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Modernizacja ul. Wspólnej zakończona
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt jest aktualnie w ocenie
merytorycznej. W ramach projektu planowana jest budowa ścieżki
rowerowej w ciągu ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Królewieckiej do
Wspólnej oraz w ciągu ulicy Agrykola z przebudową chodników, budową
zatok autobusowych, przebudową oświetlenia ulicznego i lokalną
przebudową pozostałych elementów drogowych – podkreśla Janusz Nowak,
pełniący obowiązki Prezydenta Elbląga.
W przypadku otrzymania doﬁnansowania ten zakres projektu planowany
jest do realizacji w latach 2021-2022. Wartość całego zadania wynosi
4 138 029.00 zł, z czego planowane doﬁnansowanie to 2 272 685.67 zł

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Wspólnej. Zadanie
obejmowało m.in. wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni
bitumicznej jezdni, w tym kontrapasa dla rowerów, przebudowę oraz
wymianę nawierzchni chodników i zjazdów. Koszt robót wyniósł
637.397,29 zł.
Wykonawcą inwestycji było Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przebudowa ul. Wspólnej stanowi element projektu pn. „Poprawa
zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.
- Staramy się o doﬁnansowanie unijne tego projektu. Wniosek złożony
został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Przebudowa ul. Skłodowskiej – Curie i skrzyżowania ul. Robotniczej i Pionierskiej
Prace związane z przebudową skrzyżowania i budową sygnalizacji świetlnej
wykonywane są na podstawie umowy drogowej pomiędzy Gminą Miasto
Elbląg, a inwestorem obiektu handlowego i w całości ﬁnansowane są przez
Inwestora realizującego ten obiekt.

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Odnowa nawierzchni
ul. Skłodowskiej - Curie w Elblągu. Zakres robót drogowych obejmuje
wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie nowych
nawierzchni chodników oraz zjazdów. Zadanie realizowane jest
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z umową wartość prac
wynosi: 276 443,63 zł. Wykonawcą inwestycji jest elbląska ﬁrma Masters
Sp. z o.o. Zadanie ma zostać zrealizowane do października br.
Rozpoczęły się również prace związane z przebudową skrzyżowania
ul. Robotniczej z ul. Pionierską. Związane są one z potrzebą dostosowania
układu drogowego i skomunikowania z nim planowanego obiektu
handlowego na rogu ww. ulic.
Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę wlotów skrzyżowania na jezdni
ul. Robotniczej, polegającą na poszerzeniu odcinka jezdni po stronie
południowej i wydzieleniu dodatkowych pasów dla relacji skrętnych na
skrzyżowaniu oraz do obiektu handlowego, przebudowę odcinka chodnika
ul. Robotniczej na wysokości obiektu handlowego, budowę sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z ul. Pionierską oraz przebudowę
infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z przebudowanym układem
drogowym.
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Kręć kilometry dla Elbląga
1 września ruszyła rywalizacja o tytuł „Rowerowej stolicy Polski”,
w której udział biorą 43 miasta, w tym po raz pierwszy Elbląg.
Zachęcamy do udziału w zabawie i kręcenia kilometrów dla Elbląga.
Celem akcji jest propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki
rowerowej oraz promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka
transportu. Do tegorocznej edycji zabawy, organizowanej przez miasto
Bydgoszcz, zgłosiły się 43 miasta, w tym po raz pierwszy Elbląg. Walka
o miano „Rowerowej stolicy Polski” rozpoczęła się 1 września i potrwa do
końca miesiąca.
Zasady rywalizacji są proste. Wszyscy, którzy jeżdżą na rowerze i są
posiadaczem telefonu komórkowego, mogą wziąć udział w zabawie.
Rowerzyści muszą pobrać specjalnie stworzoną na potrzeby rywalizacji
darmową aplikację, która rejestruje trasy i ich długości. Uczestnik sam
decyduje, dla którego z miast „kręci kilometry”.
Aplikację „Rowerowa stolica Polski” znajdziemy w sklepie Play (dla
systemów Android) lub w sklepie Apple Store (dla systemów IOS).
Po zainstalowaniu aplikacji wybieramy Elbląg i rozpoczynamy kręcenie
kilometrów dla naszego miasta.
Co ważne, kilometry dla swojego miasta możemy kręcić w każdym miejscu
na świecie! Miasto, które wygra rywalizację, otrzyma przechodni „Puchar
Rowerowej Stolicy Polski”.
Kręcić kilometry dla Elbląga można każdego dnia. Zapraszamy także do
udziału w zaplanowanym na 19 września rowerowym przejeździe przez
miasto z okazji Dnia bez samochodu, organizowanym przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu.
Organizatorem rywalizacji o tytuł „Rowerowej stolicy Polski” jest Miasto
Bydgoszcz. Więcej informacji o akcji także na stronie internetowej:

www.rowerowastolicapolski.pl
Nowa kanalizacja deszczowa

Ponad 8,5 mln złotych kosztowała budowa i modernizacja kanalizacji
deszczowej dla jednej z nowych dzielnic Elbląga. Inwestycje
zrealizowana została przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w ramach unijnego projektu pt. „Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”.
- Budowa kanalizacji dotyczyła ulic Druskiennicka, Tarnopolska,
Kowieńska, Grodzieńska i Okrężna i Nowogródzka. W ramach
realizowanego projektu powstało około 1,3 km nowej kanalizacji
deszczowej, a ponad 3 km zostało zmodernizowane. EPWiK na inwestycję
wartą około 8,5 mln złotych prawie 4 miliony pozyskało z funduszy unijnych
- zaznacza Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Na terenie Elbląga jest prawie 300 km kanalizacji deszczowej.

- Inwestycja była miastu bardzo potrzebna i z pewnością będzie
procentować przez następne lata. Dzięki jej realizacji powstał nowy system
kanalizacji deszczowej obejmujący osiedle przy ul. Nowogródzkiej. Ten
system jest nowoczesny, wyposażony w pierwszy w Elblągu podziemny
zbiornik wód opadowych. Będzie on zatrzymywał wody opadowe z osiedla,
które następnie będą podczyszczane i wykorzystywane przez nasze
przedsiębiorstwo do czyszczenia kanalizacji. Inwestycja wpisuje się
w obecny trend zatrzymywania wód opadowych w miejscu i dalszego ich
wykorzystywania, szczególnie w obliczu suszy. Dodatkowo metodą
bezdotykową, wykonaliśmy modernizację ponad trzech kilometrów
kanałów deszczowych na terenie miasta. Zostały w nie włożone szklane
utwardzane promieniowaniem ultraﬁoletowym rękawy, a dzięki
zastosowaniu tej technologii i metodzie bezwykopowej dokuczliwość tych
robót prowadzonych w pasach drogowych była niewielka - podkreśla
Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK.
Wartość całego projektu wyniosła 8.526.482,30 PLN brutto, a kwota
doﬁnansowania ze środków unijnych 3.908.461,80 PLN. Pozostała
kwota to środki własne EPWiK. Projekt realizowany był od sierpnia
2017 r.
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Butelki ﬁltrujące dla pierwszoklasistów
Prawie 1000 pierwszoklasistów rozpoczęło edukację w elbląskich
szkołach podstawowych. Zgodnie ze styczniową zapowiedzią Prezydent
Witold Wróblewski wraz z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., przygotowali dla nich specjalną inicjatywę
społeczną promującą ideę zrównoważonego rozwoju: Piję wodę z kranu!
W ramach akcji każdy elbląski pierwszoklasista otrzymał ﬁltrującą
butelkę wielokrotnego użytku.
Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci będą chętniej sięgać po wodę, która
jest zdecydowanie zdrowsza niż kolorowe napoje gazowane. Chcemy
również już od najmłodszych lat kształtować postawy proekologiczne.
Elbląska woda z kranu nie ustępuje jakością wodzie butelkowanej, zawiera
wartościowe substancje mineralne, m.in. wapń, magnez i potas. Elbląskie
wodociągi zapewniają wysokie bezpieczeństwo spożycia wody,
gwarantowane przez prowadzone kontrole jej jakości. Kranówka jest
znacznie tańsza i powszechna, a wykorzystując do jej spożywania pojemniki
szklane lub wielokrotnego użytku ograniczamy ilość odpadów, które
powstają z jednorazowych butelek i opakowań.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o.
przygotowało także dla placówek edukacyjne materiały video do
wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

