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INFORMATOR MIEJSKI
25-lecie współpracy Elbląga
z Bałtijskiem i Kaliningradem

Proﬁlaktyka podczas Elbląskiego Święta Chleba

W tym roku obchodzimy 25-lecie podpisania umowy
partnerskiej z Bałtijskiem i Kaliningradem. Święto Chleba
będzie okazją do wspólnego świętowania i zaakcentowania
jubileuszu współpracy.
Strona: 4
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Będzie piąty nowy tramwaj!

Strona: 5

Kolejne dobre informacje dla mieszkańców. Będzie piąty
nowy tramwaj! Zarząd Województwa pozytywnie
rozpatrzył wniosek o doﬁnansowanie złożony przez
Prezydenta Witolda Wróblewskiego w ramach projektu
„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców...

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób
niepełnosprawnych

Strona: 5

Pozyskane granty na doposażenie CRW Dolinka
i rozwój infrastruktury turystycznej

Strona: 6

Elbląski samorząd otrzymał z budżetu Województwa
doﬁnansowanie dwóch projektów z zakresu sportu
i turystyki. Dzięki tym środkom doposażona zostanie kryta
pływalnia oraz zainstalowane zostaną ławki solarne
i samoobsługowe stanowiska naprawy rowerów.

Zachęcamy elblążanki do wykonania bezpłatnych badań
mammograﬁcznych. Podczas Elbląskiego Święta Chleba na
Starym Mieście stanie mammobus, w którym panie będą
mogły skorzystać z badania. W specjalnie przygotowanym
stanowisku pracownicy NFZ...

W Elblągu rusza pilotażowy program opieki
wytchnieniowej. Dzięki niemu opiekunowie będą mogli
otrzymać bezpłatne wsparcie w opiece nad osobami
niepełnosprawnymi. Szacunkowo w bieżącym roku
z programu może skorzystać ok. 150 osób.

Akademia kompetencji cyfrowych
Prawie 150 000 zł doﬁnansowania otrzyma ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa elbląski samorząd
na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji
cyfrowych mieszkańców Gminy Miasto Elbląg”.
Strona: 6

Budżet Obywatelski 2020 – wnioski ocenione,
co dalej?

Wysoki poziom elbląskiej edukacji- trzeba dać
dzieciom dobry start.

VIII edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą
fazę. Łącznie elblążanie złożyli 80 wniosków...

W tym roku po raz pierwszy do szkół średnich startowali
absolwenci szkól podstawowych i jednocześnie absolwenci
gimnazjów...
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Zbigniew Ziejewski...

Jerzy Wilk

Tacy ludzie sprawiają, że nasze małe Ojczyzny stają się
miejscami bardziej przyjaznymi do życia. Czasem
wystarczy tak niewiele, aby zmienić tak dużo. Wielkie
zmiany zaczynają się od drobnych kroków. Aktywne
wsparcie przedsiębiorców na rzecz lokalnego rynku pracy.

Przed czterema laty zaufali mi Państwo oddając na mnie
głosy w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i jest
dla mnie oczywistym obowiązkiem przedstawić dziś
Państwu podsumowanie mojej pracy...
Strona: 2

Jerzy Wcisła

Konfederatki w Elblągu

Senator Jerzy Wcisła – mimo że jest to jego pierwsza
kadencja, jest bardzo aktywnym senatorem i pełni
w Senacie wiele ważnych funkcji...

Konfederatka to rodzaj czapki, która noszona była przez
Konfederatów Barskich. To właśnie z konfederatki
powstała Rogatywka, która wyróżniała żołnierzy Wojska
Polskiego na wielu polach bitew II Wojny Światowej.
Kuzynką polskiej konfederatki jest słynna amerykańska...
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KONTROWERSJE | KULTURA
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Angelika Domańska – „Ulicznica”

„Światowid” bawi, uczy i inspiruje!

Słowo ulicznica kojarzy się większości z nas z panną
wykonującą najstarszy zawód świata, ale jak każde słowo
w żywym ciągle języku polskim jego znaczenie zmienia się
co doskonale widać na przykładzie Angeliki Domańskiej,
która z dumą nazywa siebie ulicznicą.

Wprawdzie wakacje dobiegły końca, ale rok szkolny też
może być przyjemny! Zadbało o to Centrum Spotkań
Europejskich „Światowid” w Elblągu, przygotowując dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów mnóstwo
atrakcyjnych zajęć. W „Światowidzie” jak zawsze...
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Zbigniew Ziejewski. Przedsiębiorca – społecznik z pasją
gospodarstwa rolnego. Z uwagi na to, że w ramach naszej działalności
podejmujemy bardzo szerokie spektrum działań, to z całą pewnością można
mówić o przedsiębiorstwie. Zajmujemy się szeroko rozumianą produkcją
rolną. Oprócz uprawy zbóż, rozwijamy również produkcję zwierzęcą –
hodujemy kurczaki indyki oraz gęsi. Nie jest to łatwe zadanie, bo aby
osiągnąć sukces na naszym rynku potrzeba dużego doświadczenia wiedzy, ale
też dużych inwestycji, które – szczególnie w dłuższej perspektywie –
wpływają na opłacalność produkcji. To ona jest dziś decydująca. Staramy się
rozwijać gospodarstwo, nie zapominając o pracownikach i zasadach
zrównoważonego rozwoju.
Rozumiem, że dba pan o swoich pracowników?
Tak. Z całą pewnością jakość pracy, wiedza i zaangażowanie pracowników
decydują o końcowym sukcesie ﬁrmy i wynikach ﬁnansowych. Wierzę, że
biznes z ludzką twarzą jest możliwy. Inwestujemy w park maszynowy, co
wpływa także na komfort pracy naszych ludzi, który stale się poprawia.
Podam tylko jeden przykład, żeby uzmysłowić na czym to polega. Ładowarka
teleskopowa Manitou spowodowała, że pracownik w znacznie łatwiejszy
sposób może dokonać rozładunku ciężkich towarów. Chodzi m.in. o nawozy
czy też dodatki paszowe, które obecnie są rozładowywane maszynowo w tzw.
big bagach. Ręczny rozładunek został wyeliminowany, co przyczyniło się do
tego, że oszczędzamy w ten sposób zdrowie naszych pracowników –
szczególnie ich kręgosłupy, które już nie są narażone na mozolne dźwiganie
ciężkich, ważących 50 kg worków. W ogóle komputeryzacja produkcji
spowodowała, że zatrudnieni w ﬁrmie pracownicy są mocno odciążeni.
Dotyczy to m.in. sposobu karmienia zwierząt gospodarskich – pasza
systemem rur jest dostarczana do karmideł. Pracownik już nie musi jej
ręcznie dostarczać.
Tacy ludzie sprawiają, że nasze małe Ojczyzny stają się miejscami bardziej
przyjaznymi do życia. Czasem wystarczy tak niewiele, aby zmienić tak dużo.
Wielkie zmiany zaczynają się od drobnych kroków. Aktywne wsparcie
przedsiębiorców na rzecz lokalnego rynku pracy, poszerzenie, jak również
wsparcie oferty kulturalnej czy też sportowej są dzisiaj na wagę złota,
szczególnie w mniej prężnych, słabiej rozwiniętych gospodarczo gminach.
Chcielibyśmy dziś przedstawić przedsiębiorcę, którego zasługi dla naszego
powiatu trudno przecenić – przedsiębiorcę, który otrzymał wiele nagród
i wyróżnień, także o randze ogólnopolskiej.
Zbigniew Ziejewski urodził się w 1958 r. w Moragu. Mieszka w Szwarcenowie
w powiecie nowomiejskim, w południowo-zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego. Jest absolwentem Akademii Rolniczo–Technicznej
w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania
i organizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywał
również wykształcenie na Politechnice Gdańskiej (kierunek szacowanie
i wycena nieruchomości). Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną
i samorządową, podejmując różnego rodzaju inicjatywy, co ma przełożenie
na rozwój powiatu nowomiejskiego oraz powiatów ościennych. Przez wiele
lat był radnym powiatu nowomiejskiego; pełnił również funkcję starosty,
przewodniczącego Rady Powiatu oraz prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej. Aktualnie jest prezesem Zarządu Powiatowego Polskiego
Stronnictwa Ludowego, członkiem Rady Naczelnej PSL oraz członkiem OSP
Wonna.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Został odznaczony m.in. Srebrnym
Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi, które to odznaczenia przyjął z rąk
Prezydenta Rzeczypospolitej. Aktywnie włącza się w działalność lokalnej
straży pożarnej, za co został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi dla
Pożarnictwa.
Zbigniew Ziejewski jest nie tylko samorządowcem i społecznikiem, ale
wysoko cenionym przedsiębiorcą. Firma, którą stworzył – PPUH Ziemar
Sp. z o.o. – była wielokrotnie nagradzana, w tym laurami o randze
ogólnopolskiej. To sprawia, że może skuteczniej zabiegać o sprawy swojego
powiatu, co też czyni. Przedsiębiorstwo, które rozwinął jest mocno
zaangażowane w rozwój społeczny i kulturalny lokalnej społeczności.
Jest pan rolnikiem, właścicielem gospodarstwa rolnego położonego
w naszym powiecie (Nowe Miasto Lubawskie). Czy może pan powiedzieć
coś więcej o swoim przedsiębiorstwie, bo chyba tego określenia można
użyć?
Gospodarstwo powstało w 1994 roku na bazie byłego państwowego

