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Wybrali „Kierunek Zdrowie”

Wymień piec - skorzystaj z doﬁnansowania

Około 1800 osób wzięło udział w drugiej edycji kampanii
prozdrowotnej dedykowanej grupie mieszkańców Elbląga
60+ pn. „Kierunek: Zdrowie”. Przez 6 tygodni elbląscy
seniorzy uczestniczyli w warsztatach i zajęciach
ruchowych...

Prezydent Elbląga informuje, że w dalszym ciągu można
składać wnioski o doﬁnansowanie do wymiany systemu
ogrzewania. Wnioski można pobrać ze strony
internetowej: www.elblag.eu lub w Urzędzie Miasta przy
ul. Łączności 1...
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Najlepsi sportowcy nagrodzeni
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W hali sportowo – widowiskowej MOSiR przy
Al. Grunwaldzkiej odbyło się Elbląskie Święto Sportu.
Podczas Gali podsumowującej osiągnięcia elbląskich
sportowców w 2017 roku, Prezydent Witold Wróblewski
nagrodził najlepszych zawodników, trenerów, działaczy...

Rozpoczyna się modernizacja Targowiska
Miejskiego
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Teleopieka pilotażowo.Seniorzy czują
się bezpieczniej

Strona: 4

W Elblągu wdrożony został pilotażowy program usług
teleopiekuńczych. Bierze w nim udział 20 mieszkańców
naszego miasta. Adresatami programu teleopieki są osoby,
starsze, niepełnosprawne, ale także przewlekle chore...

Prezydent Witold Wróblewski podpisał z wykonawcą
umowę na pierwszy etap robót związanych z przebudową
Targowiska Miejskiego. Prace powinny zakończyć się
w listopadzie br...

Wiadukt na Zatorze coraz bliżej
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O potrzebie realizacji inwestycji, która poprawi
komunikację pomiędzy dzielnicami miasta rozdzielonymi
torami kolejowymi mówiło się od dawna. Po wielu latach
obietnic realizowana jest budowa wiaduktu i dróg
dojazdowych łączących dzielnicę Zatorze z centrum...

SPOŁECZEŃSTWO
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Referendum

COCO z „Fantazją”

14 kwietnia 2013 r w Elblągu odbyło się najgłośniejsze
referendum w Polsce. Niemal 24 000 Elblążan poszło do urn
referendalnych, z czego ponad 23 000 głosów oddano za
odwołaniem prezydenta Grzegorza Nowaczyka i rady
miejskiej. Głosowanie to poprzedziła...

W kwietniu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zakrzewo” miało miejsce spotkanie zorganizowane przez
panią Alicję Sobecką – Prezes Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych „Fantazja”, które wydaje się być wschodzącą
gwiazdą i beniaminkiem klubów osiedlowych...
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rezydent Elbląga 1990-1994
Jerzy Gburzyński Prezydent
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20 lutego 2018 został pochowany na Cmentarzu
Komunalnym Dębica w Elblągu Józef Gburzyński, od 1990
do 1994 r. radny i prezydent Miasta Elbląga.
W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział: rodzina,
przyjaciele, znajomi, przedstawiciele władz miejskich...

Góra Chrobrego, Gęsia Góra i Basen Miejski –
- niszczenie perełek tworzących miasto.
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Na portalu Elbląg24 znalazła się kolejna publikacja radnej
Marii Koseckiej dotycząca Góry Chrobrego i Bażantarni.
„Nie możemy pozwolić aby dorobek wielu pokoleń elblążan
popadał w ruinę” - pisze radna...

Elbląg gospodarczy

Strona: 8

Problem z rozwojem gospodarczym Elbląga widzimy
wszyscy. Przez całe lata nasze miasto trapiło bezrobocie,
zmuszając co aktywniejszych młodych ludzi do emigracji.
Absolwenci elbląskiej PWSZ-tki dzięki temu, że posiadali
za sobą praktyki studenckie szybko...

