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Szansa na doﬁnansowanie przebudowy
boisk przyszkolnych

Budżet Obywatelski 2019

Strona: 2

Rozpoczęła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Na
co zostaną przeznaczone ponad 3 mln zł.– o tym już po raz
siódmy zdecydują elblążanie. Na początku, jak zawsze,
czekamy na dobre pomysły mieszkańców. Wnioski można
składać do 15 czerwca.
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Historyczna Flaga w Ratuszu Staromiejskim

Lewa w górę

W tym roku elblążanie w sposób wyjątkowy obchodzili
Święto Flagi. Głównym punktem obchodów było
odsłonięcie w Ratuszu Staromiejskim przedwojennej ﬂagi
z polskiego konsulatu w norweskim Stavanger...

28 kwietnia odbyło się I Elbląskie Otwarcie Sezonu
Motocyklowego. Wielbiciele jednośladów zainaugurowali
sezon Mszą świętą, która odprawiona została w katedrze
pw. św. Mikołaja i poświęceniem motocykli. Następnie
odbyła się parada ulicami miasta...
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Łęczycka-Rawska, ruch okrężny
zamiast skrzyżowania

Strona: 6

"Przebudowa trzech obiektów sportowych o charakterze
przyszkolnym w Elblągu” to tytuł kolejnego wniosku
o doﬁnansowanie, złożonego przez Prezydenta Witolda
Wróblewskiego do Ministerstwa Sportu i Turystyki...

Trwają prace związane z przebudową skrzyżowania ulic
Łęczycka, Rawska, Grottgera. Na jednym z najbardziej
niebezpiecznych skrzyżowań w mieście budowane jest
rondo tymczasowe...

Dni Elbląga i Elbląska Strefa Kibica

Strona: 7

Margaret, Sarsa, Coma, Bracia, Marta Gałuszewska, czy
Kasia Moś i Elbląska Orkiestra Kameralna to między innymi
tych artystów usłyszymy podczas tegorocznych Dni
Elbląga. Oprócz koncertów gwiazd dla mieszkańców
i turystów przygotowywane są liczne atrakcje...
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Prawo Paszkwilanta

Śmieciowa sprawa

Paszkwil, to jak podaje słownik języka polskiego: „artykuł,
utwór lub jakakolwiek inna publiczna wypowiedź
szkalująca lub zniesławiająca kogoś, czasami także
ubliżająca komuś.”...

Co łączy nudną sesję Rady Miejskiej w Elblągu
z ekologicznym festynem, jaki zorganizował Dyrektor
Zakładu Utylizacji Odpadów dla Elblążan? Sprawa
chińskiego rynku recyklingowego...
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W imię Róży

Pomniki umierają stojąc

Kto z nas nie lubi zapachu, jaki roztaczają czerwono-żółte
róże? Zapewne niewielu. A kto z nas jej nie zna
przynajmniej z fenomenalnej adaptacji ﬁlmowej słynnej
powieści Umberto Eco „Imię róży”?

Pomnik - pamięć zbiorowa, przestrzeń publiczna
w mieście. Miasto żywe pamięcią stoi i pomnikami – można
w jakiś sposób podsumować blisko pięć tysięcy lat kultury
rzeźbionej dłutem i skroplonej potem rzeźbiarza. Co może
dorównać dumie artysty...

Strona: 13

Strona: 14

SPORT
Słonikowy Dzień Dziecka z Concordią

Strona: 12

Przez wiele lat, 1 czerwca w Elblągu odbywały się
pamiętne festyny z okazji Dnia Dziecka, które organizowali
harcerze. Niestety w zeszłym roku wydarzenie pod nazwą
„W krainie króla Piegusa” przeszło do historii. Najmłodsi
elblążanie w tym roku nie muszą się jednak martwić...

KULTURA
CSE „Światowid” zaprasza do tańca!

Strona: 16

W pierwszy czerwcowy weekend (2-3 czerwca) Centrum
Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na
ważne turnieje tańca towarzyskiego - Ogólnopolski Turniej
Tańca Sportowego „Pomosty” oraz Mistrzostwa Polski FTS
Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Tańców...

GALERIA: Wiadukt nabrał kształtów
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Budżet Obywatelski 2019
Aby ułatwić elblążanom złożenie wniosku, już po raz kolejny w Urzędzie
Miejskim przy ul. Łączności 1, pok. 300A w dniach: 15 maja, 22 maja,
5 czerwca i 12 czerwca w godz. 15.00- 16.30 odbędą się konsultacje.
Budżet Obywatelski 2019 – praktyczne informacje
Kto może składać?
Każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej
w Elblągu, który uzyska pisemne poparcie od 10 do 15 pełnoletnich osób,
zameldowanych w okręgu, w którym realizowane będzie zadanie,
a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich - poparcie od 25 do 30 pełnoletnich
osób, zameldowanych w Elblągu. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden
wniosek, każdy na odrębnym formularzu.
W jaki sposób?
ź za pomocą wniosku (tylko w wersji papierowej), którego wzór znajduje się
wewnątrz ulotki,
ź w wersji papierowej formularz wniosku można odebrać w: Biurze Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej
(Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy),
Referacie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), ZBK (ul. Ratuszowa), na
basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP i Centrum Organizacji
Rozpoczęła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Na co zostaną
Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego).
przeznaczone ponad 3 mln zł.– o tym już po raz siódmy zdecydują
elblążanie. Na początku, jak zawsze, czekamy na dobre pomysły
Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
mieszkańców. Wnioski można składać do 15 czerwca.
ź numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie
lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
- Pula środków na realizację poszczególnych zadań Budżetu Obywatelskiego
na rok 2019 została zwiększona o ponad pół miliona. Dokładnie wyniesie ona - ź nazwę,
3.020.000 zł., przy czym 480.000 zł. dla każdego terenu okręgu wyborczego ź miejsce realizacji zadania,
oraz 620.000 zł. na inicjatywy ogólnomiejskie. Z puli 480 000 zł. ź opis zadania,
przeznaczonej na każdy teren okręgu wyborczego wydziela się kwotę po 50 ź dane identyﬁkujące wnioskodawcę (m.in. imię i nazwisko, adres
zameldowania, PESEL, podpis),
000 zł. na tzw. małe projekty. Wprowadza się także ograniczenia wartości
małego projektu do 25 000 zł. Jeśli kwota ta nie zostanie wykorzystana, ź podpisy osób popierających.
środki pozostaną w budżecie danego okręgu. Z puli 620.000 zł.
przeznaczonych na inicjatywy ogólnomiejskie przeznacza się 20 000 zł. na Gdzie po informacje?
działania informacyjno-promocyjne. Jak zawsze pierwszy krok do realizacji ź u s t a l e n i e o k r ę g u w y b o r c z e g o : s t r o n a i n t e r n e t o w a
www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw
Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od mieszkańców
Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
miasta. Zachęcam Państwa do aktywności i składania wniosków. Czekamy na
ź ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub
nie do 15 czerwca 2018 roku – zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.
w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat
Geodezji
i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15.
Zwiększona pula środków Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok to nie
jedyna nowość w tegorocznej edycji. Nowe zasady uwzględniają wytyczne
ustawowe, co do tworzenia i obowiązywania BO wynikające z Ustawy Kiedy i gdzie można składać wnioski?
z 11 stycznia 2018 r. Zgodnie z nimi każdy złożony wniosek musi uzyskać ź do 15 czerwca 2018 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi
Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.
wymaganą liczbę osób go popierających.
- Na formularzach wniosków znajdą Państwo tabele, w które należy wpisać
dane osób popierających pomysł. W przypadku wniosku do zadania
realizowanego w okręgu będzie to od 10 do 15 nazwisk popierających,
w przypadku zadania ogólnomiejskiego od 25 do 30 nazwisk. W tegorocznej
edycji BO, realizowanego w 2019 r. pojawia się także nowy element – tryb
odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaopiniowany
negatywnie, ma prawo w terminie do 5 dni roboczych od daty opublikowania
wniosków, do odwołania się. Odwołanie składa się do Prezydenta Miasta
Elbląg w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną –
wyjaśnia wiceprezydent Janusz Nowak.

GALERIA: Komunie 2018 r.

Co dalej?
ź do 24 sierpnia 2018 roku zostanie opublikowana lista pozytywnie
zaopiniowanych wniosków do realizacji,
ź od 27 do 31 sierpnia przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,
ź od 24 września do 21 października 2018 roku – głosowanie na projekty
możliwe do realizacji.
Wszelkie informacje na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
dostępne będą na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu
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Szansa na doﬁnansowanie przebudowy
boisk przyszkolnych
jednego piłkochwytu planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego.
Docelowo w II etapie, poza zakresem rzeczowym przedmiotowego wniosku
o doﬁnansowanie, planuje się wykonanie hali o konstrukcji namiotowo-szkieletowej nad płytą boiska, jako budowlę chroniącą płytę boiska i jej
użytkowników przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. W związku z tym,
w ramach I etapu niezbędne jest wykonanie fundamentów pod konstrukcję
stalową hali, ponieważ stopy fundamentowe usytuowane są częściowo pod
płytą boiska.
Zadanie nr 2. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 21 - stanowi
I etap większego przedsięwzięcia dot. budowy boiska szkolnego wraz z halą
przykrywającą, budynkiem węzła ciepłowniczego oraz budynkiem węzła
sanitarno-szatniowego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących boisk przy SP nr 21
i stworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry
w piłkę ręczną i mini nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa o wymiarach w
liniach boiska 20m x 40m i w osiach płyty boiska 24m x 44m o powierzchni
całkowitej 1.112,40 m2. Planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego
"Przebudowa trzech obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym poprzez całkowitą rozbiórkę obydwu boisk oraz obydwu istniejących
w Elblągu” to tytuł kolejnego wniosku o doﬁnansowanie, złożonego przez piłkochwytów.
Prezydenta Witolda Wróblewskiego do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Docelowo w II etapie, poza zakresem rzeczowym przedmiotowego wniosku
Polska.
o doﬁnansowanie, planuje się wykonanie hali o konstrukcji namiotowoszkieletowej nad płytą boiska, jako budowlę chroniącą płytę boiska i jej
Projekt zakłada przebudowę boisk zlokalizowanych przy Szkołach użytkowników przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. W związku z tym,
Podstawowych nr 18 i 21 oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- w ramach I etapu niezbędne jest wykonanie fundamentów pod konstrukcję
Wychowawczym nr 1. Wartość projektu wynosi 2 080 995 zł., z czego stalową hali, ponieważ stopy fundamentowe usytuowane są częściowo pod
wnioskowana kwota doﬁnansowania to 686 727 zł.
płytą boiska.
Szczegółowy zakres zadań:

Zadanie nr 3. Przebudowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 wraz z odwodnieniem terenu.