A społeczna odpowiedzialność biznesu? Czy dzisiejszych czasach
prowadzenie ﬁrmy z ludzką twarzą, która jest zaangażowana w życie
lokalnej społeczności jest w ogóle możliwe? Zawsze braliśmy pod uwagę
interesy lokalnej społeczności i ochronę środowiska. Moim zdaniem takie
działania mają głęboki sens. Korzyści z działania przedsiębiorcy odnoszą
także mieszkańcy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju samego
przedsiębiorstwa z jednej strony a gminy – z drugiej.
Bardzo dobrze układa nam się współpraca z panią sołtys Szwarcenowa
Angeliną Pokojską i Radą Sołecką. To dzięki doskonałej kooperacji naszego
przedsiębiorstwa i lokalnej społeczności, w tym samorządowców,
mieszkańcy wsi mogą się dzisiaj cieszyć z otwartej w te wakacje plaży nad
jeziorem Trupel. Moja ﬁrma wsparła realizację tej inicjatywy sprzętem
i doświadczeniem.
Lokalna społeczność odnosi różnego rodzaju korzyści. Nie wszystkie są
nagłaśniane. Od lat wspieram mocno moją macierzystą jednostkę OSP
Wonna, której jestem członkiem. Dotyczy to zakupów odzieży strażackiej
i szeroko rozumianego wyposażenia. Z przyjemnością sponsorowaliśmy akcję
rozdawania pudełek śniadaniowych wszystkim uczniom klas pierwszych w
powiecie nowomiejskim. Moja ﬁrma wspiera działalność iławskich tancerzy
oraz miejscowe drużyny piłkarskie, np. Osę Biskupiec.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko prowadzenie
działalności z uwzględnieniem interesów lokalnej społeczności, ale
podejście do środowiska naturalnego. Jak w przypadku pana ﬁrmy
wygląda kwestia ochrony środowiska? Czy przedsiębiorstwo Ziemar
podjęło jakieś konkretne działania w tym zakresie?
Wprowadzamy innowacje, które wynikają z chęci obniżenia kosztów
prowadzenia działalności oraz z troski o środowisko naturalne. Widać to na
każdym kroku i w mojej ﬁrmie takich proekologicznych rozwiązań
wprowadziliśmy wiele. Przykładowo w 2012 roku system grzewczy w budynku
biurowym został gruntownie zmodernizowany w oparciu w oparciu o źródła
geotermalne. Jest to bardzo nowoczesne, ale i praktyczne rozwiązanie,
które wychodzi naprzeciwko trendom związanym z ochroną środowiska.
W 2019 roku wybudowaliśmy innowacyjny warsztat, który także jest zasilany
z wykorzystaniem do tego celu odnawialnych źródeł energii. Co więcej
wszystkie obiekty inwentarskie ogrzewamy biomasą. W ten sposób udało się
nam wyeliminować węgiel.
Dziękujemy bardzo za rozmowę, życząc dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa.
Redakcja
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trudnych warunkach mieszkaniowych. Zakup odpowiednich kosmetyków
i przygotowanie świątecznych paczek.
ź Pomyślna interwencja w sprawie dostawy energii elektrycznej
w mieszkaniu ojca samotnie wychowującego syna.
ź Wspieranie członków Polskiego Związku Działkowców Okręg w Elblągu.
ź Patronaty oraz fundacja nagród w konkursach szkolnych.
ź Spotkania z młodzieżą w biurze- szerzenie patriotyzmu oraz pokazanie jak
wygląda praca Posła.
ź Pomoc w organizacji oraz pozyskaniu środków na wyjazdy rehabilitacyjne
dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
ź Pomoc w uzyskaniu środków na zadanie: przebudowa drogi odcinek
Zwierzno-Markusy-Krzewsk oraz przebudowa drogi w miejscowości
Gronowo Elbląskie.
ź Dokładanie starań i ciągłe rozmowy w sprawie powstania oddziału Energii
Operator w Elblągu
ź Zabieganie o modernizację dróg powiatowych i gminnych.
ź Monitorowanie prac nad projektem ustawy o minimalnej odległości dla
planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie
może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej (tzw.
ustawa „odorowa”).
ź Pomoc w kontaktach obywatel-urzędnik, obywatel- urzędy.
ź Pomoc w rozłożeniu na raty zadłużeń osób w trudnej sytuacji materialnej,
osób starszych.
ź Wspieranie OSP (przyznano środki na nowy sprzęt, wyposażenie, nowe
wozy strażackie)
ź Interwencja w sprawie przebudowy drogi nr 507.
ź Wąska „Ścieżka Kościelna”.
ź Współpraca ze szkołami, Solidarnością, Gazetą Polską.
ź Pomoc po bezpodstawnej odmownej decyzji ZUS-u do prawa zasiłku
pogrzebowego.
W obecnej kadencji Sejmu RP pracowałem w następujących komisjach
i grupach parlamentarnych:
ź Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ź Komisja Łączności z Polakami za Granicą
ź Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
ź Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego
ź Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 1529)
ź Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (druk nr 24)
ź Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (druk nr 1232)
ź Parlamentarny Zespół ds. Prawa Spółdzielczego
ź Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego
ź Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny
ź Parlamentarny Zespół ds. modernizacji drogi 59 i S16
ź Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy
ź Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M
z 10 kwietnia 2010 r.
ź Parlamentarny Zespół Miłośników Historii
ź Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ź Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych
w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej
RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin
ź Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego
Aktualne statystyki z mojej pracy w Sejmie:
ź Udział w głosowaniach: 7137 z 7958 głosowań
wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu: 43
ź interpelacje, którym nadano bieg: 96
ź Zapytania, którym nadano bieg: 73

Przed czterema laty zaufali mi Państwo oddając na mnie głosy w wyborach do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i jest dla mnie oczywistym obowiązkiem przedstawić dziś
Państwu podsumowanie mojej pracy. W parlamencie miałem zaszczyt
reprezentować Państwa- Wyborców i chciałbym zapewnić, że każde moje działanie
było ciągłym staraniem, aby codzienne sprawy nas - Polaków szły w dobrym kierunku.
Jestem elblążaninem, a sprawy Elbląga i Regionu zawsze są mi bliskie. Pracując
w sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej, czy sejmowej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego podejmowałem konkretne starania na rzecz
Elbląga i Regionu, ponieważ zależy mi, aby nasz region było nowoczesny, przyjazny,
otwarty na inwestorów i mieszkańców. Podstawowym zadaniem, przed którym stoi
dziś Elbląg i wiele polskich miast średniej wielkości, jest stworzenie długofalowej
strategii, która pozwoli uniknąć im regresu. Projekt „Przekopu Mierzei Wiślanej”,
nad którym intensywnie w sejmie pracuję, moje starania i rozmowy w sprawie
powstania oddziału Energii Operator w Elblągu, pomoc w uzyskaniu wsparcia
ﬁnansowego dla klubów sportowych, pomoc osobom starszym, zabiegi
o modernizację dróg powiatowych i gminnych - to konkretne działania, które
pomagają naszej lokalnej społeczności. Moja poselska praca to także walka
o codzienne ważne dla elblążan sprawy. Przez ostatnie cztery lata skutecznie
interweniowałem w imieniu prawie czterech tysięcy mieszkańców naszego Regionu,
którzy zgłosili się do mojego biura poselskiego w Elblągu. Była to pomoc dzieciom
chorym na AZS, wychowujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych, pomoc
w k o n t a k t a c h o b y w a t e l - u r z ę d n i k , o b y w a t e l - u r z ę d y, i n t e r w e n c j e
w sprawach, które były bezpodstawnie zatwierdzone i krzywdzące dla ludzi czy
Chciałbym jeszcze raz podziękować Państwu - Wyborcom, bo razem, solidarnie
pomoc w rozłożeniu na raty zadłużeń osób w trudnej sytuacji materialnej.
Przez ostatnie cztery lata skutecznie interweniowałem w imieniu prawie dźwigamy odpowiedzialność za naszą ojczyznę. Dziękuję za wszystkie ciepłe i
4 tysięcy mieszkańców naszego Regionu, którzy zgłosili się do mojego życzliwe słowa, które słyszę pełniąc mandat posła, dziękuję za wiele ważnych dla
biura poselskiego w Elblągu i odbyłem ponad 1000 spotkań wyjazdowych. mnie spotkań, za rozmowy, które były inspiracją do działania i proszę wszystkich
Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkiej codziennej pomyślności.
Przykładowe interwencje:
Moje biuro poselskie w Elblągu zawsze jest dla Państwa otwarte.

