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których urzędnicy skarbowi rozliczają z każdej
zakupionej pary butów i każdej zakupionej
ryzy papieru? Pan Cezary Mierzejewski pisze
o wydatkach samorządu na poziomie 1 % wydatków.
W Elblągu owa kwota to siedem i pół miliona
złotych czyli około półtora miliona euro.
Czy ktoś racjonalnie myślący pozwoli, by takie
kwoty były wydatkowane bez kontroli?
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Usłyszymy jak to Jarosław Kaczyński kocha Elbląg
i że fakt, iż jego rząd nie dał środków na budowę
obwodnicy z Łęczyckiej na Królewiecką, jest
spowodowany troską o nasze zdrowie dokładnie
tak samo, jak wycinka drzew w polskich lasach
i puszczach. Usłyszymy też o wyjątkowych
kwaliﬁkacjach Rafała Traksa, który od listonosza
został, jak słyszymy, kierownikiem jakiegoś działu
w elbląskiej Enerdze. I oczywiście nikt nie wspomni
o tym, że wiąże się to ze służalczym wprost
stosunkiem „młodego wilczka” PiS-u do jego
starszego kolegi, wiecznego posła ziemi
elbląskiej Leonarda Krasulskiego.
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Podatki opłać elektronicznie lub w PKO BP bez prowizji
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z
funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej
ź 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 - Rachunek dotyczący opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ponadto informujemy, że zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP
umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez
żadnych prowizji.
Oddziały Banku PKO BP

Jednostki:

Telefon:

Adresy:

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Elblągu

55 239 63 00

ul. Teatralna 9

PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Elblągu

55 239 65 33

Pl. Dworcowy 3A

PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Elblągu

55 239 64 40

ul. Broniewskiego 53

Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa nieczynna jest PKO Bank Polski SA Oddział 5 w Elblągu 801 302 302 ul. Hetmańska 12
kasa Urzędu Miejskiego. Uprzejmie informujemy że płatności m.in. za
podatki i inne opłaty lokalne należy dokonywać przelewem bankowym
na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej, bądź na podane Informujemy jednocześnie, że osoby starsze, które nie są w stanie same
niżej konta bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu:
dokonać opłat mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy Regionalnego
Centrum Wolontariatu, którzy oferują wsparcie między innymi w tym
ź 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 – Rachunek dotyczy podatku od zakresie w ramach realizowanego programu "Wspieraj Seniora".
nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych
ź 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 - Rachunek dotyczy opłaty
Zgłoszeń w zakresie wsparcia seniorów można dokonywać poprzez:
skarbowej
ź ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11,
ź 53 1020 1811 0000 0502 0334 1120 - Rachunek dotyczący opłat za ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – 55 625 61 10; 512 449 783
wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na
terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości,
Zgłoszeń mogą dokonywać w imieniu seniorów osoby trzecie, które wśród
renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za służebność, opłata za swoich bliskich, znajomych, sąsiadów mają osoby starsze lub
przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis z KW, za
niepełnosprawne wymagające pomocy, do czego gorąco Państwa
usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty
zachęcamy.
Straży Miejskiej, opłaty dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące

Ruszyły rekrutacje do przedszkoli i szkół podstawowych

ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2021 r., pod
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, warunkiem posiadania miejsc wolnych.
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy
wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie
zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania
przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata,
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl
Przeprowadzana jest ona z wykorzystaniem elektronicznej platformy
Zapisanie dziecka po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca
edukacyjnej www.eped.pl
edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego
wniosku. Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie
wniosków
wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru odbywa się w
Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami
w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie terminie od 4 do 18 marca. Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego
dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest
podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po szkolny 2021/2022.
zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.
Zasady rekrutacji, kryteria ustawowe i lokalne, terminarz oraz inne istotne
dla rodziców informacje związane z rekrutacją znajdują się stronie
W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2021/2022 udział biorą dzieci 3-4-5-6 www.eped.pl w aktualnościach i w zakładce rekrutacja dla przedszkoli.
letnie urodzone w latach 2018-2015. Dzieci urodzone w roku 2019, które

Przedszkola i oddziały przedszkolne
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wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania,
podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie
Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie
uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w
przyjmuje się:
godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku lub
ź na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w
systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do
szkoły oraz w dalszej kolejności
Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać
ź na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).
pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach
Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznej platformy podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.
edukacyjnej www.eped.pl

Szkoły Podstawowe

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym
podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość
wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego

Proces rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 03.03.2021 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.eped.pl w zakładce rekrutacja.

FINANSE PUBLICZNE
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Bilans WOŚP 2012
odsetki
2 954 853,42 zł
Ruda Śląska
Osiedle Panorama Park
cena około 3 000 000 zł

Odsetki bankowe
od lokat
45 827,02 zł
za 2012 rok

SUV 10 letni
o wartości
około 40 tys. zł

Stowarzyszenie ESWIP
odsetki bankowe
za rok 2012 - 5,77 zł

Nasza gazeta zyskała już Państwa zaufanie, a nawet popularność. Rok
2021 to rok, w którym wracamy do działalności społecznej z jakiej
poznaliście nas w roku 2013, podczas akcji referendalnej.
Dzięki nam i Państwa zaufaniu na przestrzeni ośmiu lat wspólnie zmieniamy
nasze miasto. Ale w roku 2021 chcemy dokonać paru powrotów – pierwszym
z nich jest powrót do aktywnego udziału w pracy samorządu – drukujemy
zatem petycję, jaka trafiła do kilku adresatów. O co w tej petycji chodzi,
przeczytacie obok.
O jakie kwoty walczymy? Okazuje się, że sprawa może dotyczyć milionów
euro ponieważ jak potwierdziła nam Komisja Europejska, co prawda prawo
europejskie przewiduje obowiązek zwrotu oprocentowania uzyskanego
przez beneficjentów, to jednak nie nakłada na nich obowiązku lokowania
środków na takich kontach.
Miliony euro jakie Polska dostaje z Unii Europejskiej tracą zatem po kilka
procent swojej wartości z powodu inflacji, która niestety rośnie. Z drugiej
zaś strony te same organizacje, które dotują system bankowy niepobranym
oprocentowaniem i tracą na inflacji, proszą Was o wpłaty w ramach akcji
1 %. Kto z Państwa decydowałby się, żeby miliony złotych lokować na
kontach nieoprocentowanych tylko dlatego, żeby uzyskanych kwot nie
zwracać do budżetu?
Pokazaliśmy Państwu prostą grafikę – WOŚP w roku 2012 zarobiła na swoich
kontach aktualną wartość ekskluzywnej willi, a Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Organizacji Pozarządowych równowartość dwóch „Snickersów”.
Oczywiste jest, że WOŚP dysponuje kwotami o wiele większymi niż ESWIP
stąd porównanie nie jest adekwatne, ale kwota bilansowa ESWIP za rok 2012
to ponad 3 000 000 zł, a kwota bilansowa WOŚP to ponad 70 000 000 zł.
Jedna dwudziesta trzecia z trzech milionów to ponad 130 000 zł i tyle,
naszym zdaniem, na odsetkach od kwot zdeponowanych na kontach ESWIP-u
mogła zarobić Polska.
Dzięki hojności Zarządu ESWIP-u kwota ta naszym zdaniem faktycznie
zasiliła kieszenie bankowców.