Zadanie nr 1. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 - stanowi
I etap większego przedsięwzięcia dot. budowy boiska szkolnego wraz z halą Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej
przykrywającą, budynkiem węzła ciepłowniczego oraz łącznikiem budynku na istniejącej płycie boiska zlokalizowanego przy SOSW nr 1 wraz
szkolnego.
z odwodnieniem, ogrodzeniem oraz wyposażeniem boiska. Projekt
przewiduje następujące przeznaczenie obiektu:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejących boisk przy SP nr 18
i stworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry ź niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wym. 2000 cm x 3800 cm.
w piłkę ręczną i mini nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa o wymiarach ź boisko do siatkówki o wym. pola gry: 900 cm x 1800 cm.
w liniach boiska 20m x 40m i w osiach płyty boiska 24m x 44m o powierzchni ź boisko do koszykówki (ustawione w poprzek boiska, rekreacyjne) o wym.
całkowitej 1.112,40 m2. W ramach całkowitej przebudowy / rozbiórki
580cm x 490 cm.
"małego" boiska i częściowej rozbiórki "dużego" boiska oraz likwidacji

4

Informator miejski

Historyczna Flaga w Ratuszu Staromiejskim

W tym roku elblążanie w sposób wyjątkowy obchodzili Święto Flagi.
Głównym punktem obchodów było odsłonięcie w Ratuszu Staromiejskim
przedwojennej ﬂagi z polskiego konsulatu w norweskim Stavanger, którą
naszemu miastu przekazało w 2016 roku Towarzystwo Polsko – Norweskie.

sprawom norweskiej Polonii. O więziach jakie łączą Stavanger i Elbląg
przypomniał sędzia Olav Th. Laake, inicjator pomocy materialnej dla Elbląga
w latach 80-tych, którą organizował z ks. Infułatem Mieczysławem
Józefczykiem.

- Dla nas Polaków ﬂaga to najważniejszy narodowy symbol. Pięknym
zwyczajem stało się przypinanie do ubrania kotylionów, spotykania się
i śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych. Dzisiejszy dzień jest szczególny,
bo za chwilę po raz pierwszy zobaczymy w Elblągu w pełnej krasie, po
renowacji, 90-letnią polską ﬂagę wiszącą przed wojną na budynku polskiego
konsulatu w Stavanger w Norwegii. Losy tej ﬂagi, jak i jej droga do Elbląga są
niezwykłe. Wspaniali ludzie wiedząc, jak ważna jest w sercu każdego
patrioty ﬂaga narodowa, nie pozwolili na jej zniszczenie, przechowali ją i po
wielu latach przekazali Towarzystwu Polsko-Norweskiemu w Stavanger.
W 2016 r. ﬂaga przekazana została naszemu miastu. Za ten niezwykły,
wyjątkowy dar serdecznie raz jeszcze dziękuję – mówił podczas uroczystości
Prezydent Witold Wróblewski.

- Zebraliśmy miliony koron, dużo sprzętu szpitalnego, maszyn do szycia,
żywności dla niemowląt, sprzętu codziennego użytku oraz innych rzeczy,
których brakowało w Elblągu. W sumie wysłaliśmy 165 pełnych, dużych
ciężarówek – wspominał Olav Th. Laake.
Historia podarowanej ﬂagi stała się inspiracją i przyczynkiem do rozpoczęcia
procesu nadania Zespołowi Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
imienia Flagi Polski. Będzie to druga w naszym kraju szkoła nosząca takie
imię.

- W imieniu dyrekcji i uczniów chciałem bardzo gorąco podziękować za ten
zaszczyt i honor jakim jest nadanie, a z naszej strony przyjęcie imienia Flagi
Polski. Czwarty rok z rzędu mamy w szkole uczniów, którzy chcą ubierać
W odsłonięciu ﬂagi, która poddana zastała renowacji i umieszczona została mundury z polską ﬂagą na ramieniu i polskim orłem na berecie. Tego
w specjalnie przygotowanej gablocie, wzięli udział przedstawiciele miasta potencjału nie można zmarnować. Myślę, że przyjęcie tak wspaniałego
Stavanger i Towarzystwa Polsko - Norweskiego.
imienia – Flagi Polski – będzie dodatkowym elementem motywacyjnym dla
uczniów – zaznaczył ppłk Zbigniew Tuszyński, nauczyciel i opiekun klas
- Cieszy nas ogromnie, że ﬂaga znalazła uznanie i poświęcono jej tyle mundurowych w ZSEiO.
środków i pracy, by przywrócić ją do dawnej świetności. Mamy wrażenie, że
to nasz wkład w szerzenie polskości za granicą poprzez poszanowanie historii Historia ﬂagi
łączącej Polskę i Norwegię - podkreślała Renata Peksyk przewodnicząca
Towarzystwa Polsko-Norweskiego w Stavanger.
Prezentowana ﬂaga o wymiarach 3 m x 1,8 m wisiała przed polskim
Konsulatem w Stavanger, utworzonym w 1928 roku. Pierwszym polskim
Ryszard Kalinowski– elblążanin, honorowy przewodniczący Towarzystwa konsulem w tym mieście został 49–letni wówczas przedsiębiorca Kristen
Polsko – Norweskiego przybliżył natomiast elblążanom postać konsula Torgrimsen. Sam Konsulat miał siedzibę w domu Torgrimsena i to nad tym
Kristena Torgrimsena i losy polskiej ﬂagi, która w 1928 powiewała przed domem, istniejącym do dziś, powiewała polska ﬂaga. Konsul Torgrimsen miał
konsulatem w Stavanger.
bliskie związki z Polską, odwiedzał ją i był przyjmowany przez władze
w Warszawie. W 1938 r. do Stavanger przyjechał z wizytą ówczesny minister
- Działalność konsulatu zawieszono na okres II wojny światowej, a ﬂagę spraw zagranicznych Polski Józef Beck.
ukryto na strychu. Polska ﬂaga z orłem w koronie odnaleziona została przez
synową konsula Berit Torgrimsen. Traﬁła do Towarzystwa Polsko- Po wybuchu II wojny światowej Konsulat zawiesił swoją działalność, a ﬂagę
-Norweskiego w Stavanger i godnie reprezentowała Polskę na wystawie ukryto, aż do wyzwolenia w maju 1945 roku. Jesienią 1945 r. konsulat został
muzealnej pt. „200 lat emigracji polskiej”. Decyzją zarządu Towarzystwo zamknięty, ﬂagę ponownie zdjęto, zapakowano, a synowa konsula – Pani
Polsko – Norweskie w 2016 roku postanowiło przekazać ją miastu Elbląg – Berit Torgrimsen – przechowała ją jako cenną pamiątkę.
mówił Ryszard Kalinowski.
Pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej ﬂagę zaprezentowano
Flaga ma przypominać o szacunku, jakim Polacy darzą swe barwy narodowe dopiero 50 lat później, w 1995 roku. Polacy mieszkający w Norwegii oraz ich
oraz o partnerskiej współpracy Elbląga ze Stavanger i oddanej polskim norwescy przyjaciele, ufundowali wówczas tablicę upamiętniającą
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katastrofę lotniczą i śmierć dziesięciu Polaków lecących z Anglii do
okupowanego kraju. Tablicę tę odsłonięto w miejscu katastrofy, w pobliżu
gospodarstwa Helleren w okolicach Egersund. W uroczystości wzięły udział
władze i licznie zgromadzeni Polacy. Wtedy też – po raz pierwszy od czasów
wojny – znów posłużono się ﬂagą ze starego Konsulatu.
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połączyła silna więź. W związku z tym zarząd Towarzystwa Polsko-Norweskiego w Stavanger postanowił w 2016 r., że ﬂaga wróci do Polski
i znajdzie się w Elblągu.
7 września 2016 r. w Kamieniczkach Elbląskich podczas spotkania Prezydenta
Elbląga Witolda Wróblewskiego z delegacjami miast partnerskich oraz
przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, uczestniczącymi w Elbląskim
Święcie Chleba, odbyło się uroczyste przekazanie polskiej ﬂagi z Konsulatu
w Stavanger w Norwegii na ręce Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego
przez delegację Towarzystwa Polsko-Norweskiego w Stavanger.