Pomoc w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego dla elbląskich klubów
sportowych - Klubu Sportowego „TRUSO” (żeńska piłka siatkowa), Klubu
Sportów Walki TYGRYS.
ź Pomoc dwu- i trzyletnim dzieciom chorym na AZS, wychowującym się w
ź

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Wilk
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
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Informator miejski

25-lecie współpracy Elbląga z Bałtijskiem i Kaliningradem
W tym roku obchodzimy 25-lecie podpisania umowy partnerskiej
z Bałtijskiem i Kaliningradem. Święto Chleba będzie okazją do
wspólnego świętowania i zaakcentowania jubileuszu współpracy.
Wspólnie z naszymi rosyjskimi sąsiadami przygotowaliśmy projekt
pt. „Chleb i naturalny kwas chlebowy - regionalne dziedzictwo
kulinarne Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego”, który
otrzymał doﬁnansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach
projektu w sobotę 31.08 w Kamieniczkach w godz. 12.00 do 14.00
odbędą się warsztaty, podczas których zostaną przekazane tajniki
domowego wytwarzania naturalnego chleba i kwasu chlebowego
popularnego nie tylko w Rosji. Uczestnicy warsztatów oprócz
nauki wytwarzania kwasu poznają jego właściwości prozdrowotne
oraz będą mogli oryginalne rosyjskie wyroby. Zaprezentowane
zostaną wypieki z Polski i Rosji, sprawdzone receptury
przygotowania chleba i kwasu chlebowego, a także sposób
wytwarzania „okroszki” – rosyjskiego chłodnika na kwasie
chlebowym.
W niedzielę natomiast 1.09 uczestnicy warsztatów poznają tańce
ludowe regionów dawnych Prus Wschodnich.
Będzie również coś dla ducha. Turyści i mieszkańcy Elbląga będą mogli
zapoznać się z kulturą naszych miast partnerskich. W sobotę na scenie
głównej o godz. 15:15 wystąpią: zespół Pieśni i Tańca „Russkij
Suwenir” oraz zespół Tańca „Radość” z Bałtijska. Po nich o godz. 16:20
zaprezentuje się zespół „MOLWINIEC” oraz solistka Teatru Estrady
„ART-LIK” z Kaliningradu.
O godz. 14.45 w Ratuszu Staromiejskim z udziałem Prezydenta i Mera
Kaliningradu odbędzie się otwarcie wystawy fotograﬁcznej
pt. „Kaliningradzkie pocztówki”.
Kulminacją obchodów 25-lecia partnerskiej współpracy będzie
„Wieczór Rosyjski”, który rozpocznie się w sobotę o godz. 21.30 w
Ogrodach Biblioteki Elbląskiej i Muzeum Archeologiczno –
Historycznego. Podczas wieczoru dla delegacji miast partnerskich
Elbląga, turystów i mieszkańców wystąpią rosyjskie zespoły ludowe. W
tym czasie Muzeum zaprasza na nocne zwiedzanie ekspozycji oraz
„strefy Hefajstosa”, czyli warsztatu odlewniczego z okresu rzymskiego
i wczesnośredniowiecznego.

Proﬁlaktyka
roﬁlaktyka podczas Elbląskiego Święta Chleba
Zachęcamy elblążanki do wykonania bezpłatnych badań mammograﬁcznych. Podczas Elbląskiego Święta
Chleba na Starym Mieście stanie mammobus, w którym panie będą mogły skorzystać z badania. W
specjalnie przygotowanym stanowisku pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia udzielać będą
również informacji o proﬁlaktyce zdrowotnej, programach realizowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia czy prawach pacjenta.
Mobilna pracownia mammograﬁczna LUX MED będzie czekała na Panie 30, 31 sierpnia oraz 1 września 2019 w
godzinach od 10.00 do 16.00 na Starym Mieście - przy ul. Wigilijnej.
Do badania uprawnione są kobiety w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka
piersi a także:
ź nie miały wykonanej mammograﬁi w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
ź lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej
mammograﬁi po upływie 12 miesięcy
Rejestracja nie jest wymagana, jednak można to zrobić pod
nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz
Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy
o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammograﬁi.
Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryﬁkacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru
PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.
W sobotę 31 sierpnia w godz. 10.00 – 14.00 funkcjonować również będzie stanowisko informacyjne, na
którym pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia udzielą informacji m.in. o proﬁlaktyce zdrowotnej,
programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy prawach pacjenta. Każdy kto odwiedzi
stanowisko otrzyma materiały informacyjne. Przygotowano także niespodzianki dla najmłodszych.
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Będzie piąty nowy tramwaj!
Kolejne dobre informacje dla mieszkańców. Będzie piąty nowy tramwaj!
Zarząd Województwa pozytywnie rozpatrzył wniosek o doﬁnansowanie
złożony przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego w ramach projektu
„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III”.
- Pozyskane doﬁnansowanie wynosi 2 160 250,75 złotych. Zakres projektu
obejmuje: zakup nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego oraz
wsparcie węzła przesiadkowego w obrębie Pl. Słowiańskiego (tramwajowoautobusowego) poprzez wdrażanie systemów informacji i zarządzania
ruchem oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów – podkreśla Prezydent
Witold Wróblewski.
Inwestycja zakłada zamontowanie dwóch tablic informacji pasażerskiej
wewnątrz przystanków autobusowych, zakup biletomatu, wymianę wiaty
przystankowej oraz zakup i montaż systemu aktywnego przejścia dla
pieszych na przejściu pomiędzy przystankiem autobusowym przy Poczcie, a
przystankami tramwajowymi.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać kolejne środki na zakup
piątego tramwaju. Jest to kontynuacja realizowanych obecnie dwóch
projektów, na które również otrzymaliśmy unijne wsparcie. Przypomnę, że
cztery wagony są obecnie produkowane przez poznańską ﬁrmę Modertrans
Sp. z o.o. Na przełomie roku będą już gotowe. Z tych samych funduszy
wsparte są realizowane obecnie inwestycje - modernizacja zajezdni
tramwajowej oraz budowa węzła przesiadkowego przy Placu Dworcowym.
Jestem przekonany, że te działania w znaczny sposób poprawią komfort
mieszkańców korzystających z tramwajów i wpłyną na wzrost ilości
pasażerów korzystających z komunikacji publicznej – zaznacza Prezydent
Witold Wróblewski.
Całkowity koszt realizacji projektu szacowany
jest na 3 109 870,50 zł.

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

W Elblągu rusza pilotażowy program opieki wytchnieniowej. Dzięki
niemu opiekunowie będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie
w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Szacunkowo w bieżącym
roku z programu może skorzystać ok. 150 osób.
- Dzięki realizacji programu w naszym mieście członkowie rodzin lub
opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym,
będą mogli skorzystać z bezpłatnej doraźnej, czasowej pomocy.
Świadczona ona będzie w ramach pobytu dziennego, pobytu
całodobowego i w ramach specjalistycznego poradnictwa. Co warte
podkreślenia jesteśmy jedynym samorządem w województwie, który
będzie realizował program we wszystkich trzech modułach i jednym z 12
które przystąpiły do programu. Koszt realizacji Programu to 100.676,80
zł, z tego doﬁnansowanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
to 77.309,44, a wkład własny Gminy Miasta Elbląg – 23.367,36 zł. Mam
nadzieję, że ta forma wsparcia przyczyni się do lepszego funkcjonowania i
ułatwi opiekunom osób niepełnosprawnych codzienne życie – mówił
podczas konferencji prasowej Prezydent Witold Wróblewski.
- Opiekunowie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w stopniu znacznym,
muszą się na co dzień borykać z różnymi problemami związanymi z
zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacji członkom swoich rodzin.
Żyją w stałym stresie, obciążeniu psychicznym i ﬁzycznym. Rezygnują
czasami z realizacji swoich planów, marzeń, z pracy zawodowej,
przedkładają potrzeby bliskich nad swoje potrzeby. Właśnie dlatego
powstał ten program, który, jak sama nazwa wskazuje, ma dać
wytchnienie tym osobom poprzez zapewnienie opieki osobom
niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekun będzie potrzebował np.
skorzystać z pobytu w szpitalu, rehabilitacji, w przypadku różnych
zdarzeń losowych, czy po prostu odpoczynku – podkreślała Monika
Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.
Cele programu:
ź wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad osobą niepełnosprawną
ź wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez
świadczenie usług opieki wytchnieniowej;
ź poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne lub terapeutyczne
dla rodzin lub opiekunów;
ź naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub
opiekunów.