Jesienny spacer miejskimi szlakami
Złota polska jesień to doskonały czas na spacery. Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z trzech nowych szlaków miejskich, które łączą obiekty
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga. Szlak Starego Miasta,
Szlak Parków oraz Szlak Form Przestrzennych powstały w ramach
unijnego projektu pt. „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele
turystyczno-rekreacyjne w Elblągu”.
Nowe szlaki eksponują to co wyróżnia Elbląg – Stare Miasto, piękne, stare
parki oraz „Otwartą Galerię” ponad sześćdziesięciu form przestrzennych
znajdujących się na terenie Elbląga.
W ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na
cele turystyczno-rekreacyjne w Elblągu” na trasie o łącznej długości 16 km,
oznakowano 69 obiektów. Powstała także aplikacja multimedialna, dzięki
której dowiemy się wiele ciekawostek. W Centrum Informacji Turystycznej
dostępny jest również przewodnik ułatwiający zwiedzanie nowo powstałych
szlaków turystycznych.
Przewodnik oraz aplikacja mobilna dostępne są w wersji polskiej,
angielskiej i niemieckiej. W aplikacji znajduje się również audio
przewodnik, mapę i nawigację.
Trasy można pokonać pieszo albo rowerem. Projekt obejmuje również
konserwację 7 form przestrzennych, leżących na trasie ścieżki
dydaktycznej. Prace te są aktualnie realizowane.
Całkowita wartość projektu: 547 674,73 zł, z tego 282 320,56 zł to
doﬁnansowanie UE.

5,9 mln zł na budowę nowego przedszkola i żłobka
Gmina Miasto Elbląg otrzymała 5 875 926,00 zł z Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Doﬁnansowanie przeznaczone zostanie na budowę
modułowego przedszkola i żłobka. O planach dotyczących tej inwestycji
poinformował dziś podczas konferencji prasowej wiceprezydent Janusz
Nowak.

osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również teren wokół
budynku, gdzie powstaną osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze
żłobka.
- Budynek będzie nowoczesny i energooszczędny. Będzie wybudowany
w systemie prefabrykowanym drewnianym Chcemy wyposażyć ten obiekt
w fotowoltaikę albo inne nowoczesne źródła pozyskania energii cieplnej.
Aktualnie jesteśmy na ukończeniu programu funkcjonalno – użytkowego,
który pozwoli nam na ogłoszenie przetargu w systemie zaprojektuj
i wybuduj. Chcemy aby obiekt został oddany do eksploatacji 1 września
przyszłego roku – zaznaczył wiceprezydent.

- Zdecydowaliśmy się przeznaczyć to doﬁnansowanie na budowę nowego
przedszkola i żłobka w miejsce istniejącego Przedszkola nr 18 przy
ul. Mielczarskiego. Obecny obiekt został zbudowany wiele lat temu i miał
funkcjonować przez kilka, kilkanaście lat, a funkcjonuje do dzisiaj. Jego
stan techniczny nie jest dobry, dlatego ten budynek zostanie rozebrany
i w jego miejsce powstanie nowy, w którym będzie sześć oddziałów
przedszkolnych po 25 osób każdy i trzy oddziały żłobka po 20 dzieci – Szacunkowy koszt budowy nowego przedszkola i żłobka to ok. 11 mln zł.
Ponad 5 mln 875 tys. złotych pochodzić będzie ze wspomnianego
- podkreślał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowujemy również aplikację do
W budynku oprócz sal i zaplecza socjalnego znajdować się będą między resortowego programu rozwoju instytucji opieki dla dzieci do lat trzech,
innymi pomieszczenia do gimnastyki, rytmiki, gabinety specjalistyczne tzw. "MALUCH-a". Z tego programu planujemy pozyskać kwotę 1,8 mln zł.
psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych, Pozostałe trzy do czterech milionów będą stanowiły środki własne.
terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb
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sposobu organizacji placówki w wariantach nauczania bezpośredniego,
mieszanego, zdalnego, sposobu postępowania w sytuacji podejrzenia lub
stwierdzenia koronawirusa, środków higieny osobistej uczniów
i pracowników oraz dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń, korzystania ze
stołówki, szatni, biblioteki, pracowni komputerowych, czy sprzętu
sportowego.

- W większości placówek dzieci będą odbywały zajęcia w jednej klasie,
natomiast nauczyciele będą zmieniać sale. W miarę możliwości
wprowadzane będą dzwonki rotacyjne, aby w tym samym czasie nie
gromadzić dużych ilości dzieci na korytarzach. W szkołach podstawowych
i przedszkolach zostaną wydzielone miejsca, do których będą mogły
wchodzić osoby trzecie. W świetlicach w pierwszej kolejności będą
przebywały dzieci rodziców pracujących. Ta sama zasada będzie
obowiązywała w przypadku przyjęcia dzieci do przedszkoli. Z uwagi na to,
że podtrzymane zostały wytyczne inspektora sanitarnego, mówiące
o zapewnieniu 1,5 m2 na dziecko, nie dla wszystkich wystarczy miejsc
1 września we wszystkich elbląskich szkołach, których organem w przedszkolach. W pierwszej kolejności będziemy pomagali rodzicom
prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, rozpoczął się rok szkolny. Naukę pracującym - mówiła Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji
rozpoczęło około 17 tys. uczniów. 890 przekroczyło mury szkoły po raz Urzędu Miejskiego w Elblągu.
pierwszy, natomiast w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych
uczyć się będzie 1400 uczniów. Z uwagi na epidemię koronawirusa nie Aby bezpiecznie przyjąć dzieci wszystkie placówki zostały wsparte
odbyło się tradycyjne rozpoczęcie roku z udziałem przedstawicieli środkami ochronnymi, w tym rękawicami, przyłbicami, czy 12,5 tys. litrów
wszystkich elbląskich szkół. Symboliczna inauguracja z udziałem władz płynów dezynfekcyjnych. Elbląski samorząd na ten cel wydatkował kwotę
miasta odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych.
prawie 300 tys. zł.

Pierwsze dni w szkolnych ławach
Z uwagi na pandemię koronawirusa będzie to trudny rok, zarówno dla
uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. O stanie przygotowań oraz
o organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mówiono
podczas dwóch konferencji prasowych, tuż przed rozpoczęciem roku i po
pierwszym tygodniu funkcjonowania szkół. Sytuację omawiali
wiceprezydent Janusz Nowak oraz Małgorzata Sowicka, dyrektor
Departamentu Edukacji.