SPORT
Ponad pół tysiąca chętnych na Bieg Piekarczyka

Strona: 12

Zapisy na tegoroczną X edycje Elbląskiego Ulicznego Biegu
Piekarczyka idą pełną parą. Na półtora miesiąca do
imprezy na liście startowej znajduje się już ponad pół
tysiąca chętnych, którzy w niedzielę, 3 czerwca, pobiegną
ulicami Elbląga...

GALERIA: TARGI ŚLUBNE
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Wybrali „Kierunek Zdrowie”
nadzieję, że ta wiedza wykorzystywana będzie w codziennym życiu. Tak
wysoka frekwencja utwierdza mnie w przekonaniu, jak potrzebne są takie
spotkania, dlatego postanowiliśmy, że jesienią odbędzie się kolejna edycja
„Kierunku: Zdrowie”, który stał się już dobrze rozpoznawalną lokalną marką
kojarzoną z aktywnymi seniorami. Chciałbym również serdecznie
podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tych spotkań –
współorganizatorom oraz trenerom, którzy prowadzili dla Państwa
różnorodne zajęcia – podkreślał podczas podsumowania kampanii Prezydent
Witold Wróblewski.
Organizatorem kampanii był Witold Wróblewski Prezydent Elbląga,
współorganizatorem Elbląska Rada Seniorów. Projekt został doﬁnansowany
w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.
Około 1800 osób wzięło udział w drugiej edycji kampanii prozdrowotnej
dedykowanej grupie mieszkańców Elbląga 60+ pn. „Kierunek: Zdrowie”.
Przez 6 tygodni elbląscy seniorzy uczestniczyli w warsztatach i zajęciach
ruchowych. Projekt został doﬁnansowany w ramach Funduszu
Społecznego Grupy Żywiec.
Tegoroczny cykl odbywał się pod hasłem „Ruszaj się i ciesz się zdrowiem”.
Podczas sześciu spotkań elbląscy seniorzy mieli okazję uczestniczyć
w zajęciach z tańca, jogi, zumby, aerobicu, gimnastyki codziennej, czy
reﬂeksologii. Dzięki degustacjom przygotowywanym przez uczniów Zespołu
Szkół Gospodarczych uczestnicy spotkań degustować mogli zdrowe przekąski
i poznawali zasady prawidłowego żywienia.
- „Już po raz drugi nasza kampania cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.
Dziękuję za Państwa aktywny udział w przygotowanych zajęciach. Mam

Wymień piec - skorzystaj z doﬁnansowania
lub w Urzędzie Miasta przy ul. Łączności 1 w:
ź Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101);
ź Referacie Ochrony Środowiska – Budynek "B" (pok. 242-244);

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji.
Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta
Elbląg, dostępnym na stronie internetowej http://www.elblag.euw zakładce - MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
ź Pobierz wniosek o dotację: internetowo lub w Urzędzie Miasta.
ź Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi
załącznikami złóż w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu,
Budynek główny "A" (pok. nr 101). Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np.
instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym
wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed wykonaniem.
Prezydent Elbląga informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski
Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury
o doﬁnansowanie do wymiany systemu ogrzewania.
UM.
ź Czekaj na telefon pracownika Referatu Ochrony Środowiska w celu
Wnioski można pobrać ze strony internetowej:
ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz
wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające
www.elblag.eu
rozpoczęcie inwestycji. Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być
ź
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realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji np.
poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie
w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.
zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie
będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!
ź Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji
potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie
ź Po odebraniu podpisanej umowy dotacji - przystęp do realizacji
środków ﬁnansowych na wskazany nr konta lub będzie możliwość odbioru
i n w e s t y c j i ! Pa m i ę t a j ! Po z a k o ń c z e n i u r o b ó t w y m a g a j o d
ich w kasie Urzędu.
wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!
ź Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie
z realizacji zadania wraz z oryginałami faktur/rachunków wystawionych w
terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin
Przystąp i TY do ekologicznej ofensywy!!
ź