W 60. rocznicę tej katastrofy, grupa polskich oﬁcerów z NATO udała się na
miejsce wypadku, aby ponownie uczcić pamięć poległych. Razem z nimi byli
również: syn Konsula Finn Torgrimsen z żoną Berit oraz prawnik Ulf Einar
Staalesen, mianowany w 2002 r. polskim konsulem honorowym w Stavanger.
To właśnie w czasie uroczystości w Helleren, Państwo Berit i Finn Torgrimsen
przekazali ﬂagę z przedwojennego Konsulatu nowemu Konsulowi. Biało-czerwona odzyskana dla pokoleń
Na norweskiej ziemi ﬂaga prezentowana była jeszcze w muzeum
w Stavanger, w związku z wystawą o historii polskiej emigracji.
Flaga nie tylko znalazła nowe miejsce na polskiej ziemi, ale została poddana
również pieczołowitej konserwacji, która przywróciła jej dawny blask. Flaga
Ze Stavanger do Elbląga
wykonana jest z płótna wełnianego, na którym swój ślad mocno odcisnął
czas. W związku z tym ogromnym wyzwaniem była jej konserwacja. Prace
Kiedy Pani Berit Torgrimsen i jej rodzina zdecydowali w 2002 r. o zwróceniu konserwatorskie prowadzone były od maja do grudnia 2017 r. przez
ﬂagi Konsulowi Staalesenowi, ten po naradzie z przyjacielem i działaczem dr Katarzynę Zapolską. Wypełniono ubytki w materiale i wzmocniono całą
polonijnym, elblążaninem Ryszardem Kalinowskim, postanowił oﬁarować ją tkaninę wełnianą, ﬂaga została również ufarbowana na odpowiednie kolory.
Towarzystwu Polsko-Norweskiemu w Stavanger.
Odnowiona ﬂaga eksponowana jest w Elblągu w odbudowanym Ratuszu
O przekazaniu ﬂagi ze Stavanger do Elbląga zadecydowały bliskie stosunki Staromiejskim, reprezentacyjnym obiekcie Starego Miasta. Flaga ma
obu miast przez dziesiątki lat. W latach 80. XX wieku, w czasie pierwszej przypominać o szacunku, jakim Polacy darzą swe barwy narodowe oraz
„Solidarności”, do Elbląga traﬁała pomoc materialna od mieszkańców o partnerskiej współpracy Elbląga ze Stavanger i oddanej polskim sprawom
Stavanger. Organizowali ją: ze strony norweskiej sędzia Olav Th. Laake i ze norweskiej Polonii.
strony polskiej ks. Infułat Mieczysław Józefczyk. Mieszkańców obu miast
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Lewa w górę

28 kwietnia odbyło się I Elbląskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego.
Wielbiciele jednośladów zainaugurowali sezon Mszą świętą, która
odprawiona została w katedrze pw. św. Mikołaja i poświęceniem
motocykli. Następnie odbyła się parada ulicami miasta, której przewodził
Prezydent Witold Wróblewski. Oﬁcjalne otwarcie imprezy odbyło się na
parkingu przy PWSZ, przy Al. Grunwaldzkiej.
- Bardzo się cieszę, że tak licznie spotykamy się tu dzisiaj. Dziękuję grupie
Moto Team Elbląg za pomysł i zorganizowanie tego przedsięwzięcia i za to, że
obudzili moje dawne marzenia do motocykla - może coś z tego będzie. Życzę
wszystkim bezpiecznego sezonu i wiele radości z podróżowania motorem.
Lewa w górę – mówił podczas inauguracji Prezydent Witold Wróblewski.
Na uczestników imprezy czekały konkursy, pokazy i koncerty. Można było
również pomóc i w krwiobusie oddać honorowo krew.

Łęczycka-Rawska, ruch okrężny zamiast skrzyżowania
Trwają prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Łęczycka,
Rawska, Grottgera. Na jednym z najbardziej niebezpiecznych
skrzyżowań w mieście budowane jest rondo tymczasowe.
Zakres prac obejmuje zawężenie wlotów na skrzyżowaniu do jednego pasa
ruchu, zmianę lokalizacji istniejących przejść dla pieszych w obrębie
skrzyżowania z pełnym oznakowaniem pionowym i poziomym, likwidację
części wysepek z wykonaniem w ich miejscu nawierzchni bitumicznej oraz
wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych w obrębie skrzyżowania.
Prace mają potrwać do końca maja.
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Dni Elbląga i Elbląska Strefa Kibica
- Tradycyjnie w pierwszy weekend wakacyjny, czyli w tym roku 22-24 czerwca
zapraszam na Dni Elbląga. Przewidujemy szereg atrakcji, choć w tym roku
formuła zostanie trochę zmieniona z uwagi na to, że mamy rok piłki nożnej
na lodowisku w tym czasie działać będzie również strefa kibica - mówił
podczas konferencji prezentującej program Dni Elbląga Prezydent Witold
Wróblewski.
Większość koncertów gwiazd odbędzie się na Wyspie Spichrzów. Część
z imprez odbędzie się również na Starym Mieście.
- Startujemy 22 czerwca o godz. 17:00 koncertem Marty Gałuszewskiej,
o godz. 19:00 wystąpi Margaret. Tego dnia na placu przed katedrą odbędzie
się IX Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich. Na zakończenie
pierwszego dnia, o godz. 20:30 na ulicy Stary Rynek zagra Katarzyna Moś
z zespołem i Elbląską Orkiestrą Kameralną, pod batutą Marka Mosia - podkreśla Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji i Kultury Urzędu
Miejskiego w Elblągu.
W kolejne dni świętowania przed elbląską publicznością wystąpią również:
Sarsa, Coma, Bracia, VNM, JD Zel, Fumel. Będzie można wysłuchać również
freestylowych potyczek raperów. Tradycyjnie już swoje podwoje otworzą
elbląskie zakłady pracy. Mowa tu o: Żuławskiej Fabryce Mebli, Browarze
w Elblągu, czy ﬁrmie GE.
Nie zabraknie również sportowych emocji. Na lodowisku „Helena” już
14 czerwca ruszy Elbląska Strefa Kibica.
- Strefa Kibica będzie miały charakter sportowy, ale i familijny. Chcemy
stworzyć wydzielone strefy dla dzieci, gdzie będą rozgrywki na stołach
w piłkarzyki i inne rozrywki. Jeżeli rodzice przyjdą z dziećmi my
zagospodarujemy im czas. Rozważaliśmy kilka miejsc, ostatecznie wygrało
lodowisko, gdzie ponosimy najmniejsze koszty. Obiekt jest najlepiej
zlokalizowany, jest w centrum, są miejsca parkingowe, więc wszystkie
argumenty przemawiały za tym, by strefę zrobić właśnie tam - mówi Andrzej
Bugajny dyrektor MOSiR
Strefa kibica będzie funkcjonować przez całe Mistrzostwa Świata.
Transmitowane będą prawie wszystkie mecze za wyjątkiem ostatnich
meczów grupowych, które są rozgrywane równolegle. W tym ostatnim
wypadku, to mieszkańcy Elbląga pomogą w wyborze meczów, które będą
transmitowane. Strefa rozpoczynać będzie działanie godzinę przed
rozpoczęciem meczu i będzie otwarta do zakończenia ostatniego meczu.
Margaret, Sarsa, Coma, Bracia, Marta Gałuszewska, czy Kasia Moś
i Elbląska Orkiestra Kameralna to między innymi tych artystów usłyszymy
podczas tegorocznych Dni Elbląga. Oprócz koncertów gwiazd dla
mieszkańców i turystów przygotowywane są liczne atrakcje i imprezy
towarzyszące. Nie zabraknie również sportowych emocji, które będzie
można przeżywać w Elbląskiej Streﬁe Kibica.

Wiadukt nabrał kształtów
Trwa budowa wiaduktu i dróg dojazdowych na osiedle Zatorze. Prace
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonany został już montaż
głównej konstrukcji nośnej wiaduktu nad linią kolejową w postaci
pomostu i łuków stalowych. Trwa scalanie poszczególnych elementów
konstrukcyjnych pomostu i łuków. Wkrótce rozpoczną się także prace
związane z wykonywaniem płyty żelbetowej.
Wykonywane są również nasypy drogowe oraz mury oporowe. Na drogach
dojazdowych od strony ulicy Skrzydlatej na jezdniach wylana została
warstwa bitumiczna oraz wykonywane są nawierzchnie chodnikowe.

- Strefa będzie spełniała wszystkie wymogi, które na streﬁe powinny być,
będą punkty gastronomiczne. Oprócz Strefy będzie funkcjonowała
niezależna scena, na której pomiędzy meczami odbywały się będą koncerty.
Będą też konkursy związane z tematyką Mundialu. Do 15 lipca Lato w Formie
będzie się odbywało właśnie w ramach Strefy - informuje Adam Jocz dyrektor
Departamentu Promocji i Kultury.
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Prawo Paszkwilanta
Okiem człowieka dorosłego zestawienie gehenny tysięcy Polaków zesłanych
przez Stalina na Nieludzką Ziemię z cierpieniami młodego człowieka
związanymi z wpisami do internetu wydaje się abstrakcją, ale niestety to ani
żart ani dziennikarska kaczka.
Kto z nas pamięta jeszcze „Cierpienia młodego Wertera” i śmierć
spowodowaną odrzuceniem jego awansów przez Lottę? Powód równie głupi
w wieku XIX jak i w XXI ale jak widać świat zmienia się szybciej niż ludzie,
którzy go tworzą, a dziś w dobie informacji świat tworzą słowa.
Prawo do wolności słowa jest podstawowym prawem człowieka. Ale każdy
z nas ma we własnym sumieniu mechanizm cenzury oparty na VII Przykazaniu
wyrytym na kamiennych tablicach, które zabrał z Góry Synaj Mojżesz.
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art.54 Zasada wolności poglądów
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz
koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek
uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub
Paszkwil, to jak podaje słownik języka polskiego: „artykuł, utwór lub telewizyjnej.
jakakolwiek inna publiczna wypowiedź szkalująca lub zniesławiająca
kogoś, czasami także ubliżająca komuś.”
Czytając ten zapis warto postawić pytanie czy działanie Facebook'a
polegające na blokowaniu wpisów lub użytkowników jest legalne? Media są
Paszkwilant zaś to:” „osoba zajmująca się pisaniem paszkwili, wszak społecznościowe i nie mogą pozbawić głosu kogoś, kogo uznały za
kompromitująca, zniesławiająca kogoś w ten sposób, najczęściej robiąca to paszkwilanta bo takie prawo pozwala im zająć fotel „Wielkiego Brata”
anonimowo lub pod pseudonimem: paszkwilista.
decydującego za pomocą ustawień kilku zer i jedynek kto może swoje
poglądy głosić, a kto nie może ich głosić.
Dla nieco młodszych czytelników słowo to można porównać do słowa hejter
co oznacza potocznie osobę wyrażającą opinie pełne nienawiści, Problem jednak w tym, że sędziowie Sądu Okręgowego w Elblągu widzą ten
negatywności. Elbląg walczy z hejtem – dzieci i młodzież odbywają regularne problem zupełnie inaczej i dla nich niestety Konstytucja znaczenia nie ma
spotkania z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i jest to o ile prawo do stosowania cenzury zagwarantowała sobie redakcja. Ale o tej
smutne pokłosie śmierci jednego z uczniów Gimnazjum numer 9 imienia sprawie następnym razem.
Sybiraków.