POLITYKA
List otwarty koalicji „TAK DLA WARMI I MAZUR”...
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SPOŁECZEŃSTWO

Elbląskie ciepło. Sukces duży, czy mały?

O cenach ciepła, planach inwestycji i o tym, jak poprawić
powietrze nad miastem rozmawiają z redakcją ELBLOG-a Janusz
Nowak wiceprezydent Elbląga, Andrzej Kuliński prezes Elbląskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

biomasowego, układu kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym
oraz kotłowni rezerwowo-szczytowej. Ze strony EPEC będzie to nowe
źródło kogeneracyjne tj. wytwarzające jednocześnie energię
elektryczną i ciepło, zbudowane na terenie ciepłowni Dojazdowa.
Dotychczasowa ciepłownia pozostanie na swoim miejscu i pełnić
Pewnie mało jest miast, w których tak długo i tak szeroko będzie rolę źródła rezerwowego. Mamy więc sytuację, gdzie
z punktu widzenia opinii publicznej dyskutowano na temat występują dwa źródła ciepła: EKO i EPEC. Mamy możliwość
modelu zaopatrzenia miasta w ciepło. Co było tego przyczyną?
dywersyﬁkacji i gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła dla
mieszkańców.
Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga: Rzeczywiście w żadnej
miejscowości model zaopatrzenia w media, takie jak ciepło czy Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z Energą
energia elektryczna nie jest przedmiotem tak szerokiej dyskusji. Kogeneracją?
W Elblągu jednak mieliśmy bardzo specyﬁczną sytuację.
Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga: Umówiliśmy się z EKO, że
EPEC miał, z dzisiejszą Energą Kogeneracja (EKO), podpisaną umowę jak najrzadziej wracać będziemy do historii. Dla nas kluczowa jest
na dostawy ciepła na czas nieokreślony. Umowa gwarantowała nie przyszłość, a ta najkorzystniej rysuje się we współpracy. Widać
tylko bezpieczeństwo dostaw, ale również utrzymanie urządzeń przemianę w podejściu Energi - dziś już spółki w koncernie PKN Orlenwytwórczych w należytym stanie technicznym, dostosowanym do do elbląskiego rynku. Jego potencjał został odczytany właściwie. To
wymogów środowiskowych. Niestety, Energa przez całe lata nie była także kwestia ﬁnansowania projektu. Najkorzystniej wypadł
modernizowała swoich węglowych źródeł wytwórczych, przez co model współpracy. I, co także ważne, Energa Kogeneracja w Elblągu
przestały one spełniać unijne normy - za bardzo zanieczyszczały to około 150 pracowników. Zamknięcie współpracy byłoby dla nich
powietrze w Elblągu. Było to ewenementem w skali kraju i nie jest dla i ich rodzin ogromnym ciosem.
mnie jasne, dlaczego ten wielki koncern tak działał. Wcześniej ze
strony Energi pojawiały się propozycje polegające na budowie N i e d a w n o E P E C p o d p i s a ł u m o w ę z K r a j o w ą A g e n c j ą
Instalacji odsiarczania spalin, co niestety, nie poprawiłoby jakości Poszanowania Energii (KAPE), brał Pan udział w konferencji,
powietrza w Elblągu, nie mogliśmy się zatem na to zgodzić. Wobec której uczestnikami byli min. przedstawiciele Ministerstwa
sytuacji, w której samorząd nie chciał zgadzać się na niekorzystne dla Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
mieszkańców propozycje koncernu, ten podjął próbę wypowiedzenia i Gospodarki Wodnej. Na ile ta umowa jest ważna dla miasta?
umowy. Resztę już Państwo znają - EPEC zwrócił się do sądu, ten
zabezpieczył umowę, tzn. przyjął stanowisko wyrażone przez EPEC, Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga: To właśnie “druga noga”
że wypowiedzenie umowy przez EKO było nieskuteczne. Dzięki temu modelu. Współpraca z KAPE jest bardzo ważna dla Elbląga, ponieważ
łatwiej było nam rozmawiać z EKO i zachęcać raczej do szukania podpisanie umowy zapoczątkowało proces budowania i rozwijania
rozwiązań, niż przyjmować niekorzystne dla miasta decyzje. Dodam, bezpieczeństwa energetycznego naszego miasta. Przyczyni się ona do
że propozycje przystąpienia do modernizacji źródeł przez Energę realizacji nowoczesnego, kogeneracyjnego źródła ciepła. To sprawi
kierowaliśmy do koncernu od lat. Niestety, odpowiedzią był brak także, że jakość powietrza w naszym mieście się poprawi, a ta
decyzji technicznych. Cieszę się, że - po decyzji sądu, który kwestia jest także ważna dla mieszkańców Elbląga.
przypomniał, że to Energa miała dbać o swe źródła - Energa
zdecydowała się na porozumienie. Porozumienie, które jest Umowa jest pierwszym krokiem. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale
korzystne dla obu stron.
wierzę, że w 2025 r. będziemy mogli korzystać z nowego, w pełni
ekologicznego źródła energii. Warto podkreślić, że będzie to źródło
Jak zatem prezentuje się nowy model zaopatrzenia miasta kogeneracyjne, czyli w jednym procesie wytwarzana będzie zarówno
w ciepło?
energia cieplna, jak i elektryczna. Inwestycja przyczyni się do
zapewnienia mieszkańcom ciepła zgodnego z najnowocześniejszymi
Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga: Nowy model zakłada: rozwiązaniami technologicznymi.
wykorzystanie źródeł EKO, czyli źródła kogeneracyjnego
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Andrzej Kuliński prezes EPEC: Warto dodać, że zgodnie z planami
rozwojowymi EPEC, wszystkie urządzenia służące do wytwarzania
ciepła, wznoszone w ramach projektu, muszą być gotowe na jego
produkcję również w oparciu o wodór jako nośnik energii.
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Jak utrzymać w ryzach ceny ciepła? Jako EPEC pracujemy nad
rozszerzeniem usług dla odbiorców indywidualnych i biznesowych.
Wierzymy, że jakość, którą jesteśmy w stanie zaoferować, zdobędzie
zaufanie klientów i pozwoli na zwiększenie przychodów EPEC,
obniżając cenę jednostkową energii cieplnej.

