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POLITYKA
Jerzy Wilk

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej

Przez ostatnie cztery lata skutecznie interweniowałem
w imieniu prawie 4 tysięcy mieszkańców naszego Regionu,
którzy zgłosili się do mojego biura poselskiego w Elblągu
i odbyłem ponad 1000 spotkań wyjazdowych...

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu
o zarejestrowanych kandydatach do Sejmu i Senatu.
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Szlaban na lewice

Dobra broń broni dobrych ludzi

Gazeta, którą Państwo czytają, od swego zarania miała na
celu zapewnić każdej sile politycznej w naszym mieście i
każdemu z mieszkańców naszego miasta możliwość
bezpośredniego dotarcia do czytelników i ma ona służyć
realizacji konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich...

Polska to podobno kraj wolności. To u nas powstała
„Solidarność”, która rozbiła monolit Układu
Warszawskiego i to nasz ziomek Zbigniew Godlewski był
niesiony przez Gdyńskich Stoczniowców i to jego krew
płynęła po Świętojańskiej.

Strona: 11

Graj w zielone

Strona: 12

Większość osób używa Internetu i urządzeń mobilnych,
dlatego stworzyliśmy grę, która dostępna jest poprzez
przeglądarkę internetową pod adresem:
www.gramywpsl.pl. Postanowiliśmy przedstawić program
PSL-u w sposób przystępny i interesujący...
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Seniorze skorzystaj z bezpłatnego szczepienia!

Ponad 2,5 mln złotych na elbląskie drogi

Rozpoczyna się realizacja „Programu proﬁlaktycznego
przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród
mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”.
Z bezpłatnego szczepienia mogą skorzystać seniorzy,
którzy cierpią na przewlekłe choroby...

2 5545743,90 złotych doﬁnansowania otrzymał samorząd
Elbląga na realizację dwóch inwestycji drogowych w
mieście. Środki na ten cel pochodzić będą z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Strona: 3

Samorząd liczy pieniądze

Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim...

Jak decyzje rządu, w szczególności dotyczące oświaty
i podatków, przełożą się na budżet elbląskiego samorządu?
O tym mówili podczas konferencji prasowej w Urzędzie
Miejskim, Witold Wróblewski prezydent Elbląga, Antoni
Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej, wiceprezydent...

To już VIII edycja Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy
mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zdecydujmy, które
zadania powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku.
Głosowanie potrwa do 20 października br.
Strona: 4

ZDROWIE | EDUKACJA | REKREACJA...
Dzień Otwarty Onkologii w NU-MED.

Oferta CKZiU

bezpłatne konsultacje u lekarzy onkologów (pacjenci ze
wskazaniem po wizycie będą kierowani na bezpłatne
badanie USG).

Oferta edukacyjna dla osób dorosłych przygotowana przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Elblagu w roku szkolnym 2019/2020.
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Dobre Miejsce

Aktywuj się z MOSiR-em

Klub Abstynenta „Dobre Miejsce” swoją działalność
rozpoczął 15 sierpnia b.r. w lokalu przy ul. Łączności 3
(3 piętro) w Elblągu, pod kierownictwem Marka Żywuszko.
Myśl przewodnią stanowi trzeźwa droga życiowa jako
drogowskaz i przykład dla innych.

Po wakacyjnej przerwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ponownie organizuje przeróżne zajęcia w ramach akcji
Aktywuj się z MOSiR-em. W ofercie znajdą się m.in.
ćwiczenia w wodzie, zumba, joga...
Strona: 15
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Szanowni Państwo,

20.

Pomoc po bezpodstawnej odmownej decyzji ZUS-u do prawa zasiłku
pogrzebowego.

Przez ostatnie cztery lata skutecznie interweniowałem w imieniu prawie
4 tysięcy mieszkańców naszego Regionu, którzy zgłosili się do mojego W obecnej kadencji Sejmu RP pracowałem w następujących komisjach i
biura poselskiego w Elblągu i odbyłem ponad 1000 spotkań wyjazdowych. grupach parlamentarnych:
Przykładowe interwencje:
ź Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ź Komisja Łączności z Polakami za Granicą
1.
Pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego dla elbląskich klubów ź Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
sportowych - Klubu Sportowego „TRUSO” (żeńska piłka siatkowa), ź Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego
Klubu Sportów Walki TYGRYS.
ź Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 2.
Pomoc dwu- i trzyletnim dzieciom chorym na AZS, wychowującym się
Prawo wodne (druk nr 1529)
w trudnych warunkach mieszkaniowych. Zakup odpowiednich ź Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu
kosmetyków i przygotowanie świątecznych paczek.
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
3.
Pomyślna interwencja w sprawie dostawy energii elektrycznej
terytorialnego (druk nr 24)
w mieszkaniu ojca samotnie wychowującego syna.
ź Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o
4.
Wspieranie członków Polskiego Związku Działkowców Okręg
zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach
w Elblągu.
lokalnych (druk nr 1232)
5.
Patronaty oraz fundacja nagród w konkursach szkolnych.
ź Parlamentarny Zespół ds. Prawa Spółdzielczego
6.
Spotkania z młodzieżą w biurze- szerzenie patriotyzmu oraz ź Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego
pokazanie jak wygląda praca Posła.
ź Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny
7.
Pomoc w organizacji oraz pozyskaniu środków na wyjazdy ź Parlamentarny Zespół ds. modernizacji drogi 59 i S16
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
ź Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy
8.
Pomoc w uzyskaniu środków na zadanie: przebudowa drogi odcinek ź Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
Zwierzno-Markusy-Krzewsk oraz przebudowa drogi w miejscowości ź Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10
Gronowo Elbląskie.
kwietnia 2010 r.
9.
Dokładanie starań i ciągłe rozmowy w sprawie powstania oddziału ź Parlamentarny Zespół Miłośników Historii
Energii Operator w Elblągu
ź Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
10.
Interwencja oraz wsparcie dla szkoły Regent- Elbląg (NATO).
ź Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w
11.
Zabieganie o modernizację dróg powiatowych i gminnych.
Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP
12.
Monitorowanie prac nad projektem ustawy o minimalnej odległości
oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin
dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego ź Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego
funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości
zapachowej (tzw. ustawa „odorowa”).
Aktualne statystyki z mojej pracy w Sejmie:
13.
Pomoc w kontaktach obywatel-urzędnik, obywatel- urzędy.
ź Udział w głosowaniach: 7137 z 7958 głosowań
14.
Pomoc w rozłożeniu na raty zadłużeń osób w trudnej sytuacji ź wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu: 43
materialnej, osób starszych.
ź interpelacje, którym nadano bieg: 96
15.
Wspieranie OSP (przyznano środki na nowy sprzęt, wyposażenie, ź Zapytania, którym nadano bieg: 73
nowe wozy strażackie)
16.
Interwencja w sprawie przebudowy drogi nr 507.
13 października liczę na Państwa głos.
17.
Wąska „Ścieżka Kościelna”.
Z wyrazami szacunku
18.
EPEC.
Poseł Jerzy Wilk
19.
Współpraca ze szkołami, Solidarnością, Gazetą Polską...
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Seniorze skorzystaj z bezpłatnego szczepienia!
Do programu zachęcamy osoby w wieku powyżej 65 lat,
zamieszkałe na terenie Miasta Elbląg, które nie były szczepione
szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka –
- w tym osoby leczące się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i
astmy oskrzelowej( J40 - J47).
Grupa ryzyka określona w Programie oznacza grupę chorób:
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.
Przebieg chorób pneumokokowych u pacjentów z w/w grupy ryzyka
jest cięższy ponieważ ich układ odpornościowy jest osłabiony, bądź nie
w pełni wykształcony.W grupie osób dorosłych zarówno zapadalność
Rozpoczyna się realizacja „Programu proﬁlaktycznego przeciwko jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej
zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po rośnie z wiekiem.
65 roku życia z grupy ryzyka”. Z bezpłatnego szczepienia mogą
skorzystać seniorzy, którzy cierpią na przewlekłe choroby dolnych Śmiertelność w grupie osób po 65 roku życia jest ponad pięciokrotnie
wyższa niż w grupie osób 35-49 lat.
dróg oddechowych.
- Serdecznie zapraszam do korzystania z tego projektu. W poprzednich
latach szczepiliśmy dzieci przeciw pneumokokom, teraz program
dedykujemy osobom starszym. W ciągu 2 lat trwania programu ze
szczepień skorzystać może ok. 640 osób. Łączny koszt to 160 tys. zł –
podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Realizatorami Programu będą następujące przychodnie:
ź „ZAWADA”, ul. Wiejska 18, tel. 728-553-664
ź „MEDICUS I”, ul. Królewiecka 195, tel. 55 234-54-64,
ź „ALFA”, ul. Komeńskiego 35, tel. 55 239-45-20
ź „DUŻY MEDYK”, ul. Myliusa 20, tel. 55 232-25-65.

