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Uczestnicy Mistrzostw Europy u Prezydenta
Europy U20 w Tallinnie (Estonia) w biegu na 800 metrów z czasem 1:48,50.
Elbląg miał również swoich reprezentantów w kajakarstwie. Pochodząca
z naszego miasta Marta Witkowska wywalczyła brązowy medal podczas
Mistrzostw Europy w Maratonie Kajakowym w Moskwie w kategorii U23
w konkurencji K1 na dystansie 22,6 km. Igor Komorowski i Paweł Krause
z klubu Silvant Kajak Elbląg, trenowani przez Wojciecha Załuskiego,
w drugiej połowie czerwca reprezentowali nasze miasto i kraj na
Mistrzostwach Europy juniorów w kajakarstwie na Torze Regatowym Malta
w Poznaniu. Paweł Krause wywalczył siódme miejsce w K1 na 1000 metrów
oraz szóste w K4 na 500 metrów. Igor Komorowski był dziewiąty w K2 na 1000
metrów oraz szósty w K4 na 500 metrów.
- Serdecznie Wam gratuluję. Jestem dumny z tego, że młodzi elblążanie tak
wspaniale reprezentują nie tylko nasze miasto, ale również nasz kraj.
Gratuluję również trenerom i rodzicom. Wiem, że to efekt intensywnej
pracy i wytrwałości. Tylko tak można osiągnąć w sporcie sukces. Dziś
Dziś w Urzędzie Miejskim Prezydent Witold Wróblewski spotkał się ze rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Mam nadzieję, że Wasze nazwiska
sportowcami, którzy w ostatnim czasie z sukcesami reprezentowali znajdą się w kadrze na kolejne olimpiady, czego Wam z całego serca życzę –
Elbląg i Polskę na Mistrzostwach Europy w kategoriach młodzieżowych. mówił Prezydent Witold Wróblewski.
W spotkaniu uczestniczyli także szkoleniowcy naszych zawodników.
Nasi reprezentanci już niedługo będą mieli szansę na kolejne medale.
W Mistrzostwach Europy w kategoriach młodzieżowych uczestniczyło Zostali bowiem powołani do kadry narodowej i będą walczyć o tytuły
Mistrzów Świata. Kacper Lewalski od 17-22 sierpnia będzie ścigał się
czworo elblążan.
w Kenii, a Paweł Krause i Igor Komorowski na początku września wystąpią na
Kacper Lewalski, lekkoatleta Truso Elbląg, którego trenerem jest Czesław MŚ w Portugalii. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych sukcesów!
Nagy, po wspaniałym ﬁniszu, wywalczył srebrny medal na Mistrzostwach

Czym ogrzewasz dom lub mieszkanie? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB!
osobiście w Urzędzie Miasta Elbląg (druki do pobrania w Urzędzie lub na
stronie internetowej:https://elblag.eu/index.php/waneinformacje/16250-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow)
ź wrzucić do skrzynki podawczej, albo wysłać do Urzędu listem poleconym
na adres: Urząd Miasta Elbląg Departament Ochrony Środowiska
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
ź

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku źródeł
ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca
2021 r. jest to termin 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, na której znajdują się wszystkie materiały
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosciZłożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nie budynkow-faq
przekraczającej 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy
budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Jeśli budynek
jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić.
Zgłoszenia należy również dokonać w przypadku, gdy energia do budynku
dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Przypominamy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia
deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h
ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), która jest
wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Deklarację można złożyć w prosty sposób:
przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Proﬁl Wszelkich informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności
zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.Link do strony udziela Departament Ochrony Środowiska, tel.: 55 239 31 10.
internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

ź
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„Proﬁlaktyka 40 PLUS” – badania zrobisz w Elblągu
Jaki jest cel programu?
Pandemia koronawirusa sprawiła, że mniej pacjentów zgłasza się na
badania proﬁlaktyczne. Program Proﬁlaktyka 40 PLUS ma odwrócić tę
tendencję. Dzięki dobranemu pakietowi badań laboratoryjnych będzie
można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym
etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.

Kto i gdzie może skorzystać z programu?
Każdy Polak, który w danym roku kończy 40 lat, będzie mieć dostęp do
pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych.
Pakiet nieodpłatnych badań narodowego programu „Proﬁlaktyka
40 PLUS” mieszkańcy naszego miasta mogą realizować już w Elblągu. Jak skorzystać z badań?
Pierwszą placówką świadczącą te usługi jest Centrum Medyczne ź Wypełnić ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP);
LUX-MED, przy ul. Stoczniowej 2. W najbliższym czasie badania ź Po jej uzupełnieniu otrzymać e-skierowanie na pakiet badań;
w ramach programu realizować będzie również Szpital Miejski św. Jana ź Po uzyskaniu e-skierowania zapisać się na badania w placówce, która
Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35.
realizuje program.
- Wniosek został złożony do NFZ, obecnie trwa procedura włączania Szpitala Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w
do Programu „Proﬁlaktyka 40 PLUS”. Liczymy, że od połowy sierpnia ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki
elblążanie będą mogli wykonywać bezpłatne badania w naszej placówce. Medycznej.
Zachęcam również inne pomioty lecznicze do włączenia się w ten program,
tak aby nasi mieszkańcy mieli jak najlepszy dostęp do bezpłatnej
proﬁlaktyki, która jest niezwykle ważna – szczególnie teraz w okresie
pandemii – mówi Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Arte-terapia, artystycznie ku zdrowiu
Urząd Miejski zaprasza seniorów do udziału w specjalnej edycji kampanii
Kierunek Zdrowie pn. „Arte-terapia, artystycznie ku zdrowiu”.
Odbędzie się ona podczas Elbląskiego Święta Chleba, w dniach 27-29
sierpnia 2021 roku.