Co jeszcze jest w programie Zielona Energia dla Elbląga?
Co wpływa na dzisiejszą wysokość cen za ciepło?
Andrzej Kuliński prezes EPEC: Oprócz budowy dodatkowego źródła
energii elektrycznej i cieplnej przy ul. Dojazdowej w planach do roku
2025 jest także modernizacja systemu ciepłowniczego. Chcemy
zwiększyć jego efektywność oraz będziemy dążyć do uzyskania pełnej
niezawodności systemu. Przełoży się to na obniżenie strat ciepła
w procesie jego przesyłu i dystrybucji.

Andrzej Kuliński prezes EPEC: Jak wszędzie: koszty surowców –
coraz wyższe, prądu – coraz wyższe, koszty pracownicze, podatki,
remonty i inwestycje, i w końcu opłaty za emisję dwutlenku węgla
(CO2). Na dzisiaj w każdym 100 zł. kosztów wyprodukowanego ciepła
ok. 30 zł. to opłaty za emisję CO2. Przy produkcji ciepła z gazu opłaty
te spadną nawet o połowę.

Planujemy również zbudować magazyn ciepła, który powstanie także
na terenie ciepłowni Dojazdowa oraz farmę fotowoltaiczną, która Gdyby dzisiaj mieszkaniec kupował ciepło bezpośrednio z ciepłowni
EPEC płaciłby średnio ok. 42 zł za gigadżul (GJ), a z EKO 54 zł bez
chcemy zlokalizować na terenach inwestycyjnych „Terkawka”.
przesyłu.
Są to projekty rozwojowe, które pomogą nam spełnić nasze główne
założenie, czyli odejście od węgla, jako paliwa. Dzięki nim będziemy A umowy z ﬁrmami zewnętrznymi? Krytycy mówią, że to znaczne
w stanie rozwijać także drugi ﬁlar biznesu EPEC, czyli produkcję koszty i można byłoby zmniejszyć rachunki dla odbiorców.
energii elektrycznej.
Andrzej Kuliński prezes EPEC: Te krytykowane dzisiaj przez
Wszystkie te inwestycje z jednej strony cieszą, bo przyczynią się malkontentów koszty stanowią ok. czterech promili globalnych
do poprawy życia w mieście, ale z drugiej rodzą obawy o ceny kosztów ﬁrmy. Tak - jak wiele ﬁrm, korzystamy ze wsparcia
specjalistów zewnętrznych. Prawników czy ekspertów z dziedzin,
ciepła. Jak utrzymać je w ryzach?
którymi nie zajmujemy się na co dzień. Uważam, że lepiej
Andrzej Kuliński prezes EPEC: Koszty dostaw ciepła z EPEC, czyli zaangażować taką ﬁrmę, niż potem ponosić większe koszty "nauki" na
suma jego wytworzenia, przesyłu i dystrybucji, są, w przeciwieństwie błędach. Dla mnie lepiej brzmi - mądry Polak przed szkodą.
do niektórych niczym nie uprawnionych opinii, jednymi z niższych
spośród 49 ﬁrm na północy kraju. To nie moje obliczenia, ale dane z Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga: Uważnie przyglądamy się
raportu, jaki opracowuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. rachunkom, które mieszkańcy Elbląga opłacają za usługi komunalne,
Dzisiaj na ciepło systemowe gospodarstwo domowe wydaje w tym za dostawy ciepła. Prezydent miasta Witold Wróblewski
średniomiesięcznie około 160 zł., a na pogrzanie 1 metra postawił przed Zarządami spółek komunalnych konkretne zadania:
sześciennego wody ok. 19 zł. Nie mówię tu o budynkach dalszy rozwój, poprawa efektywności, racjonalizacja zatrudnienia
niespełniających obowiązujących norm, bo tam ciepło ucieka do i optymalizacja kosztów. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, przy
atmosfery. Robimy wszystko, aby ceny ciepła były społecznie widocznych na co dzień, galopujących cenach towarów i usług.
akceptowalne. Dlatego właśnie odchodzimy od produkcji ciepła
Dziękuję za rozmowę
z węgla kamiennego. Gdybyśmy zostali przy węglu ceny byłyby
wyższe o ok. 20% od tych, które mieszkańcy zapłacą po uruchomieniu
nowych, ekologicznych źródeł.

Zdrowie i bezpieczeństwo elblążan w czasie pandemii.
zachorować, czego konsekwencją są wprowadzone na nas
dodatkowe obostrzenia. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna
w mieście?

Minął rok, od kiedy nasz kraj zmaga się z pandemią koronawirusa.
Od marca 2020 roku słowo ZDROWIE nabrało dla nas wszystkich
zupełnie nowej wartości. O tym, jak wygląda sytuacja
epidemiologiczna w mieście, o przebiegu szczepień, ale również
innych kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem
elblążan rozmawiamy z Wiceprezydentem Elbląga Michałem
Missanem.
Mamy trzecią falę koronawirusa. Od kilkunastu dni wzrasta
liczba chorych. Nasz region jest jednym z największą liczbą