Edukacja na barkach samorządu
- Z dużym niepokojem oczekujemy rozpoczęcia roku szkolnego.
Z niepokojem, ponieważ całą odpowiedzialność za przygotowanie placówek
do rozpoczęcia roku szkolnego i prowadzenia edukacji rząd przerzucił na
samorząd, a tak naprawdę na dyrektorów. I to na nich będzie ciążyła
odpowiedzialność za stworzenie odpowiednich warunków do nauczania.
A przecież za stan zdrowotny mieszkańców tego kraju odpowiada rząd.
Przypomnę, że szkoły od marca były nieczynne i głośno mówiono o tym, że
jesienią będzie druga fala koronawirusa. Było więc dużo czasu, aby
przygotować wytyczne do organizacji pracy w szkołach i przedszkolach. Nie
zrobiono nic, a dziś tę odpowiedzialność się przerzuca na dyrektorów. Ja im
bardzo współczuję, ale z drugiej strony chcę podziękować za to, że podjęli
trud przygotowania wytycznych organizacji pracy w swoich placówkach.
Zrobili to bardzo profesjonalnie. My jako organ prowadzący poprosiliśmy,
aby dyrektorzy przesłali nam te opracowania. Te najlepsze praktyki
przekazaliśmy wszystkim dyrektorom do wykorzystania - podkreślał
podczas pierwszej konferencji wiceprezydent Janusz Nowak.

- Z obawami przystępowaliśmy do nowego roku szkolnego w związku
z zagrożeniem koronawirusem. Nawet w naszym regionie zamykane są
niektóre klasy, a uczniowie uczą się zdalnie – mówił podczas kolejnej
konferencji, już po pierwszych dniach nauczania, wiceprezydent Janusz
Nowak – Jednak u nas po pierwszym tygodniu nie mamy żadnych
przypadków zakażeń w szkołach. Ten tydzień obserwowaliśmy bacznie,
wymienialiśmy się informacjami ze szkołami i przyjmowaliśmy od nich
uwagi – mówił dalej wiceprezydent.
– Mamy kilka ważnych uwag i informacji zwrotnych po tych pierwszych
dniach. Po pierwsze szkoły zgłaszają potrzebę zwiększenia częstotliwości
kursowania komunikacji miejskiej dowożącej uczniów. Podejmiemy
działania, aby częstotliwość połączeń nieco zmodyﬁkować, właśnie na
potrzeby szkół. Po drugie, choć środki ochrony osobistej, maseczki i płyny,
zostały przekazane do szkół, to pojawiają się prośby o przyłbice dla
nauczycieli, które zapewniłby im większy komfort pracy. Inna prośba
dotyczy instalowania w szkołach bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji
rąk. W tym wypadku będziemy się starali stopniowo szkoły w ten sprzęt
wyposażać - wskazywał wiceprezydent i dodał – Pierwsze dwa tygodnie
pokażą, czy nauczyciele i uczniowie wrócili ze swoich wakacji zdrowi.

- Wciąż na bieżąco wydajemy szkołom potrzebne im termometry oraz
maseczki. Pojawiły się też uwagi, aby posiłki w szkołach były jednodaniowe,
co usprawniłoby pracę stołówek w czasie pandemii – mówiła Małgorzata
Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji – Przy tej okazji zwracam się
Bezpieczna szkoła w czasie pandemii
Opracowane procedury obejmują zasady dotyczące: organizacji zajęć, z apelem o dobrą współpracę rodziców ze szkołami dla dobra naszych
przerw, dzwonków lekcyjnych, przebywania w placówkach osób trzecich, pociech - dodała Sowicka.

Samorząd wspomógł przedsiębiorców w czasie pandemii
w spłacie podatku, ulg w czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów,
a także obniżenia czynszu w pawilonach na Targowisku Miejskim. Jako
możliwą formę pomocy w tych opłatach proponowaliśmy odroczenie
terminu spłaty, rozłożenie zaległości na raty lub umorzenie zaległości.
Wnioski, w zależności od charakteru sprawy, kierowane były do Urzędu
Miejskiego, ale także do Zarządu Budynków Komunalnych, MOSiRu,
Zarządu Zieleni Miejskiej i EPT. Łącznie wydaliśmy 218 decyzji, a suma
wszystkich odroczeń spłat, umorzeń i rozłożenia na raty zamknęła się kwotą
Pomoc dotyczyła przesunięcia terminów wnoszenia opłat lokalnych, ulg ponad. 907 tys. zł. To konkretna pomoc kierowana do przedsiębiorców
z tyt. dzierżaw i najmów lokali użytkowych, nie wnoszenia opłat za media, w tym trudnym czasie – podkreśla wiceprezydent Michał Missan.
czy gospodarowanie odpadami komunalnymi na czas zawieszenia
d z i a ł a l n o ś c i , c z y n i s k o o p r o c e n t o w a n y c h p o ż y c z e k d l a W ramach pomocy ponad 343 tys. złotych należności zostało
mikroprzedsiębiorców.
umorzonych, 147 tys. zł należności rozłożonych zostało na raty, a dla
ponad 415 tys. złotych odroczony został termin płatności. Cztery sprawy
- Nasz pakiet pomocowy dla przedsiębiorców obowiązywał od 1 kwietnia są jeszcze w toku.
br. do końca czerwca bieżącego roku. Przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulg

Na kwotę ponad 900 tys. złotych lokalni przedsiębiorcy otrzymali pomoc
w ramach Elbląskiego Pakietu Pomocowego, przygotowanego przez
Prezydenta we współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej i Komitetu
Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego. Wsparcie ma na celu
poprawę płynności ﬁnansowej i ograniczenie negatywnych skutków,
wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się
elbląscy przedsiębiorcy.
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Szczepienia przeciw grypie z doﬁnansowaniem
choroby COVID-19, obok innych form takich jakich mycie rąk, zachowanie
dystansu społecznego, czy noszenie maseczek. Dlatego chcemy refundować
szczepionki przeciw grypie dla pracowników miejskich instytucji, tam gdzie
ryzyko zakażenia jest największe. W grupie tej są nauczyciele, pracownicy
placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej,
Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Schroniska dla Bezdomnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży
Miejskiej, Urzędu Miejskiego. Chcemy je również zaproponować
opiekunkom i opiekunom świadczącym usługi w Polskim Czerwonym Krzyżu
i Stowarzyszeniu "Lazarus" . Szacujemy, że refundowanymi szczepieniami
zostanie objętych około 3.500 osób – podkreśla wiceprezydent Michał
Missan.
Osoby uprawnione do otrzymania doﬁnansowania będą mogły zaszczepić się
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, do których przynależą i na
podstawie faktury uzyskać refundację poniesionych kosztów. Maksymalne
doﬁnansowanie wynosi 60 zł. Refundacja kosztów szczepienia przeciw
grypie sﬁnansowana będzie ze środków Miejskiego Programu Proﬁlaktyki
- Zgodnie z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego szczepienia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szacunkowy koszt to ponad
przeciwko grypie są rekomendowaną metodą proﬁlaktyki w zakresie 200 tys. zł.
Nauczyciele elbląskich szkół, pracownicy opieki społecznej oraz
instytucji miejskich, którzy mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami
otrzymają doﬁnansowanie do szczepień przeciw grypie.
Refundowanymi szczepieniami zostanie objętych około 3.500 osób.

Wsparcie dla pieczy zastępczej
W czerwcu br. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych UM złożył
wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o środki ﬁnansowe
w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19”.

