Raﬁnerii Gdańskiej przy okazji tzw. „dobrej zmiany”.
Elblążanie nadal nie mogą zdecydować czy chcą pozostać w regionie
warmińsko-mazurskim czy przejść do województwa pomorskiego czy też
utworzyć własne województwo. Kilka dni temu portal olsztyn.com.pl
opublikował tekst na ten temat pod adresem:
https://www.olsztyn.com.pl/artykul,wzajemne-animozje-olsztynian-ielblazan,29694.html
Oto kilka komentarzy jakie znalazły się pod publikacją:
hej, hej
Co tu w ogóle porównywać... gdzie Elblag do Olsztyna. Śmieszne kompleksy
mające na celu podniesienie marnego ego. Zresztą co tu dużo pisać...
wiadomo, że kto z Elbląga ten obciąga... i tyle :)
Olsztyn DOCENIAM!!!
Jakby byli w Pomorskim to dopiero mieliby przekichane, jak Tczew albo
Malbork. Olsztyn właśnie jak f.... dzieli się wszystkim co ma. Walczy o
przekop mierzei , maja doﬁnansowanie 70% do inwestycji bo program Polska
wsch etc. Już widzę jakby Danzig Wam dał przekop hagahaha, raczej
przekopem a tak Elbląg za kilka lat będzie tańsza konkurencja dla
mniejszych jednostek. Za Olsztyn to codziennie zdrowaśkę powinniście
odprawiać .

Taki Jeden
Te kompleksy Elbląga są naprawdę zabawne. Zawsze byliście miastem
pomijanym, jedynie za Gierka dostaliście jakąś samodzielność
wojewódzką. Nawet za czasów niemieckich, czy to Prusach Zachodnich, czy
w Prusach Wschodnich, czy w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, nie byliście
miastem bardziej znaczącym, niż powiatowe. Siedzibami rejencji był
Gdańsk i Kwidzyn oraz Królewiec, Gąbin i Olsztyn, ale nigdy Elbląg. I ten ból
dupy tak trwa i trwa...
Te kilka cytatów pokazuje, jaki stosunek do Elbląga mają Olsztynianie,
może zatem pora by znany znawca podatków Piotr Opaczewski spełnił swoją
deklarację z roku 2015 i jako jeden z najważniejszych polityków
Zjednoczonej Prawicy w Elblągu zaapelował do Andrzeja Dudy by ten
napisał projekt ustawy o referendum lokalnym w sprawie przynależności
administracyjnej Gminy?
Coś mi się jednak wydaje, że zdolność do realizacji obietnic w politykach
Zjednoczonej Prawicy spada, a sama partia staje się ugrupowaniem
obciachu w strukturach, którego opłaca się być, ale do członkostwa
w którym przyznać się jest trochę wstyd.
Mariusz Lewandowski

Rodowity Olsztynianin
Kto z Cwe(L)bląga ten obciąga !!!

MUZEUM ELBLĄSKIE ZAPRASZA!
Jaćwingowie w elbląskim Muzeum
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza do zwiedzania
wystawy „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy” przygotowanej przez
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja będzie
dostępna w budynku Gimnazjum przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta
11 od piątku 3 lipca do połowy stycznia 2021 roku. Wystawie towarzyszy
katalog, który można zakupić w muzealnym sklepie.
Wystawa czasowa "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" przedstawi zarys
dziejów tego potężnego plemienia bałtyjskiego, słynącego ze swej
waleczności, a zamieszkującego w średniowieczu tereny Sulwalszczyzny. Na
ekspozycji zaprezentowane zostaną cenne znaleziska archeologiczne
prezentujące kulturę i styl życia Jaćwingów.
Pierwsza wzmianka historyczna, w której zapisano słowo „Jatviag”
pochodzi z 944 r. W tym roku warescy władcy Rusi wysłali kupców i posłów na
dwór w Bizancjum. Jednym z uczestników tego poselstwa, którego celem
było podpisanie traktatu pokojowego, był Jatviag Gunariev. Zgodnie
z najnowszymi hipotezami od jego miana nazwę wzięli podlegli mu
wojownicy. Od tego momentu źródła ruskie określały Jaćwingów jako
Jatvjagov, na Litwie ziemie jaćwieskie określano jako Dajnowo, natomiast
w źródłach polskich zyskali miano Pollexiani.
Klaudiusz Ptolemeusz, w swojej „Geograﬁi”, na obszarze Mazur
i Suwalszczyzny zamieścił nazwy plemion Galindai i Sudinoi. We wczesnym
średniowieczu, czyli blisko tysiąc lat później, pruskie plemię Galindów
notowane jest nad Wielkimi Jeziorami, natomiast jaćwiescy Sudawowie
znani są z terenu Suwalszczyzny.
Jaćwież - to historyczna kraina, której zachodnią granice stanowiły Wielkie
Jeziora Mazurskie, wschodnią rzeka Niemen, na południu dorzecze Biebrzy
i Supraśli, a na północy środkowy bieg rzeki Szeszupy. Region ten ma
niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu, jest gęsto poprzetykany licznymi
jeziorami rynnowymi, pasmami wzgórz morenowych, a na południu
„połatany” bagnami i mokradłami. Było to obszar porośnięty bujnymi
lasami, których pozostałościami są obecnie puszcze Augustowska, Borecka
i Romnicka. Odkrycia archeologiczne na tych terenach pomogły poznać
i zrozumieć zwyczaje Jaćwingów.
Grzegorz Stasiełowicz
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