W samym Elblągu sytuacja jest na razie stabilna. Mamy wzrost
zachorowań, ale nie jest on tak raptowny, jak w innych częściach
naszego regionu. Cały czas oczywiście monitorujemy sytuację. Nadal
zabezpieczamy nasze placówki. Głownie przedszkola, żłobki, które
funkcjonują normalnie. Bez zakłóceń działają też całodobowe
placówki pomocy społecznej. Od dnia 1 marca natomiast decyzją
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego swoje funkcjonowanie ponownie
zawiesiły dzienne placówki pomocowe, tj. środowiskowe domy
samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz dzienne ośrodki
wsparcia. Swoją opieką cały czas otaczamy osoby starsze.
Kontynuujemy realizację rządowego programu “Wspieraj Seniora”
w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, przy
współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu. Celem
programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w codziennych
czynnościach np. dostarczeniu zakupów, opłaceniu rachunków,
załatwieniu drobnych spraw, wyprowadzeniu psa, czy dostarczeniu
ciepłych posiłków. Do dnia dzisiejszego ze wsparcia skorzystało
38 seniorów. Kontynuujemy również projekt unijny, polegający na
wsparciu placówek pomocy społecznej między innymi poprzez zakup
i dystrybucję środków ochrony oraz sprzętu do dekontaminacji,
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a także przeprowadzanie cyklicznych testów na koronawirusa oświatową. Dziwne, zważywszy na fakt, że trudno w Pogotowiu
personelu i podopiecznych.
Socjalnym znaleźć elementy edukacyjne. Co jeszcze bardziej
zaskakujące to fakt, iż w Zamościu, gdzie i Prezydent, i Wojewoda
reprezentują partię rządzącą, podjęto taką samą uchwałę bez
Jak przebiegają szczepienia?
żadnych problemów i bez przeprowadzania konsultacji ze związkami
Jeśli chodzi o techniczną stronę to nie mamy problemów. Tempo zawodowymi. Ale widocznie nie dla wszystkich jest to samo prawo.
szczepień zależy jednak od dostępności szczepionek i pewnie wszyscy Dodam tylko, że nie mamy obowiązku prowadzenia Pogotowia
życzylibyśmy sobie, aby było ono większe. Na pewno cieszy duże Socjalnego. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości poprzez
zainteresowanie szczepieniami, bowiem jest to szansa na powrót do doprowadzenie ich do właściwych miejsc celem wytrzeźwienia to
normalności. W elbląskich domach pomocy społecznej dotychczas zadanie ustawowe Policji.
zaszczepiona została większość pracowników oraz mieszkańców.
Trwają także szczepienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Radni opozycji zarzucają, że w ciągu dwóch dni zlikwidowana
Społecznej, środowiskowych domów samopomocy, schroniska dla została tak potrzebna mieszkańcom placówka.
bezdomnych oraz opiekunek świadczących usługi opiekuńcze. Ruszyły
także szczepienia nauczycieli. Tu również zainteresowanie jest Jest to nieprawda. Przypomnę, że decyzję o likwidacji Rada Miejska
bardzo duże. Chęć zaszczepienia zgłosiło ok. 70% z nich. Przypomnę podjęła po analizie aktualnej sytuacji w placówce. Cała sytuacja jest
tylko, że jako samorząd pomagamy w dotarciu do punktów szczepień wielowątkowa. Brak wypełniania swoich obowiązków, odmowa
osobom niepełnosprawnych oraz mieszkańcom powyżej 70 roku przyjęcia osoby bezdomnej na kwarantannę to jeden z argumentów,
życia, którzy nie mogą samodzielnie się poruszać. Dotychczas który zdecydował o likwidacji Pogotowia Socjalnego. Działalność
potrzebę transportu zgłosiło 55 mieszkańców naszego miasta, z czego placówki została zawieszona od 3 kwietnia. Była to dla nas wszystkich
32 dowozy już się odbyły. Infolinia, na którą można zgłaszać taką sytuacja niecodzienna wręcz niewyobrażalna, aby powołana do tego
potrzebę funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8 do 15, pod instytucja nie udzieliła wsparcia osobie potrzebującej. Przypomnę,
że po tym incydencie wszyscy pracownicy poszli na zwolnienia
numerem +48 55 221 21 20.
lekarskie, a ich zadania przejęły inne placówki. Brak wykonywania
Szpital Miejski praktycznie od początku pandemii jest na obowiązków przez blisko dwa tygodnie doprowadził do sytuacji, że
pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Jak obecnie samorząd podjął decyzję o wygaszeniu Pogotowia Socjalnego
i 16 kwietnia podjęta została uchwała w tej sprawie.
wygląda praca szpitala?
To prawda od roku nasz szpital zajmuje się opieką i leczeniem
pacjentów covidowych. Praktycznie większość oddziałów
przekształconych została na oddziały covidowe. To naprawdę
ogromna praca – wysiłek nie tylko ﬁzyczny, ale też psychiczny.
Zarówno dyrekcji, jak i całemu personelowi szpitala należą się słowa
najwyższego szacunku i uznania. Niestety aktualnie w związku
z trzecią falą pandemii sytuacja w placówce jest bardzo dynamiczna.
Jeszcze na początku lutego liczba pacjentów spadała, a teraz mamy
duży przyrost. Obecnie w szpitalu jest ok. 140 pacjentów ze
stwierdzonym koronawirusem. Tak połowa to pacjenci z naszego
miasta.

Niestety mamy też kolejne bardzo poważne sygnały, w tym od
Rzecznika Praw Obywatelskich o nieprawidłowościach, do jakich
miało dochodzić w tej placówce. To może tylko potwierdzać słuszność
decyzji i konieczność zmian podejścia do tematu opieki nad osobami
nietrzeźwymi w naszym mieście.
Przypomnę również, że wszyscy pracownicy likwidowanej placówki
otrzymali propozycje nowej pracy, na tych samych warunkach
płacowych. Niestety nikt takiej propozycji nie przyjął.
Jak decyzja o likwidacji wpłynęła na bezpieczeństwo w mieście
i pracę Policji?

Walka z pandemią to nie jedyne wyzwanie, jakie w tym roku stoi Wbrew opiniom niektórych osób, decyzja ta nie wpłynęła negatywnie
na poziom bezpieczeństwa elblążan. Osoby nietrzeźwe są w pełni
przed dyrekcją i pracownikami placówki.
zabezpieczone. Nad osobami bezdomnymi opiekę prowadzi Dom dla
Tak. W tym roku ruszył proces inwestycyjny dot. budowy nowego Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej, a osoby nietrzeźwe są
bloku operacyjnego oraz modernizacji części oddziałów szpitalnych. zabezpieczane – zgodnie z kompetencjami przez Policję. O tym, że
Koszt tego zadania to około 50 mln zł. Część tych środków stanowi nie ma zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców świadczą statystyki,
doﬁnansowanie z funduszy unijnych. Przypomnę, że w ubiegłym roku które przedstawia Komenda Miejska Policji. Według tych danych w
dyrekcja szpitala podpisała umowy z wykonawcą inwestycji. 2020 roku Policja do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych
Aktualnie, jeśli chodzi o budowę bloku operacyjnego to rozpoczęły doprowadziła w celu wytrzeźwienia 362 mieszkańców Elbląga,
się wykopy pod fundamenty nowego budynku. 1 marca ruszyła pozostałych 549 zatrzymanych to osoby niezamieszkałe w naszym
również modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Komeńskiego, mieście. Średnio więc to 1 elblążanin na dobę. Straszenie więc
w których będzie się mieścił oddział chirurgii dziecięcej. Oczywiście mieszkańców, że przez to, że Policja zajmuje się osobami
prowadzone prace nie kolidują z obecną działalnością placówki. nietrzeźwymi nie ma patroli i zagrożone jest bezpieczeństwo
Warto też podkreślić, że szpital realizuje również wiele innych mieszkańców jest zupełnie nieuzasadnione.
projektów. Jako tzw. „szpital covidowy” placówka pozyskała szereg
środków na inwestycje, remonty oraz zakup niezbędnego Dodam tylko, że chociaż nie jest to zadanie samorządu to
wyposażenia. Złożone są również kolejne wnioski. Wszystko po to, wspomagamy pracę funkcjonariuszy. W ubiegłym roku na ten cel
przeznaczyliśmy ok. 100 tys. zł. Przekazaliśmy między innymi 8 sztuk
aby jakość świadczonych usług dla pacjentów była jak najwyższa.
profesjonalnych alkomatów, doﬁnansowaliśmy zakup kolejnego
W przestrzeni medialnej znowu pojawia się temat ubiegłorocznej pojazdu, czy przeznaczyliśmy 20 tys. zł na poprawę funkcjonowania i
warunków służby funkcjonariuszy Policji w Pomieszczeniu dla Osób
likwidacji Pogotowia Socjalnego.
Zatrzymanych. Raz więc jeszcze podkreślę, że w żaden sposób
Nie wiem z jakiego powodu temat jest podsycany. Aktualnie czekamy bezpieczeństwo naszych mieszkańców nie jest zagrożone.
na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie zgadzamy się
Dziękuję za rozmowę.
bowiem z decyzją Pana Wojewody, który unieważnił tę uchwałę
z uwagi na rzekomy brak konsultacji, uznając tę placówkę jako
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Prowokatorzy w Policyjnych mundurach
z życia, zmuszona była przynosić swojemu mężowi paczki i chodzić na widzenia. Ile
ta przymusowa rozłąka by trwała gdyby reprymenda spotkała milicjanta na służbie?
Inny przypadek – połowa lat 80-tych, osiedle nad Jarem. Impreza nieco zbyt głośna
i nie pierwsza i nie ostatnia interwencja milicyjna. Od słowa do słowa podchmielony
imprezowicz i krewki milicjant zaczęli posuwać się nieco zbyt daleko. Koniec owej
spirali położył inny uczestnik owej imprezy, który pokazał milicjantowi ze służby
patrolowej inną legitymację milicyjną z Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Olsztynie i zaproponował, że jeśli koniecznie chce doprowadzić do
konfrontacji to zaprasza go by zdjął mundur i udał się wraz z nim za blok gdzie jak
przystało na mężczyzn ustalą swoje wzajemne żale i animozje. Owa propozycja
podziałała dość skutecznie i interwencja zakończyła się notatką i pouczeniem dla
właściciela mieszkania. Pouczenie odniosło spodziewany skutek i cała impreza
przeniosła się pod najlepszej podówczas imprezowy adres Elbląga – do „Pałacyku”
gdzie wszyscy bawili się do białego ranka jak to zawsze w sobotnie noce bywało.
I gdyby ów wypadek przed katedrą był jedyny to naprawdę można by było o nim
zapomnieć jako o swoistym wypadku przy pracy. Ale prowokacja stała się w roku
2020 narzędziem pracy Policji i policjantów.