Ułomności prawa prasowego
Jak Państwo widzicie, od kilku dni na naszym portalu nie pojawiły się
nowe wiadomości, a jego treść „ zawisła w czasie”. Stan ten wynikał
z ułomności Prawa Prasowego – ustawy przyjętej w roku 1984 i od tamtej
pory w zasadzie nie nowelizowanej. Wielu z Państwa zapewne zada
pytanie po co przywołuję rok uchwalenia jakiejś ustawy i to jeszcze tak
odległy w czasie?
Pan Bóg ma poczucie humoru i fakt że ustawę regulującą funkcjonowanie
polskich mediów skojarzył z tytułem fenomenalnej książki autorstwa Georga
Orwella traktującej o „Wielkim Bracie” i jego systemie totalnej inwigilacji,
jest tego doskonałym przykładem.
Dzieje się też wokół mediów wiele ciekawych wydarzeń, do których zaliczyć
należy wniosek polityków „Totalnej Opozycji” o odwołanie Michała Rachonia
z funkcji prowadzącego program "Woronicza 17" na antenie TVP Info.
Drugą z nich jest wystąpienie Adama Bodnara, który piastując Urząd
Rzecznika Praw Obywatelskich uznał, że rozwój prasy wydawanej przez
samorządy był jednym z czynników, które doprowadziły do kryzysu
niezależnej prasy lokalnej. Wydawane za publiczne pieniądze gazety
głoszące chwałę wójtów i burmistrzów nie spełniają podstawowej,
kontrolnej funkcji prasy, a dodatkowo drenują lokalny rynek reklamowy.
Problem jednak w tym, że pan Adam Bodnar nie wskazał dobrego pomysłu na
to, w jaki sposób realizować politykę informacyjną samorządu i jak zastąpić
propagandę informacją o działaniu samorządu. Prace nad takim
rozwiązaniem zaplanowało stowarzyszenie „Wolny Elbląg” już w roku 2014.
Miesięcznik Elblog.pl zainicjował swoje istnienie w końcu roku 2016, jednym
pilotażowym wydaniem w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy, który dostaliście
Państwo do skrzynek pocztowych. Drugie wydanie miało miejsce dopiero
w połowie roku 2017 i uległo metamorfozie – zmieniło się logo, szata
graﬁczna i po raz pierwszy zaczęliśmy wprowadzać jedno z głównych zadań

jakie sobie postawiliśmy- postanowiliśmy tworzyć informator miejski
mówiący o kulturze, nauce, sporcie, ale i o politycznym życiu miasta.
Kolejne kilka miesięcy doświadczeń spowodowało nawiązanie współpracy ze
służbami informacyjnymi Prezydenta Elbląga, Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid ” czy Elbląską Orkiestrą Kameralną. W lutym tego roku po raz
kolejny wstrzymaliśmy druk wydania papierowego. Pierwszym z powodów
owego stanu był stan zdrowia Kazimierza Falkiewicza - Redaktora
Naczelnego, drugim konieczność przeorganizowania formuły wydawnictwa
i wprowadzenie do niego drugiego ważnego elementu – elementu kontroli
działań samorządu i wypracowanie formy, w której każdy uczestnik życia
politycznego naszego miasta będzie mógł nie tylko przeczytać wypowiedzi
innych, ale co ważniejsze, przedstawić własną opinię na temat Elbląga i jego
spraw.
Na łamy naszego czasopisma zaprosiliśmy Radę Miasta - organ powołany do
kontroli działań Prezydenta z istoty samorządu. Niestety, oferta złożona
przez operatora reklamowego naszego miesięcznika na ręce pana Marka
Pruszaka nie została przyjęta. W związku z tym zdecydowaliśmy o złożeniu
oferty imiennej każdemu z radnych i obecnie toczą się rozmowy w sprawie
formuły takiej współpracy, niestety już bez udziału radnych Prawa
i Sprawiedliwości, którzy złożonej oferty nie przyjęli. Jak widać, partia
sprawująca władzę pokłada wielkie nadzieje w Jacku Kurskim i nowej misji
mediów publicznych oraz „specjalistach od wizerunku”, do których pana
Michała Rachonia możemy chyba śmiało zaliczyć.
Dnia 14 maja 2018 spośród składu osobowego „Wolnego Elbląga” powołane
zostało małe trzyosobowe stowarzyszenie „Elblog.pl”, którego jedynym
zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania naszego wydawnictwa
w formule ciekawej i pożytecznej dla czytelnika.
Dnia 17 maja 2018 r w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Elblągu złożony
został wniosek o zmianę treści wpisu numer 305 w rejestrze dzienników
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i czasopism polegającym na zmianie wydawcy i powołujący na stanowisko W maju na nasze łamy zaprosiliśmy posłów, senatorów i eurodeputowanych,
których biura poselskie goszczą w naszym mieście. Do stałej współpracy
Redaktora Naczelnego Mariusza Lewandowskiego.
zaprosimy też wojewodę i marszałka województwa oraz instytucje gminy
Owa trzydniowa nieaktywność portalu wynikała zatem z faktu, że zmienił się i powiatu. Instytucje te korzystać muszą rzecz jasna z pewnych ograniczeń co
Wydawca i Redaktor Naczelny, a nie zostały o tym powiadomione organy do przestrzeni, by nie zamienić naszego czasopisma w nudny zbiór
rejestrowe, a więc niezgodne z prawem prasowym byłoby publikowanie nieskładnych wypowiedzi, ale też i po to, by pozostała nam przestrzeń dla
w tym czasie publikacji prasowych, za których treść nikt nie ponosiłby instytucji kultury i klubów sportowych, szczególnie tych młodzieżowych
i dziecięcych. Będziemy pisać o tych z nas, którzy z Elbląga wyjechali
odpowiedzialności prawnej przed czytelnikami.
i osiągają sukcesy pod obcym niebem, ale i o tych, którzy sukcesy osiągają na
Nowe stowarzyszenie nie będzie podejmowało żadnej aktywności naszej ziemi. Zamierzamy też zmienić się w dwutygodnik, a nakład każdej
politycznej i jego zadaniem pozostaje dbałość o to, by wszystkie instytucje z edycji zwiększyć do dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Zadaniem redakcji
samorządu i spółki miejskie oraz instytucje samorządu miasta, powiatu i będzie nadal to by, jak dotąd, gazetka nasza niosła informacje i reﬂeksję nad
województwa umiały dotrzeć do mieszkańców Elbląga z informacją o swoich tym, co się od 1984 r zmieniło i co zrobić by wizja medialnej manipulacji
działaniach, ale też o to by to elblążanie pokazywali, co im w działaniu tych przedstawiona przez Orwella nie stała się rzeczywistością- przynajmniej
nie w Elblągu.
instytucji nie odpowiada.