W ramach Kierunku Zdrowie odbędą się :
ź

Wystawa Pejzażyści Elbląga – prace zebrane z różnych instytucji,
dotychczas rzadko pokazywane. Wystawa odbędzie się w Centrum Sztuki

Galeria El, w piątek 27 sierpnia o godz. 18.00.
ź Wystawa Elbląski Piekarczyk oczyma dzieci z miast partnerskich Elbląga.
Na wystawie pokazanych zostanie ok. 40 prac malarskich z 6 miast
partnerskich. Wystawa zaprezentowana zostanie w Kamieniczkach
Elbląskich, w niedzielę 29 sierpnia o godz. 11.00.
ź Artystyczne spotkanie uczestników Kierunku Zdrowie w niedzielę,
29 sierpnia na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno - Historycznego
w godz. 12.00 - 16.00.

W programie:
ź

warsztaty malarskie z udziałem seniorów i młodzieży – Dialog Pokoleń -

ź

wspólne portretowanie Elbląga;
taneczne szaleństwo ze znanym tancerzem FABIO DE OLIVEIRA z Ameryki

Południowej – nauka zumby brazylijskiej;
ź kocykowo przy wspólnym kociołku i muzyce Lazurków - wspólne
biesiadowanie;
ź konkursy, zabawy.
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500 plus “Zmiany na plus czy na minus”
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Minęło 5 lat programu pomocy rodzinie prowadzonej przez jednostki
organizacyjne - “ Ośrodki Pomocy Społecznej” (OPS) kiedy to tak
zwana “cicha wojna” prowadzona przez administrację rządową
w stosunku do administracji samorządowej powoduje, że od
1 stycznia 2022r. wypłatę świadczeń przejmie Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
ZUS to nic innego jak administracja rządowa.
przedmiotowe zadanie OPS-om (jednostkom
terytorialnego), po ponad 5 latach wymusza się na
redukcję etatów lub zmiany proﬁlu wykonywania
urzędników zajmujących się świadczeniami 500 Plus.

Program "Rodzina 500+" jest ﬁnansowym fundamentem wsparcia
rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił
się do pozornej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Cytując
Margaret Thatcher “Jeżeli rząd mówi, że komuś coś da - to znaczy
że zabierze Tobie, bowiem rząd nie ma żadnych własnych
pieniędzy”. Tak też jest z programem “500 plus”- programem,
który podzielił Polaków, wskutek czego administracja rządowa
wymyśliła pozorną pomoc polskim rodzinom. Bo cóż z tego, że
“dał” skoro i tak ﬁnalnie zabrał bo inﬂacja wciąż zwyżkuje.
Administracja rządowa wymyśliła i “dała” ﬁnansowanie - innymi
słowy subwencję i przekazała swoją radosną twórczość do
wykonania administracji samorządowej.
Subwencja obejmowała przede wszystkim wypłaty dla rodzin, które
składały wniosek. Po czym, w krótkim czasie wysłano do jednostek
samorządu terytorialnego kontrole z urzędów wojewódzkich celem
sprawdzenia “terminowości” wydawania decyzji administracyjnych
o przyznaniu ﬁnansowego wsparcia “500 plus”.

Odbierając
samorządu
samorządzie
zadań przez

Po raz kolejny okazuje się, że nie liczą się ludzie. Prowadzona
wspomniana “cicha wojna” pokazuje, że po raz kolejny samorządy,
które musiały wykonywać zadania zlecone „ad hoc”, muszą znów
przystosować się do kolejnych zmian reorganizacyjnych. Co nie
oznacza, że skoro zadanie będzie przekazane do wykonania
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, to informowanie o tym fakcie
nie pozostanie nadal w zadaniu jednostek samorządu terytorialnego.
Chaos administracyjny, zmiany organu wydającego decyzję
w programie 500 Plus spowoduje dużą frustrację, niezadowolenie,
brak jasnych zasad i klarownych deklaracji. W sytuacji, gdy Zakłady
Ubezpieczeń Społecznych odpowiadają za wykonanie zadania, jakie
obejmuje każdego obywatela pod względem obowiązku
ubezpieczeniowego i systemu emerytalnego, możemy spodziewać się
przeciążenia systemu ludzkiego, częstych pomyłek oraz braku
indywidualnej dostępności do pracownika. Ośrodki Pomocy
Społecznej pomagają w wyjaśnieniu często niezrozumiałych zapisów
przepisów prawa dotyczących pomocy najbardziej potrzebującym.
Pracownicy OPS-u, są pracownikami o wysokiej empatii, obciążeni
odpowiedzialnością za osoby potrzebujące wsparcia, pomocy,
a czasem zwykłej rozmowy.