Dla kogo jest Program?
Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy
sprawują bezpośrednią opiekę nad:
ź dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności i mającym łączne wskazania do: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
ź konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
ź dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Gdzie i jak świadczona będzie usługa?
Program będzie realizowany w trzech modułach:
Moduł I – w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej – usługa będzie świadczona przez Elbląskie
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS”;
w Domu Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Bema 8
Moduł II – w ramach pobytu całodobowego: w następujących
środowiskowych domach samopomocy, posiadających miejsca
całodobowego pobytu: w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu,
ul. Skrzydlata 15a prowadzonym przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy
H u m a n i t a r n e j i m . ś w. Ł a z a r z a „ L A Z A R U S ” .
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu, ul. Podgórna 1.
Moduł III – w ramach specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego,
terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki
pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną: Usługa
b ę d z i e
ś w i a d c z o n a
p r z e z :
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi”
w Elblągu, ul. Stawidłowa 12.
Koszty oraz limity dla osób korzystających z „Opieki
wytchnieniowej” w 2019 roku:
Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie
ponoszą żadnych kosztów
ź LIMITY:
w ramach pobytu całodobowego – usługa może być udzielona
maksymalnie 14 dni w roku 2019;
ź w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne
poradnictwo limit wynosi 240 godzin w roku 2019.
Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie „Opieki wytchnieniowej”?
W celu skorzystania z „Opieki wytchnieniowej”, należy udać się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9, tel.: (55)
625 61 00, który:
ź przyjmie wniosek;
ź przeprowadzi wywiad środowiskowy
ź wyda decyzję administracyjną lub skierowanie
Szacujemy, że ze wsparcia w 2019 roku skorzysta ok. 150 osób,
z czego:
ź Moduł I - opieka dzienna - przewidywana liczba osób ok. 70 osób;
ź Moduł II - opieka całodobowa - ok.40 osób;
ź Moduł III - specjalistyczne poradnictwo - ok. 40 osób;

Informator miejski

6

Pozyskane granty na doposażenie CRW Dolinka i rozwój infrastruktury turystycznej
Elbląski samorząd otrzymał z budżetu Województwa doﬁnansowanie
dwóch projektów z zakresu sportu i turystyki. Dzięki tym środkom
doposażona zostanie kryta pływalnia przy ul. Moniuszki oraz
zainstalowane zostaną ławki solarne i samoobsługowe stanowiska
naprawy rowerów.
Pierwszy projekt pn. „Doposażenie obiektu krytej pływalni przy ulicy
Moniuszki 25 w Elblągu” dotyczy poprawy warunków korzystania
z ogólnodostępnej krytej pływalni w zakresie polepszenia parametrów wody
basenowej w niecce basenu rekreacyjnego CRW Dolinka wykorzystywanego
do zajęć sportowych, w tym nauki pływania dzieci.
- W ramach projektu zakłada się zakup i montaż lampy UV typ AP-POOL-X5,
niezbędnej do utrzymania właściwych parametrów wody basenowej oraz
zakup i instalację falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody
basenowej. Działanie to wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej

oraz zwiększy możliwość regulacji wydajności stacji uzdatniania wody –
podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.
Koszt realizacji projektu wynosi 100 000,00 zł, z czego 49 200,00 zł pochodzić
będzie z pozyskanej dotacji z budżetu Województwa.
Drugi projekt dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej.
- W obszarze Starego Miasta – na Bulwarze Zygmunta Augusta i Placu
Katedralnym wykonane zostaną dwie eko-ławki solarne ze stojakami
rowerowymi. W trzech Miejscach Obsługi Rowerzystów na szlaku Green Velo,
czyli na ul. Stawidłowej, Kościuszki i w Bażantarni zainstalowane zostaną
trzy nowe samoobsługowe stanowiska naprawy rowerów – zaznacza
Prezydent.
Wartość projektu wynosi 50 000 zł, z czego 16 tys. zł to pozyskana
dotacja z samorządu województwa w ramach konkursu "Łączy nas
turystyka".

Akademia kompetencji cyfrowych
Prawie 150 000 zł doﬁnansowania otrzyma ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa elbląski samorząd na realizację
projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Miasto Elbląg”.

lat – podkreśla Edward Pietrulewicz, wiceprezydent Elbląga.

- Najbardziej nam zależy na osobach starszych, które narażone są na
wykluczenie cyfrowe. Mamy nadzieję, że dzięki zdobytym
umiejętnościom łatwiej będzie takim osobom odnaleźć się
- Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w dzisiejszym świecie i korzystać z usług publicznych drogą
mieszkańców miasta zwiększających stopień wykorzystania elektroniczną – zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.
dostępnych e-usług. Chodzi między innymi o umiejętności W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy
i n f o r m a c y j n e , k o m u n i k a c y j n e , u m i e j ę t n o ś ć k o r z y s t a n i a niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, który po zakończeniu
z elektronicznych usług publicznych. Odbiorcami projektu jest 267 realizacji działań projektowych zostanie przekazany do wybranych
mieszkańców Elbląga, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie placówek oświatowych.
korzystania z Internetu, w tym e-usług. Projekt przeznaczony jest dla
różnych grup wiekowych – pierwsza dla osób w wieku 25-34 lat, druga Koszt realizacji projektu wynosi 149 520,00 zł i zostanie w całości
35-43 lat, trzecia 44-64 lat, i czwarta dla elblążan w wieku 65 i więcej pokryty z otrzymanego doﬁnansowania.

Budżet Obywatelski 2020 – wnioski ocenione, co dalej?
parkingów, poprawy stanu alejek w parkach, czy nowych placów
zabaw. W zgłoszonych propozycjach są również innowacyjne pomysły
takie jak stworzenie w mieście PUMPTRACKA, .
Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań
integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są
między innymi rodzinne pikniki, eventy promujące zdrowy styl życia,
aktywność ﬁzyczną, czy I elbląskie regaty modeli żaglówek na rzece
Elbląg.

VIII edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę.
Wszystkie wnioski, zarówno te zaopiniowane pozytywnie, jak i
Łącznie elblążanie złożyli 80 wniosków.
negatywnie, znajdują się na stronie internetowej
W trakcie wakacji urzędnicy oceniali wnioski pod względem
www.budzetobywatelski.elblag.eu
praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii
formalno-prawnych oraz możliwości ﬁnansowych i technicznych. Zgodnie z harmonogramem do 30 sierpnia trwa tryb odwoławczy. Od 2
Pozytywnie zaopiniowanych zostało 55 projektów: 36 inwestycyjne i do 6 września Prezydent ma czas na rozpatrzenie ewentualnych
18 małych projektów. Duża część pomysłów – tak jak w latach odwołań. Od 23 września do 20 października będzie trwało głosowanie
ubiegłych dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc chodników, mieszkańców.
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Wysoki poziom elbląskiej edukacji- trzeba dać dzieciom dobry start.
Warto w edukację inwestować. Nasi uczniowie dają nam powody
do dumy.
Młodzież elbląska zdobywa laury wojewódzkie i ogólnopolskie. Nasze
szkoły podstawowe są na 3 pierwszych miejscach w województwie w
rankingu laureatów. Mamy powód do zadowolenia również z wyników
egzaminów maturalnych.
- Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosiła wyniki tegorocznego
egzaminu maturalnego . Egzamin zdało 82% absolwentów w Elblągu, którzy
przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i był to lepszy wynik niż
średnia dla Polski (80,5%) oraz lepszy niż osiągnięty przez maturzystów w
województwie warmińsko-mazurskim (77,3%).Godnym podkreślenia jest to,
że w skali województwa bardzo dobrze wypadły zarówno licea, jak i
technika. Egzamin maturalny zdało 89% absolwentów elbląskich liceów
ogólnokształcących, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów
W tym roku po raz pierwszy do szkół średnich startowali absolwenci obowiązkowych. Był to lepszy wynik niż średnia dla całej Polski (86,4%) oraz
szkól podstawowych i jednocześnie absolwenci gimnazjów.
lepszy niż osiągnięty przez maturzystów w województwie warmińskomazurskim (83,9%). Znakomity wynik osiągnęli także maturzyści elbląskich
- W Elblągu wszystkim uczniom zapewniliśmy ofertę edukacyjną - techników (71% sukcesów w stosunku do 70,5% w całej Polsce oraz 65,6% we
podkreśla Małgorzata Sowicka Dyrektor Departamentu Edukacji- województwie) -zaznacza Małgorzata Sowicka.

ale do tego przygotowywaliśmy się odpowiednio wcześniej.
Z funduszy unijnych pozyskaliśmy środki na dodatkowe nowoczesne
pracownie zawodowe , uruchomiliśmy szkolenia dla nauczycieli
zawodu, doﬁnansowaliśmy zdobycie nowych kwaliﬁkacji -mówi
Dyrektor Sowicka.