Śmieciowa sprawa
najprawdopodobniej nawet radni Prawa i Sprawiedliwości nie mieli czasu
spojrzeć w Plan Morawieckiego. No cóż, jak widać pracowitości nie starcza
na lekturę blisko 150-stronicowego wydania owego planu, a być może radni
uważają, że ich rolą jest pisać a nie czytać. I tak oto upadek czytelnictwa
sprawia, że śmieciowa sesja cudów stała się faktem z dziedziny fantastyki
gospodarki surrealistycznej, której zapewne nie powstydziłby się ani
Salvadore Dali ani sam Pablo Picasso.
Do tej pory kontenery przywoziły z Chin do Polski tanie i często "zhakowane"
produkty wystawiane potem za przysłowiowe 5 zł na półkach sklepików
niemal kolonialnych, a do Państwa Środka zabierały śmieci. Śmieci te były
pracowitymi rękami Chińczyków segregowane i w znacznej mierze wracały
do Europy właśnie w formie zabawek jednorazowego użytku czy często
potwornie tandetnych upominków. Ale poziom segregacji w Europie rośnie
szczególnie po doświadczeniach Włoch, gdzie strajk służb oczyszczania zalał
wiele miast pokładami niesegregowanych odpadów. Tak wiec powoli, ale
nieubłaganie tysiące ton śmieci wiezionych do naszych skośnookich braci
przestały być magazynem surowca, a stawały się tym, czym je nazywaliśmy –
śmieciami. A skoro dla racjonalnie myślących polityków Chińskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej w śmieciach kończy się interes to szybko
Co łączy nudną sesję Rady Miejskiej w Elblągu z ekologicznym festynem, przestawili swoje gospodarcze preferencje i od początku 2018 r. kontenerów
jaki zorganizował Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów dla Elblążan? z odpadkami już nie przyjmują.
Sprawa chińskiego rynku recyklingowego...
Unia Europejska nad podziw szybko zareagowała, nauczona zapewne
XXXIV sesja Rady była kolejną sesją cudów i przypominała swoim przebiegiem doświadczeniami owych włoskich miast i natychmiast wymusiła podniesienie
tę, która odbyła się tuż przed Referendum, po którym tamtej Rady już nie cen składowania odpadów nieposegregowanych zmuszając tym samym do
było. Można by sobie z radnych Prawa i Sprawiedliwości pożartować i pokazać takich samych podwyżek rządy państw członkowskich. Polska opłaty
jak stali się w swej pysze podobni do swoich poprzedników, ale dziś zajmijmy podniosła i właśnie na ostatniej sesji przegłosowano podwyższenie opłat za
się jednym chyba najważniejszym dla nas wszystkim aspektem śmieciowym przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów by tenże zakład
bo rzecz właśnie śmieci dotyczy.
budżetowy ową zwiększoną opłatę zyskał.
Na sesji padły pod adresem radnych ostre słowa krytyki bo na sali, gdzie
powinna gościć rozwaga i konsekwencja, dał się poczuć wiatr szaleństwa, Niestety, wiatr szaleństwa zawiał i w tym miejscu ów logiczny ciąg zdarzeń
który mąci umysły rozsądnych na pozór ludzi.
zmienił się w piramidalną głupotę, której nikt się nie spodziewał – pan Janusz
Hajdukowski uznał, że nie można w dalszym ciągu drenować kieszeni
Najwyraźniej ów szaleńczy powiew widać właśnie w sprawie śmieci, bo, mieszkańców i wraz z pozostałymi radnymi Prawa i Sprawiedliwości zrobił
ponieważ.... Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów niestety nie zabrał głosu rzecz szaloną – zagłosował przeciwko podniesieniu cen odbioru odpadów na
na sesji Rady Miejskiej, a szkoda bo podczas XI-tych już Dni Recyklingu bardzo mieszkańców. Dlaczego owo rozsądne politycznie głosowania nazywam
szybko wyjaśnił, skąd wziął się problem.
szalonym? Jeśli uznamy, że zapowiedziana w ramach programy Elblążanin
Plus obniżka cen biletów komunikacji miejskiej ma zwiększyć ilość
Przez całe lata Chiny były ogromnym odbiorcą śmieci z całej bez mała Europy mieszkańców z jej uroków korzystających to w konsekwencji trzeba uznać,
i z wrzucanych do kontenerów odpadków uczyniły materiał do produkcji że nie podwyższanie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych ma
tanich tworzyw sztucznych, za które następnie płacimy w chińskich stanowić zachętę do tego by ich nie segregować....
supermarketach. Tak na marginesie warto przy okazji wspomnieć, że Tym razem wiatr szaleństwa, jaki powiał na sali sesyjnej ma już zapach
w Elblągu powstał kolejny sklep z tanimi produktami z Chin i jest to już bodaj gnijących na hałdzie stert śmieci. I wbrew opinii radnych Prawa
siódmy taki sklep. Za chwilę może się okazać, że w Elblągu pozostaną trzy i Sprawiedliwości zapłacimy za nie w trójnasób.
rodzaje sklepów – Biedronki, Lidle i supermarkety chińskie, bo komisja Po pierwsze, jako mieszkańcy Elbląga i tak będziemy zmuszeni do
gospodarki Rady Miejskiej jest od wielu lat tak bardzo zajęta swoimi subsydiowania zakładu komunalnego zajmującego się odbiorem śmieci,
obradami, że wcale nie dostrzega, że PSS "Społem" jest ﬁrmą zwijającą swoje płacąc jego pracownikom za segregację odpadów. Płace rosną wiec i koszty
sklepy, a coraz większe zagrożenie dla sklepikarzy stanowi sieć sklepów dla tego zakładu będą rosły, a ponieważ praca przy odpadach nie pachnie,
"Borys”, która swoimi podatkami zasila kasę Kwidzyna.
wynagrodzenie za nią musi rekompensować dodatkowe zakupy mydła
szamponu i perfum, bo chyba nikt z nas nie zechce podróżować w autobusach
Jak widać, w Elblągu radni nie słyszeli o tak skomplikowanych pojęciach jak i tramwajach w towarzystwie ludzi pachnących jak nasze śmietniki.
rachunek ciągniony czy gospodarka dobra wspólnego, co pokazuje, że Po drugie zapłacimy gruntami, które w sposób nieunikniony będziemy
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musieli, jako członkowie gminy pod hałdy ze śmieciami przeznaczyć. A że
można by było przeznaczyć je pod inwestycje i sprzedać po cenie
dziesięciokrotnie wyższej od tej jaka obowiązuje, dziś pan Janusz
Hajdukowski już zapomniał. Na marginesie, chyba warto by było na koszt
Gminy zafundować radnym tabletki słynnego ze skuteczności specyﬁku na
poprawę pamięci, którego nazwy nie przytoczę by nie czynić mu
kryptoreklamy. Niestety, w sprawie śmieci ani panu Hajdukowskiemu ani
panu Lecykowi, który badał sprawę śmieci wraz z komisją, którą kierował,
reklamy zrobić się nie da, ponieważ w efekcie długich i ciężkich prac komisji
zrobiono głupotę tak piramidalną, że jej skutki dla przyszłych pokoleń mogą
mieć rozmiary wszystkich egipskich piramid wraz z pilnującym ich Sﬁnksem.
I za głupią decyzję radnych Prawa i Sprawiedliwości zapłacimy po raz trzeci
w przyszłości, bo to nasze dzieci żyć będą w mieście, gdzie śmieci się wywozi
i plantuje zamiast je segregować i sprzedawać.

Społeczeństwo
Apele o segregowanie śmieci odniosą skutek tylko w jednym wypadku – gdy
elblążanie będą mogli skutki niesegregowania odpadów zobaczyć
w rachunkach czynszowych, jakie płacą co miesiąc i gdy segregacja będzie im
się opłacać.
Tylko, że skoro owego prostego mechanizmu nie rozumieją radni Prawa
i Sprawiedliwości to ich kampania wyborcza będzie śmierdziała szaleństwem
jak rozkładające się na pryzmie nieposegregowane odpadki.

Co zatem należy zrobić? Rozwiązanie jest proste – trzeba jak najszybciej całe
miasto wyposażyć w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i wprowadzić
rozliczenie odpadów w ramach danej spółdzielni mieszkaniowej właśnie po
to, by jej mieszkańcy chcieli odpady segregować po to, by nie podwyższano
im opłat czynszowych. Każdy nauczyciel wie, czym jest kij a czym
marchewka i tylko wypada zapłakać, że w Radzie, której przewodniczy
Jedna z elbląskich ﬁrma pracuje od lat nad pirolizą, czyli czymś, co w skrócie nauczyciel, pan Marek Pruszak zabrakło reﬂeksji i zrozumienia, że dobry
można nazwać procesem katalitycznego spalania śmieci. Proces uzyskiwania nauczyciel nagradza za zachowania prospołeczne, a gani za zachowania
pozwolenia na przemysłowe wykorzystanie takiej instalacji trwa w Gminie antyspołeczne.
Elbląg. Tyle, że o ile cena odbioru odpadów niesegregowanych będzie nadal
tak niska to instalacje te będą spalały śmieci z Gdańska czy Olsztyna, a nasze
będą składowane bez segregacji, bo niestety same apele o segregowanie Moim zdaniem po tym głosowaniu wszystkim radnym Prawa i Sprawiedliwości
śmieci wywieszane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe na naszych klatkach nie warto pokazać żółtą kartkę, bo niestety kolejnego referendum w sprawie ich
odwołania przeprowadzić nie można. Zresztą na kolejnej sesji radni mogą
pomogą.
Szkoda, że kierując ową szalenie poważną komisją do spraw śmieci, pan swoją decyzję zmienić, bo, jak wiemy, dobry nauczyciel daje uczniowi
Zenon Lecyk nie przeszedł się po klatkach schodowych np. SM "Zakrzewo”, możliwość poprawy złej oceny. Tyle że za kilka miesięcy mamy wybory,
która ostrzega, że w wypadku, gdy śmietniki na odpady zmieszane zawierać a wtedy może się okazać, że śmierdzący śmieciami wiatr szaleństwa zmieni
będą "frakcje podlegające segregacji" to Spółdzielnia będzie zmuszona się w puste, jak głowy niektórych radnych, urny wyborcze.
podnieść czynsze.

ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE
Fast - Nowoczesne Biuro Tłumaczeń

Naszą myślą przewodnią jest zadowolenie klienta
z naszych usług.

Nasza ﬁrma jest stosunkowo młoda- istniejemy na elbląskim rynku
tłumaczeń nieco od ponad roku. Przez ten czas zdobyliśmy
grono stałych klientów.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku

FAST to po prostu:
ź
ź
ź
ź

Fachowo – tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
Atrakcyjnie – wszystkie języki europejskie i pozaeuropejskie
Szybko – dokumenty urzędowe zwykle tłumaczone są w ciągu 1-2 dni roboczych
Tanio – ceny niższe od tych, które oferują internetowe biura tłumaczeń

Punkt przyjmowania zleceń:
ul. Czerwonego Krzyża 2
(siedziba Stowarzyszenia „Wolny Elbląg”)
Telefon stacjonarny 55 235 14 20
Telefon komórkowy 510 787 066

Społeczeństwo
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GALERIA: Śmieciowa sprawa

GALERIA: Komunie 2018 r.

Sport
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Słonikowy Dzień Dziecka z Concordią
piłkarski slalom, strzały na bramkę, turbo kozak, ale także chodzenie na
szczudłach, kręgle czy rzut podkową. Zabawy prowadzić będą trenerzy
Concordii.
- Za każdą zaliczoną konkurencję dziecko otrzymywać będzie określoną
liczbę żetonów – tzw. Słoniki, które później będzie mogło wymienić
w festynowym sklepiku na cenne nagrody. Będą to m.in. koszulki, smycze,
opaski na rękę, słuchawki do telefonu, worki na obuwie, piłki czy słodycze –
wylicza Marek Burkhardt, dyrektor MMKS Concordia.
Festyn pod nazwą „Słonikowy Dzień Dziecka z Concordią” odbędzie się
w niedzielę, 3 czerwca w godzinach od 12 do 15 na terenie stadionu przy
ul. Krakusa (wejście na obiekt możliwe będzie z dwóch stron - od ul. Krakusa
i od ul. Brzeskiej).
Oprócz wspaniałych konkurencji na wszystkie dzieci czekać będą dodatkowe
atrakcje. Na zakolach płyty boiska powstanie duża strefa zabaw, którą
wypełnią olbrzymie dmuchańce. Dzieciaki, za zdobyte w konkurencjach
Słoniki, będą mogły bawić się m.in. na 20-metrowym torze przeszkód
komandosa, poskakać na dmuchanym statku, rekinie gigancie, czy w giga
akwarium (wszystkie dmuchańce są certyﬁkowane i w pełni bezpieczne).
Najmłodszych bawić będą szczudlarze, którzy będą wykonywać bańki
mydlane i modelować balony. Każde chętne dziecko będzie też mogło
pomalować twarz na specjalnym stoisku.
A to nadal nie koniec. Na stadionowym parkingu od strony ul. Brzeskiej
powstanie strefa bezpieczeństwa, w której odbywać się będą pokazy służb
mundurowych. Swój sprzęt, pojazdy i wyposażenie zademonstruje Komenda
Miejska Policji w Elblągu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu. Ponadto odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na zgłodniałych czekać będzie strefa gastronomiczna z gorącym jedzeniem
i napojami.
Rodzicu już dziś zaplanuj dla swojego dziecka 3 czerwca! W tym dniu na
Twoje dziecko czeka wspaniała zabawa i wiele atrakcji podczas Słonikowego
Dnia Dziecka z Concordią!