Samorządy, wykonując zadania własne, niekiedy będąc już
przeciążone zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie
gminnym, zwyczajnie nie posiadały sił ludzkich do przetworzenia
terminowo wniosków składanych przez swoich mieszkańców.
Czy przeniesienie realizacji programu 500 Plus odniesie sukces? Czy
zmiana administracji jest celowa? Zmiany budzą wiele wątpliwości,
To właśnie na samorządach spoczywa obowiązek terminowości, a przede wszystkim postawią ogromną odpowiedzialność na
zasadności i organizacji systemu zgodnie z obowiązującym prawem, Prezydentach Miast, Burmistrzach czy Wójtach za osoby zatrudnione
a przede wszystkim zgodnie z ustawą o ﬁnansach publicznych. Kiedy do wykonywania dotychczas zadania.
pierwsze raporty kontroli wojewody wykazały, że jednostki
samorządów terytorialnych nie są w stanie organizacyjnie Reasumując, za każdą zmianę zapłacimy my obywatele. Samorząd
wykonywać zadanie zlecone, postanowiono, że powinno się tworzą wszyscy mieszkańcy, szkoda tylko, że administracja rządowa
poszerzyć kadrę urzędniczą celem realizacji zadania w sposób nie potraﬁ prowadzić dialogu.
klarowny i terminowy.

Nowe kolumbaria na Dębicy
publicznych, Miasto przeznacza 2 542 569 zł - mówił prezydent Gratuluję Panu Markiewiczowi i jego ﬁrmie wygranego przetargu.
Dziś podpisujemy umowę, Wykonawca ma 6 miesięcy na jej
realizację. Myślę, że przed końcem roku nowe kolumbaria zostaną
zrealizowane - wskazywał prezydent - W ramach tego zadania
zamontowane zostaną nowe ławki, będą też nowe nasadzenia
i nawierzchnia z kostki przed kolumbariami, tak by było estetycznie dodał Wróblewski.
Na Cmentarzu Dębica powstaną nowe kolumbaria. Witold Finansowanie: zadanie realizowane jest ze środków własnych
Wróblewski prezydent Elbląga podpisał dziś umowę z wykonawcą Gminy Miasto Elbląg.
tego zadania, elbląską ﬁrmą Zakład Ogólnobudowlany Markiewicz. Koszt zadania: 2 542 569,91zł
- Kończą się miejsca w obecnie istniejących kolumbariach na Zamówienie obejmuje wykonanie:
cmentarzu Dębica, dlatego też przeznaczyliśmy w budżecie miasta ź budowę 16 kolumbariów podwójnych,
środki na budowę kolejnych kolumbariów. Ta forma pochówków ź zagospodarowanie terenu wokół nowo budowanych kolumbariów,
m. in.: ławkami parkowymi, nawierzchnią z kostki kamiennej,
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do chwili obecnej
nasadzeniami zielonymi.
mamy wybudowanych 26 kolumbariów posiadających 564 nisze.
Teraz budujemy 16 podwójnych kolumbariów w każdym po 42 nisze,
co daje łącznie 672 nisze. Na to zadanie, w ramach zamówień
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Zasada Samodzielności, Reguła Odpowiedzialności

Właścicielu nieruchomości - czy wiesz, że oprócz praw masz
również obowiązki względem utrzymania czystości i dbania
o środowisko? Otóż art 5 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz.
888 t.j.), wskazuje nasze obowiązki. Koronnym obowiązkiem, jaki
istnieje w przedmiotowej ustawie to obowiązek pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami prawa.

do zakwaszania gleby i wody, nawozami, środkami owadobójczymi
i grzybobójczymi, pestycydami i ogólnie używanymi w rolnictwie
środkami chemicznymi.
Mamy ogromny wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza,
zapobieganie degradacji gleby i czystość naszego otoczenia.
Czy wiesz, że Gmina Miasto Elbląg udziela doﬁnansowania kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienia go ogrzewaniem
proekologicznym tj. gazowym, elektrycznym lub podłączeniem
nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej? Ekologika to nic
innego jak świadomość poprawy jakości powietrza, którym
oddychamy.