C e l e m Pr o g r a m u Po l i t y k i Z d r o w o t n e j j e s t z a p o b i e g a n i e Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do
zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród przynależność do grupy ryzyka.
populacji objętej programem. Dzięki realizacji Programu wzrośnie
liczba pacjentów stosujących szczepienia przeciw pneumokokom,
zwiększy się też świadomość zdrowotna wśród pacjentów z grup
ryzyka. Zakłada się, że zmniejszy się zapadalność na inwazyjne
zakażenia pneumokokowe w naszym regionie oraz zmniejszy się liczba
spowodowanych przez te bakterie zgonów.

Ponad 2,5 mln złotych na elbląskie drogi
2 5545743,90 złotych doﬁnansowania otrzymał samorząd Elbląga
na realizację dwóch inwestycji drogowych w mieście. Środki na ten
cel pochodzić będą z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwszy doﬁnansowany projekt dotyczy przebudowy nawierzchni
ul. Szarych Szeregów, która właśnie została zrealizowana. Koszt
projektu to 1 055 880 zł, z czego otrzymane doﬁnansowanie wynosi
70% czyli 73911,6 zł.
Drugi wniosek, który otrzymał wsparcie dotyczy budowy odcinka drogi
gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w
ciągu drogi gminnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin
zakończenia prac to 18 listopada br.. Koszt robót wynosi
2 580 897,00 zł, z czego 1 806 627,90 zł, czyli również 70% pochodzić
będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Bardzo się cieszę, że nasze oba wnioski otrzymały doﬁnansowanie.
I to wysokie bo 70% kosztów inwestycji. Łącznie jest to kwota ponad
2,5 mln złotych. Złożyliśmy już kolejne wnioski do Funduszu Dróg
Samorządowych. Mam nadzieję, że również zostaną pozytywnie
rozpatrzone – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.
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Samorząd liczy pieniądze
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od 26 lat, co już w 2019 roku, a więc trwającym roku budżetowym,
gdzie już nie powinno być tego typu zmian obniża dochody miasta o
5,4 mln zł., według wyliczeń na 2020 rok skutki zmniejszenia
dochodów z podatków wynosić będą już 20,5 mln zł. Łącznie
obciążenia ﬁnansowe dla samorządu wynikające z rządowych zmian
prawnych wynoszą na rok 2019 19,6 mln zł, a na rok 2020 już 40,6 mln
zł. Zabiera nam się dochody, dodaje obciążenia i każe sobie radzić z
tym problemem – wskazywał prezydent
- Pytanie czy to wszystko będzie zrekompensowane kiedy w przyszłym
roku wyparuje nam z budżetu 40 mln zł. Bardzo nas to martwi, jak
spiąć budżet. Jeszcze niedawno mówiliśmy o nadwyżce, którą
możemy wykorzystać na inwestycję, teraz ona praktycznie znika. Nie
jestem zwolennikiem działań rządu, które odbijają się na działalności
samorządu. Dla nas to oznacza brak możliwości inwestycyjnych, brak
dalszego rozwoju. Chcę podkreślić jednoznacznie, że zaproponowane
przez rząd zmiany odbywają się kosztem samorządów – zaznaczył
prezydent
- Mimo tej trudnej sytuacji chcę uspokoić nauczycieli, wprowadzimy
te podwyżki, a wszyscy dostaną takie same dodatki – podkreślił
wiceprezydent Edward Pietrulewicz.

Jak decyzje rządu, w szczególności dotyczące oświaty i podatków,
przełożą się na budżet elbląskiego samorządu? O tym mówili
podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim, Witold
Wróblewski prezydent Elbląga, Antoni Czyżyk przewodniczący
Rady Miejskiej, wiceprezydent Edward Pietrulewicz, radny Michał
Missan oraz Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji
UM.

- Zmiana w trakcie roku budżetowego spada na prezydenta i radnych,
dlatego będziemy apelować do radnych PiS o rządowe rekompensaty.
W tej sytuacji budżetowej nie chcemy jednocześnie zarzutów, że
samorząd jest nieudolny i źle zarządza ﬁnansami – mówił radny Michał
Missan

- W tej trudnej sytuacji budżetowej nikt jednocześnie nie zwalnia nas
z realizacji żadnych zadań. Chcę równocześnie przypomnieć, że
- W nowym roku szkolnym padają pytania o oświatę, przypomnę, że to miasto ma swoje plany, kończy się ta perspektywa unijna i to ostatni
największa pozycja w budżecie miasta. Od kwietnia 2018 roku moment by sięgnąć po te środki, pytanie czy będzie nas na to stać, bo
wprowadzona podwyżka dla nauczycieli miała skutek ﬁnansowy w zbilansowanie budżetu będzie karkołomne – dodał Antoni Czyżyk
wysokości 4,5 mln zł. Teraz w skutek zmian wprowadzanych przez
- Wystosowałem pismo do Ministerstwa Edukacji informujące o
rząd, a więc 5% podwyżce, zwiększeniu dodatku wychowawczego i
zwiększeniu wydatków na oświatę i wskazywałem na potrzebę
dodatku dla nauczycieli mamy dodatkowe wydatki w wysokości ponad
dodatkowych środków, dostałem odpowiedź odmowną. Nie
10 mln zł. W 2020 roku będzie to już łącznie ponad 20 mln zł. Dzieje się
rezygnujemy z walki o dodatkowe środki, teraz wzmocnimy nasze
to wszystko przy spadającej z roku na rok subwencji oświatowej –
stanowisko także stanowiskiem Rady Miejskiej – zakończył prezydent
podkreślił prezydent i wskazywał dalej - Przed nami obniżenie stawek
Wróblewski.
podatkowych z 18 do 17%, podwojenie kosztów uzyskania przychodów
dla pracowników i zwolnienia z podatku PIT dla pracowników w wieku Stanowisko w tej sprawie Rada Miejska podjęła podczas sesji
19 września br.

Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim na rok 2020
Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1), w Informacji Turystycznej
(Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy),
Departamencie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), Zarządzie Budynków
Komunalnych (ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP
i Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego). Jak co
roku przygotowaliśmy dla Państwa także karty w formie gotowych
dokumentów do pobrania i wydrukowania.

To już VIII edycja Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców do
udziału w głosowaniu. Zdecydujmy, które zadania powinny zostać
zrealizowane w przyszłym roku. Głosowanie potrwa do 20 października
br.
Głosy można oddawać elektronicznie - na stronie:
http://www.budzetobywatelski.elblag.eu
lub tradycyjnie poprzez ankiety, które dostępne są w Biurze Podawczym

Wypełnione karty w formie papierowej należy składać wyłącznie w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1).
Głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań
z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską.
Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją
datę urodzin. W przypadku osób niepełnoletnich także dane opiekuna
prawnego.
Dane, które mieszkańcy przekazują w ankietach papierowych i w formie
elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryﬁkacji głosów i nie są
udostępniane żadnym ﬁrmom lub instytucjom.
Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić
do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi
wyborcze dostępny jest na stronie:
http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/
w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu
będą nieważne.
Zachęcamy do głosowania!
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Dzień Otwarty Onkologii w NU-MED

15 października 2019
W programie:
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

13.00 – 18.00 – bezpłatne konsultacje u lekarzy onkologów (pacjenci
ze wskazaniem po wizycie będą kierowani na bezpłatne badanie
USG). Aby usprawnić konsultacje prosimy o telefoniczną rejestrację
pod nr. tel. 55 235 89 53
Zapraszamy rodziców – na czas konsultacji zapewniamy opiekę nad
dziećmi.
11.00 – 15.00 – zakładanie Proﬁlu Zaufanego oraz aktywowanie
Internetowego Konta Pacjenta
Potrzebne będą: dowód osobisty, telefon komórkowy, adres e-mail
12.00 – 18.00 – zwiedzanie Zakładu Radioterapii (modelarnia,
gabinet tomograﬁi komputerowej, gabinet akceleratorów)
12.30 – 14.00 – warsztaty artystyczne prowadzone przez terapeutów
Warsztatu Terapii Zajęciowej
15.00 – wykład lekarza onkologa
15.00 – 18.00 – stoisko, na którym będzie można zmierzyć poziom
cukru, ciśnienie i BMI
16.30 – warsztaty dla pacjentek po chemioterapii z artystycznego
wiązania chust i turbanów
17.00 – 18.00 – warsztaty dla amazonek z prawidłowego używania
poduszek rehabilitacyjnych (dla każdej amazonki poduszka
w prezencie)

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy:

Partnerzy:

Poradnia Onkologiczna NU-MED
Centrum Radioterapii NU-MED
ul. Królewiecka 146
wjazd od ul. Marymonckiej
BEZPŁATNY PARKING

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Saperów 14F, Elbląg
Pracownia Modniarska PANAMA
Hanna Szymczak
ul. 12 Lutego 6, Elbląg
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16) wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
2. Szkoła policealna
1) technik administracji,
2) technik rachunkowości,
3) technik BHP,
4) technik archiwista,

OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB DOROSŁYCH
PRZYGOTOWANA PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ELBLAGU W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020

5) technik informatyk,
6) technik usług pocztowych i ﬁnansowych.

3. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – na podbudowie gimnazjum
/ szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to
systemowe rozwiązanie dla tych osób, które nie posiadają
wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły zawodowej lub technikum,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu a są np. uczestnikami kwaliﬁkacyjnych kursów zawodowych.
przygotowało BEZPŁATNĄ ofertę edukacyjną dla osób dorosłych
Reasumując – mogą oni jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach na
1. Kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia k w a l i ﬁ k a c y j n y c h k u r s a c h z a w o d o w y c h o r a z w l i c e u m
umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub ogólnokształcącym.
technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum 4. Szkoła podstawowa dla dorosłych – umożliwia ukończenie
ogólnokształcącym. Dla osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia kwaliﬁkacji na poziomie podstawowym. Jest ona skierowana dla osób,
wymagana jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia które z jakiejkolwiek przyczyny nie uzyskały takiego wykształcenia lub
realizowane są w dni wolne od pracy. Dlatego oferta jest skierowana do też do tych, którzy mają trudności ucząc się w szkołach w systemie
wszystkich chętnych: tych, którzy ukończyli gimnazjum czy szkołę dziennym. Do tej szkoły mogą uczęszczać także osoby niepełnoletnie
podstawową, uczących się w szkołach zawodowych, szkołach skierowane przez Ochotniczy Huﬁec Pracy.
branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących, studiujących Oferta PŁATNYCH kursów krótkoterminowych:
lub po studiach, pracujących lub niepracujących, chcących zdobyć
nowy zawód lub też przekwaliﬁkować się. Nauka jest całkowicie 1) spawalnicze ( TIG 141, MAG 135, 311, 111) zgodne z Wytycznymi
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz TUV
bezpłatna. Część zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu.
Centrum posiada najnowocześniejsze wyposażenie w pracowniach 2) programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
specjalistycznych. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 20 mln
(120h)
złotych. Poniżej proponowane zawody:
3) tokarki sterowane numerycznie – cykle obróbkowe i programowanie
1) operator obrabiarek skrawających,
w kodzie G (50h)
2) technik mechanik,
4) frezarki sterowane numerycznie – cykle obróbkowe
i programowanie w kodzie G (50h)
3) elektryk,
4) elektronik,
5) technik elektronik,
6) fryzjer,
7) technik usług fryzjerskich,

5) tokarki sterowane numerycznie – cykle obróbkowe i programowanie
parametryczne (40h)
6) frezarki sterowane numerycznie – cykle obróbkowe
i programowanie parametryczne (40h)

8) krawiec,

7) 5-cio osiowe obrabiarki sterowane numerycznie – obsługa
i programowanie

9) mechanik pojazdów samochodowych,

8) inne wynikające z potrzeb osób zainteresowanych.