Tekst, który Państwo czytacie, przygotowałem w listopadzie 2020 po
wydarzeniach Strajku Kobiet. Tyle, że po trzech miesiącach zdarzyło się wiele
rzeczy, o których milczeć się nie da i o których powinniśmy pamiętać – na
zawsze.
Prowokacja, o której zamierzałem napisać dotyczy wydarzenia, jakie miało miejsce
na Elbląskiej Starówce. Kibice ZKS Olimpii wsparli nielicznych członków ONR
Brygada Warmińsko-Mazurska, która w ramach Straży Narodowej rozpoczęła akcję
ochrony Katedry św. Mikołaja przed aktywnością skrajnie lewicowych działaczy
Strajku Kobiet, którzy troszkę na plecach swoich koleżanek starali się „zrobić”
własny polityczny kapitał. Animozje pomiędzy Policją a kibicami wszelkich drużyn
piłkarskich nie są niczym nowym. W gdańskiej siedzibie Rzecznika Praw
Obywatelskich miałem okazję posłuchać opinii dwóch strażników ochrony tego
obiektu, którzy wpadli na genialny wprost pomysł żeby po meczach piłkarskich na
murawę boisk wpuścić kibiców i urządzić swoiste walki gladiatorów. Pomysł nie jest
nowy, jest do przemyślenia bo co kto lubi a jeśli już ustawki mają się odbywać to
może warto je potraktować jako dodatek do piłki nożnej?
Na razie relacje z kibicowskich ustawek zobaczyć możemy na kanałach Youtube
i większość z nich kończy się interwencją Policji. Większość traktuje kibiców czy
działaczy prawicy narodowej jako nieszkodliwych wariatów ze sporym zacięciem
do chuliganki. Poklepujemy ich po plecach, czasami ktoś nazwie ich faszystami
i w zasadzie uznajemy, że owego marginesu szczególną estymą darzyć nie należy.
Prowokacja, której wobec jednego z kibiców dokonał umundurowany
funkcjonariusz Policji na służbie polegała na tym, że ów niewydarzony stróż prawa
poprosił o okazanie dokumentów stosując język nad wyraz nieliteracki. Tekst
„Wyskakuj z papierów pedale ” jest dla większości z nas zrozumiały i często go
słyszymy pod kioskami z piwem albo w trakcie wizyt w zakładach zamkniętych.
Można by było założyć, że stylizacja językowa to rzecz naturalna i do pewnego
stopnia uzasadniona właśnie tym, że działacze klubów sportowych często
prowadzą na ulicach debatę, nad wyraz polityczną, z dzielnymi oﬁcerami policji
za pomocą niepolitycznych słów, zwrotów, a nawet zachowań. Przed katedrą
natomiast doszło do odwrócenia ról, którego dzielni policjanci nie dostrzegli, albo
którego nie zrozumieli. To kibice stanęli w obronie ładu i porządku dlatego, że
Policja niezbyt dobrze sobie z tym radziła. Czy policjanci z Elbląga zaprzepaścili
w ten sposób szansę na swojego rodzaju sztamę z kibicami? Nie wiem, wiem
natomiast, że gdyby ktoś taki tekst skierował do mnie to zapewne dostałby szybkie
sprostowanie zakończone być może wykrzywieniem nosa. Problem jednak w tym,
że takie sprostowanie wypowiedzi policjanta na służbie może się skończyć
kilkuletnim pobytem w komfortowym obiekcie przy dawnej ulicy Halickiej. Gdyby
minister Ziobro organizował turnusy resocjalizacyjne w 3-gwiazdkowym hotelu, to
zapewne cieszyłyby się one popularnością, problem jednak w tym, że na epoletach
munduru obecnego dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu Marka Sokoła prócz
dwóch gwiazdek są dwie belki, a to wizję komfortowego pobytu w dawnym
klasztorze znacznie spłaszcza. I to jest właśnie drugi powód, dla którego
prowokator w policyjnym mundurze zasługuje na miano... no właśnie – jak nazwać
kogoś, kto pod ochronnym płaszczem Rzeczypospolitej obraża jej obywatela
określeniem „pedał”?
Dawno temu na jednej z ulic Elbląga doszło do zdarzenia, gdy do wracającej
z imprezy pary z bardzo chamskim tekstem „wyskoczył” pewien nazbyt pewny
siebie i kolegów specjalista od „walenia” „jeleni” metodą „na dzika”. Problem był
jednak taki, że ów jeleń, którego zamierzał zamienić w dzika tenże specjalista, był
dość sprawnym bokserem. Potencjalny przyszły właściciel portfela naszego boksera
dostał zatem sprostowanie, po którym padł. Niestety padł na krawężnik, z którego
już nigdy się nie podniósł. Autor szybkiej reprymendy traﬁł na kilka lat do zakładu,
który wtedy stał przy ulicy Halickiej, a jego żona zamiast czerpać przyjemność