Widać wyraźnie, że szkolnictwo zawodowe w naszym mieście
intensywnie się rozwija, nie tylko pod względem coraz lepszej
infrastruktury edukacyjnej, ale również pod względem jakości
nauczania.

Najbardziej cieszą wyniki techników, które w stosunku do poprzednich
Elbląskie szkoły – 4 licea oraz 8 szkół zawodowych -w tym technika lat mocno się poprawiły. Na 403 absolwentów, którzy przystąpili do
i szkoły branżowe, prowadziły rekrutację dwutorową. To oznacza, że wszystkich egzaminów obowiązkowych w elbląskich technikach aż 71%
każda ze szkół przygotowała zarówno ofertę dla szkół podstawowych zakończyło je z sukcesem. To jeden z najlepszych wyników w regionie.
jak i ofertę dla gimnazjów W rekrutacji uczestniczyło łącznie 3 046 Jeszcze lepiej sprawa wygląda jeśli chodzi o elbląskie licea
uczniów -dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich.2060 ogólnokształcące, które na tle województwa wypadły bardzo dobrze.
absolwentów wszystkich elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów 89% spośród 558 naszych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich
oraz uczniowie spoza Elbląga. Rekrutacja uzupełniająca trwała do 21 egzaminów obowiązkowych osiągnęło pozytywne wyniki na
sierpnia .
egzaminach maturalnych. Uczniowie w zaledwie dwóch powiatach w
województwie osiągnęli większy odsetek zdanych egzaminów niż w
Wszyscy uczniowie pomieszczą się w naszych szkołach.
naszym mieście – ełckim i nidzickim – przy znacznie mniejszej liczbie
Największym powodzeniem cieszyło się w tym roku II LO i
zdających.
Technikum Mechaniczne. Wielu uczniów wybrało również naukę
-Cieszymy się z takich wyników, bo one umożliwiają naszej młodzieży
zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 .
dobry start-podkreśla Małgorzata Sowicka.

GALERIA: Rozbudowa CKP
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Sprawy Elbląga i Regionu w Senacie

Jako senator starałem się pilnować spraw ważnych dla moich
wyborców z Elbląga oraz powiatów: elbląskiego, braniewskiego,
lidzbarskiego i bartoszyckiego.
WALKA O PORT W ELBLĄGU
Niestety, obecny Rząd przedłużył termin budowy kanału przez
Mierzeję z 2020 na 2022 i raczej ten termin nie zostanie dotrzymany.
W dodatku z inwestycji wyłączono port w Elblągu (koszt ok. 200 mln
zł), co podważa w ogóle sens tej inwestycji. Według opcji rządzącej
port to sprawa… Elbląga. Po dwóch latach moich starań, Rząd wreszcie
przyznaje, że port to także zadanie państwa, ale na nie pokazuje, skąd
weźmie na nie pieniądze. A koszt samego kanału w tym czasie wzrósł
z ok. 900 mln do 1,6 mld zł.

Jerzy Wcisła – lider aktywności
Senator Jerzy Wcisła – mimo że jest to jego pierwsza kadencja, jest
bardzo aktywnym senatorem i pełni w Senacie wiele ważnych
funkcji.
ź 232 wystąpienia i 70 oświadczeń, gł. w sprawach Regionu. Lider

ź
ź
ź

ź

ź

ź

ź

w gronie senatorów i posłów naszego regionu. Trzy pozostałe
senatorki z Warmii i Mazur łącznie występowały 204 razy i złożyły 40
oświadczeń.
Sekretarz Senatu IX kadencji.
Członek Prezydium Klubu Senatorów PO-KO.
Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Senatorowie
PO walczyli o tą funkcję, by region graniczący z Rosją, najeżony
wojskiej, w tym dywizją NATO miał w kierowniczym gronie tej
ważnej komisji senatora z Warmii i Mazur.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg
Wodnych. Jeden z najliczniejszych zespołów, złożony z: posłów,
senatorów, naukowców, ekspertów, szefów organizacji, ﬁrm i
innych jednostek zajmujących się drogami wodnymi z całej Polski.
PZRDW spotkał się niedawno w Elblągu.
Członek Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności.
Senator Wcisła prowadzi sprawę niezgodnego z konstytucją
zwalniania z pracy, która dotyczy ok. 1 tysiąca osób. Sprawa dotarła
już do Parlamentu Europejskiego i NIK, ostatecznie stanie przez
unijnym Trybunałem Sprawiedliwości.
Członek Parlamentarnych Zespołów: ds. Energetyki Jądrowej; ds.
Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania
Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek; Warmińsko-Mazurski
Zespół Parlamentarny.
Reprezentacja Senatu i Parlamentu w piłkę nożna. Zespół grał już
m.in. oﬁcjalne mecze z reprezentacjami parlamentów: Węgier,
Czech i Słowacji. (red.)

ZDĄŻYĆ PRZED POWODZIĄ
Elbląg leży na skraju Żuław Wiślanych, których los zależy od
sprawności systemu przeciwpowodziowego. Od 2012 roku realizowany
jest Program Żuławski (3,2 mld zł). I etap zrealizował poprzedni Rząd
(600 mln zł), w drugim miano wydać podobną kwotę, ale obecny Rząd
dał tylko 100 mln zł, wycinając wszystkie zadania w Elblągu
i w powiecie (także o wartości 100 mln zł), w tym zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Bulwaru Z. Augusta i wały w Nowakowie i wokół
Zalewu Wiślanego. Zabiegam o rzetelną kontynuację programu, nim
powódź nas ukarze za igranie z naturą.
Wystąpiłem też o budowę zbiorników retencyjnych w Bażantarni na
Srebrnym Potoku (30 mln zł) i na potoku Dębica (2,2 mln zł). Mam
zapewnienie, że wniosek będzie uwzględniony.
NIE POZWOLIĆ NA WYKLUCZENIE ELBLĄGA
Elblągowi zagraża potężne wykluczenie drogowe (Via Carptia),
kolejowe (szybkie koleje) i wodne (Wisła i E70), a co za tym idzie zastój
gospodarczy.
Projekt budowy Via Carpati, łączącej Kłajpedę z Białorusią, Ukrainą
i południem Europy jest groźny dla portów w Gdańsku i Elblągu. Biznes
zamiast z polskich, skorzysta z portu litewskiego. Ratunkiem może być
szybka budowa S16 łączącej nasze porty z Via Carpatią. Interweniuję,
z nadzieją na zmianę priorytetów rządowych.
Należy też szybko udrożnić Wisłę i połączyć ją z Dnieprem,
umożliwiając żeglugę barkami właśnie tam, gdzie z Kłajpedy będą
pędziły TiRy. I jednocześnie przystąpić do odbudowania drogi wodnej
łączącej Elbląg z Berlinem i portami Morza Północnego. Tylko wtedy
będziemy mogli naprawdę wykorzystać kanał przez Mierzeję (jeśli
powstanie).
Także projekt budowy szybkich kolei omija Elbląg, co dyskryminuje
nasze miasto i… Kaliningrad, dla którego Elbląg mógłby stać się
miastem przesiadkowym w drodze na centralne lotnisko i cały świat.
Apeluję od miesięcy o skorygowanie tego groźnego dla Elbląga
projektu, póki jest na to czas.
CHCEMY WSPÓŁPRACY Z KALINIGRADEM
Wielokrotnie interweniowałem w sprawie Małego Ruchu Granicznego
(MRG). Zamknięty na miesiąc, blokowany jest do dzisiaj. Pod petycję
w tej sprawie podpisało się ok. 5 tys. osób. Udowadniałem, że tysiące
Rosjan przyjeżdża do Elbląga się leczyć, do gabinetów kosmetycznych,
do hoteli. MRG ułatwiało współpracę samorządowcom, organizacjom,
turystom, żeglarzom i różnym grupom. Rosjanie kupowali u nas
w dużych ilościach żywność, chemię gospodarczą i inne artykuły.
TAKICH SPRAW JEST WIELE WIĘCEJ…
Interweniowałem w ok. 70 sprawach dotyczących spraw i rozwoju
Elbląga. Nie udało się obronić Elbląga jako siedziby 16 Pomorskiej
Dywizji Zmechanizowanej. Skutecznie apelowałem o uruchomienie
programu Polska-Rosja z budżetem 360 mln zł! Walczyłem też o „małe”
sprawy, jak: zwiększenie liczby kas na dworcu PKP (z częściowym
sukcesem), utrzymanie wydziału pracy z sądzie w Bartoszycach
(z sukcesem) i całodobowego centrum krwiodawstwa w Elblągu.
senator RP
Jerzy Wcisła
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taśmę”. Pozwoli ona zaoszczędzić 100 tys. ton żywności i podwoić pulę
żywności przekazywanej potrzebującym. Powstanie też fundusz na
promocję takich działań. To ważne, bo marnujemy 9 mln ton żywności,
którą można by wyżywić 2 mln osób! Intensywnie uczestniczyłem w
pracach nad tą ustawą, będąc w kontakcie z elbląskim Bankiem
Żywności.
ZWALNIANI Z PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA
Ok. tysiąc osób zostało zwolnionych z pracy bez żadnego dokumenty,
na zasadzie „wygaśnięcia stosunku pracy”, już dawno uznanej za
niezgodną z Konstytucją. Wśród zwolnionych są Elblążanie. Zajmuję
się tym problemem z ramach Senackiego Zespołu Monitorowania
Praworządności. Zaangażowałem już w działania Rzecznika Praw
Obywatelskich, Parlament Europejski i Najwyższą Izbę Kontroli.
Kilkadziesiąt osób już wygrało już procesy sądowe, ale Krajowa
Administracja Skarbowa odwołuje się od wyroków. Ale, doprowadzę
sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Państwo będzie
musiało wypłacać duże odszkodowania – niestety, ze środków
publicznych.