Każdy wytworzony odpad (stały, czy ciekły) winien być przez nas
przekazany do utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem
miejscowym (Uchwały Rady Gminy Miasta Elbląg), oraz prawem
krajowym i międzynarodowym. Pamiętajmy, że odpady powinny być
oddane a nie spalone, czy “podrzucone” w różnych miejscach
naszego miasta. Spalając odpady powodujemy, iż emitowane są
szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie metalami
ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje Gmina Miasto Elbląg w ramach edukacji ekologicznej, zachowania
podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie znajduje się bioróżnorodności i tradycyjnych odmian gatunków roślin organizuje
dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze wśród mieszkańców Elbląga konkurs Zielonego Budżetu.
dioksyny.
Nauka o ekologii jest niczym innym jak elementem najstarszej nauki
Tempo życia człowieka oraz zmian zachodzących w otaczającym go logiki. Eko i Logika to idealne połączenie, które powinniśmy każdego
świecie kontrastuje z tempem ewolucji biologicznej. Natura powinna dnia zgłębiać dla siebie, bliskich i środowiska, które nas otacza.
być traktowana jako dobro wspólne, co postawiłoby kres M i a s t o E l b l ą g p o ł o ż o n e j e s t w o t o c z e n i u w ó d , l a s ó w
nadmiernemu eksploatowaniu dóbr. Jest to również kwestią i wszechobecnego rolnictwa, które przypomina o tym, że ochrona
sprawiedliwości między pokoleniami, ponieważ należy pamiętać, że przyrody pozwala nam na codzienne normalne funkcjonowanie
po nas przyjdą kolejne pokolenia, które będą musiały zmierzyć się życiowe. Przyroda, natura i środowisko daje nam wszystko co
z problemami jakie im zostawimy. Wciąż brakuje świadomości, która potrzebujemy do życia.
umożliwia rozwój „nowych przekonań, postaw i stylów życia”.
Dbajmy o to czym oddychamy, gdzie mieszkamy i co spożywamy. Im
Zmiana stylu życia może spowodować wywieranie zdrowej presji na mniej zaśmiecamy, spalamy odpady i zatruwamy spalinami
tych, którzy sprawują władzę polityczną, gospodarczą i społeczną. środowisko, tym więcej mamy z tego korzyści, których nie można
Ważne są małe, codzienne działania, takie jak unikanie stosowania kupić. Zdrowia i spokoju (brak kataklizmów) nie można kupić.
tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody,
segregowanie odpadów, korzystanie z transportu publicznego,
sadzenie drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła. Nie można
myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata.
Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi.
Narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza stwarza szeroką
gamę oddziaływań na zdrowie. Chorujemy na przykład z powodu
wdychania spalin czy pozornego spalania odpadów w celu
ogrzewania. Dołącza się do tego zanieczyszczenie wyrządzające
szkody wszystkim, spowodowane transportem, spalinami
przemysłowymi, magazynowaniem substancji przyczyniających się
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Koszty i opłaty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Elbląg
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina Miasto Elbląg pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. W systemie
gospodarowania odpadami muszą być także spełnione zasady
równości i sprawiedliwości, nakazujące zachowanie umiarkowania
w o b c i ą ż e n i u m i e s z ka ń c ó w o p ł a t a m i z a k o r z y s t a n i e
z i n f ra s t r u k t u r y k o m u n a l n e j . G m i n a M i a s t o E l b l ą g ,
zagospodarowując ogół odpadów wytwarzanych na jej obszarze,
musi zapewnić wszystkim mieszkańcom równy dostęp do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Samorząd nie tylko tworzy i rozwija niezbędną infrastrukturę
odbioru, transportu i przetwarzania odpadów, lecz także
optymalizuje parametry ekonomiczne gospodarki: koszty i opłaty,
zwracając szczególną uwagę na wysokość opłat ponoszonych przez
mieszkańców i innych wytwórców odpadów. Innymi słowy obciążenie gospodarstwa domowego nie może przekroczyć
określonych przez władze publiczne poziomu.
Na koszty gospodarki odpadami komunalnymi składa się: koszt
odbierania odpadów, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie
odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi
administracyjnej systemu, a przede wszystkim edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi zależą od wielu
różnych zmiennych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim: ilość
(w sensie zarówno masy, jak i objętości) odpadów, częstotliwości
odbioru, metody zagospodarowania oraz stopień rozpraszania
zabudowy mieszkaniowej.
Przedmiotowy artykuł ma za zadanie wskazać Państwu, jak wyglądają
części składowe wysokości stawki za gospodarowanie odpadami.
Przyjmując zasadę ograniczenia strumienia wytwarzania odpadów
“u źródła”, samorząd jest w stanie wyhamować wzrost opłat za
odpady. W sytuacji, gdy nielogicznie wyrzucamy odpady do jednego
pojemnika czy też w miejscach do tego nieprzeznaczonych m.in.
brzegi rzeki Elbląg, lasy czy też parki miejskie, powodujemy
samoczynny wzrost stawek za gospodarowanie odpadami.
Świadomość tego mechanizmu, w dobie dostępu do różnych źródeł
informacyjnych, powinna być znana każdemu z nas. Niestety,
z punktu widzenia poziomu ochrony środowiska i opłat za korzystanie
ze środowiska tj. wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
wskazuje, że wiedza na temat dbania o naturę jest niska. Każda
opłata, stawka czy koszt, wynika z braku dbania o wspólne dobro
jakim jest ochrona środowiska.
Koszty utylizacji odpadów są coraz wyższe, poziomy odzysku
odpadów zbieranych w Elblągu są na średnim poziomie od lat, co
oznacza, że podejście mieszkańców do obowiązku segregacji nie
przynosi efektów. Nie dajemy odpadom drugiego życia, nie
traktujemy odpadów jak surowiec. Czy wiecie Państwo, że
obowiązkiem każdego sklepu ze sprzętem elektronicznym w
gospodarstwie domowym jest odebranie od nas zużytego sprzętu w
trakcie dostawy nowo zakupionego urządzenia?
Pamiętając o tym, ograniczamy koszty utylizacji odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych czy elektronicznych. Odpady
wielkogabarytowe są odpadami problematycznymi, odbierane są
rzadziej niż odpady komunalne z pojemników, a przede wszystkim
z odpadów wielkogabarytowych nie uzyskuje się odzysku ponieważ
nie są to odpady surowcowe. Niekiedy odpady tego typu traﬁają w
miejsca do tego nieprzeznaczone. Koszt utylizacji takich odpadów
jest dość wysoki, ponieważ ich waga, wielkość a także
umiejscowienie nie pozwala na logistycznie zaplanowany transport.
Mając na uwadze, że mylimy często nomenklaturę odpadów, mówiąc
o wszystkich odpadach “śmieci” to musimy pamiętać, iż są to odpady.
Odpady dzielimy m.in. na :
ź odpady komunalne (te co powstają w każdym gospodarstwie
domowym);