10) stolarz,
11) ﬂorysta,
12) pszczelarz,
13) montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
14) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
15) technik informatyk,

Szczegółowe informacje uzyskasz:
ź na stronie internetowej www: ckziuelblag.pl, FB
ź pod numerem telefonu 55 625-67-25 lub 55 625 88 01
ź osobiście w sekretariatach przy ul. Bema 54 i ul. Rawska 3
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Szlaban na lewice

Jacek Gierwatowski przemawia podczas elbląskich
obchodów 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych
22 września 2018 r., fot. archiwum Elblag.net

Gazeta, którą Państwo czytają, od swego zarania miała na celu zapewnić
każdej sile politycznej w naszym mieście i każdemu z mieszkańców
naszego miasta możliwość bezpośredniego dotarcia do czytelników i ma
ona służyć realizacji konstytucyjnego prawa do wyrażania swoich
poglądów. Od początku staramy się też nie redagować jej przez pryzmat
własnych poglądów i realizować zadania ważne dla naszej wspólnoty,
czemu służy prowadzenie serwisu miejskiego.
Nieco ponad rok temu, jako redaktor naczelny, zdecydowałem
o wyłączeniu z druku materiałów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości,
protestując w ten sposób przeciwko ograniczeniu wolności prasy
i pozbawieniu lokalnych mediów wstępu na spotkanie z Jarosławem
Kaczyńskim. Owo złamanie podstawowej zasady naszego wydawnictwa
sprawiło, że złożyłem rezygnację ze stanowiska redaktora naczelnego, co
skutkowało półroczną pauzą w wydawaniu naszego miesięcznika. W tych
wyborach z druku materiałów wyborczych zdecydowałem się wyłączyć
komitet Lewicy. Decyzja nie jest spowodowana, jak w wypadku Prawa i
Sprawiedliwości, wydarzeniem publicznym, warto więc jej podjęcie
uzasadnić.

podówczas Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu Tomasz Piechowiak jest
przykładem na istnienie w elbląskim środowisku sędziowskim patologii.
Opinii swojej nie zmieniłem, a faktem potwierdzającym moje w tym zakresie
zdanie jest choćby to, że za owo przestępstwo zostałem ukarany dwa razy. Za
pierwszym razem gdy rzeczony SSR Tomasz Piechowiak nakazał umieścić
mnie na okres 4 dni w Areszcie Śledczym w Elblągu, a za drugim razem, gdy
pewna młoda sędzina Sądu Rejonowego w Malborku wymierzyła mi za ten sam
czyn wyrok grzywny. Uważam, że w postępowaniu wypadkowym wniosek o
wyłączenie sędziego z rozprawy i opinia wnioskodawcy na temat owego
sędziego nie może stanowić postawy do jego skazania, ale jak widać w
Elblągu i okolicy sędziowie stosują prawo kaduka. Dla jasności dodam tylko,
że dwa lata wcześniej okoliczności, dla których uznałem, że w elbląskim
sądownictwie panuje patologia, przedstawiłem w liście otwartym
doręczonym Prezydentowi Elbląga Grzegorzowi Nowaczykowi oraz
Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Sprawiedliwości we wręczonym
Premierowi Donaldowi Tuskowi do rąk własnych osobiście, który to list z
uwagą czytał podczas wystąpienia poseł Elżbiety Gelert w Auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, gdzie zorganizowano jedyne, jak
dotąd, otwarte spotkanie z premierem, o co zresztą prosiłem go nieco
wcześniej.
Ilość osób, jakie od roku 2012 zapowiadały mi proces jest liczna. Elbląskie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w roku 2012
zapowiedziało wytoczenie mi powództwa za to, że ośmielam się poddawać
krytyce jej prezesa Arkadiusza Jachimowicza, ale pozwu w tej sprawie nadal
nie widzę.
Proces za moje ostre wypowiedzi w czasie akcji referendalnej zapowiadał mi
senator Jerzy Wcisła, ale pomimo osobistej rezerwy, pełniąc rolę redaktora
naczelnego, zaprosiłem pana senatora jako odpowiedzialnego polityka na
łamy Elblog.pl gdzie publikował on swój diariusz sejmowy i propozycję takiej
formy informowania obywateli o pracy senatu utrzymamy zapewne w
kolejnych wydaniach.