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu do nauki zdalnej,
tj. 117 sztuk laptopów i 169 sztuk sprzętu multimedialnego (słuchawki,
telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, odtwarzacze, tablice
multimedialne). Z projektu zostaną również zakupione środki ochrony
indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki,
rękawiczki, płyny do dezynfekcji, lampy bakteriobójcze, ozonatory).
Projekt pozwoli również na zakup wyposażenia do organizacji miejsc
kwarantanny i izolacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sprzęt
jest już częściowo zakupiony, w części zaś zamówiony i wkrótce zostanie
odebrany.

W związku ze złożonym wnioskiem, Gmina Miasto Elbląg otrzymała dotację
w wysokości 624.415 zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację
projektu, którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych
skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, a więc
wsparcie rodzin zastępczych, dzieci i pracowników elbląskich placówek Projekt doﬁnansowano z Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego liderem jest
opiekuńczo-wychowawczych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH Miasto Elbląg przyjazne mieszkańcom
Szkolenia odbywały się w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Elblągu.
Na potrzeby realizacji projektu, w ramach doﬁnansowania zostało
zakupionych 12 sztuk komputerów przenośnych, w które została
doposażona pracownia komputerowa ww. szkoły.
Ostatnich 10 osób zostało przeszkolonych w trybie on-line. Takie działanie
było niezbędne dla osiągnięcia wskaźników projektu, a tym samym w celu
zabezpieczenia mieszkańców oraz zminimalizowania ryzyka związanego
z epidemią COVID-19. Szkolenie było prowadzone na żywo; zawartość
merytoryczna była tożsama z programem szkoleń stacjonarnych.
Wystarczyło stabilne łącze internetowe, aby w pełni skorzystać z całej
Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie wiedzy przekazywanej przez trenera.
umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług
publicznych, czyli - jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść Dokumentację fotograﬁczną ze szkoleń można zobaczyć na stronie
projektu:
skuteczność jego działania w codziennym życiu.
http://akc.elblag.eu/
Szeroki wachlarz tematyczny szkoleń umożliwił każdemu z uczestników
wybranie tematu, według własnych upodobań i potrzeb:
Gmina Miasto Elbląg zakończyła cykl bezpłatnych szkoleń
informatycznych w ramach realizacji projektu „Akademia kompetencji
cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg” współﬁnansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Rodzic w Internecie;
Moje ﬁnanse i transakcje w sieci;
Mój biznes w sieci;
Działam w sieciach społecznościowych;
Tworzę własną stronę internetową (blog);
Kultura w sieci.

Cykl szkoleń rozpoczął się pod koniec grudnia 2019 r. i zakończył się
w czerwcu br. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców
miasta. Udało się przeszkolić 267 osób, które spełniały kryterium jakim był
wiek powyżej 25 roku życia.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
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W sobotę (26 września) na Bulwarze Zygmunta Augusta odbędą się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajakach.
W mistrzostwach wystartują zawodnicy z roczników 2006, 2007, 2008 z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińskomazurskiego. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 13.00. Wyścigi odbędą się na rzece Elbląg na dystansie 2000 m. Zostaną rozegrane konkurencje
K-1 młodzików, C-1 młodzików, K-1 młodziczek, C-1 młodziczek, K-2 młodzików, C-2 młodzików, K-2 młodziczek, C-2 młodziczek, K-4 młodzików, K-4
młodziczek.
Po zawodach odbędzie się krótka dekoracja zwycięzców, która planowana jest około godz.17.00. Strefa zawodów będzie terenem zamkniętym
obejmującym: parking, wioskę zawodniczą z wyznaczoną strefą dla klubów. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów będą tylko uczestnicy zawodów, kierownicy
drużyn, obsługa zawodów, VIP oraz sędziowie. Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów.
Przed zawodami o godz. 11.00 rozpocznie się pokaz ratownictwa wodnego organizowany przez Straż Pożarną z Elbląga, a o 12.00 zaplanowany jest start
do wyścigu „pierwszego kroku” w kajakach dla chętnych rodziców z dziećmi, którzy będą chcieli spróbować swoich sił w tej konkurencji. – (zbiórka załóg
do wyścigu odbędzie się 45 min. przed startem, po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 577 100 337).
Organizatorami tego wydarzenia są: UKS „Silvant Kajak Elbląg”, Urząd Miejski w Elblągu, Komenda Miejskiej Policji w Elblągu, Kapitanat Portu
Elbląg, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Regionalne w Elblągu), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Celebra
i Silvant.
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Finalizacja umowy kupna- sprzedaży nieruchomości.

4.

5.

6.

Ostatnim razem poruszyłem problem sprzedaży nieruchomości
i nasuwającego się pytania: Czy sprzedawać z pośrednikiem, czy
też robić to na własną rękę? Bez względu na to, którą drogę
wybierzemy, nadchodzi w końcu chwila, kiedy znajduje się kupiec
na naszą nieruchomość i całą transakcję trzeba bezpiecznie
doprowadzić do końca, czyli przenieść własność nieruchomości ze
sprzedającego na kupującego.
Co zrobić, aby bezpiecznie, bez narażania na ryzyko ﬁnansowe
zarówno kupującego jak i sprzedającego, doprowadzić do sprzedaży
naszej nieruchomości?
Na rynku wtórnym spotkać możemy nieruchomości o różnych
statusach prawnych, różnych stanach zadłużenia, różnych stanach
formalno-prawnych. Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy
i zabezpieczenia, które warto zawrzeć już na etapie umowy
przedwstępnej.
O ile nie ma jednej formuły ani uniwersalnej listy do odhaczenia co
robić, co sprawdzić i jak zapisać to kolejno (każda transakcja różni się
bowiem od pozostałych) o tyle warto pamiętać o stałych,
podstawowych elementach, które należy dopełnić lub skontrolować
przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, z której wynikać będzie nasze
zobowiązanie.
O czym powinien pamiętać kupujący?
1.
Przed podpisaniem umowy przedwstępnej warto sprawdzić
jaki status prawny ma przedmiotowa nieruchomość. Czy
użytkownik nieruchomości jest właścicielem nieruchomości,
czy jest to spółdzielcze prawo do lokalu, czy może jest to lokal
spółdzielczy. Taka informacja powinna zostać zawarta w akcie
notarialnym, który z pewnością posiada sprzedający. To on
przecież kiedyś ją kupił, wykupił, przekształcił lub otrzymał
w spadku lub w formie darowizny. Dodatkowe informacje
znajdziemy w Księdze Wieczystej o ile takowa jest założona
dla tej nieruchomości (nie zawsze musi ona być założona i nie
jest to błąd czy istotny brak).
2.
Te same źródła odpowiedzą nam na pytanie: Czy istnieje
więcej niż jedna osoba posiadająca prawo do nieruchomości,
którą jesteśmy zainteresowani, czyli potocznie mówiąc:
”ilu jest właścicieli?” Warto pamiętać, że na czynność
sprzedaży muszą wyrazić zgodę wszyscy udziałowcy
(lub posiadający inne prawo) do danej nieruchomości.
3.
Jeśli nieruchomość jest w jakikolwiek sposób obciążona,
zadłużona lub posiada inne ograniczenia, z pewnością posiada
księgę wieczystą, w której powinno zostać to ujawnione.
W Księdze Wieczystej możemy sprawdzić dokładną wartość
zadłużenia oraz podmiot, który jest jego wierzycielem,
widoczny też będzie np. zakaz sprzedaży nieruchomości.
W KW również będzie informacja czy nieruchomość jest