Takiej zabawy jeszcze nie było!
Spędź Słonikowy Dzień Dziecka z Concordią.
Przez wiele lat, 1 czerwca w Elblągu odbywały się pamiętne festyny z
okazji Dnia Dziecka, które organizowali harcerze. Niestety w zeszłym
roku wydarzenie pod nazwą „W krainie króla Piegusa” przeszło do
historii. Najmłodsi elblążanie w tym roku nie muszą się jednak martwić, o
to, że nie będą mieli gdzie spędzić swojego święta. Bardzo duże
wydarzenie z okazji Dnia Dziecka organizuje 3 czerwca Miejski
Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia”. W dużej części będzie ono
nawiązywało do mile wspominanego przez wielu mieszkańców „Piegusa”.
- Wszyscy pamiętamy, jak fajnie bawiły się co roku 1 czerwca nasze dzieci na
harcerskim „Piegusie”. Szkoda, że ta impreza nie jest już kontynuowana. Nie
chcemy, by w tym roku najmłodsi elblążanie nudzili się w dniu swojego
święta. Postanowiliśmy więc, że nasz klub stanie na wysokości zadania
i zorganizuje duży festyn dla dzieci z całego miasta, który w dużej mierze
nawiązywać będzie do „Piegusa” - przyznaje Mirosław Pelc, prezes MMKS
Concordia.
Organizowany przez Concordię, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Elblągu festyn, będzie opierał się na przygotowanych dla dzieci
konkurencjach związanych z aktywnością ruchową. Większość z nich
tematycznie związana będzie z piłką nożną. Konkurencje, które odbędą się
na murawie stadionu przy ul. Krakusa, przeznaczone będą dla dzieci w wieku
od 2 do 13 lat. Będą to m.in. mecz w bubble football, żonglerka piłką,

Społeczeństwo
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W imię Róży

Kto z nas nie lubi zapachu, jaki roztaczają czerwono-żółte róże? Zapewne
niewielu. A kto z nas jej nie zna przynajmniej z fenomenalnej adaptacji
ﬁlmowej słynnej powieści Umberto Eco „Imię róży”?
I kto z nas nie ronił łez nad miłością Małego Księcia, który doznał pierwszego
miłosnego zawodu dowiadując się, że na świecie są miliony Róż? No i kto z nas
nie wie, że: „nie ma róży bez kolców” i że: „nie szkoda róż, gdy płoną lasy…”
Opowieść, którą dziś Państwu przytoczymy to opowieść o Róży i kolcach, ale
i pożarze, który strawił pół świata i jak widać do dziś rani ludzkie dusze.
Rosemaria to imię róży i Marii. Jego pochodzenie wiąże się z Niemcami
i Szwecją, nie ma więc nic dziwnego, że było to imię popularne w Prusach
Wschodnich, których perłą był Elbing. I do czasów Prus Wschodnich wracamy,
bo opowieść dotyczy kobiety, która jak mało kto w Elblągu łączy w swoim
życiorysie żywioł polski i niemiecki, reminiscencje II Wojny Światowej
i czasów Stalinizmu.
Maria Róża (bo tak owo piękne imię przekładamy na język polski) jest
owocem miłości mieszanej polsko-niemieckiej pary jej dziadków. Polki to
podobno najpiękniejsze kobiety w tej części galaktyki i fakt ten nie mógł
umknąć Prusakom, którzy doceniali ich urodę żywiołowość i pracowitość.
W XVIII wieku, gdy Polski nie było na mapie Europy, wszyscy „byliśmy”
Prusakami, Austriakami lub Rosjanami – przynajmniej w ewidencji zaborców.
Babcia Marii Róży miała na imię Marta i była z pochodzenia Polką, ale wyszła
za obywatela Prus i jak na przykładną obywatelkę owego uporządkowanego
ręką „Żelaznego Kanclerza” kraju prowadziła przykładne życie matki i żony.
Owocem owego przykładnego życia była nie tylko córka i wnuczka, ale
i całkiem spory majątek w postaci nieruchomości, która stała do roku 1953 na
obecnej ulicy Traugutta pod numerem siedemdziesiątym. Mąż Marty był
masarzem, nic więc dziwnego, że właśnie z masarskiej produkcji majątek ów
powstał i nic bardziej naturalnego, że łącząc dom i pracę na działce gdzie dziś
stoją samochody mieszkańców okolicznych domów, powstała masarnia.
Wojna, pokój czy komuna – człowiek jeść musi.
Zakład przetrwał, zatem II Wojnę Światową, chociaż nie przetrwali jej jego
właściciele. Dnia drugiego marca roku pańskiego 1945 ojciec, dziadek
i matka Marii Róży zdali raport ze swego życia, do czego bezspornie
przyczynili się bohaterscy wyzwoliciele Festung Elbing, których prochy być
może spoczywają do dziś pod murawą cmentarza na ulicy Agrykola. Ziemia,
po której stąpamy skrywa ciała oﬁar i oprawców, a Bóg uciszył ich spory
zielenią trawy i milczeniem nagrobków.
Ale o pomstę do nieba nadal woła niesprawiedliwość, jaka spotkała samą
Marię Różę. W dacie śmierci rodziców i dziadka mała Różyczka miała
zaledwie dwa lata, a jedyną opiekę zapewniała jej babcia Marta. Obie
kobiety uzyskały obywatelstwo polskie i zostały w miejscu, w którym spędziły
całe swoje życie. Ale w roku 1951 Marta oddała ducha Bogu a mała,
ośmioletnia Maria Róża poszła w świat pod opiekę dalekich krewnych na wieś
pod Starym Dzierzgoniem. Pracownicy Urzędu Miasta Elbląga nieruchomość,
jaką pozostawiła nieboszczka Marta zaplombowaliby by czekała na
pełnoletniość spadkobierczyni. Niestety, coś w owej kurateli poszło nie tak,
w efekcie czego w roku 1952 szabrownicy wynieśli całe wyposażenie domu
i zakładu dewastując przy tym budynek takim stopniu, że w roku 1953
nieruchomość rozebrano.

Maria Róża wróciła do Elbląga, jako 16-letnia panna na wydaniu i już w roku
1961 jako pełnoletnia spadkobierczyni swojej zmarłej babci zaczyna starać
się o odzyskanie sporego majątku, jaki po zmarłej odziedziczyła. Od roku
1961 upłynęło 57 lat. Maria Róża jest dziś emerytką – jej emerytura wynosi
nieco ponad tysiąc złotych, bo przez owe 57 lat nie udało się jej odzyskać
majątku, który ukradł jej Dekret Bieruta i złodziejskie prawa, jakie Polska
wprowadziła.
Wyrok, jaki w roku 2011 wydała w imieniu Rzeczypospolitej Sędzia Sądu
Okręgowego w Elblągu Dorota Ziętara to nic innego niż zwykłe złodziejstwo
w majestacie prawa ale, co dziwniejsze, owo złodziejstwo oczywiście
łamiące święte i naturalne prawo własności okazało się zgodne z polskim
prawem, co potwierdzili w tym samym roku Sędziowie Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku Roman Kowalkowski, Marek Machnij i Monika Koba.
Wielu z nas z uwagą śledzi prace Komisji Reprywatyzacyjnej, którą kieruje
Patryk, Jaki. Problem jednak w tym, że owa Komisja zajmuje się Warszawą,
a jak wiadomo z Warszawy do Elbląga mamy niEco mniej niż 300 kilometrów.
Światło pokonuje taki dystans w jedną tysięczną sekundy, ale szansa by
sprawiedliwość zwróciła Marii Róży to, co wypracowali jej dziadkowie
i rodzice jest odległą od Elbląga o całe lata świetlne.
Służby prawne Prezydentów Elbląga (ilu ich było przez 57 lat?) występowały
w interesie Gminy, ale łamały w ten sposób prawo naturalne. W tej sprawie
jest jasne i bezsporne, że dzisiejsza emerytka jest jedyną spadkobierczynią
majątku, który przejęła Gmina i że przez ponad pół wieku tuła się po
sublokatorkach zamiast być, jak Bóg przykazał, właścicielką sporej parceli
i nieruchomości w centrum naszego pięknego miasta.
Na przełomie roku 2012 i 2013 krewna ówczesnego wiceprezydenta Elbląga
Tomasza Lewandowskiego uzyskała tytuł własności do stumetrowego
mieszkania należącego uprzednio do zasobów Zarządu Budynków
Komunalnych. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
uznane zostało przez polską prokuraturę i sądy za nieuzasadnione, a protesty
ówczesnego Prezydenta Elbląga - obecnego posła Jerzego Wilka oddalono.
Dystans, jaki dzieli owo mieszkanie od działki, która należała do śp. Marty to
kilkaset metrów i pięć minut spaceru.
Ale tak naprawdę to bezmiar niesprawiedliwości i przykład, że żyjemy
w kraju, w którym prawo jest prawem złodzieja a sprawiedliwość to
sprawiedliwość pięści.
Czy trzynastu radnych Prawa i Sprawiedliwości zajmie się ową kwestią
i naprawi bezprawie, którego oﬁara jest już daleko poza granicami swoich
możliwości i z każdym dniem coraz bliżej jej do spotkania ze
sprawiedliwością ostateczną?
Czy Prezydent Elbląga zostanie zobowiązany do zawarcia z emerytką ugody,
która wynagrodzi jej 57 letnią tułaczkę? I jaka kwota może tak głęboką
krzywdę wynagrodzić? Czym jest Polska bez sprawnego sądownictwa i czy
godzi się okradać ludzi z ich majątku nie warto pytać – przykład Marii Róży
pokazuje to aż nazbyt dobrze.