Prywatny akt oskarżenia złożył wobec mnie obecny kandydat do sejmu i
radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pan Paweł Kowszyński, ale tym
razem Sąd Rejonowy w Elblągu uznał mnie za osobę niewinną postawionych
mi, przez niezbyt rozważnego polityka, zarzutów. Na przeprosiny ze strony
Pawła Kowszyńskiego czekam już kilka lat i chyba pora by przed wyborami
zdecydował czy jest człowiekiem prawym i za swoja pomyłkę przeprosił czy
też jest politykiem stawiającym się ponad ludzką przyzwoitość i nie
potraﬁącym
za swój błąd przeprosić.
W Elbląskiej lewicy nie dzieje się dobrze i przestaje ona być liczącą się siłą
polityczną. Stan ten wynika niestety z faktu, że Janusz Nowak pełniąc
obowiązki wiceprezydenta nie znalazł już czasu na pacyﬁkowanie osobistych Moim zdaniem paszkwilantem i „ﬁrcykiem w politycznych zalotach” jest
ambicji Ryszarda Klima i Wojciecha Rudnickiego. Zagrożenia dla Robet Koliński. Przymiotników, jakie można mu przypisać znalazłbym w
ugrupowania nie potraﬁł dostrzec też Władysław Mańkut. W efekcie Ryszard słowniku o wiele więcej, ale kopać leżącego nie wypada więc pozwolę sobie
Klim odszedł ze struktur SLD i dziś jest animatorem działań polityków w wyjaśnić dwa powyżej użyte określenia. Proces, jaki Jacek Gierwatowski
ramach komitetu Lewicy, a Wojciech Rudnicki, pełniący jeszcze do niedawna wytoczył politykowi Partii Razem, jest obrazą wymiaru sprawiedliwości i
rolę wiceprzewodniczącego Rady Miasta, nie uzyskał nawet reelekcji i nie pomimo osobistej sympatii dla SSR Macieja Rutkiewicza obrażał moje
jest nawet „szeregowym radnym”. Owa opowieść ma wiele wątków elementarne poczucie sprawiedliwości. Jacek Gierwatowski był
pobocznych i ciekawostek personalnych, ale dowodzi jednego – osobiste organizatorem biegu sztafetowego Elbląg-Sztutowo, który miał upamiętniać
ambicje nie służące zespołowi mogą zniweczyć cel, jaki mu przyświeca. Dziś oﬁary niemieckiego obozu śmierci. Nazwanie takiego człowieka faszystą jest
Ryszard Klim nie potraﬁ powstrzymać najohydniejszej twarzy elbląskiego paszkwilem, a Robert Koliński jest paszkwilantem i mam nadzieję, że w ﬁnale
lewactwa, Roberta Kolińskiego. Moim zdaniem Robert Koliński to satyra z tego toczącego się od lat procesu sprawiedliwości stanie się zadość.
polityka i widać to zarówno w fakcie, że stara się ﬁzycznie upodobnić do Ale Robert Koliński to też ﬁrcyk próbujący zbić kapitał polityczny na pracy i
lidera partii Razem jak i w tym, że stosuje w polityce metody najpodlejsze z popularności Angeliki Domańskiej. Mała i krucha kobieta potraﬁła wraz ze
możliwych bo na wprost zaczerpnięte z arsenału komunistycznego zasobnika swoimi koleżankami organizować Czarne Marsze i liczne protesty wobec
kłamstw i manipulacji, nazywając mnie w jednej z internetowych debat polityki Prawa i Sprawiedliwości. Od długiego czasu „przylepił” się do niej
"paszkwilantem".
nasz lokalny mistrz przystrzygania koziej bródki i usiłował zaistnieć,
próbując udowodnić, że organizatorem tych protestów jest, ciesząca się
W przeszłości byłem dwa razy skazany z art. 212 kodeksu karnego, pozwolę jednoprocentowym poparciem, partia neo-socjalistyczna. Obraz Roberta
sobie zatem pod ocenę czytelników poddać, czy określenie to jest Kolińskiego wykrzykującego, że żąda ochrony dla swojej macicy jest jednym
z dowodów, że polska polityka to kabaret nonsensów. Ale zarzutem wobec
prawdziwe.
Roberta Kolińskiego jest i to, jak się zachował podczas obchodów nadania
jednemu z rond imienia „Obrońców Birczy”, gdy obrońców Polski próbował
Za pierwszym razem, w piśmie skierowanym do Dyrektora Urzędu Kontroli zrównać z „faszystami ” pomimo, że tego miasta na rubieżach obecnej
Skarbowej w Olsztynie, pozwoliłem sobie jednego z inspektorów nazwać Rzeczypospolitej broniły jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
„tępym urzędasem”, za co Sąd Rejonowy w Elblągu skwapliwie wymierzył mi Jakim trzeba być ﬁrcykiem by nie docenić faktu, że nawet politycy Prawa i
karę. W rok lub dwa po owym skazaniu, Trybunał Konstytucyjny uchylił Sprawiedliwości uszanowali krew żołnierzy znienawidzonego przez
przepis, na podstawie którego nasi światli sędziowie mnie skazali, a w wyniku patriotów Korpusu, przelaną nie w walce z „Żołnierzami Wyklętymi” ale w
tego orzeczenia uchyleniu uległ i ten wyrok. Sprawa była o tyle przykra, że starciu z formacjami Ukraińskiej Armii Powstańczej?
inspektor prowadzący postępowanie wydawał się człowiekiem nie tylko
wielkiej kultury osobistej, ale i poszanowania dla prawa bo do pewnego
momentu prowadził postępowanie dowodowe rzetelnie. Owo określenie Mam nadzieję, że tym razem pan Robert Koliński zdecyduje się pozwać mnie
padło, gdy postanowieniem wydanym w mojej sprawie odmówił włączenia do do sądu, gdzie ocenimy, który z nas jest paszkwilantem. A do tego czasu
akt postępowania prawomocnych decyzji wymiarowych wydanych wobec politycy, którzy zdecydowali się stanąć w jednej linii z antybohaterem tej
mojego kontrahenta przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie kampanii wyborczej, nie otrzymają oferty publikacji swoich materiałów w
transakcji objętych kontrolą skarbową. Ocenę mojego zachowania naszej gazecie co z przykrością oznajmiam publicznie.
Z poważaniem
pozostawiam czytelnikom, szczególnie tym prowadzącym Biura
Rachunkowe.
Mariusz Lewandowski
Po raz drugi skazany zostałem z art. 212 kodeksu karnego za stwierdzenie, że
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Tymczasem po 1945 w Polsce nastała okupacja, która zwyczaj poprzedników
zmieniła – budowanie socjalizmu rozpoczęto do rozbrojenia Polaków i owa
tradycja trwa do dziś, a za postulatami ograniczenia dostępu do broni snują
się zmory Stalina i Berii.
Ale nie ma co się oszukiwać, mimo wszystko broń jest nabywana nielegalnie.
Jeśli procedury co do jej legalnego dostępu są zbyt restrykcyjne to
przestępcy, którzy posiadają ją nielegalnie stają się w dwójnasób
niebezpieczni. Biorąc pod uwagę ten aspekt - legalizacja broni pozwoli na to,
żeby dochód z jej sprzedaży był w pełni legalny, co tym samym wzmocni
naszą rodzimą gospodarkę generując wpływy z jej sprzedaży. A że polski
przemysł zbrojeniowy jest klasą światową, przypomina i pistolet „Wis”
i powstańcze „Steny” oraz wchodzące na uzbrojenie Wojska Polskiego
„Beryle”.
Chodzi też o to, że są w Polsce osoby społecznie "uprzywilejowane", które
mają zdecydowanie prym jeśli chodzi o dostęp do wielu środków, w tym także
do broni.
Jeżeli dążymy już do powszechnej jedności ludzi, weźmy pod uwagę ich
pochodzącą od Boga równość i zerwijmy z hasłem "... co wolno wojewodzie to
nie Tobie ...".
Oczywiście nie mam na myśli tego, aby broń była towarem na równi
dostępnym, co chleb. Legalny dostęp do broni palnej musi być podparty
szeregiem badań, a przede wszystkim okresowo wykonywanymi testami
psychologicznymi.
W Polsce jest liczne grono zwolenników aborcji oraz eutanazji, ale ludzie ci
mają zdecydowanie odmienne zdanie co do prawa do posiadania broni.
Paradoks?

Dobra broń broni dobrych ludzi

Wielu przeciwników będzie za wszelką cenę chciało odmówić nam
postulatów dotyczących legalnej broni, wpierając nam zarzuty na temat
"legalnego zabijania". Polskie prawo już przewiduje instytucję obrony
koniecznej, która zwalnia obywatela z odpowiedzialności za śmierć
napastnika będącą następstwem obrony koniecznej. Ale, jak na ironię,
obywatel nie ma narzędzi by owa obrona była skuteczna i by odstraszała
potencjalnego agresora…
A czym proszę Państwa jest aborcja czy eutanazja?
Eutanazja. W wielu przypadkach to nie osoba, której bezpośrednio dotyczy
to zagadnienie sama może o sobie stanowić. Tym samym (w wielu krajach)
legalne jest odbieranie życia.

Aborcja. W ogromnej liczbie "abortowane" są dzieci (dla wielu są to wciąż
tylko „płody”) pochodzące z gwałtów. Przy legalnym dostępie do broni liczba
gwałtów szybko spada i jest odwrotnie proporcjonalna do liczby usiłowań
gwałtów zakończonych postrzeleniem napastnika. Bo trzeba pamiętać, że
broń palna nie zawsze zabija ale prawie zawsze skutecznie powstrzymuje
napastnika, nawet gdy jego oﬁara wydaje się być bezbronna.
Polska to podobno kraj wolności. To u nas powstała „Solidarność”, która Niestety my, polskie kobiety, jesteśmy bezbronne. a tu chodzi o NASZE
rozbiła monolit Układu Warszawskiego i to nasz ziomek Zbigniew BEZPIECZEŃSTWO.
Godlewski był niesiony przez Gdyńskich Stoczniowców i to jego krew
Czy samostanowiąc o swoim życiu, nie możemy sami decydować
płynęła po Świętojańskiej.
o obronie własnej?
Czy byłoby inaczej gdyby w Polsce był powszechny dostęp do broni ?
Posiadanie broni nie jest jednoznaczne z używaniem jej przy każdej
Zawsze, kiedy w Polakach pobudzał się patriotyzm, narastało możliwej okazji, a legalny dostęp do broni nie oznacza braku sankcji
zainteresowanie posiadaniem broni. I nawet zaborcy nie pozbawili broni w przypadku, gdzie jej użycie nie ma uzasadnienia.
polskiej szlachty i to dzięki domowym „arsenalikom” powstańcy wielu
narodowych zrywów nie szli do walki li tylko z widłami.
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Graj w zielone