obciążona np. prawem dożywocia, czyli czy ktokolwiek może
w nim pozostawać aż do swojej śmierci. W takim przypadku
kupujemy mieszkanie „z lokatorem” chyba, że doprowadzimy
do przeniesienia tego prawa na inną nieruchomość.
W przypadku budynków jednorodzinnych warto upewnić się,
że budowa domu została zamknięta i odebrana oraz że nie było
uwag ani zaleceń, które pozostały do wypełnienia.
Jeśli mamy do czynienia z nieruchomością gruntową, warto
wiedzieć jaki status prawny ma dany grunt, czy jest to działka
budowlana, rolna itp., czy istnieje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i czy w ogóle nadaje się do
przeznaczenia na cel jaki założyliśmy sobie względem tej
działki. W przypadku gruntów rolnych istnieją dodatkowe
obostrzenia i ograniczenia wynikające z konieczności wydania
opinii i zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
W najbliższych dniach, może tygodniach być może czeka nas
zmiana prawa, która prawdopodobnie wymuszać będzie na nas
konieczność zadania sobie pytania i szukania na nie
odpowiedzi: „czy nieruchomość, którą kupuję została
wcześniej nabyta/wybudowana za środki pochodzące
z legalnego źródła?”. Jeśli bowiem okaże się, że kupiliśmy
nieruchomość, która wcześniej została sﬁnansowana
z tzw. „brudnych pieniędzy” może istnieć ryzyko przynajmniej
zajęcia tej nieruchomości przez Skarb Państwa o ile nie jej
przepadku. Temat na tę chwilę jest bardzo gorący i pozostaje
na ustach wszystkich prawników w Polsce. Jaki będzie ﬁnał
takich propozycji zmian w ustawodawstwie? – warto śledzić na
bieżąco.

Wszystkie powyższe to podstawowe, wybrane i niezbędne moim
zdaniem punkty, których treść warto zastosować przed podpisaniem
umowy przedwstępnej. Z pewnością można dopisać ich więcej, ale
jak już wspomniałem, każdy przypadek jest inny i wymaga odrębnej
„diagnozy”.
Jeśli okaże się, że któreś z wymienionych wyżej zagadnień pozostaje
w sprzeczności z naszymi oczekiwaniami, nie musi to oznaczać
dyskwaliﬁkacji transakcji, każde z tych zagadnień można
wyprostować, zakończyć, przenieść lub rozwiązać w inny zgodny
z prawem sposób, zwykle wymaga to jednak czasu.
W samej umowie przedwstępnej obok podstawowych informacji
tj. dokładnych danych stron, ceny, opisu nieruchomości i jej szeroko
pojętego stanu prawnego, a także terminów dopełnienia obowiązków
wynikających z poszczególnych etapów umowy, kar za niewywiązanie
się z nich, warto też pamiętać o zawarciu tam obowiązku
przedstawienia dokumentów, których będzie domagał się Notariusz w
chwili dokonywania czynności przeniesienia własności oraz tych,
które dla naszego spokoju chcielibyśmy zobaczyć lub otrzymać.
O czym powinien pamiętać sprzedający?
1.
Głównym (jeśli nie jedynym) pytaniem jakie nasuwa się
sprzedającemu to możliwości ﬁnansowe kupującego,
zwyczajnie: czy jest on wypłacalny? Najlepszym dowodem na
poważne podejście do transakcji przez kupującego, będzie
odpowiedni zadatek wpłacony sprzedającemu przy umowie
przedwstępnej, który UWAGA ulega przepadkowi na rzecz
sprzedającego, jeśli kupujący odstąpiłby od zakupu
z jakiegokolwiek powodu. Taki zadatek ma jednak „drugą
stronę medalu” i zabezpiecza również stronę kupującą. Jeśli
to sprzedający zmieni zdanie i odstąpi od sprzedaży, musi
zwrócić wysokość otrzymanego zadatku w podwójnej
wysokości, czyli oddaje to co otrzymał i „jeszcze raz tyle”.
Ustawowo i zwyczajowo przyjmuje się zadatek w wysokości
10% kwoty ceny nieruchomości, jednak jest to kwestia umowna
i nie ma w tym przypadku ograniczeń.
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Mając na względzie czas oczekiwania na zapłatę, warto
uzyskać informację, czy kupujący zamierza zapłacić nam
gotówką czy też przelewem i czy środki ﬁnansowe będą
pochodziły z kredytu, czy też posiada on w całości własne
środki ﬁnansowe. Kupujący coraz częściej wspomagają się
kredytem bankowym, a w takim przypadku należy uzbroić się
w cierpliwość, ponieważ na dzień dzisiejszy banki potraﬁą
znacząco wydłużyć proces naszej transakcji.
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Powyższe wskazówki to telegraﬁczny skrót wybranych tylko
elementów i zagadnień jakich dotykamy w chwili ﬁnalizacji
transakcji sprzedaży, a przecież każda jest inna i wymaga odrębnej
analizy.

Moim zdaniem w przypadku prostych, niezadłużonych nieruchomości,
z jasną sytuacją prawną, każdy przeciętny mieszkaniec naszego
miasta poradzi sobie bez problemu jednak, gdy w grę wchodzą
jakiekolwiek wątpliwości, warto sięgnąć po pomoc lub choćby poradę
specjalisty, wszak w grę wchodzą niemałe pieniądze i nasz przyszły
Po podpisaniu umowy przedwstępnej i wypełnieniu warunków w niej
lub doczesny „Dom”.
zawartych nadchodzi czas na wizytę u Notariusza, gdzie
Marek Robert Pilichowski
najważniejszą czynność przeniesienia własności dokonujemy już
Prawnik - spec. ds. handlu nieruchomościami
w jego kancelarii i pod jego kontrolą. Jeśli ujawnią się jakiekolwiek
wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości, Notariusz
Zapraszam do kontaktu:
z pewnością to zauważy i poinformuje o tym strony, domagając się
Fb: Marek Pilichowski porady prawne
sprostowania lub uzupełnienia braków. Na tym etapie nie powinniśmy
Fb: Marek Pilichowski nieruchomości
się już martwić, że coś pójdzie nie tak.
Wydawnictwo Elblog.pl powoli wprowadza na łamy naszego bezpłatnego wydania nowe pozycje. Tym razem, aby zachęcić do przesyłania nam tekstów
dziennikarzy obywatelskich, publikujemy tekst z proﬁlu facebookowego „Twierdza Elbląg”, którego wydawcą i redaktorem naczelnym jest
Mariusz Lewandowski. Redakcja zaprasza inne zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Elblągu redakcje do przesyłania materiałów własnych celem
ich publikacji na naszych łamach. Wybór tekstów do publikacji oczywiście pozostaje w gestii kolegium redakcyjnego.