…I WIELE INNYCH SPRAW
Konsekwentnie walczę z wykorzystywaniem ułomności Prawa Wodnego
do narzucanie ogromnych opłat, m.in. w branży turystycznej. Na
szczęście ostry sprzeciw – w który mocno się zaangażowałem – stępił
ostrze ﬁskalizmu państwowego. Mój protest także miał znaczenie dla
zatrzymania zaplanowanej likwidacji Polskiej Organizacji
Turystycznej, znakomicie współpracującej z samorządami.
Mocno jestem zaangażowany w obnażanie deformy oświaty i kosztów,
Sprawy globalne, czyli także… elbląskie
Wiele kwestii podnoszonych w Senacie o charakterze ogólnokrajowym które Rząd przerzuca na samorządy. W przypadku Elbląga to ok. 100
– które mocno mnie angażowały – ma także wielki wpływ na nasze, mln zł rocznie, drugie 100 mln dopłacają do oświaty pozostałe
samorządy mojego okręgu.
elbląskie sprawy.
Wspieram też konsekwentnie niepełnosprawnych i m.in. osoby po
przeszczepach, dla których ceny leków gwałtownie wzrosły.
CHROŃMY ŻYWNOŚĆ
Ustawę o przeciwdziałaniu marnowania żywności, podjętą
senator RP
z inicjatywy Senatu trzy lata temu zdążyliśmy uchwalić „rzutem na
Jerzy Wcisła

Remis Roku
ZKS Olimpia Elbląg – ŁKS Widzew Łódź 1:1. Ten mecz miał w sobie coś
z metaﬁzyki i wyglądał dużo lepiej z trybun niż z murawy boiska, bo
czasami z daleka widać więcej.
Po pierwsze nie miałem okazji oglądać pierwszej połowy, w której nasi
zawodnicy stracili gola. Może to i lepiej, ale na pewno niewiele z tego meczu
straciłem, bo wszystko, co najlepsze było właśnie w tej drugiej. Początek
drugiej połowy rozpoczął mocny i agresywny doping kibiców. Tym razem nasi
ziomale dobrze się przygotowali, ustawiając podest z bębnem i wyznaczyli
szanty mena. Szantymen to człowiek, który nadaje rytm pracy i śpiewu
i pomimo że nad Agrykola 8 nie śpiewano szant, rola owego obdarzonego
mocnym głosem człowieka, była taka sama. I tak naprawdę to w znacznej
mierze on ustawił mecz, bo podniecony adrenaliną i dopingiem Michal
Kuczalek w 53 minucie zagrał dość ostro. Sędzia Grzegorz Kawałko, którego
jeden z kibiców określił jako „dyżurnego Anioła Stróża” zawodników z Łodzi,
nie mógł nie skorzystać z takiej okazji i natychmiast wyciągnął czerwoną
kartkę. Na ile, pokazał ją zawodnikowi a na ile kibicom zapewne da się ustalić
analizując nagrania ze spotkania. Pewne jest zaś to, że drużyna gospodarzy
straciła szanse nie tylko na zwycięstwo, ale i na remis. Bóg jest jednak
szalenie dowcipny i właśnie gdy kibice Olimpii stracili już niemal nadzieje i
zaczęli prowokować gości swoimi całkiem zresztą melodyjnymi, acz zupełnie
niecenzuralnymi przyśpiewkami pozwolił Przemysławowi Brychlikowi
wyrównać.
Remis z ŁKS Widzew Łódź jest niespodzianką, ale strzelić wyrównującego
gola grając o dziesiątkę to cud. A ja świadkiem tego cudu byłem.
Olimpia pokazała upór. Zawodnicy niemal od początku drugiej połowy gościli
na połowie przeciwnika i przepuścili sporo akcji z prawego skrzydła.
Co prawda aż się prosiło o szybki przerzut na lewo, ale jak widać
przyzwyczajeni do silnego ataku skrzydłem obrońcy gości w 89 minucie
spotkania, pogubili się zupełnie. Upór i konsekwencja robią swoje, a nawyk
przesuwania obrońców ŁKS na skrzydła wypracowany przez niemal cały mecz
dał Olimpii coś, co nazywamy zwycięskim remisem.
Jest jednak coś, co mnie zasmuciło – dwa sektory niemal pustych krzesełek.
Jeśli na mecz tej rangi nie zabrakło biletów to gdzie się podział nasz lokalny
patriotyzm i zapał w kibicowaniu naszej drużynie ?
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Konfederatki w Elblągu

Konfederatka to rodzaj czapki, która noszona była przez
Konfederatów Barskich. To właśnie z konfederatki powstała
Rogatywka, która wyróżniała żołnierzy Wojska Polskiego na wielu
polach bitew II Wojny Światowej. Kuzynką polskiej konfederatki
jest słynna amerykańska konfederatka noszona przez obie strony
Wojny Secesyjnej – jedynej, jaka toczyła się na terenie Stanów
Zjednoczonych Ameryki właśnie o ich zjednoczenie.
Zryw rebeliantów, jaki w roku 2015 wprowadził do Sejmu
Rzeczypospolitej czterdziestu posłów ruchu Kukiz 15 , został
zmarnowany, a jego ugrupowanie ginie, tracąc działaczy, sympatię
wyborców i w końcu rozpoznawalność...
Idea budowy państwa silnego tradycją opartego na zamożności jego
obywateli nie zginęła i nadal trwa w duszach rebeliantów, którzy po
porażce Pawła Kukiza podnieśli kaganek myśli narodowej i
wolnościowej, przyjmując nazwę Konfederacja Wolność i
Niepodległość.
Rok temu po konwencji Prawa i Sprawiedliwości napisaliśmy, że
ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego przegra wybory samorządowe w
Elblągu. PiS stracił aż pięciu radnych, a Jerzy Wilk nie wrócił na
stanowisko Prezydenta Elbląga. Drobne detale czasem niezauważalne
gołym okiem dość szybko pokazują czy mamy przed sobą zespól, czy
grupę indywidualistów, z których każdy gra na siebie.
Konfederację tworzą trzy ugrupowania – „Korona” sygnowana twarzą
poglądami i charyzmą Grzegorza Brauna , Partia „Wolność” stworzona
przez Janusza Korwina Mikke i Ruch Narodowy.
Podczas dzisiejszego brieﬁngu prasowego dało się zobaczyć dwie
rzeczy – w tej konfederacji nikt nie stara się pokazać, że jego wizja
Polski jest bardziej Polska niż wizja jego kolegów. Sympatia poczucie
wspólnej misji to dobre wyznaczniki tego, co można było dostrzec
między wierszami wypowiedzianych dziś słów.
Wolność gospodarcza to podstawowy postulat w sferze gospodarczej.
Konserwatyzm w sferze społecznej. Nowoczesne społeczeństwo
z d a n i e m k o n f e de ra tów n ie mu si wyrze k a ć się ide ologii
chrześcijańskiej i idąc za kolorową modą brnąć w szuwary i bagna tylko
po to, by nie podążać drogą, którą wytyczyli nasi poprzednicy. Obrona
życia od poczęcia do śmierci to postulat, który szczególnie mocno
zabrzmiał w ustach Andrzeja Wyrębka z zawodu ginekologa położnika,
który jest liderem listy w naszym okręgu.
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Kontrowersje
Angelika Domańska – „Ulicznica”