Computerwelt – ósmy album niemieckiego zespołu Kraftwerk,
grającego muzykę elektroniczną. Wydany został w 1981 roku. Tak
jak miało to miejsce z dwoma poprzednimi albumami zespołu
Computerwelt został wydany w języku angielskim i niemieckim.
Tematyką albumu jest nasilające się, znaczenie komputerów w
społeczeństwie
Większość osób używa internetu i urządzeń mobilnych, dlatego
stworzyliśmy grę, która dostępna jest poprzez przeglądarkę
internetową pod adresem: www.gramywpsl.pl. Postanowiliśmy
przedstawić program PSL-u w sposób przystępny i interesujący, który
wciągnie wyborcę oraz pozwoli mu zapamiętać ważne postulaty
wyborcze– poinformował Tomasz Paradowski.

naszym kraju dwaj elbląscy specjaliści od mediów wykonali polityczną
grę komputerową „Nowe Polskie Stronnictwo Ludowe”. Gra może nie
zawiera skąp likowanych graﬁk 3 D, ale jest komasacją ponad stu lat
doświadczenia polskiego ruchu ludowego wpisanego w jej program
wyborczy.
My postanowiliśmy poszukać innej formy prezentacji programu
wyborczego PSL, który dotrze do szerokiego grona odbiorców, w tym
młodego pokolenia. Aby wywołać zaciekawienie wyborcy nową formą
przekazu, ale przede wszystkim dać możliwość interakcji,
stworzyliśmy grę, której narratorem jest prezes PSL-u Władysław
Kosiniak Kamysz – dodał Mateusz Paradowski.
Więc kto z was pokona Władysława Kosiniaka-Kamysza ???

W Polsce rok 1981 to wybuch „Solidarności”, dzięki której padł Mur
Berliński. Od tamtych dat mija lat czterdzieści i po raz pierwszy w

Dobre Miejsce

stanowiska oraz inne niepowodzenia w życiu społecznym.
Celem Klubu Abstynenta są działania związane z utrzymaniem
abstynencji, motywowaniem do leczenia, rehabilitacji oraz działanie
na rzecz uzdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od
alkoholu. Kontakt z przyjaznym spojrzeniem i ze słowami otuchy
łagodzi lęk, wstyd i poczucie osamotnienia, dlatego też pozytywny
wpływ uczestniczenia w zajęciach w „Dobrym miejscu”, przyczyni się
do rozpoczęcia procesu zmian, korygowania postaw
i zachowań w kontaktach z otoczeniem, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
Klub jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach
popołudniowych (od 16.00 do 20.00), 4 godziny dziennie lub dłużej,
w ramach społecznych dyżurów członków klubu.
2

Klub Abstynenta „Dobre Miejsce” swoją działalność rozpoczął 15
sierpnia b.r. w lokalu przy ul. Łączności 3 (3 piętro) w Elblągu, pod
kierownictwem Marka Żywuszko. Myśl przewodnią stanowi trzeźwa
droga życiowa jako drogowskaz i przykład dla innych.
Klub jest ośrodkiem promocji zdrowego stylu życia, proﬁlaktyki
i trzeźwienia. Działanie Klubu kierowane jest do osób ze środowiska
lokalnego, wykluczonych społecznie, dotkniętych przede wszystkim
uzależnieniem od alkoholu, mających problemy zarówno na rynku
pracy, jak i w obszarze życia społecznego. Pod hasłem „Pomagać
Skutecznie”, Klub niesie pomoc takim osobom, wspiera je, poprzez
realizację różnego typu działań aktywizujących społecznie, a także
działań integrujących osoby wykluczone ze społecznością
i najbliższym otoczeniem.
Alkoholizm stał się chorobą cywilizacyjną i dotyka ludzi z różnych grup
społecznych, w różnym przedziale wiekowym, zarówno kobiet
i mężczyzn. Przyczyną uzależnienia może stać się utrata pracy lub

Klub Abstynenta „Dobre Miejsce” w lokalu o powierzchni 104 m
oferuje dla klubowiczów i ich rodzin: salę ﬁtness, wyposażoną
w przyrządy do ćwiczeń oraz stół do ping-ponga; miejsce zabaw dla
dzieci; salę szkoleniową; salę telewizyjną; salę wypoczynkową;
bibliotekę; kuchnię. Przygotowywana jest także sala komputerowa.
W komfortowych warunkach można spędzać wolny czas. Oprócz
stałych, cyklicznych spotkań m.in. grupy wsparcia - Rzucenie palenia
papierosów, Klub proponuje sekcje sportowe – sekcja pingponga, piłki
nożnej, nordic-walking, żeglarska. Klub to przede wszystkim
uczestnicy, kreatywność członków klubu, niebywały potencjał
pomysłów i spontaniczność oraz niesamowite zdolności do tworzenia
nowych przedsięwzięć są przykładem zorganizowania warsztatów
rękodzieła oraz wieczorów poezji przez klubowiczów. Jako naturalne
miejsce integracji społecznej, poprzez organizację wspólnych imprez,
zabaw, gier, spotkań rocznicowych, wspólnych wyjazdów na grzyby
itp., Klub Abstynenta pod nazwą „Dobre miejsce” otworzył drzwi
zarówno uzależnionym od alkoholu, poszukujących wsparcia, a także
ich rodzinom, a przede wszystkim skutecznie podniesie jakość ich
życia.

Kontrowersje

13

Natalii Jatczyńskiej w skromnej odpowiedzi.
prezentować niezadowolenia z przebiegu wydarzenia” napisała Pani w
swoim, wiekopomnym, dziele literatury faktu dokonanego
zapominając, że to moderatorka nie zapewniła nam mikrofonu, byśmy
mogli, spokojnie swoje racje zaprezentować, a co więcej, nawet gdy
je prezentowaliśmy, usiłowała nas, swoim wzmocnionym głośnikami
głosem, zagłuszyć. Rozumiem, że doceniła Pani siłę naszych
wystąpień, za co wypada jej podziękować, co nie mniejszym czynię,
chciałbym jednak zapytać szanownej Pani, jak jej zdaniem należało
postąpić ? Czy ma Pani do nas żal, że stanęliśmy w obronie praw kobiety
w d e b a c i e p r z e z o r g a n i z a t o r ó w i Ro b e r t a Ko l i ń s k i e g o
marginalizowanej ?
„Nie spodobało im się m.in., że najliczniej reprezentowani byli
kandydaci Lewicy, mimo to, że zaproszenie do udziału w dyskusji
wysłane zostało do wszystkich osób startujących w wyborach z okręgu
nr 34. Mężczyźni ci ostatecznie krzykami i agresywnym zachowaniem
Pani Redaktor Natalia Jatczyńska z portalu InfoElbląg uprzejmie zmusili dwóch kandydatów Lewicy: Andrzeja Zielonkę i Roberta
zaszczyciła uwagą mój udział w debacie ekologicznej, która miała miejsce Kolińskiego do rezygnacji z udziału w debacie” napisała Pani dalej, tym
w Bibliotece Elbląskiej. Mając na uwadze fakt, że Pani redaktor razem już zwyczajnie kłamiąc.

z właściwym sobie taktem i przypisaną jej płci delikatnością odniosła się
do mojego zachowania, pozwolę sobie na przedstawienie nieco innego niż
jej, z pewnością najbardziej słusznego na wszystkich możliwych światach Mój protest wzbudziło nie to, że działacze Lewicy zajęli miejsca
panelistów, ale to, że do zapewnienia publicznego ich liderki
naszej galaktyki, poglądu.