Tajemnice Elbląskiego Referendum
27 Listopada 2012r. Kazimierz Falkiewicz w imieniu „Wolnego
Elbląga” złożył zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia
referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Elbląga i rady
miasta Elbląga.
Ostatnio pod wieloma informacjami zamieszczanymi na elbląskich
portalach internetowych pojawiają się coraz częściej zapowiedzi
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Witolda
Wróblewskiego ze stanowiska prezydenta Elbląga. Warto zatem
przypomnieć, dlaczego referendum z roku 2013 okazało się jedynym
skutecznym referendum w sprawie odwołania władz miasta w Polsce
o liczbie mieszkańców powyżej stu tysięcy. W Elblągu dorasta nowe
pokolenie obywateli, którzy nabyli prawa wyborcze już po tamtym
referendum, a i w pamięci wielu obywateli zaangażowanych w tamte
wydarzenia, ich detale powoli się zacierają. Warto zatem owe
wydarzenia przypomnieć, zaczynamy zatem drukować wspomnienia
z tamtych dni i postaramy się pokazać różnicę pomiędzy Elblągiem
z roku 2012, a tym, jaki widzimy za oknami w roku 2020.
Referendum – Prolog
Przed powstaniem grupy referendalnej „Wolny Elbląg”, w Elblągu
powstał dość osobliwy portal internetowy pod nazwą
„Nowaczykwatch”. Strona dostępna była pod adresem
http://www.nowaczykwatch.elblag.pl/, a dziś jedynym po niej
wspomnieniem jest proﬁl facebookowy i nieaktywne linki do wielu
ciekawych artykułów. Jeden z ciekawszych to publikacja z dnia
13 maja 2012 r., w którym postawiono tezę, że Nowaczyk zmusi
nauczycieli do ubezpieczania się w “jedynej słusznej” ﬁrmie.
Owa publikacja była dość specyﬁczna z dwóch powodów – po pierwsze
dotyczyła niemal korupcyjnych stosunków pomiędzy byłym
prezydentem Elbląga, a ﬁrmą „Negocjator”. Sprawa dotyczyła pisma,
które zdaniem Adriana Megera miało na celu zmuszenie dyrektorów
elbląskich szkół do zawierania umów ubezpieczenia wyłącznie z ﬁrmą
„Negocjator”. Zdaniem pana Megera stosowne pismo wysłane zostało
przez dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu
pana Andrzeja Soję- z rozdzielnika, do wszystkich dyrektorów
elbląskich szkół. Ówczesny dyrektor wspomnianego departamentu
„zalecał” w nim zawieranie przez podległe departamentowi
jednostki umów ubezpieczenia wyłącznie za pośrednictwem Domu
Brokerskiego „Negocjator”, należącego do Sławomira Bajczyka.
„Negocjator”, to jak dumna nazwa głosi „Dom Brokerski” i wielu
z czytelników zapewne zapyta co wspólnego z ubezpieczeniami ma

broker? Otóż ma i to sporo, bo broker ubezpieczeniowy to nie nazwa
potoczna jakiejś specjalności agenta ubezpieczeniowego ale
określenie zaczerpnięte z gwary zawodowej i ma dla
ubezpieczającego dwie ważne role. Pierwsza to ta, że broker
powinien stać po stronie ubezpieczonego w procesie likwidacji
powstałej szkody, a druga, że w żadnym z elementów swojej
działalności nie może on przedkładać interesu własnego nad interes
ubezpieczonego.
Mi osobiście Sławek Bajczyk kojarzy się z czasami gdy nosił mundur
harcerski. Ale skojarzenie szczególne to słynny w początku lat
80-tych „Japan”, z którym Sławomir Bajczyk, jak pamiętam, swą
działalność ubezpieczeniową zaczynał. Z czego znany by „Japan”?
Z pilotów, jakie z dziką przyjemnością odpalał śpiącym nazbyt mocno
druhom i prądnicy, którą pobudzał tych druhów, którzy nieopatrznie
pozwolili mu się zbliżyć na tyle blisko by bliższe spotkanie
z przewodami prądnicy zaliczyć. Ale nie każdy harcerz zostaje
brokerem i nie każdy broker zostaje protegowanym takich postaci jak
dyrektor Departamentu Edukacji czy prezydent Elbląga. Jak zatem
wyglądała biznesowa kariera właściciela „Negocjatora”?
Jak wieść gminna niesie, pierwszym i decydującym sukcesem
„Negocjatora” było zawarcie ubezpieczenia trzeciego ﬁlaru dla kadry
zarządzającej Elbrewery Company Ltd, czyli jednej z największych
ﬁrm w naszym mieście. Owo ubezpieczenie pozwoliło
„Negocjatorowi” kupić lokal na naszej starówce i wyjść na czoło
elbląskich ubezpieczycieli. Ale nie tylko, ponieważ „Negocjator” stał
się niemal wyłącznym partnerem Elbląga w dziedzinie ubezpieczeń.
I właśnie ta sprawa stała się przedmiotem publikacji na portalu
„Nowaczykwatch”, a potem i sprawy sądowej, jaką Adrianowi
Megerowi wytoczył Sławomir Bajczyk. Jak owa współpraca wygląda
w praktyce?
Przetarg ogłoszony przez Gminę Elbląg w roku 2018 dotyczył
ubezpieczenia 77 jednostek organizacyjnych Gminy i został
wyceniony przez Gminę na 580642.21 zł. Do przetargu stanęła tylko
jedna ﬁrma i złożyła ofertę na 968785 zł. Jak się owa forma nazywała?
Co bardziej domyślni czytelnicy zapewne już wiedzą - Dom Brokerski
„Negocjator” w Elblągu. Czy zatem, pomimo upływu siedmiu lat od
referendum układ w elbląskiej oświacie i jej ubezpieczeniach trwa
nadal? O tym napiszemy za kilka tygodni, gdy dostaniemy dokładne
dane z Urzędu Miasta. Pewne jest zaś to, że pomimo swego
ogromnego doświadczenia, Sławomir Bajczyk nie był w stanie
przedstawić oferty ubezpieczenia „Podróży” (delegacji służbowych
krajowych i zagranicznych). Wygląda zatem na to, że fama o wysokich
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kwaliﬁkacjach naszego ulubionego ubezpieczyciela jest co najmniej
przesadzona. Pytanie brzmi też czy podróże służbowe prezydentów
i wyższej szarży urzędników nie są ubezpieczone wcale czy też, jako
podatnicy, pokrywamy dodatkowe koszty ubezpieczenia takich wizyt,
które nie zostały objęte umową generalną. Inna sprawa, czy wycena
dokonana przez urzędników elbląskiego ratusza była zaniżona czy też
oferta Sławomira Bajczyka była zawyżona. Pewne jest zaś to, że
zgodnie z polskim prawem prezydent mając tylko jedną ofertę musiał
ją przyjąć ponieważ, o czym mało kto z nas pamięta, brak
ubezpieczenia owych 77 placówek byłby oczywistym
niedopełnieniem jego obowiązków.
Inna sprawa to to, że wróbelki na elbląskich drutach telefonicznych
ćwierkają, że tak naprawdę słynny dom brokerski ma z działalnością
brokera wspólnego mniej więcej tyle co Milicja Obywatelska miała
z obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ponieważ
w praktyce działa nie na rzecz ubezpieczonego ale w interesie
własnym, ograniczając zawarte umowy ubezpieczenia do oferty
największego polskiego ubezpieczyciela - Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń (PZU). No i tu pojawia się dylemat i pytanie bez
odpowiedzi – skoro Gmina Elbląg zakupiła od PZU budynki przy ulicy
Łączności, to czemu ów największy polski ubezpieczyciel nie stanął
do przetargu na pół miliona złotych i nie zawarł bez pośrednictwa
Domu Brokerskiego „Negocjator” w Elblągu stosownej umowy na
niebagatelną bo bliską milionowi złotych kwotę?
Odpowiedzi na te, oczywiste zdawać by się mogło, pytania
poszukamy u rzeczników prasowych obu instytucji, ale teraz wrócimy
do drugiego powodu naszej publikacji, a jest nim elbląski sąd.
Bo w sprawie publikacji z maja 2012r. Sławomir Bajczyk pozwał
Adriana Megera do sądu. I gdyby nie ten fakt, w zasadzie sprawa
mogłaby być uznana za mało ważną, a nie jest, bo pokazuje jak
elbląskie sądownictwo działa w praktyce i do jak kuriozalnych
rozstrzygnięć tu dochodzi.
12 czerwca 2013 w Sądzie Rejonowym w Elblągu została zawarta
ugoda pomiędzy Adrianem Megerem (Kongres Nowej Prawicy),
prowadzącym blog „Nowaczywatch” oraz Sławomirem Bajczykiem,
właścicielem ﬁrmy „Negocjator”.
Adrian Meger przeprosił Sławomira Bajczyka za to, że,
cyt.: „publikując w dniu 13 maja 2012 r. na blogu internetowym
Nowaczykwatch nieprawdziwe informacje wpisem „Nowaczyk zmusi
nauczycieli do ubezpieczenia się w jedynie słusznej ﬁrmie?” pomówił
Sławomira Bajczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Dom Brokerski „Negocjator” o to, że uzyskał pełnomocnictwo
Gminy Miasta Elbląg, z uwagi na swoje osobiste kontakty
z prezydentem miasta, i że prezydent miasta musiał dać zarobić za
wszelką cenę zaprzyjaźnionym ﬁrmom, takim jak Negocjator, że
Negocjator stał się przez to monopolistą ubezpieczeniowym
narażając go w ten sposób na utratę zaufania niezbędnego do
wykonywania jego działalności. Powyższy artykuł służył do walki
politycznej z byłym prezydentem Grzegorzem Nowaczykiem oraz
Radą Miejską w celu odwołania ich ze stanowiska” (treść ugody
sądowej).
Komuś z czytelników zapaliło się zielone światełko? I słusznie- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożone
zostało 27 listopada 2012 roku, czyli mniej więcej pół roku po spornej
publikacji, a sam Adrian Meger wniosku o przeprowadzenie
referendum nie sygnował swoim podpisem. Dlaczego zatem doszło do
podpisania tak bezsensownej ugody? Ale jest i drugie o wiele
ważniejsze pytanie – dlaczego sąd nie ustalił podczas rozprawy jak
wyglądała faktyczna współpraca Sławomira Bajczyka z Gminą Elbląg
reprezentowaną w latach 2010-2013 przez Grzegorza Nowaczyka
i dlaczego nie skierował swoich ustaleń do Prokuratury Rejonowej
w Elblągu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania
sprawdzającego w sprawie podejrzenia o korupcję?
Pytanie jest tym ciekawsze, że Marek Pruszak, radny rady miejskiej
w Elblągu pełniący w latach 2013-2015 funkcję wiceprezydenta