Inny wypadek z Elbląga, tym razem z Placu Słowiańskiego. Jedna z elbląskich
policjantek to Karolina Gąsiorowska. Na co dzień pani Karolina pełni służbę na
rowerze i jest zapewne w tej pracy całkiem sprawna. Ale w dniu 24 października
2020 r pełniła swoja służbę na piechotę i owa okoliczność zapewne tak wybiła ją
z normalnego trybu polowania na panów pijących po parkach piwo, że zaczęła
polowanie na młode kobiety protestujące wobec orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. Nawyk policjantki węszącej wszędzie okazji do wydania mandatu
okazała się jednak za silny…. Jako że wydarzenia związane z protestem kobiet były
największym, jak dotąd, protestem młodego pokolenia kobiet, można powiedzieć,
że wstydem byłoby tam nie być. I podczas przypadkowej rozmowy z jednym
z elbląskich prawników /bynajmniej nie chodzi tu o prawnika praktykującego
w Elblągu/ dostrzegłem, jak trzy młode damy zostały przez policjantów
„odstraszone” od postawienia, przed siedzibą Biura Poselskiego Leonarda
Krasulskiego w Elblągu, zniczy...
Kilka minut prędzej znicze takie postawiło kilkadziesiąt kobiet. Pozwoliłem sobie
zapytać owych młodych dam dlaczego z zamiaru pozostawienia zniczy
zrezygnowały? Okazało się, że policjanci pilnujący porządku skierowali wobec
młodych dam bezprawne groźby wystawienia im mandatów za zaśmiecanie miasta
gdyby znicze te złożyły.
Groźba bezprawnego wszczęcia postępowania mandatowego to prowokacja tak
ordynarna i chamska, że nie można wobec niej pozostać obojętnym. Z opinią
prawną organizatorek protestu absolutnie się nie zgadzam. Wyrok, jaki wydał
Trybunał jest moim zdaniem zupełnie słuszny i w pełni wpisuje się w kształt
konstytucji, napisanej zresztą przez polityków lewicy. Moim zdaniem protest
młodych dam wynika niestety z faktu, że swojego egzaminu z przygotowania do
zawodu nie spełnili katecheci i sam system wychowania, który uczynił z religii nie
miejsce rozwoju duchowego młodzieży a przedmiot, który należy zakuć, zaliczyć
i zapomnieć. Pytania, jakie skierowała redakcja do Kurii pozostają bez odpowiedzi
co pokazuje, że rzecznik prasowy kurii nie potraﬁ zająć w tej sprawie stanowiska.
Może problem faktycznie przerasta Diecezję, a może do jego rozwiązania nie jest
przygotowany i polski Episkopat. Aborcja, eutanazja, apostazja to tylko kamienie
milowe procesu rozkładu cywilizacji rzymskiej i dotyczą całej Europy. Młode damy
są przekonane, że skoro prawo do aborcji posiadają ich koleżanki w innych krajach
starej Unii to i dla nich prawo to jest niezbędne do życia.
Ale fakt, że młode damy padły oﬁarą socjotechniki środowisk antyklerykalnych nie
oznacza, że wolno im protestu zabronić stosując wobec nich kłamstwa
o bezprawne groźby. Pouczenia, jakie wobec młodych dam padały były oczywiście
bezprawne i tylko osoba pozbawiona elementarnej zdolności do logicznego
myślenia mogła tak piramidalną głupotę wymyślić.
W Elblągu są setki miejsc gdzie pozostawiamy znicze. Kościoły, cmentarze,
pomniki, miejsca gdzie doszło do tragicznych wypadków. We wszystkich tych
miejscach pojawiają się znicze i wszędzie tam są znakiem pamięci i wyrazem
szacunku. Szef Komendy Miejskiej w Policji składał wieńce pod pomnikiem Państwa
Podziemnego. Dziesiątki ludzi stawiają tam znicze i nikt z nas nie uważa tego za
zaśmiecanie miasta, mimo że służby miejskie kwiaty i znicze usuwają. Jaką
bezmyślnością wykazała się zatem pani Karolina Gąsiorowska traktując znicze jako
śmieci?
Ową bezmyślność wykazałem dokonując małej ale jakże skutecznej prowokacji-znicze, które podarowały mi owe młode damy złożyłem na chodniku Placu
Słowiańskiego, a rzeczona pani Karolina Gąsiorowska niesiona własną
niekompetencją wystąpiła z wnioskiem o ukaranie mnie za zaśmiecanie miasta. I tu
zaczyna się opowieść o wiele smutniejsza, bo pokazująca, że w elbląskiej Policji
cnotą jest bezmyślność, a im owa bezmyślność większa, tym wyższe stopnie można
zajmować.
Do tego co zaszło dalej można przypiąć tylko jedno słowo – szaleństwo policyjnych
pagonów.
Wniosek pani Gąsiorowskiej traﬁł wyżej – sierżant sztabowy Milena Palczewska to
kolejne bezmyślne ogniwo łańcuszka nieszczęść, jaki pomiędzy policjantami się
snuje. Ale w wypadku pani Mileny Palczewskiej nie można mówić o tym, że zadanie
ją przerosło.
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Może ktoś z czytelników widział naganie z interwencji Grzegorza Brauna wobec w obronę udowadniając, że to, co czyniły ze zniczami na Placu Słowiańskim było
działań Policji na jednej z stołecznych ulic? Jeśli nie, to zapraszamy do obejrzenia w istocie zaśmiecaniem miasta. Ale o ile istnieje przyjęta za mechanizm
pod linkiem:
psychologiczny „Solidarność Jajników”, o tyle żadna solidarność nie zwalnia oﬁcera
starszego z obowiązku znania prawa i nie pozwala mu bez plamy na honorze swoją
O ile „szeregowy policjant” może dać się zrobić w konia i wykonywać jakiś „wydany niekompetencją się chełpić. Oczywiście, w świetle zachowań oﬁcerów Biura
w domyśle” rozkaz czy na siłę starać się „pokazać swoje znaczenie” podczas Operacji Antyterrorystycznych w Warszawie pacyﬁkujących kobiety za pomocą
ulicznego sporu, o tyle osoba, do której taki wniosek traﬁa powinna być pałek teleskopowych można stwierdzić, że oﬁcerowie Policji stają się zwykłymi
kompetentna i ocenić czy opinia zawarta we wniosku o ukaranie jest zgodna damskimi bokserami, a noszenie munduru Policji w roku 2020 pozbawia mężczyznę
z prawem i czy podane w aktach okoliczności uzasadniają dalsze jej prowadzenie. zdolności honorowej tak jak czyniło to noszenie ubioru specjalnego
Oczywiste jest też, że w wypadku stwierdzenia braku podstaw to autor takiego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w roku 1982. Problem jednak w
wniosku powinien ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną zarówno za to, że nie tym, że Polski Kodeks Honorowy opublikowany w 1919 r w polskim prawie pisanym
jest dostatecznie do służby patrolowej przygotowany jak i za to, że narusza dobra przez sowieckich komisarzy ludowych miejsca nie znalazł a jest w nim od dawna
osobiste obywatela oskarżając go o popełnienie wykroczenia.
art. 231 który penalizuje zarówno niedopełnienie obowiązków jak i przekroczenie
uprawnień. O ile zatem można powiedzieć, że nazwanie Naczelnika Wydziału
Odpowiedzialność pani Mileny jest zatem duża i w tej sprawie okazało się, że i ona Prewencji KM Policji podinspektora Piotra Ciułę człowiekiem pozbawionym honoru
nie posiada elementarnej znajomości kodeksu wykroczeń i orzecznictwa sądowego. nie niesie dla niego skutków prawnych, o tyle stwierdzenie, że utrata przymiotu
Kilka linijek powyżej przywołałem nagranie z Grzegorzem Braunem i nie był to bycia człowiekiem honorowym wiąże się z faktem, że podpisał się pod dokumentem
przypadek. Młoda dama, którą na swoją oﬁarę wybrał jeden ze stołecznych patroli oskarżającym osobę niewinną, już taki skutek niesie. Czyni mu bowiem zarzut, że
za pomocą telefonu komórkowego, w kilka minut znalazła orzeczenia sądowe nie dopełnił powierzonych mu obowiązków służbowych. Tyle że jeśli powiemy, że
pan Piotr stracił twarz i przynosi sromotę mundurowi i stopniowi, to jak nazwać
i wskazała policjantowi zarysowaną w nich linię orzecznictwa.
I pozwólcie Państwo, że dalszych przykładów na patologię w działaniu sądownictwa i określić jego kolegów z pałkami teleskopowymi?
nie będę przytaczał bo to temat rzeka, a raczej ocean łez i krzywd.
W każdym razie w tej sprawie okazało się, że pani Milena Palczewska o prawie i jego Pewne jest zaś to, że Sąd Rejonowy w Elblągu w dniu 12 lutego 2021 roku
przestrzeganiu nie ma ani zielonego, ani bladego pojęcia. Kolejne większe ogniwo występując w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Pawła Ulewicza postępowanie
niekompetencji ma się zatem dobrze, a zasada, że im kto jest do wykonywania z wniosku owych dzielnych i upartych, acz zupełnie pozbawionych kompetencji
zadań niekompetentny tym lepiej zdaniem swoich zwierzchników w KM Policji policjantek i jednego nie mniej niekompetentnego policjanta, umorzył.
Elbląg je wykonuje.
Zwierzchnikiem pani Mileny jest podinspektor Piotr Cioła. Podinspektor Policji 12 lutego to rocznica zburzenia przez Elblążan Zamku Zakonu Szpitala Najświętszej
(podinsp.) – stopień w korpusie oﬁcerów starszych. (źródło: Wikipedia). Co z tego Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, więc wydarzenia z roku 1454. Jak
faktu wynika? Deprecjacja stopnia oﬁcerskiego przez pana Ciołę wynika nie tylko z widać Elbląg to miasto niepokorne i protesty młodych kobiet wobec militarnego
faktu, że toleruje w swoim wydziale niekompetentnego podoﬁcera, ale że sam się czynu ich protoplastów z lekka bledną. Bo czym jest złożenie paru zniczy na przekór
pod bzdurami napisanymi przez obie wskazane panie podpisał. No to mamy paru nierozgarniętym policjantom wobec zdobycia i zburzenia pierwszej stolicy
seksizm, nietolerancję i za chwilę działaczki strajku kobiet wezmą obie panie Krzyżaków w tej części świata, zwanej Europą?