W roku 2013 po Elbląskim referendum miałem przyjemność organizować
debatę z kandydatami na urząd Prezydenta Elbląga. Debata zgromadziła
ośmiu kandydatów i ani podczas debaty, ani po niej, żaden z nich nie zgłosił
zarzutu by, była ona zmanipulowana, pomimo że brał w niej również udział
kandydat przedstawiony przez KWW "Wolny Elbląg" w ramach którego
działałem.

złożonego w imieniu komitetu nie zastosował jeden z nich, łamiąc nie
tylko wszelkie zasady debaty politycznej, ale i kultury niegrzecznie
przerywając innej kandydatce jej wypowiedzi.
Oceny naszego wystąpienia dokonał Pan Zbigniew Ziejewski, który jak
sądzę, zna zasady debaty politycznej lepiej niż szanowna Pani,
mówiąc: „Zgadzam się z panami z publiczności. Jeżeli jest debata
polityczna, to możemy rozmawiać o ekologii, o innych rzeczach, ale
powinniśmy rozmawiać z tymi partiami, które wystartowały do Sejmu.
Powinniśmy mieć po jednym przedstawicielu z każdego komitetu, a
tutaj państwo złamaliście dziś zasady, bo mamy cztery osoby z jednego
komitetu".

Nagranie z wczorajszej debaty znajduje się na proﬁlu organizatora, nie ma
zatem potrzeby wyjaśnienia i przytaczania faktów, które najpiękniejszej z
elbląskich dziennikarek umknęły, bo dzięki zapisowi każdy może wyrobić
sobie zdanie w sprawie samodzielnie. O ile nasza olśniewającej urody
koleżanka, kilka faktów pominęła to jako jej kolega, pozwolę je sobie
Rozumiem, że kandydaci Lewicy zasilają kasę redakcji opłatami za
przypomnieć.
Pierwszą rzeczą, o której Pani Redaktor raczyła zapomnieć, jest to, że
moderator debaty przeznaczył każdemu z komitetów czas trzech minut na
zabranie głosu w określonej sprawie. Pani Monika Falej zadeklarowała, że
odpowiedzi jej komitetu w tym limicie się zmieszczą, gdyby ta deklaracja
naszej olsztyńskiej lwicy lewicy była realizowana, do mojej interwencji z
pewnością by nie doszło.
W trakcie debaty doszło jednak do złamania jej zasad – sympatyzujący
z naszą przeuroczej urody redaktorką Robert Koliński dostał mikrofon
z pierwszej godzinie i dziesiątej minucie debaty i bez jakichkolwiek uwag czy
impertynencji ze strony moderatorki perorował przez kolejnych osiem
minut. Merytoryczny przekaz owego wystąpienia złożony był z półprawd
i półkłamstw na temat inwestycji w Nowym Świecie i pomimo że mi jako
uważanemu słuchaczowi owych opinii wydawały się one przemówieniem
dwuletniego anglika, wygłoszonym w języku perskim, milczałem, uznając, że
będzie czas by merytorycznie wypowiedzi z Bożej niełaski panelisty
sprostować. Gdy po minutowej mniej więcej odpowiedzi Angeliki Domańskiej
głos znów usiłował zabrać kandydat na polityka z partii Razem, konieczna
stała się interwencja i tą interwencją podjąłem zarówno ja, jak i obecny na
Sali św. Ducha znany ze swoich zgoła odmiennych poglądów politycznych,
odtwórca historyczny Wojciech Ławrynowicz.

emisję materiałów wyborczych, ale w mojej ocenie nie jest to powód
do szkalowania mojej osoby na łamach redakcji, którą Pani Redaktor
reprezentuje. Moje wystąpienie wygłoszone zostało w sposób jasny
dobitny i nie sposób było go określić słowem „krzyku”, a moje
zachowanie nie było agresywne, a asertywne, ponieważ zdecydowanie
zażądałem nie mniej ni więcej tylko respektowania zasad debaty
politycznej znanych w Elblągu od lat przez równe dzielenie czasu
debaty pomiędzy jej uczestników .
Mając na uwadze powyższe, postponuję, by dokonała Pani
sprostowania publikacji oraz przeprosiła mnie za przypisanie mi
zachowań, które nie miały miejsca w szczególności za pomówienia
mnie o łamanie zasad prowadzenia debaty politycznej.
Jako obywatel zobowiązany jestem dbać o klarowność procesu
wyborczego w tym o równy dostęp kandydatów do przestrzeni
publicznej debaty co uczyniłem

„Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do
mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć.” George Orwell
Tego cytatu zapewne Pani nie zna. Zapewne zna jednak Pani słowo
Bardzo bym chciał, żeby nasza przeurocza i znana z wrodzonego uczciwość. I tylko szkoda, że nie wie Pani, co ono oznacza i jak wiąże
wdzięku koleżanka odpowiedziała czy jej zdaniem fakt, że darzy się ono z deﬁnicją wolności słowa stworzoną na długo przed Pani
nieopierzonego kandydata na polityka sympatią, jest wystarczający, urodzeniem przez autora „Folwarku zwierzęcego”.
by ukrywać przed czytelnikami portalu prawdę o przebiegu spotkania,
Z poważaniem
które nie zostało zbyt dobrze nagłośnione i w którym brało zaledwie
Mariusz Lewandowski
kilkanaście osób ?
„Mimo to znalazło się dwóch mężczyzn, którzy nie omieszkali głośno
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Reklama

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

Rekreacja
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Joga, Aqua Fitness i wiele innych zajęć
zdolność organizmu do wykonywania cięższej pracy przy niższych nakładach
wysiłku. Zajęcia prowadzi Anna Woronowicz. Odbywają się w każdy czwartek
o godz. 19.00
GIMNASTYKA DLA SENIORA- Są to zajęcia ogólnorozwojowe skierowane do
osób trochę starszych. Ich celem jest poprawa sprawności oraz zwiększenie
świadomości ciała. Na zajęciach wzmocnimy mięśnie, nauczymy się jak
trzymać prawidłowo postawę, aby zmniejszyć nasze dolegliwości bólowe.
Ponadto popracujemy nad elastycznością i relaksacją oraz nauczymy się
odpowiednio oddychać. Zajęcia mają umiarkowaną intensywność. Regularne
ćwiczenia poprawią nasze samopoczucie oraz wypłyną pozytywnie na nasze
zdrowie. Gimnastykę dla seniora prowadzi Agata Derebecka. Odbywają się
one w każdy poniedziałek o godz. 12.00.
Zajęcia Jogi, Fit Camp, Zumby oraz Gimnastyki dla seniora odbywają się
w sali ﬁtness w budynku krytego lodowiska przy ul. Karowej 1. Koszt
uczestnictwa w zajęciach Jogi, Fit Camp i Zumby to każdorazowo 10 zł od
osoby, natomiast w zajęciach dla seniorów – 8 zł. Bilety można nabywać tuż
przed zajęciami w kasie lodowiska.