FELIETON
Elbląga i sprawujący nadzór nad oświatą, podczas konferencji
prasowej z 26 marca 2013 postawił publicznie zarzut protekcji
w kwestii ubezpieczenia elbląskich szkół. Czy Sąd Rejonowy w Elblągu
prowadząc sprawę Bajczyk vs Meger nie powinien pana Marka
Pruszaka przesłuchać z urzędu, dążąc do ustalenia prawdy
obiektywnej? Moim zdaniem, niestety prowadzący sprawę skład
zaniedbał obowiązek logicznego myślenia i zatwierdził ugodę
pomiędzy stronami nazbyt pochopnie, wystawiając elbląskiej
Temidzie zdecydowanie ocenę niedostateczną.
Ale kolejne pytanie w tej kwestii i to pytanie o wiele ważniejsze
brzmi - dlaczego Adriana Megera pozwał Sławek Bajczyk, a nie
wyposażony w o wiele mocniejszy mandat i obciążony zarzutem
korupcji Grzegorz Nowaczyk? Sławomir Bajczyk jako przedsiębiorca
miał wszak prawo, a nawet obowiązek korzystać z każdej formy
wsparcia własnej działalności gospodarczej i za głupca uważałby go
każdy kto wiedziałby, że z możliwości rozwoju własnej ﬁrmy nie
korzysta. Inna sytuacja dotyczyła Grzegorza Nowaczyka, który jako
prezydent Elbląga niezależnie od własnych sympatii czy własnej
opinii musiał zapewnić każdemu podmiotowi z branży ubezpieczeń
równy dostęp do rynku ubezpieczeń i traktować wszystkie podmioty
jednakowo.
Jeśli zatem w treści legendarnego pisma Andrzeja Soi znajdował się
cień sugestii, że ubezpieczenia w elbląskiej oświacie miał zawierać
Dom Brokerski „Negocjator” Sławomira Bajczyka to sprawą powinna
się zająć prokuratura i to właśnie wyjaśnia, dlaczego pana Megera nie
pozwał prezydent Elbląga. Do sprawy wrócimy w kolejnych
publikacjach.
Mariusz Lewandowski
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Badania archeologiczne elbląskiego zamku krzyżackiego
Przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka, tereny pozamkowe
przeszły na własność miasta.
Obecnie z dawnego kompleksu zamkowego ocalało jedynie
Podzamcze Północne, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Z dawnej zabudowy na
obszarze Podzamcza znajdują się: skrzydło wschodnie (zwane
o b e c n i e Po d z a m c z e m ) , m i e s z c z ą c e n i e g d y ś s ł o d o w n i ę
i pomieszczenia spichrzowe, fragment północnego muru, który
oddzielał kompleks zamkowy od miasta, zachowany prawie na całej
długości mur południowy oraz od zachodu pokrzyżackie piwnice
w budynkach Gimnazjum i Dom Rektora (nazwy funkcjonujące od
czasów założenia Gimnazjum Elbląskiego w 1535 roku).
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Elblągu

8 września zainicjowano prace archeologiczne związane
z badaniem pozostałości elbląskiego zamku. Prace prowadzone są
z wykorzystaniem sprzętu do nieinwazyjnych badań
geoﬁzycznych. Na ich podstawie został wytyczony wykop
sondażowy, którego celem jest odsłonięcie fragmentu dawnej
Bramy Służebnej.
W pierwszej kolejności przeprowadzono badania geoﬁzyczne
fragmentu dawnego założenia zamkowego w rejonie ulic Zamkowej
i Wapiennej, a następnie rozpoczęto prace wykopaliskowe
w obrębie wytyczonego archeologicznego wykopu sondażowego.
Badania prowadzone są we współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Potrwają dwa
tygodnie.
Badania zamku elbląskiego powinny przynieść odpowiedzi
przynajmniej na część pytań stawianych przez badaczy i historyków
zajmujących się architekturą i budownictwem na terenie państwa
krzyżackiego. Tym bardziej, że ostatnio zarysował się pogląd,
iż doświadczenia zdobyte przy budowie zamku elbląskiego posłużyły
przy wznoszeniu późniejszego zamku malborskiego, a obiekt
określany był w źródłach mianem "najpiękniejszego w Prusiech po
malborskim".
Krzyżacy zdobyli ziemie w okolicy Elbląga w 1237 r. i założyli tu swoją
pierwszą warownię. Dogodne położenie uczyniło z Elbląga bazę do
podbojów dalszych ziem pruskich. Wkrótce przy warowni zaczęła się
formować osada miejska, która w 1246 r. otrzymała lokację na prawie
lubeckim. W roku 1251 Elbląg stał się siedzibą Mistrza Krajowego
Zakonu w Prusach. Przez ponad pół wieku był centralnym ośrodkiem
tworzonego państwa krzyżackiego. Zdaniem wielu badaczy wskazuje
to na wysoką rangę, także architektoniczną, wzniesionego w tym
czasie murowanego zamku. Po 1309 r., kiedy przeniesiono stolicę
państwa zakonnego z Wenecji do Malborka, Elbląg był siedzibą
komtura elbląskiego, a zarazem wielkiego szpitalnika Zakonu.
Komtur elbląski należał do elity dostojników państwa zakonnego.
W roku 1454, po wybuchu powstania antykrzyżackiego, mieszczanie
zdobyli elbląski zamek i wkrótce przystąpili do burzenia jego części
konwentualnej. Prace wyburzeniowe wznowiono na terenie
pozamkowym w połowie XVI w., kiedy to przystąpiono do budowy
fortyﬁkacji bastionowych. Od roku 1457, na mocy Wielkiego
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Zumba, Joga, Aqua Fitness i wiele innych zajęć
w budynku Krytego Lodowiska przy ul. Karowej 1. Koszt uczestnictwa
w tych zajęciach to każdorazowo 13 zł od osoby. Bilety można
nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska. Od nowego sezonu
jest możliwość korzystania z zajęć w ramach karty Multisport.
Aktywuj się z MOSiR-em w wodzie