ź odpady niebezpieczne (smary, oleje, kwasy powstające z reguły

w przemyśle);
ź odpady wielkogabarytowe (powstają w każdej dziedzinie życia);
ź odpady pochodzące z demontażu aut ( często nielegalnego
demontażu), etc.
Samorząd musi borykać się z każdymi odpadami w granicach
administracyjnych swojej gminy. Zagospodarowanie odpadów takich
jak np. odpady pochodzące z demontażu aut, podrzucane w różnych
miejscach na mapie miasta Elbląg, jest wysoce problematyczne,
a przede wszystkim kosztowne. Będąc nieświadomym, w swoich
prawach i obowiązkach, mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg zwracamy
uwagę, że skoro uiszczamy opłatę za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych to znaczy, że budżet obejmuje również
utylizację pozostałych odpadów “niekomunalnych” .
Otóż coraz więcej jest nielegalnych problematycznych miejsc
z odpadami “niekomunalnymi”. Obowiązkiem samorządu,
wynikającym z ustawy, jest odbiór odpadów komunalnych, które
podlegają recyklingowi bo można je przekazać do odzysku, a nie
składować w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu. Dając
ciche przyzwolenie “innym” na podrzucanie odpadów, które winny
być przez nich zutylizowane, na swój własny koszt, w odpowiedniej
do tego instalacji do przetwarzania odpadów, pozwalamy na
podnoszenie kosztów za odbiór odpadów komunalnych.
Masa odpadów problematycznych w stosunku do ogólnej masy
odebranych odpadów komunalnych skutecznie powoduje obniżenie
poziomu uzyskania odzysku przez gminę. Musimy pamiętać, że jeżeli
przez takie sytuacje nie będziemy jako samorząd uzyskiwać
odpowiednich poziomów odzysku wskazanych w prawie krajowym
(ustawy, rozporządzenia), to będziemy musieli po raz kolejny stanąć
przed ciężkim tematem, jakim jest wzrost opłat za odpady
komunalne.
Segregując odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników
umieszczonych w miejscu gdzie mieszkamy, ograniczamy złą
morfologię odpadów selektywnych. Poprzez segregację pozwalamy
na danie odpadom drugiego życia. Edukując się nawzajem, dając
sobie wskazówki dbamy nie tylko o środowisko ale przede wszystkim
o własne budżety domowe.
Czy macie Państwo świadomość, ile trzeba wykonać nakładów
ﬁnansowych, logistycznych i administracyjnych aby uprzątnąć
nielegalne składowisko odpadów, które możecie oddać do swojego
pojemnika w ramach opłaty określonej w deklaracji o wysokości
opłaty za odpady Gminy Miasta Elbląg? Mamy możliwość również
dostarczyć swoje odpady “problematyczne” do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK mieści się na
ul. Mazurskiej 42. Tam oddasz odpady zgodnie ze stawką bez strachu,
że przy wyrzuceniu ich niewłaściwie będziesz ścigany z urzędu
o zaśmiecanie przyrody.
Segreguj, dbaj o przyrodę, edukuj, szanuj i pytaj gdy nie znasz
odpowiedzi. Gmina Miasto Elbląg organizuje system gospodarki
odpadami w naszym mieście, wystarczy zapytać osób
odpowiedzialnych za odpady w Departamencie Gospodarki Miasta.
Urzędnik to człowiek, który ma na stać na straży prawa i pomagać
nam przejść przez gąszcz paragrafów i niewiedzy o odpadach
w klarowny sposób.
Segregując oszczędzasz- to takie proste.

Poniżej zamieszczamy sprostowanie do czerwcowego artykułu
naszego miesięcznika pt. „Ekonomia systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Elbląg":
Zgodnie z art. 214 ust. 14 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym
rynku mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem
współpracy.

SPOŁECZEŃSTWO
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Pomarańczowa Taksówka przez ulice Naszego miasta mknie
kontynuowana, w tej formule a nawet w szerszej usłudze. A wszystko
to dla osób potrzebujących. Czujemy niedosyt, chcemy nieść pomoc,
słuchać Państwa niesamowitych historii, mówić Państwu „dzień
dobry” i życzyć zdrowia.
Dlatego też, Szanowni Państwo, wystąpiliśmy z inicjatywą do Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasta Elbląg. Zachęcamy do oddawania
głosów na Inicjatywę “Taksówki Społecznej”. Inicjatywa jest
ogólnomiejska, dlatego też liczymy na wysoką frekwencję i prosimy o
wspólny rozwój i pomoc Naszym Bliskim w dotarciu do mety z napisem
“zdrowie”.

Niniejszy artykuł jest poświęcony podsumowaniu projektu
w ramach tzw. Małych Grantów pod nazwą “Pomoc osobom
w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych osób oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Projekt był
współﬁnansowany przez Prezydenta Gminy Miasta Elbląg Pana
Witolda Wróblewskiego. Z całą pewnością, śmiałością i czystą
satysfakcją możemy powiedzieć, że wykonaliśmy plan w 300%.
Założeniem projektu było wykonanie minimum 100 przejazdów
“Taksówką Społeczną”, jednakże pomysł cieszył się ogromnym
powodzeniem wśród Beneﬁcjentów i sumie wykonaliśmy takich
przejazdów 322.