Twój 1% dla Fundacji...
Stowarzyszenie Elblog.pl powstało z potrzeby serca i misjiinformowania elblążan o tym co ważne, co nas boli, co cieszy, co
chcielibyśmy zmienić, a co powinno pozostać jako wpisane w
tradycje i spuściznę tego miasta.
Dlatego od początku istnienia naszego Stowarzyszenia wydajemy
bezpłatny miesięcznik o tym samym tytule, kolportowany w ok. 100
punktach dystrybucyjnych na terenie Elbląga w nakładzie 15 tysięcy
egzemplarzy. Chcemy się dla was rozwijać, unowocześniać, docierać
do każdego mieszkańca. Dlatego pracujemy równolegle nad
rozwojem portalu www.elblog.pl, zajawki ciekawych artykułów
będziemy, począwszy od tego wydania, prezentować Państwu na
tytułowej stronie gazety - gorąco zachęcamy do lektury.
Nawiązujemy również coraz to nowe współprace. Ostatnio
podpisaliśmy umowę z Fundacją Elbląg na pozyskiwanie dla naszego
Stowarzyszenia środków z akcji 1 % z podatku. Fundacja Elbląg to
największy Fundusz Lokalny Regionu elbląskiego. Jesteśmy dumni
z nawiązania tej współpracy tym bardziej, że w naszej gazecie
znajdziecie Państwo również informator miejski i felietony
poświęcone bolączkom mieszkańców Elbląga. Jedną z członkiń
n a s z e g o S t o w a r z y s z e n i a j e s t B e a t a Ku c z a w s k a - o s o b a
niepełnosprawna, pierwszy koordynator wydzielonego
w ramach Fundacji Elbląg powstałego w 2004 roku Funduszu Dzieci
Niepełnosprawnych „Słonik”. To był Rok Osób Niepełnosprawnych,
dlatego powołanie tego Funduszu oraz powierzenie jej funkcji
koordynatora tego projektu do dziś wzbudza sentyment. Minęło 17 lat
i pomimo ogromnego postępu medycyny nadal rodzą się dzieci
niepełnosprawne i nadal są ogromne potrzeby tej grupy społecznej,
a zwiększają się w miarę ich rozwoju. Dlatego zachęcamy Państwa do
dzielenia się 1% z podatku dochodowego z tymi najsłabszymi,
najbardziej potrzebującymi naszego wsparcia. Tak jak
wspomnieliśmy na wstępie- nasze Stowarzyszenie to misja- dla
elblążan i z elblążanami. Pomogliśmy już wielu osobom rozwiązać ich
różne problemy z urzędami, mieszkaniowe, czasem też konﬂikty
rodzinne. Chcemy nadal pomagać i do tego potrzebujemy wsparcia
mieszkańców, bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją
dzieli.
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Dzień dobry!
Nazywam się Iwona Nowik. Moje życie zawodowe skupiało
się na pracy w stowarzyszeniach i pomocy osobom
potrzebującym. Posiadając dużo chęci i zapału założyłam
Stowarzyszenie „Centrum Organizacji Pozarządowych”.
Swoje doświadczenie i wiedzę chcę przełożyć na pomoc...
stowarzyszeniom. Plany są piękne. Zapraszam do kontaktu
i liczę na współpracę z organizacjami, które dopiero
zaczynają, a ich działania skupiają się na pomocy
mieszkańcom naszego miasta.