Zdjęcie odtworzyła pracownia CSE ŚWIATOWID
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Pomniki umierają stojąc

Społeczeństwo
O wyborach trochę tak a trochę nie
Po konferencji prasowej Jerzego Wilka pojawił się ciekawy artykuł na portalu
Elblag24 na wyrost nazwany Analizą. Trochę jest w nim tez zabawnych rodem
niemal z piaskownicy, a trochę rzeczy mądrych i jak to bywa – jest w nim sporo
przemilczeń.
Pierwsze niezbyt trafne przemyślenie autora to to, że Poseł Jerzy Wilk wolałby zostać
w parlamencie. Jak widać autor tekstu nie bierze na bieżąco udziału w życiu
dziennikarskim miasta bo wiedziałby, że Jerzy Wilk nie jest typem celebryty
rozdającego na prawo i lewo uśmiechy uśmieszki i umizgi. Znakiem ﬁrmowym tego
parlamentarzysty jest pracowitość i upór. Co ważniejsze, z wypowiedzi pana posła
można wyczytać przed jak trudnym zadaniem go postawiono i jak groźnym dla niego
przeciwnikiem jest Witold Wróblewski.

Pomnik - pamięć zbiorowa, przestrzeń publiczna w mieście. Miasto żywe
pamięcią stoi i pomnikami – można w jakiś sposób podsumować blisko pięć tysięcy
lat kultury rzeźbionej dłutem i skroplonej potem rzeźbiarza. Co może dorównać
dumie artysty, którego dłonie wykonały coś, co zachwyca widza i co może jego
dumę złamać bardziej niż widok dzieła, które umiera stojąc?
Pomnik Odrodzenia Polski umiera. Umiera w ciszy i powoli staje się nikomu
niepotrzebnym zbiorowiskiem surowców wtórnych, które za lat kilka ktoś pewnie
postanowi poddać recyklingowi za pomocą młotów udarowych czy palników
acetylenowo- tlenowych.
Niewielu z nas pamięta czasy, gdy połyskujący w słońcu mosiężny korpus był dumą
klasy robotniczej jednego z bardziej znanych ośrodków przemysłu ciężkiego w kraju,
a „Zamech” był znakiem nie tylko dobrej roboty, ale i eksportowym liderem
socjalistycznej gospodarki planowej. Od roku 1972 mija czterdzieści sześć lat.
Nietrudno zatem wyliczyć, że już za 4 lata czeka nas okrągła 50 rocznica jego
powstania. Czy pomnik dotrwa do owej okrągłej rocznicy nie wie nikt, wszak w kraju
szaleje dekomunizacja i dekomunizujemy wszystko i wszystkich.
Pytanie, jakie wiąże się z dziełem mgr inż. arch. Barbary Bielec, Mari Rekszys,
inż. Jana Sieka i inż. Lucjana Sadusia jest jednak zupełne inne – czy dekomunizując
pamięć nie tracimy jednej z podstawowych wartości człowieczeństwa – pamięci
o poprzednikach?
Miecze spod Grunwaldu warto pamiętać? Elbing albo Ilﬁng jak nazwa naszego miasta
mogła brzmieć w średniowieczu wystawił wszak najliczniejszy zbrojny poczet
rycerzy, którymi dowodził Ulrich von Jungingen Wielki Mistrz Zakonu Szpitala
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Owe miecze są więc
symbolem porażki miasta w starciu z Władysławem Jagiełłą.
Orzeł Piastów jeszcze niekoronowany, ale jakże potężny i dostojny. Czy jest wart by
go zachować czy może raczej zrobić to, co nie udało się zaborcom i wykreślić go
z pamięci narodu?
Sojusz robotniczo-chłopski? Wielu z czytelników pewnie powie, że to frazes rodem
z Kominternowskiej propagandy Berii.
„Wyzwolenie Elbląga” przez Armię Czerwoną w obliczu skrzętnie ukrywanej fali
gwałtów na niemieckich kobietach?
Jaką wartość ma ten niemal pięćdziesięcioletni pomnik dziś?
A jednak jest w nim coś, co jest warte szacunku i pamięci – praca. Pamięć zbiorowa
to coś, nad czymś trzeba pracować. Naród, który traci pamięć ginie, ale naród, który
nie szanuje pracy i o niej nie pamięta ginie równie szybko, a może i szybciej niż ten
dotknięty niepamięcią.
Stojąc przy tym zapomnianym przez ludzi i zdewastowanym przez czas kolosie nie
sposób nie widzieć ogromu ciężkiej pracy, jaka została w jego wykonanie włożona.
Sam pomnik ma rozmiary średniej wielkości kutra i jest zespolony ręczną pracą setek
spawaczy i szliﬁerzy.
Polska w roku 1989 stała się krajem i rajem dzikiego kapitalizmu. Wyzysk pracownika
przez pracodawcę stał się nie tylko namacalnym faktem gospodarczym, ale cnotą
i powodem do chluby. Etos ciężkiej pracy zastąpił etos sprzedawcy tureckich skór,
który na polowym łóżku dorobił się mercedesa i willi za miastem. Ale w Polsce pojawił
się i inny rodzaj biznesmenów – rekiny robiące biznes na własnych bankructwach,
przy okazji których oczywiście nie regulowali ani wynagrodzeń ani składek na
horrendalnie w Polsce wysokie ubezpieczenia społeczne.
Zawodowi Prezesi od „lewo tek” i „lewizn” zastąpili lewicową myśl społeczną
i niemal dwie dekady Polska była krajem jawnego bezprawia. Przykład warszawskiej
afery reprywatyzacyjnej przypomina jak się zarabiało miliony na paru sfałszowanych
podpisach i paru kawach wręczonych odpowiedniej kancelistce odpowiedniego
wydziału. I jest w owym stołecznym nieszczęściu Piotr Ikonowicz – prawdziwa ikona
lewicowej myśli społecznej nieustępliwy w obronie eksmitowanych lokatorów.
I tak jak w zapomnienie poszedł etos dobrej pracy, tak powoli odpływał z naszej
pamięci Pomnik Odrodzenia. Ktoś pomalował kolosa zieloną farbą, która wtapia się
w otaczającą zieleń i jest już niemal pewne, że nie zabłyśnie blaskiem mosiądzu, na
który padają pierwsze promienie wschodzącego słońca.
Od czasu do czasu pod pomnikiem pojawia się Janusz Nowak i składa kwiaty w hołdzie
pracy przed pomnikiem ciężką pracą stworzonym. Szkoda że tylko on..

Jerzy Wilk jest jedną z ikon Prawa i Sprawiedliwości i gdyby zechciał pobawić się
w celebrytę to zapewne już byłby w ścisłym kierownictwie partii, ale patrząc na jego
pracę nie sposób nie docenić faktu, że pracuje na rzecz innych i że zajmuje pozycję
mentora pracującego na sukces zespołu, a nie na własną popularność.
I paradoksalnie właśnie owa pracowitość dała mu sukces w roku 2013 gdy pokonał
w bardzo zażartej i brutalnej kampanii wyborczej poseł Elżbietę Gelert.
Przegrana w roku 2014 była dla pana posła zaskoczeniem chyba nie mniejszym niż dla
innych – czy była to porażka wymuszona przez wadliwy system wyborczy ? Nie,
ponieważ w drugiej turze wyborów Miejska Komisja Wyborcza liczyła głosy na trzy
sposoby – za pomocą systemu PKW, za pomocą arkusza kalkulacyjnego i za pomocą
arkusza papierowego. Zwycięstwo Witolda Wróblewskiego jest zatem faktem
podobnie jak i to, że owo zwycięstwo było sukcesem „o włos”.
Zupełnym nieporozumieniem jest natomiast twierdzenie, że PiS ma „krótką” ławkę –
w rozmowie po konferencji poseł Jerzy Wilk przyznał ,że miał dwóch konkurentów
ale nazwisk ich podać nie mógł lub nie potraﬁł. Wydaje się wielce prawdopodobne,
że pierwszym z nich był Paweł Kowszyński z ugrupowania Solidarna Polska, natomiast
zupełnym żartem z czytelnika wydaje się wymienienie w kontekście wyborów na
urząd prezydenta miasta kandydatury pana Rafała Trasa. Porównując doświadczenie
samorządowe Witolda Wróblewskiego i Jerzego Wilka można śmiało powiedzieć, że
tam gdzie obaj panowie rozmawiają, młody radny PiS może co najwyżej ołówki
temperować albo parzyć kawę.
Słuszna jest natomiast krytyka Michała Missana, który w swojej wypowiedzi założył,
że w drugiej turze wyborów spotka się kandydat PiS i kandydat Platformy
Obywatelskiej. Owa prognoza może się sprawdzić o ile do II tury dojdzie. Problem
jednak w tym, że o ile Zjednoczona Prawica jest monolitem i wystawi jedną listę
koalicyjną, to do drugiej tury zapewne nie dojdzie wcale bo Jerzy Wilk obejmie urząd
już po pierwszym głosowaniu wyborczym.
Prawdziwa analiza to porównanie danych – analizując dane z roku 2014 od razu
widać, że gdyby nie kandydatura Edmunda Szweda i Janusza Nowaka to Witold
Wróblewski wygrałby w pierwszej turze wyborów, zakładając, że wszyscy ci
kandydaci i ich elektorat poparłby listę koalicyjną.
Konsekwentna polityka społeczna Mateusza Morawickiego i światowa koniunktura
gospodarcza dają efekt – gospodarka się rozwija, a bezrobocie spada. Beneﬁcjentem
politycznym tej nad wyraz szczęśliwej korelacji jest oczywiście PiS i nie ma się co
oszukiwać – Jerzy Wilk jest niemal murowanym zwycięzcą kampanii, a wygrać z nim
może tylko kandydat popierany ciężką pracą całej centrolewicowej sceny
politycznej. Ale czy do takiego zjednoczenia może dojść pod przewodnictwem
Michała Missana jest rzeczą raczej wątpliwą, bo jest to polityk zbyt mało w Elblągu
znany. Cezary Balbuza ( Nowoczesna ) jest politykiem jeszcze mniej znanym,
a o ewentualnej kandydaturze pana Kolińskiego z „Partii Razem” możemy mówić
tylko w kategorii pisania scenariusza do skeczu w konwencji dzieł legendarnej
grupy Monty Pythona.
Wygląda zatem na to, że znamy już wszystkich uczestników prezydenckiego wyścigu
i ze sporą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że z tak obsadzonego
peletonu zwycięsko wyskoczy wilczym susem Jerzy Wilk. O ile Michał Missan
zrezygnuje ze swoich ambicji i wesprze Witolda Wróblewskiego, to zapewne
przyciągnie do tak powstałej koalicji cały elektorat nieprzychylny PiS-owi, a wtedy
szala wyborczej frekwencji może dać sukces Witoldowi Wróblewskiemu.
Pewne jest to, że rozprawa wyborcza 2018 r będzie wydarzeniem imponującym ale
jest też pewne, że nie będzie to kampania jakiej doświadczyliśmy w roku 2013. Być
może do Elbląga przyjedzie kontuzjowany Jarosław Kaczyński, ale na spotkanie
z Donaldem Tuskiem raczej nie mamy co liczyć. Nie ma też szans na to by serwis
wyborczy z Elbląga otwierał każde wydanie każdego krajowego serwisu
telewizyjnego i aby połowa miejsc parkingowych na starówce zajęta była przez wozy
transmisyjne. Zapewne na remontowanym obecnie targowisku miejskim nie
spotkamy klubu parlamentarnego PiS ani nie będzie zbyt wielu okazji do spotkań
z liderami obozu zjednoczonej prawicy.
Mariusz Lewandowski
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Elbląg ma być nowoczesnym, przygotowanym na wyzwania przyszłości,
przyjaznym dla mieszkańców i naszych gości miastem. Ma być zarządzany
sprawnie i uczciwie, a przetargi i konkursy mają odbywać się w sposób
przejrzysty. Elbląg ma stać się miastem, którego władze wspomagają
przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, szybko i sprawnie
rozwiązują problemy mieszkańców i nie tolerują marnotrawienia
publicznych pieniędzy oraz łamania prawa.