Aktywuj się z MOSiR-em w wodzie
NAUKA PŁYWANIA- Zajęcia przygotowane są z myślą o dzieciach powyżej
5 lat, które jeszcze nie pływają, jak też o tych, które już pływać potraﬁą, lecz
chcą doszlifować swój styl czy podnieść umiejętności. Wiek uczestników oraz
poziomy umiejętności to główne czynniki, którymi instruktorzy będą
kierowali się przy doborze grupy. A grup tych jest aż 10. Zajęcia będą
odbywały się w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Cichy basen,
doświadczeni i mili instruktorzy sprawią, że nauka będzie nie tylko
Po wakacyjnej przerwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie przyjemna, ale przede wszystkim bardziej skuteczna. Lekcje pływania będą
organizuje przeróżne zajęcia w ramach akcji Aktywuj się z MOSiR-em. odbywały się 2 razy w tygodniu, a karnet na 8 wejść w miesiącu to koszt 100
W ofercie znajdą się m.in. ćwiczenia w wodzie, zumba, joga.
zł. Istnieje możliwość chodzenia 1 raz w tygodniu, wówczas cena karnetu to
70 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca. Pojedyncze wejście na zajęcia kosztuje
Nadszedł czas, w którym spora część osób wraca po lecie do zdrowych 20 zł.
nawyków i chce w aktywny sposób spędzić czas. Właśnie dla takich osób
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę różnorodnych zajęć, AQUA FITNESS- Są to zajęcia skierowane do wszystkich miłośników
która będzie stopniowo rozszerzana.
aktywności ﬁzycznej. Jest to forma treningu w wodzie, mająca na celu
- Z roku na rok staramy się dopasować jak najlepiej naszą ofertę do potrzeb poszukiwanie dobrego samopoczucia, zarówno z punktu widzenia
elblążan – mówi Andrzej Bugajny, dyrektor MOSiR. – W zeszłym roku wszelkie psychologicznego, jak i socjologicznego. To wspaniała forma treningu całego
zajęcia w wodzie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego ciała, który zmierza do osiągnięcia maksymalnej sprawności ﬁzycznej, przy
zwiększyliśmy ich liczbę. Wprowadzamy również nowe zajęcia.
wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie. Ćwiczenia
dostosowane są do możliwości, gustu i oczekiwań uczestników. Zajęcia będą
JOGA- Vinyasa Yoga jest przeznaczona dla wszystkich. Każdy ćwiczy według odbywały zarówno na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, jak
swoich aktualnych możliwości i potrzeb. Vinyasa jest energetyczną formą i w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki 25.
jogi, podczas której płynnie przechodzi się między pozycjami. Ważnym Poranne zajęcia w Krytej Pływalni będą odbywały się w poniedziałki i środy
elementem jest zsynchronizowanie ruchu z oddechem. Dzięki jodze stajemy o godz. 9.15, a wieczorne w poniedziałki, środy i piątki o godz. 20.00.
się silniejsi i bardziej elastyczni. Ponadto, polepsza się nasza równowaga Dodatkowo osoby, które wolą zajęcia weekendowe, mogą przyjść w niedzielę
(psychiczna oraz ﬁzyczna) oraz zwiększamy świadomość swojego ciała. o godz. 16.30. Pojedyncze wejście to koszt 20 zł, natomiast karnety można
Zajęcia z Vinyasy wymagają koncentracji, skupienia na danym momencie, kupić w cenie 70 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 100 zł za 8 wejść w ciągu
wdechach i wydechach. Dzięki temu system nerwowy uspokaja się, a my miesiąca.
lepiej radzimy sobie ze stresem na co dzień. Zajęcia będą odbywały się we W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zajęcia będą odbywały się we wtorki
wtorki o godz. 19.00. Prowadzi je Agata Derebecka, certyﬁkowany, i czwartki o godz. 20.00 oraz w soboty o godz. 9.00. Pojedyncze wejście to
międzynarodowy instruktor jogi Hatha/Vinyasa RYT 200h Yoga Alliance.
koszt 25 zł, natomiast karnety można kupić w cenie 90 zł za 4 wejścia w ciągu
miesiąca lub 150 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.
ZUMBA- Na format zajęć składają się szybkie i wolne rytmy wzmacniające
i rzeźbiące sylwetkę w sposób charakterystyczny dla aerobiku czy ﬁtnessu, AEROBIK DLA SENIORÓW- To druga z propozycji zajęć na basenie. Są to
aby w rezultacie w unikalny sposób zbalansować spalanie tkanki tłuszczowej zajęcia na pływalni, w ramach których wykonywany jest szereg ćwiczeń
z modelowaniem mięśni. Stosowane ruchy taneczne oparte o trening cardio specjalnie przygotowanych dla tej grupy wiekowej. Fitness łączy w sobie
(trening aerobowy) są łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki, gimnastykę korekcyjną z aerobikiem i elementami pływania. Dodatkowo jest
w szczególności w takich rejonach jak: pośladki, nogi, ramiona, dolne partie to świetna metoda na bezbolesne i skuteczne usprawnianie poszczególnych
pleców czy brzuch. Zajęcia prowadzi Marcin Wierzbicki. Odbywają się one w części ciała po różnego rodzaju kontuzjach czy operacjach. Wyporność wody
każdy piątek o godz. 19.00.
powoduje, że ciało wydaje się lżejsze, a stawy odciążone. Z drugiej strony,
opór, jaki stawia woda sprawia, że w każdy wykonywany ruch musimy
FIT CAMP- Zajęcia Fit Camp będą oparte na zasadach treningu Tabata, czyli wkładać więcej siły. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia,
zajęć opracowanych w oparciu o trening interwałowy. Łączy się tu ćwiczenia pozwala odzyskać wigor i energię.
w taki sposób, aby poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Trening Aerobik dla seniorów odbywa się w każdą sobotę o godz. 11.00 i 12.00 na
ten oparty jest na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Zajęcia w wodzie skierowane są do
przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne jeszcze wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Cena biletu wynosi 8 zł i obejmuje
intensywniejsze serie. Prowadzi to do maksymalnej stymulacji mięśni całego 30 minut zajęć oraz 30 minut pływania dowolnego.
ciała oraz do silnego pobudzenia spalania tkanki tłuszczowej. Dzięki
Więcej informacji na stronie: mosir.elblag.eu
regularnym ćwiczeniom można poprawić wygląd, ale również zwiększyć
oraz pod numerem: 55 625 30 00.
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