Nasz pomysł, który został zrealizowany z projektu „Małego Grantu”
został zauważony również, przez działaczy społecznych w innych
miastach, m.in. w Braniewie i Olsztynie. Być może ktoś uzna, iż ten
projekt nie jest doskonały w tej formule, dlatego też liczymy na
Państwa odzew, na sugestie i pomysły, a przede wszystkim na
wsparcie w uzyskaniu dalszych doﬁnansowań na realizację tego
projektu.
Zadanie jest wykonywane dla Państwa, efekty są mierzalne,
policzalne i realne. W ramach sprawozdawczości realizacji projektu
dokonaliśmy badania z jakich ulic najczęściej Państwa zabieraliśmy;
do jakich miejsc Państwa zabieraliśmy; w korelacji z liniami
komunikacji miejskiej wiemy, które miejsca są newralgiczne ze
względu na brak logistycznego układu taboru lub brak możliwości
przeprowadzenia prawidłowej infrastruktury transportu zbiorowego.

Swój pierwszy kurs taksówka wykonała z ul. Robotniczej dnia 7 maja
2021r., do Szpitala Miejskiego na ul. Komeńskiego. Ten dzień i ten kurs
Nasz zespół zapamięta na długo - jak nie na zawsze. To właśnie w ten
sposób wespół w zespół rozpoczęliśmy zadanie polegające na
transporcie indywidualnym, pomagającym dotrzeć osobom w trudnej
sytuacji życiowej do miejsc gdzie mogą podjąć, kontynuować czy też
zakończyć leczenie i uzyskać upragnione zdrowie.
Bo przecież w życiu nic nie jest cenniejsze dla ludzi niż zdrowie, bo
jak jest zdrowie to można nawet “góry przenosić”. Każda z tych osób,
a było ich blisko 250 to niesamowite historie, każda z tych osób mogła
dotrzeć po “zdrowie” za zwykłe, jakże proste słowo “dziękuję”.
Czasami myślimy, że w normalnym rutynowym dniu to słowo jest
magiczne, a czasami dla niektórych osób jest nieznane.
“Taksówka Społeczna” to projekt ponad podziałami, ponad różnicami
i poglądami, ten projekt jest typowym samorządem. Tu każdy jest Tabela nr. 1 - Procentowe przedstawienie realizowanych kursów
równy, nikt nikogo nie ocenia, nikt nikomu nie wylicza liczby w Maju
przejazdów.
Ta taksówka to projekt skierowany do każdego i chociaż
Beneﬁcjentami są nasi kochani emeryci to jednak niekiedy bywają
sytuacje gdy domownicy, bliscy, dzieci czy wnukowie nie mogą pomóc
dotrzeć im do szpitala, na rehabilitację, na badania czy też po prostu
odebrać ze szpitala i zawieźć do domu. Czasami bliscy Beneﬁcjentów
zwyczajnie nie mają możliwości wziąć wolnego z pracy, czasami
mieszkają zbyt daleko. Bywają i takie sytuacje gdy zwyczajnie kogoś
nie stać na środek transportu, jakim jest auto aby seniorowi pomóc
i przewieźć z domu do miejsca świadczenia usług medycznych.
Chociaż i czasami są kursy gdy słyszymy, że bliscy zwyczajnie nie chcą
pomóc. Stąd ten projekt, stąd ten pomysł.
Po wykonaniu tych 322 kursów, zespół osób prowadzących ten projekt
w ramach doﬁnansowania z budżetu Gminy Miasta Elbląg jak również
wolontariatu i wkładu własnego w to wykonanie, dostaje wiele
pozytywnych opinii. Wiele razy już słyszeliśmy pytanie, kiedy
wrócimy na ulice Naszego Miasta. Otóż pragniemy zapewnić, iż
staramy się i robimy wszystko, aby niniejsza inicjatywa mogłaby być

Tabela nr. 2 - Procentowe przedstawienie realizowanych kursów
w Czerwcu.
N a j c z ę ś c i e j “ Ta k s ó w k a S p o ł e c z n a ” z a w o z i ł a o s o b y
zainteresowane w Maju:
ź Przychodnie zdrowia na terenie Elbląga - 79 razy;
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ź
ź
ź
ź
ź

Przychodnie rehabilitacyjne na terenie Elbląga - 51 razy;
Powrót do domu z placówek medycznych - 29 razy;
Szczepienia w ramach walki z Pandemia SARS COV - 2 - 22 razy;
Szpitale na terenie Elbląga - 14 razy;
Apteki - 3 razy;

W czerwcu kursy odbywały się:
ź
ź
ź
ź
ź

Przychodnie zdrowia na terenie Elbląga - 58 razy;
Powrót do domu z placówek medycznych - 34 razy;
Przychodnie rehabilitacyjne na terenie Elbląga - 15 razy;
Szczepienia w ramach walki z Pandemia SARS COV - 2 - 8 razy;
Szpitale na terenie Elbląga - 1 raz.