NAUKA PŁYWANIA

Aktywuj się z MOSiR-em to program różnorodnych zajęć
rekreacyjnych, które odbywają się m.in. na sali do ﬁtnessu czy na
basenie. Rozpoczął się właśnie kolejny sezon, w którym będzie
można skorzystać z zajęć Jogi, Zumby, Turbo Spalania czy Aqua
Fitness. Dla seniorów będzie Aerobik w wodzie, a dla
najmłodszych – nauka i doskonalenie pływania.
Wakacje dobiegły końca i choć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
nie było letniej przerwy od ćwiczeń to we wrześniu zaczął się kolejny
sezon zajęć, które odbywają się w ramach programu Aktywuj się
z MOSiR-em. Po wakacjach sporo osób stara się wrócić do zdrowych
nawyków i aktywnego spędzania czasu, a część osób chce po raz
pierwszy skorzystać z takich ćwiczeń. I właśnie z myślą o wszystkich
chętnych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę
różnorodnych zajęć, która będzie stopniowo rozszerzana.
- Z roku na rok staramy się dopasować jak najlepiej naszą ofertę do
potrzeb elblążan – mówi Marek Kucharczyk, zastępca dyrektora
MOSiR. – W tym roku musimy dodatkowo dopasować ofertę do sytuacji
związanej z koronawirusem i wszelkimi obostrzeniami. Należy tu
jednak podkreślić, że wszystkie nasze obiekty są bezpieczne,
wszędzie restrykcyjnie przestrzegamy zasad i wytycznych
Ministerstwa Zdrowia, więc serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia.
A jest w czym wybierać.

JOGA
Vinyasa Yoga jest przeznaczona dla wszystkich, a każdy ćwiczy
według swoich aktualnych możliwości i potrzeb. Jest to energetyczna
forma jogi, podczas której płynnie przechodzi się między pozycjami.
Dzięki jodze stajemy się silniejsi i bardziej elastyczni. Zajęcia
odbywają się we wtorki o godz. 19.00. Prowadzi je Agata Derebecka,
certyﬁkowany, międzynarodowy instruktor jogi.

ZUMBA
Na format zajęć składają się szybkie i wolne rytmy wzmacniające
i rzeźbiące sylwetkę w sposób charakterystyczny dla aerobiku czy
ﬁtnessu, aby w rezultacie w unikalny sposób połączyć spalanie tkanki
tłuszczowej z modelowaniem mięśni. Stosowane ruchy taneczne
oparte o trening cardio (trening aerobowy) są łatwe do wykonania.
Zajęcia, które prowadzi Marcin Wierzbicki, odbywają się we wtorki
i czwartki o godz. 20.15.

TURBO SPALANIE
Oparte jest na zasadach treningu Tabata, czyli zajęć opracowanych
w oparciu o trening interwałowy. Łączy się tu ćwiczenia w taki sposób,
aby poprawić wydolność i wytrzymałość organizmu. Trening ten
oparty jest na dużym wysiłku i następujących we właściwych
odstępach przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne,
jeszcze intensywniejsze serie. Prowadzi to do maksymalnej
stymulacji mięśni całego ciała oraz do silnego pobudzenia spalania
tkanki tłuszczowej. Zajęcia prowadzone przez Annę Woronowicz
odbywają się w środy i piątki o godz. 19.00.
Zajęcia Jogi, Zumby oraz Turbo Spalania realizowane są w sali ﬁtness

Zajęcia przygotowane są z myślą o dzieciach powyżej 5 roku życia,
które jeszcze nie pływają, jak też o tych, które już pływać potraﬁą,
lecz chcą doszlifować swój styl czy podnieść umiejętności. Zajęcia
odbywają się 2 razy w tygodniu w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej
68. Karnet na 8 wejść w miesiącu to koszt 110 zł. Istnieje możliwość
chodzenia 1 raz w tygodniu, wówczas cena karnetu to 75 zł za
4 wejścia w ciągu miesiąca. Pojedyncze wejście na zajęcia kosztuje
20 zł. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie – 55 625 63 90.

AQUA FITNESS
Jest to forma treningu, dzięki któremu zmierza się do osiągnięcia
maksymalnej sprawności ﬁzycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych
form ruchowych w wodzie. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości,
gustu i oczekiwań uczestników. Zajęcia odbywają się w Centrum
Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki 25 w poniedziałki, wtorki
i czwartki o godz. 20.00. Pojedyncze wejście to koszt 25 zł, natomiast
karnety można kupić w cenie 85 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub
140 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.

AEROBIK DLA SENIORÓW
To druga z propozycji zajęć w wodzie, tym razem przygotowanych
specjalnie dla aktywnych seniorów. Fitness łączy w sobie gimnastykę
korekcyjną z aerobikiem i elementami pływania. Taka forma
aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor
i energię. Aerobik dla seniorów odbywa się w każdą sobotę o godz.
11.00 w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Zajęcia w wodzie
skierowane są do wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Cena biletu
wynosi 10 zł i obejmuje 30 minut zajęć oraz 30 minut pływania
dowolnego.
Więcej informacji na stronie:
mosir.elblag.eu
oraz pod numerem: 55 625 30 00.

Harmonogram zajęć
Aktywuj się z MOSiR-em:
Poniedziałek:
AQUA FITNESS o godz. 20.00, CRW Dolinka
Wtorek:
JOGA godz. 19.00, Kryte Lodowisko
ZUMBA godz. 20.15, Kryte Lodowisko
AQUA FITNESS o godz. 20.00, CRW Dolinka
Środa:
TURBO SPALANIE godz. 19.00, Kryte Lodowisko
Czwartek:
AQUA FITNESS o godz. 20.00, CRW Dolinka
ZUMBA godz. 20.15, Kryte Lodowisko
Piątek:
TURBO SPALANIE godz. 19.00, Kryte Lodowisko
Sobota:
AEROBIK DLA SENIORA W WODZIE godz. 11.00, Kryta Pływalnia
Tekst i fot. MOSiR