Słowo ulicznica kojarzy się większości z nas z panną wykonującą
najstarszy zawód świata, ale jak każde słowo w żywym ciągle języku
polskim jego znaczenie zmienia się co doskonale widać na przykładzie
Angeliki Domańskiej, która z dumą nazywa siebie ulicznicą.
Kim jest najbardziej rozpoznawalna wśród opozycji antyrządowej,
najaktywniejsza z elbląskich kobiet? Angelika wczesne dzieciństwo
przypadające na okres transformacji spędziła w małej zabitej dechami
miejscowości Nawty gm. Godkowo, na którą składa się z poniemiecki pałac
i trzy "czworaki". "Nie nizina nie wyżyna" - taka gmina,można by wspomnieć
kilka wersów z przeboju Magdy Umer bo Nawty to typowe dla naszego regionu
miejsce zapomniane przez Boga i ludzi.
Rok 1989 i Plan Balcerowicza okazały się dla Polskiej wsi zabójcze. Polskie
„elyty" parapolityczne za jednym zamachem zmiotły z powierzchni ziemi
setki Państwowych Gospodarstw Rolnych skazując miliony ich pracowników
na wegetację wspomaganą skromnymi zasiłkami dość oszczędnie
wypłacanymi przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Upadła cała polska
spółdzielczość a potem za pomocą bandyckiej prywatyzacji praktycznie
zlikwidowano cały polski przemysł,
politycy tłumaczyli to koniecznością „dostosowania" Polski do członkowstwa
w Unii Europejskiej a referendum w sprawie akcesji stało się największą
manipulacją medialną w skali Europy. Dowodem o co w istocie chodziło jest
choćby porównanie kampanii referendalnych z roku 2003 dotyczącej akcesji
do Unii Europejskiej i tej z roku 2015 w sprawie wprowadzenia
jednomandatowych okręgów wyborczych i likwidacji ﬁnansowania partii
politycznych z budżetu.
W roku 2003 do urn poszło siedemnaście i pół miliona obywateli /58,5%
uprawnionych/ a w roku 2015 nieco ponad dwa miliony wyborców /7,8 %
uprawnionych/. Skąd ta różnica? W roku 2003 przekonywano nas usilnie że
wchodzimy do gospodarczego raju , a w roku 2015 wszystkie partie polityczne
i związane z nimi media zaciemniały obraz sytuacji w obronie dotacji, które z
budżetu traﬁają do politycznych partii sponsorujących potem spolegliwych
wobec nich dziennikarzy. O tym jak może wyglądać gospodarka oparta na
zrównoważonym rozwoju i na wolnym runku przekonują świat zachodniego
kapitalistycznego wyzyskuna Chiny, których gospodarka rozwija się szybciej
od całej Europy. Polska mogła pójść drogą przebudowy swojej gospodarki, ale
zdecydowaliśmy, że pójdziemy drogą burzenia dorobku naszych
poprzedników bo było za komuny to wszystko " fuj". Władze wysprzedały
wszystko co ktoś chciał od nas kupić choćby za grosiki, nie bacząc na skutki
dla „ parapolitycznych elyt" nabiło przy owej transformacji prywatną kabzę
nie sprawdzi już żadna Prokuratura.
Wszystko to widziała mała drobna dziewczyna dorastająca w miejscu, na
które nikt nic chciał spojrzeć. Nie ma się zatem czemu dziwić, że w drobnym
ciele ukuł się niezłomny wprost charakter.
Kalendarz miejsc w których widzieliśmy twarz Angeliki łączy jedno – ulica.
Nowe znaczenie słowa ulicznica jest o wiele ciekawsze od tego poprzedniego
– dziś nazywają tak siebie aktywistki polityki ulicznej . Polityka uliczna ? A co
to jest zapyta wielu z was ?
Słowo polityka ma kilka znaczeń i niektóre z nich się społeczeństwu mylą.
Kiedy w roku 2012 Prezydent Grzegorz Nowaczyk hucznie obchodził połowę
swojej kadencji, w Elblągu wybuchło referendum w sprawie jego odwołania.

13
Pan Prezydent Grzegorz Nowaczyk po sesji Rady Miejskiej, na której
Kazimierz Falkiewicz złożył zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia
referendum, podszedł do inicjatywy z swoistym poczuciem humoru
zakładając, że referendum zgaśnie nie uzyskując poparcia obywateli. Już
w kilka dni potem podczas uroczystego spotkania w Ratuszu Staromiejskim
doszło do pierwszego starcia Grupy Referendalnej z władzami, a potem
poszła lawina, która zmiotła władze miasta doprowadzając do szoku
i zupełnego przestawienia elbląskiej sceny politycznej . Po raz pierwszy
w Polsce obywatele pozbawili władzy polityków Platformy Obywatelskiej za
pomocą polityki ulicznej, bo to właśnie na ulicach Elbląga zaczęła się debata
o mieście . Dokładnie z tego działania czerpie garściami obecna opozycja, do
której najaktywniejszych działaczek zalicza się Angelika Domańska.
Na swego rodzaju żart przeznaczenia zakrawa fakt, że dziś politykę uliczną
próbują działacze za pośrednictwem KOD uprawiać politycy Koalicji
Obywatelskiej, których koledzy w roku 2012 bronili zajętych dwa lata
wcześniej pozycji. Fakt że Angelika Domańska staje wśród kandydatów do
Sejmu już żartem nie jest.
Siła polityczna, która w roku 2012 niepodzielnie rządziła w Polsce i Elblągu
dziś sięga po wsparcie „Zielonych", a na liście kandydatów pojawia się
działaczka, która nie dalej jak rok temu protestowała przeciwko działaniom
posłanki Gelert. Posłanka PO byla jedna z sześciu posłów, którzy wstrzymując
się od głosu w sprawie obywatelskiego wniosku " Ratujmy kobiety"
sprzeniewierzyła pracę tysięcy ludzi, w tym Angeliki Domańskiej będącej
wówczas koordynatorką zbiórek. Niestety wszystko wskazuje na to że elity
Platformy Obywatelskiej nadal nie zrozumiały o co naprawdę chodzi
w polityce i jak zmienia się jej obraz dziś. Dowodem na ową polityczną
nieporadność jest twarz lidera – Grzegorza Schetyny, który niestety nie
potraﬁ toczyć walki politycznej na ulicy i nadal zamiast stanąć ramię w ramię
z sojusznikami dzieli i rządzi narażając interes słabnącej partii dla
budowania własnej pozycji politycznej.
Czy organizatorka Czarnych Marszy wniesie do Koalicji Obywatelskiej wiatr
zmian zobaczymy. Pewnie jest zaś to, że twarz Angeliki Domańskiej jest
jedną z marek naszego Miasta w Polsce . Czy nasza krajanka zacznie
przemawiać z sejmowej trybuny zobaczymy za mniej więcej czterdzieści
dni, ale już dziś można być pewnym, że jeśli zajmie miejsce w Parlamencie to
nie zapomni ani o tych których Balcerowicz zepchnął na margines życia ani
o tych którzy rzucali z nią Białe Róże w stronę Jarosława Kaczyńskiego ani
o tych którzy wraz nią protestowali w obronie Puszczy Białowieskiej czy
przed Sądem Najwyższym. Dlaczego ?
Bo ulicznicy nie wybaczają zdrady – nawet własnej. I na tym polega różnica
pomiędzy politycznymi salonowymi lewkami który jak Paweł Kukiz czy Piotr
Opaczewski zmieniają poglądy wraz ze kolejnymi sondażami,a tymi którzy
politykę ﬁrmują swoją twarzą i rozmawiają z obywatelami nie za pomocą
kamer ale „oko w oko".
Żyjemy w kraju gdzie słowo „ulicznicy" ma swoją wagę , a słowo polityka
zazwyczaj nie.
Platforma z nasza " ulicznica" łatwo mieć nie będzie skoro w niecały tydzień
po ogłoszeniu kandydatów KO, wzieła udział w propagowaniu i zbieraniu
podpisów pod utworzeniem KKW " Obywatele RP". Zapytana dlaczego skoro
jest kandydatką KO a jej kandydatem w Warszawie jest Kazimierz
Ujazdowski, wspiera Pawła Kasprzaka w biegu do senatu, odpowiedziała: Jak
mogłabym nie wspierać? Nie mogłabym, z Pawłem przeszliśmy trylion
(śmiech) interwencji policji, co nas na rękach ponosili to nasze. Oczywiscie
żartuję, to nie jest w porządku kiedy władza prześladuje obywateli za
pokojowe protesty. Jesteśmy wspólnotą ulicy, a przy okazji niektórzy z nas
należą do partii tak jak ja. Nigdy nikomu to nie przeszkadzało, bo dobrze
wiedzą, że czy polityczka czy nie, skoczę za nimi w ogień i nie raz to oni mnie
wyciągali z opresji. Łączą nas wspólne wartości: prawa człowieka tylko tyle
i aż tyle" Zatem oczywiste być musi, że nie poprę kandydata mojej Koalicji
Obywatelskiej w Warszawie, gdyż Kazimierz Ujazdowski jest
przedstawicielem opcji poddaństwa tronu ołtarzowi i odbierania praw
podstawowych, nam obywatelkom i obywatelom. Ba to mojej zgody byc nie
może, nie umiałabym spojrzeć w oczy własnym dzieciom.
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DZIENNIK
USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019 r.
Poz. 1506
Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. oraz art. 194 § 1 w związku
z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)
stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia
13 października 2019 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy stanowiący załącznik
do postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