Statystyk ciąg dalszy: w ramach wykonania projektu
przepracowaliśmy dla Państwa 195 godzin i wykonaliśmy pracę
wolontariatu w ramach 48 godzin. Jeździliśmy z Wami 25 dni od
poniedziałku do piątku.
W tym miejscu bardzo chcemy podziękować Wam, Beneﬁcjentom za
chęć korzystania z kursów w ramach projektu. Pomysł nie mógłby być
zrealizowany gdyby nie decyzja Prezydenta Gminy Miasta Elbląg Pana
Witolda Wróblewskiego. Nie ma projektów bez ludzi. Ludzie to my,
społeczność to my, samorządność to ludzie.
Prosimy raz jeszcze - wspierajcie i pomagajcie chociażby słowem
i swoim głosem poparcia tę wyjątkową inicjatywę. Bez Was nie
ma Nas!
Dziękujemy.
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Centrum Usług Społecznych
Szanowni Państwo, pragniemy Państwu przedstawić kolejny projekt
Gminy Miasta Elbląg. Mija blisko rok kiedy Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Marlena Maląg i pełniący obowiązki Prezydenta
Miasta Elbląg Janusz Nowak podpisali umowę na utworzenie w naszym
mieście Centrum Usług Społecznych. W ramach podpisanej umowy
elbląski samorząd otrzymał 2,5 mln zł na utworzenie nowej jednostki
organizacyjnej w miejsce istniejącego obecnie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Co niezwykle istotne, pozyskane doﬁnansowanie
stanowi 100% wartości projektu.

Elbląskiemu Centrum Usług Społecznych).
Elbląskie Centrum Usług Społecznych, odpowiadając na potrzeby osób
i rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej, zapewnia pomoc i wsparcie
w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Zakres wsparcia jest
bardzo szeroki i obejmuje m. in. zasiłki stałe i okresowe, składki na
ubezpieczenia zdrowotne czy też bezpłatny posiłek. Organizacją
i udzielaniem tego typu wsparcia zajmuje się w elbląskim ECUS Dział
Świadczeń Socjalnych.

CUS ma działać kompleksowo i lokalnie, aby jak najlepiej odpowiadać na
potrzeby miejscowej społeczności. Istotne jest również, aby świadczone w
ramach CUS usługi były na jak najwyższym poziomie. Elbląg jest drugim
miastem, z którym podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje szereg projektów
i programów, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców
naszego miasta, poprawy funkcjonowania jednostek i całych rodzin. Oprócz
projektów realizowanych samodzielnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Elblągu uczestniczy również jako partner w projektach realizowanych
Od 2017 roku ośrodkiem kieruje Pani Beata Kulesza. Dnia 01.07.2021r. przez inne podmioty.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu został przekształcony
w Elbląskie Centrum Usług Społecznych (uchwała nr XVI/486/2021 r. z dnia Szczegóły w Funkcjonowaniu ECUS podamy w najbliższym wydaniu
18 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy gazety. Elbląskie Centrum Usług Społecznych ul. Winna 9, 82-300
Społecznej w Elbląskie Centrum Usług Społecznych i nadania statutu Elbląg.

Spotkanie w Atelier Urody Natalia Nowosielska-Dragun
ATELIER URODY BEAUTY&DREAMSKIN4JU
To miejsce stworzone z pasją i miłością do zewnętrznego, jak
i wewnętrznego piękna ludzkiego ciała. Aby dbać o ciało musimy pamiętać ,
aby również zadbać o duszę. Z tego powodu zwykły salon urody to za mało!
Zapraszam Państwa do miejsca szczególnego. Miejsca, gdzie klienci czują
się wyjątkowo zrelaksowani. Miejsca, gdzie poprawa wyglądu ciała idzie
w parze z ukojeniem duszy. Miejsca, gdzie spędzone beztrosko chwile,
z ﬁliżanką dobrej, świeżo zaparzonej kawy lub aromatycznej herbaty,
pozwolą odnaleźć wewnętrzną harmonię i spokój, a także zrozumieć, że
piękno tkwi w nas samych.
„(…) piękność jest formą geniuszu, piękność jest czymś więcej niż geniusz,
gdyż nie potrzebuje komentarza.”
Oscar Wilde
W dniu 30 lipca 2021 roku w Atelier Urody Beauty&DreamSkin4Ju Natalia
Nowosielska-Dragun odbyło się spotkanie z przedstawicielką marki Mary
Kay, Niezależną Dyrektor Sprzedaży Panią Agnieszką Rusinowicz
Tomczyńską.
O godzinie 16:00 przybyły do mojego Atelier Urody wspaniałe i piękne
kobiety: Pani Agnieszka z Pasłęka oraz Pani Beata i Pani Aleksandra
z zaprzyjaźnionej ze mną ﬁrmy KAScomp w Elblągu. Od samego początku
czuć było w powietrzu dobrą aurę, co potwierdziły kolejne spędzone ze sobą
chwile. Prowadząca spotkanie opowiedziała nam kilka słów o marce Mary
Kay, o ﬁlozoﬁi tej marki i o marzeniach jej założycielki. Potem przeszła do
meritum spotkania i w konkretny sposób, na zasadzie warsztatów, gdyż
każda z nas sama wykonywała na sobie poszczególne „zabiegi
pielęgnacyjne”, instruowała nas o najważniejszych aspektach domowej
pielęgnacji nie tylko skóry twarzy, szyi i dekoltu, ale także dłoni. Podczas
spotkania każda z Pań mogła uzyskać odpowiedzi na nurtujące ją pytania
dotyczące problemów skóry, zasad jej pielęgnacji oraz działania różnych
zabiegów kosmetycznych, jak i stricte pielęgnacyjnych. Panie miały różne
problemy skórne, od silnie przesuszonej skóry twarzy, aż po zaawansowany
trądzik różowaty, ale Agnieszka z najwyższym profesjonalizmem wykonała
Paniom makijaż, zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdej z Nich.
Wszystkie zdjęcia z naszego spotkania zostaną umieszczone na funpage’u
ﬁrmowym Atelier Urody Beauty&DreamSkin4Ju, ale kilka z nich możemy
pokazać już dzisiaj. Oczywiście była też pyszna kawa i ciastka, pogaduchy
na inne tematy, ale bardzo skondensowane, gdyż każda z Nas pięknie
wypielęgnowana i umalowana kosmetykami Mary Kay miała swoje prywatne
plany na piątkowy ciepły wieczór…. Bardzo dziękuję Beatce i Oli za
wspaniały prezent, którym zaskoczyły mnie na samym początku spotkania
tj. kwiaty i pyszny syrop karmelowy. Dzięki Wam dziewczyny każda moja
klientka będzie miała możliwość wypicia wspaniałej karmelowej kawki
podczas zabiegów z Marką CRISS. Oczywiście już mam zaplanowane kolejne
spotkanie, na które niedługo Państwa zaproszę.