Sprawy dla Elbląga, które uważam za szczególnie ważne to: budowa
Przekopu i rozwój portu morskiego. Dziś, jeszcze jako poseł Rzeczpospolitej
Polskiej, wciąż unaoczniam problemy Elbląga w polityce centralnej
i przypominam, jak ważną rolę odegra Nasze Miasto i Nasz Region, kiedy
zostaną otwarte na Bałtyk i dzięki temu na bliższą współpracę z sąsiadami
i partnerskimi miastami (np. Skandynawia). Będę też mocno wspierał
projekty budowy mieszkań socjalnych dla młodych ludzi, którzy zawierają
związki małżeńskie. Wykorzystując doświadczenie i kontakty, które
zdobyłem w pracy poselskiej chciałbym marginalizować skutki reformy
administracyjnej i wrócić do aktywnej współpracy Elbląga z Trójmiastem.
Dogodne połączenie komunikacyjne z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem
w powiązaniu z przemyślaną strategią rozwoju może uczynić Nasze Miasto
Sprawy Elbląga i elblążan zawsze były i będą mi bliskie, dlatego atrakcyjnym partnerem dla inwestorów i przedsiębiorców.
postanowiłem ponownie ubiegać się o funkcję Prezydenta Miasta. Jakość
naszego codziennego życia w największym stopniu zależy od jakości W drugiej kadencji nadal będę słuchał Państwa opinii i wdrażał Państwa
samorządu. Uważam, że praca samorządowca nie polega na wykonywaniu pomysły. Dialog społeczny to podstawa sprawnego i skutecznego działania,
wielkiej polityki tylko rozwiązywaniu konkretnych problemów naszej dlatego wiele spraw będę realizował wykorzystując Państwa konstruktywne
lokalnej społeczności.
inicjatywy.

Drodzy Mieszkańcy Elbląga

Jako Prezydent Elbląga podejmowałem odważne, ale skuteczne decyzje,
które przyczyniły się do rozwoju Naszego Miasta. Przypomnę tylko niektóre
z inwestycji, które zrealizowałem w niespełna dwa lata: budowa Centrum
Rekreacji Wodnej, utworzenie oddziału Pulmunologii przy Szpitalu Miejskim.
Obniżyłem czynsze w mieszkaniach komunalnych i ceny biletów komunikacji
miejskiej. Podczas mojej prezydentury nie wzrosły ceny wody i podatków od
nieruchomości, co szczególnie ważne jest dla przedsiębiorców.
Wprowadziłem Kartę Dużej Rodziny i zadbałem o terminowe zakończenie
inwestycji drogowych. Żywo interesowałem się problemami związanymi
z codziennym życiem w mieście i dlatego zawsze byłem dla Państwa dostępny
podczas spotkań otwartych.
Wiem, że przed nami jeszcze sporo pracy, aby Elbląg osiągnął ten poziom,
o którym zawsze marzyliśmy. Jeśli kolejny raz obdarzycie mnie Państwo
zaufaniem, chciałbym zrealizować cele, który sobie postawiłem.

Chciałbym abyście Państwo współrządzili ze mną Elblągiem!
Nie składam Państwu pustych obietnic. Wiem, że przed nami jeszcze sporo
pracy, bo wierzę, że Elbląg osiągnie ten poziom, o którym zawsze
marzyliśmy.
– Trzeba wybrać Jerzego Wilka dla dobrej przyszłości Elbląga, dla dobrej
odbudowy Elbląga. To było kiedyś miasto przemysłowe, a Jerzy Wilk
dotrzymuje słowa i jest człowiekiem honoru -mówił premier Jarosław
Kaczyński podczas wizyty w Elblągu w 2015 roku.

Jerzy Wilk
kandydat Prawa i Sprawiedliwości
na Prezydenta Elbląga.
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CSE „Światowid” zaprasza do tańca!
adresowane do młodych ludzi, którzy z pasją, chęcią i zapałem rozwijają
swoje sportowe zainteresowania taneczne. W trakcie zawodów konkurować
będą pary dziecięce i juniorów, a podczas „Pomostów” także pary dorosłe
z całej Polski. W oba dni zawody rozpoczynają się o godz. 10:00.
- Zawodnicy reprezentują różne kluby taneczne z Polski oraz różny poziom
techniczny i różne kategorie wiekowe – mówią organizatorzy. - Pary
prezentować się będą w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.
Bilety dla publiczności kosztują: na zawody rangi mistrzostw (2 czerwca)
25 zł na trybuny oraz 50 zł za miejsce przy stoliku, a na „Pomosty”
(3 czerwca) 20 zł (trybuny) i 40 zł (stoliki).
Nowocześnie
Młodzi tancerze często odnajdują się w tańcu współczesnym, ponieważ ma
on najmniej ograniczeń, nie trzyma się sztywnych reguł i zasad oraz jest
mieszaniną wielu stylów. W tańcu współczesnym technika nie jest
najważniejsza, liczą się emocje, uczucia i opowiedzenie pewnej historii przy
pomocy ruchów, a ich dopełnieniem jest tu mimika oraz ubiór tancerzy.
Takie formy i wiele innych zobaczyć będzie można w sobotę, 16 czerwca
w CSE „Światowid”, od godziny 9:30. Podczas Ogólnopolskich Konfrontacji
Tanecznych zaprezentują się tancerze w trzech kategoriach wiekowych: do
11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat. Zobaczyć będzie można duety, formacje
i mini formacje, prezentujące się w hip-hopie, tańcu współczesnym oraz
wielu innych formach tańca. Bilety wstępu na Konfrontacje kosztują 10 zł.
Aktywnie
Centrum Tańca „Promyk” każdego dnia oferuje gamę ciekawych zajęć dla
osób w każdym wieku. W ofercie znajdziemy np. kurs tańca towarzyskiego –
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dla najmłodszych
przewidziana jest rytmika, która poprawi koordynację ruchową i zadba
o prawidłową postawę ciała. Dzieci i młodzież mogą zacząć uczyć się tańca
nowoczesnego, uprawiać gimnastykę artystyczną lub wyszaleć się podczas
zajęć Sumba Kids. Dorośli mogą skorzystać z lekcji przygotowujących do
pierwszego tańca na ślubie oraz zadbać o swoje ciało i kondycję na
różnorodnych zajęciach ﬁtness. W ofercie znajdują się takie zajęcia, jak:
Stay ﬁt (trening funkcjonalny), Lady Latino&Bachata, Pilates, Fit ball czy
Stepy. Warto dodać, że w Centrum Tańca „Promyk” prowadzone są
dedykowane zajęcia dla seniorów, którzy również mogą rozpocząć kurs tańca
lub aktywnie spędzić czas.

W pierwszy czerwcowy weekend (2-3 czerwca) Centrum Spotkań
Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na ważne turnieje tańca
towarzyskiego - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Pomosty” oraz
Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Tańców.
A 16 czerwca królować będzie taniec nowoczesny – podczas
Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych będzie można zobaczyć duety,
formacje i miniformacje prezentujące się w hip-hopie, tańcu
współczesnym oraz innych formach tańca.
Towarzysko
Pierwszy weekend czerwca należeć będzie w CSE „Światowid” do tańca
towarzyskiego. W sobotę na parkiecie rywalizować będą dzieci i juniorzy
młodsi o tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski FTS w swoich kategoriach.
Startować będą dzieci w wieku 10-13 lat.
- Cieszymy się, że to właśnie w Elblągu odbywają się te ważne dla młodych
tancerzy zawody – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid”, trener
i sędzia taneczny, prezes Federacji Tańca Sportowego. – Towarzyszą one
Ogólnopolskiemu Turniejowi Tańca Sportowego „Pomosty”, który
organizujemy od kilkunastu lat.
Jak mówi Antoni Czyżyk, w działającym przy „Światowidzie” Centrum Tańca
„Promyk” rozpoczęła się „zmiana pokoleniowa”. - Elbląg to jedno z miast,
które od razu kojarzone jest z tańcem, to właśnie stąd pochodzi wiele
znanych teraz na całym świecie tancerzy, tancerek i par, które swoje
pierwsze kroki stawiali w Elbląskim Klubie Tańca „Jantar” – mówi Antoni
Czyżyk.- Teraz koncentrujemy się na popularyzacji sportowego tańca
towarzyskiego, jego walorów artystycznych i wychowawczych wśród
najmłodszych.
Turnieje organizowane w pierwszych dniach czerwca to wydarzenia
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