Kontakt :
e-mail: centrumorganizacji@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Centrum-OrganizacjiPozarządowych-Elbląg
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Pięciolecie stowarzyszenia

Elbląg 2021-01-31
Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci powstało w czerwcu 2015 r.
Pierwszą naszą akcją był czerwcowy rajd rowerowy z Elbląga do Czernina
koło Sztumu, by uczcić pamięć por. Zdzisława Badochy "Żelaznego"
w 69 rocznicę jego śmierci.
Wówczas narodził się pomysł założenia stowarzyszenia i tworzenia własnych
wydarzeń patriotycznych.
Po kilku mniejszych akcjach mających na celu przetarcie i zebranie
doświadczenia, nadszedł czas próby, czyli organizacja elbląskiego marszu
pamięci Żołnierzy Wyklętych (III.2016). Razem z Obozem Narodowo-Radykalnym oraz stowarzyszeniem „Wolność i Niepodległość”,
zorganizowaliśmy swój pierwszy marsz, który zgromadził kilkuset patriotów
z Elbląga.
Kolejne coroczne rocznicowe marsze (2017-2020) dodatkowo
wzbogaciliśmy wykładami dotyczącymi tematyki Żołnierzy Wyklętych oraz
konkursami historycznymi.
Następnym pomysłem było zorganizowanie akcji mających na celu
uczczenie niezłomnych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w rocznicę
utworzenia tej wojskowej i patriotycznej organizacji (IX 2016).
Razem z Obozem Narodowo-Radykalnym zorganizowaliśmy wszystkie pięć
edycji obchodów powstania Narodowych Sił Zbrojnych (IX 2016-2020), trzy
ostatnie dodatkowo we współpracy ze Związkiem Żołnierzy NSZ OKRĘGU
POMORSKIEGO.
Do chwili obecnej zorganizowaliśmy jeszcze dwa cykliczne wydarzeniaSztafeta Pamięci Elbląg-Muzeum Stutthof, połączona ze sprzątaniem terenu
obozu (4 edycje) oraz Rajd Pieszy Pamięci sierżanta Wiktora Stryjewskiego "
Cacko" (dwukrotnie w I.2020 i I.2021)
Naszymi gośćmi byli między innymi:
ź Tadeusz Płużański,
ź Leszek Żebrowski,
ź dr Tomasz Greniuch (3×),
ź Kajetan Rajski (3×),
ź Janusz Niemiec (syn mjr. Antoniego Żubryda),
ź Andrzej Stryjewski (syn sierżanta W. Stryjewskiego"Cacko"),
ź dr Marek Szymaniak z Muzeum II WŚ,
ź dr hab. Karol Polejowski z Muzeum II WŚ,
ź dr Marek Czarniawski,
ź Historyk Jarosław Kłosowski (5×),
ź reżyser Ewa Szakalicka,
ź i inni
Zaprezentowaliśmy dwie autorskie wystawy-"Wybitne postaci NSZ" oraz
"Droga do NSZ" autorstwa Jarosława Kłosowskiego.
Każda z edycji rocznicowych NSZ oprócz części ogólnej poświęcona była
innemu żołnierzowi NSZ, z prezentacją ﬁlmu dokumentalnego
nawiązującego do dokonań głównego bohatera wykładów.
Stałym elementem rocznic NSZ są również koncerty patriotyczne.
Wystąpili w nich:
ź BASTI I KLIPO (2016 i 2020),
ź Pozytywka (2017),
ź Sova (2018),
ź Klehu (2020),
ź Andrzej Kołakowski (2020)
Swoje wiersze patriotyczne zaprezentowała także Pani Barbara LipińskaPostawa.

Warto wymienić ﬁlmy dokumentalne zaprezentowane podczas poprzednich
edycji rocznic powstania NSZ:
ź "List do syna" Elżbiety Bartólewskiej,
ź "Bitwa pod Rząbcem",
ź "Lawina",
ź "Kochankowie z lasu",
ź "Bitwa pod Bodakami",
ź "Podwójnie Wyklęty" Ewy Szakalickiej (oddzielny pokaz autorski- 9 III
2019).
Stałym elementem naszych rocznic NSZ są liczne stoiska patriotyczne
z publikacjami patriotycznymi, związanymi tematycznie z bohaterami NSZ
oraz okolicznościowymi pamiątkami.
Warto nadmienić, że członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli też w
wydarzeniach patriotycznych poza Elblągiem (chociażby wyjazdy na Mazury
do miejscowości Gajrowskie, celem upamiętnienia bitwy III Brygady NZW
dowodzonej przez kpt. Romualda Rajsa „Burego” z komunistycznymi
oddziałami z lutego 1946 (II 2019 i II 2020).
Delegacje naszego stowarzyszenia były również obecne: w Warszawie na
pogrzebie majora Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”- IV 2016 r.;
w Gdańsku na pogrzebie Danuty Siedzikówny „Inka” i por. Feliksa
Selmanowicza „Zagończyk”- VIII 2016 r.; w Lidzbarku Warmińskim na
pogrzebie majora Lucjana Deniziaka- XI 2020 r.
W 2020 r. dodatkowo zorganizowaliśmy I Patriotyczny Turniej Piłkarski
Pamięci Żołnierzy NSZ.
W listopadzie 2020 ruszyliśmy z akcją "Pomóżmy elbląskim bezdomnym" ,
która potrwa do końca marca bieżącego roku.
Zebraną żywność oraz zimowe ubrania przekazujemy bezdomnym
nocującym w Domu dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta.
Nasza współpraca z Brygadą Warmińsko-Mazurską ONR oraz Związkiem
Żołnierzy NSZ -Okręg Pomorski, nabiera coraz większego tempa i szerokiego
zasięgu, a organizowane akcje są doceniane nie tylko w Elblągu, ale również
w całej Polsce.
Współpracujemy z Fundacją Kwartalnika „Wyklęci” (corocznie w miesiącu
lutym jesteśmy zapraszani na jego uroczystą galę) oraz z wieloma innymi
organizacjami patriotycznymi na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach,
między innymi:
Światowym Związkiem Żołnierzy AK Koło Pomorskie, czy Stowarzyszeniem
Bydgoscy Patrioci.
Nasza siedziba mieści się przy ul. Łączności 3, gdzie we wtorki i piątki
w godz.16:00-19:00 przyjmujemy dary dla bezdomnych.
Kontakt mailowy: elblascy.patrioci@o2.pl
Lub telefonicznie: 791 901 934
Prezes Stowarzyszenia Elbląscy Patrioci
Jacek Gierwatowski