Drogie Panie i Panowie, kwiat lotosu, który nie bez przyczyny wybrałam,
jako logo mojego Atelier Urody Beauty&DreamSkin4Ju Natalia
Nowosielska-Dragun symbolizuje piękno, czystość oraz doskonałość. Kwiat
Lotosu to rodzaj lilii wodnej, a jego korzenie są ukryte w błocie oraz szlamie
jezior i stawów. Zapach kwiatu lotosu jest hipnotyzujący i jest w stanie
zmienić stan umysłu człowieka. W psychologii natomiast kwiat lotosu
symbolizuje siłę oporu psychologicznego, jako umiejętność
przekształcania przeciwności losu w potencjał. Dlatego, póki na to czas,
zadbajmy o naszą skórę najlepiej, jak to możliwe, aby była doskonała, jak
doskonale czysty jest kwiat lotosu. Dzięki temu będziemy silniejsi,
pewniejsi siebie, a co za tym idzie bardziej odporni na codzienne drobne
niepowodzenia. Zapraszam Panie i Panów do mojego Atelier na wykonane
urządzeniami marki CRISS Hydro-Oxy i Criss Cool Laser 3F zabiegi:
ź Oczyszczania wodorowego twarzy, szyi i dekoltu,
ź Oxybrazji,
ź Infuzji tlenowej,
ź Masażu tlenowego,
ź Peelingi medyczne,
Zabiegi epilacji laserowej każdej części ciała:
Cudownie gładkie ciało, bez zbędnego owłosienia, krostek, podrażnień czy
zaczerwienienia ??? TAK, TO MOŻLIWE! Dzięki Cool Laser CRISS 3F, którym
dysponuję w moim Atelier Urody Beauty&DreamSkin4JU, żadna z Was już
nigdy nie będzie musiała rezygnować z aktywnego życia i ukrywać swojego
pięknego ciała ze względu na nieestetyczne owłosienie lub podrażnienia
skóry po ich usunięciu np. depilatorem lub woskiem.
Cool Laser 3F marki CRISS dzięki głowicy chłodzonej wodą do temperatury 6®C sprawia, że wykonywany zabieg epilacji laserowej jest bezbolesny. Aby
uzyskać w pełni gładkie ciało musisz pamiętać, iż trwałe usuwanie
owłosienia to proces, który trwa od 6-9 miesięcy. Z tego też powodu
zaplanuj wizytę w moim gabinecie już dziś, aby jak najszybciej cieszyć się
życiem bez zbędnego owłosienia!

Natalia Nowosielska-Dragun Już niedługo zaproszę Państwa na moją stronę i fun page na FB i Istagramie.

SPORT
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Regaty Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Elbląg to czwarty port Rzeczypospolitej. Zalew Wiślany to jedna
z perełek, jakimi cieszymy się na co dzień.
Tolkmicko to dawny port rybacki słynący wśród mieszkańców Elbląga
z nieprzebranych zapasów świeżych ryb. Tolkmicko to też port turystyczny
z bardzo dobrą infrastrukturą. Po niemal dwuletniej przerwie Zalew
i Tolkmicko zaczynają wracać na turystyczną mapę Polski. 3 lipca 2021 roku
na Zalewie Wiślanym odbyły się Regaty o Puchar Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Regaty zaliczane są do Pucharu Zalewu Wiślanego
i Pucharu Bałtyku Południowego. Wzięło w nim udział 15 załóg.

Klasyﬁkacja
GRUPA OPEN:
1. 2EASY2
2. LITWINKA 2
3. FLYING BANANA

III KWR:
1. MAGA
2. PIGO
3. TORA

I KWR:
1. LITWINKA 2
2. 2EASY2
3. FLYING BANANA

Eliminacja w klasyﬁkacji Pucharu
Bałtyku Południowego:
1. 2EASY2
2. LITWINKA 2
3. SOUVENIR

II KWR:
1. SOUVENIR
2. ANOTHER GO
3. SLOCUM

FOTORELACJA

Tour de konstytucja
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Koncert Voo Voo