A. Duda

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie
wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy
nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Kultura

15

„Światowid” bawi, uczy i inspiruje!
Wprawdzie wakacje dobiegły końca, ale rok szkolny też może być
przyjemny! Zadbało o to Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu, przygotowując dla dzieci, młodzieży,
do r o s ł y ch i se n i o r ó w m n ó stwo a tra k cy jn y ch z a ję ć .
W „Światowidzie” jak zawsze będzie ciekawie i twórczo, będzie tu
można spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach i odstresować
się po ciężkim dniu.
– Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na bogaty
program zajęć artystycznych, sportowych i ogólnorozwojowych –
mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu. – Zapraszam do skorzystania z oferty zajęć
w Centrum Tańca „Promyk”, które, przejmując najlepsze tradycje
Elbląskiego Klub Tanecznego „Jantar”, jest kuźnią taneczną
i trenerską. Niektórych z naszych trenerów będzie można zobaczyć na
Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Baltic Cup”, który rozegra się
w dniach 11-13 października w Elblągu. W tym roku odbędzie się
jubileuszowa, dwudziesta już edycja Festiwalu.
Bilety na MFT „Baltic Cup” w promocyjnej cenie w sprzedaży do
8 października – promocja dotyczy biletów na trybuny kupowanych na
miejscu, w kasie CSE „Światowid”.
Zajęcia w CT „Promyk” rozpoczynają się 16 września, a do końca
września wszystkie zajęcia są bezpłatne. Z kolei 15 września odbędzie
się bezpłatny Maraton taneczny, podczas którego będzie można
sprawdzić się w różnych formach aktywności ﬁzycznej.
„Promyk” dla dzieci i młodzieży
Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w soboty odbywa się Rytmika, czyli
zajęcia ruchowe oraz nauka podstaw tańca w formie zabawy. Nieco
starsze dzieci (4-6 lat) zapraszamy do Dziecięcej Akademii Tańca. Tu
nauczą się podstaw tańca nowoczesnego i ludowego, a przede
wszystkim tańca towarzyskiego, który pomaga rozwinąć pamięć
ruchowo-taneczną i koordynację ciała. Zajęcia dla początkujących
odbywają się raz w tygodniu, należy wybrać dzień, w którym dziecko
będzie uczęszczało na zajęcia: poniedziałek lub sobotę.
Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży to propozycja dla dzieci
w wieku 7-15 lat. Młodzi ludzie uczą się kroków walca angielskiego,
wiedeńskiego czy rumby, a ponadto zyskują prawidłową postawę oraz
wiedzę o tym, jak kulturalnie zachować się w każdej sytuacji. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu (sobota i niedziela). Dzieci w wieku
6-11 lat w środę i piątek zapraszamy na zajęcia Hip-Hop, a nieco
młodsze dziewczynki, bo od 5 roku życia, zapisać można na
Gimnastykę artystyczną, która łączy w sobie elementy akrobatyki,
baletu i tańca. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sobotę.
„Promyk” dla dorosłych i seniorów

Fit ball 60+ i Senior dance, podczas których można nauczyć się
podstaw tańca towarzyskiego.
Warsztaty plastyczne
Młodzieży w wieku 11-14 lat proponujemy zajęcia plastyczne,
podczas których uczestnicy zapoznają się z malarstwem farbami
akrylowymi, akwarelowymi oraz olejnymi, papieroplastyką,
ekoplastyką, podstawami ceramiki oraz szkła artystycznego. Program
spotkań jest elastyczny względem preferencji i zainteresowań
uczestników, aby każdy znalazł obszar plastyki, w którym czuje się
najlepiej.
Osobom powyżej 18 lat proponujemy różnorodne działania
plastyczne, które odbywać się będą w pracowniach CSE „Światowid”.
Zajęcia skierowane są do osób, które chcą poznać zasady technik
malarskich na płótnie i tkaninach, techniki pisania ikon pigmentami
naturalnymi, wyrobu ceramiki i szkła artystycznego.
Wszystkich chętnych – dzieci, młodzież i dorosłych – zapraszamy na
zajęcia ceramiki. Uczestnicy tworzyć będą prace w różnych rodzajach
gliny, uczyć się tworzenia kompozycji płaskich i przestrzennych.
Dla szkół i przedszkoli od października w pracowniach CSE
„Światowid” odbywać się będą dodatkowe, pozaszkolne Lekcje
Plastyczne - Twórcza Przestrzeń. Ich uczestnicy poznają procesy
twórcze i rozwiną zdolności manualne w pracowni malarskiej,
w pracowniach ceramiki i szkła artystycznego, rzeźby i płaskorzeźby
w drewnie, pracowni graﬁki i papieru.
Sekcja wokalna dla dzieci i młodzieży
Zajęcia wokalne dla dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku od 6 do
9 lat oraz młodzieży od 10 do 14 lat, będą odbywały się raz w tygodniu.
Uczestnicy będą pracowali nad warsztatem wokalnym, świadomością
głosu, emisją, dykcją i kształtowaniem słuchu w śpiewie. Na pierwsze
spotkanie, będące przesłuchaniem kwaliﬁkacyjnym, dzieci
zapraszamy 9 września od godz. 16.00 do 17.00, a młodzież-10 września od godz. 16.00 do 17.30.
Edukacja kinowa dla dzieci i młodzieży
W Kinie Światowid do końca września trwają zapisy do programu Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej na rok szkolny 2019/2020. Program ten
oferuje projekcje kinowe dla dzieci i młodzieży szkolnej,
przygotowujące młodych widzów do odbioru ﬁlmowych dzieł.
Metodycznie opracowane seanse, uzupełnione o materiały
dydaktyczne, kierowane są do konkretnych grup wiekowych:
przedszkole, szkoła podstawowa: klasy 1-3, 4-6, 7-8 oraz szkoła
ponadpodstawowa.
Zajęcia dedykowane seniorom
W ramach „Akademii +60”, od września rusza cykl bezpłatnych
warsztatów, inspirujących seniorów do odkrywania nowych pasji.
Zapraszamy na zajęcia ﬁlmowe, warsztaty DIY-zrób to sam, warsztaty
języka angielskiego z elementami teatru, warsztaty ruchowe „Joga
śmiechu”. Seniorzy będą mogli też nabyć praktyczne umiejętności
z zakresu nowych technologii na warsztatach „Senior w Sieci”, podczas
których dowiedzą się, m.in., jak instaluje się aplikacje na smartfonie,
czy jak funkcjonuje bankowość internetowa.
W ramach realizacji projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”
kontynuowane będą spotkania Klubu Aktywnego Seniora. Seniorów
zainteresowanych wolontariatem oraz instruktorów pracujących na
rzecz seniorów zapraszamy do udziału w warsztatach we wrześniu
z instruktorami z Hiszpanii, w październiku z instruktorami z Niemiec,
a w listopadzie z instruktorami z Włoch. W trakcie spotkań zapoznamy
się m.in. ze sposobami prowadzenia zajęć u naszych zagranicznych
partnerów.

Dorosłym proponujemy niedzielne zajęcia z tańca towarzyskiego – dla
par, które chcą doskonale czuć się na parkiecie. Mamy też propozycję
na relaks, wzmocnienie mięśni, odciążenie kręgosłupa i obniżenie
poziomu stresu. Pilates, bo o nim mowa, zawiera elementy jogi,
baletu i ćwiczeń siłowych, których istotą jest rozciąganie, spinanie
i rozluźnianie mięśni. Z kolei wyrzeźbić ciało i spalić kalorie pomagają
Stepy – platformy, za pomocą których wykonujemy rozmaite układy
choreograﬁczne polegające na dynamicznym wchodzeniu i schodzeniu
ze stopnia na różne sposoby. Najbardziej intensywne są zajęcia
pomagające wymodelować ciało, wzmocnić wszystkie partie mięśni
i spalić kalorie, czyli Stay Fit trening funkcjonalny. Szczególnie
kobietom polecamy zajęcia Lady Latino z elementami bachaty oraz
zajęcia z wykorzystaniem dużych dmuchanych piłek, czyli Fit ball.
W naszej ofercie jest również chińska gimnastyka zdrowotna Więcej informacji, harmonogram i informacje o kosztach uczestnictwa
znaleźć można na naszej stronie: www.swiatowid.elblag.pl (zakładka
i relaksacyjna, czyli Tai Chi.
Kursy i sekcje).
W CT „Promyk” odbywają się też zajęcia dedykowane seniorom – pary
mogą w niedzielę uczęszczać na Taniec towarzyski dla Seniorów,
z kolei w pozostałe dni tygodnia zapraszamy na zajęcia indywidulane:

swiatowid.elblag.pl
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