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
imprezach organizowanych w celu upowszechniania sportu masowego wśród
mieszkańców, wsparciu ﬁnansowym elbląskich klubów i drużyn seniorskich,
na które przeznaczono w 2017 roku 2,2 mln zł oraz modernizacji bazy
sportowej.
- „Aby możliwy był rozwój sportu kładziemy bardzo duży nacisk na dobrą
i nowoczesną bazę sportową. W grudniu ubiegłego roku oddaliśmy do użytku
jedyny w Polsce północnej i jeden z nielicznych w naszym kraju Tor
wrotkarsko- łyżwiarski „KALBAR”. Inwestycja, która od wielu lat była
oczekiwana przez elblążan została wyróżniona tytułem Sportowy Obiekt
Roku 2017. To jeden z najlepiej ocenianych obiektów w Polsce nie tylko przez
kapitułę konkursu, ale przede wszystkim przez środowisko łyżwiarzy.
W ubiegłym roku zakończyła się także modernizacja budynku zaplecza
sportowego przy ul. Agrykola 8 dla łyżwiarzy i piłkarzy Olimpii Elbląg oraz
przebudowa krytej pływalnia przy ul. Robotniczej. Realizacja tych
wszystkich zadań, których koszt wyniósł ponad 14,7 mln zł. możliwa była
dzięki pozyskanemu doﬁnansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki”
– zaznaczył Prezydent.

W hali sportowo – widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej odbyło się
Elbląskie Święto Sportu. Podczas Gali podsumowującej osiągnięcia
elbląskich sportowców w 2017 roku, Prezydent Witold Wróblewski
nagrodził najlepszych zawodników, trenerów, działaczy oraz rodziców
zaangażowanych w rozwój sportu w naszym mieście
- „Po raz kolejny spotykamy się, aby podsumować miniony rok,
zaprezentować działalność klubów oraz uhonorować najlepszych
sportowców i ludzi wkładających trud w rozwój sportu w naszym mieście.
To nasze wspólne święto. Miniony rok był bardzo udany dla elbląskiego
sportu. Mamy wiele powodów do dumy i radości, których przysporzyli nam
nasi sportowcy. Choć dziś podsumowywać będziemy ubiegłoroczne sukcesy,
to pozwólcie Państwo, że na początku odniosę się już do tych z tego roku. Po
wielu latach bowiem nasze miasto znów miało swoich reprezentantów na
zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. To bardzo duży sukces.
Z dumą i zapartym tchem kibicowaliśmy elbląskim łyżwiarzom – Sebastianowi
Kłosińskiemu i Adrianowi Wielgatowi. Gratuluję im serdecznie udanego
debiutu na najważniejszej sportowej imprezie i życzę dalszych sukcesów.
Jeśli chodzi o rok 2017 to jak Państwo widzieli na ﬁlmie sportowych emocji
nie brakowało. Przeżywaliśmy je między innymi dzięki szczypiornistkom
KRAM START ELBLĄG, które po 17 latach zdobyły brązowy medal Mistrzostw
Polski. ZKS Olimpia Elbląg natomiast na mocnej 5 pozycji w tabeli zakończyła
sezon w II lidze piłkarskiej. W rozpoczynającej się rundzie wiosennej zespół
z pewnością będzie walczyć o kolejny awans. Sukcesy osiągali również
zawodnicy uprawiający dyscypliny indywidualne. Na szczególną uwagę
zasługują wyczyny Roberta i Sebastiana Karasiów, Marcina Trudnowskiego –
wicemistrza świata w pływaniu lodowym, czy 5 miejsce na Mistrzostwach
Świata i Mistrzostwo Polski Juniorów naszego młodego szachisty Igora Janika.
Historyczny sukces wywalczyła również kajakarka Marta Witkowska, która
zajęła 7 miejsce podczas Mistrzostw Świata Juniorów i 4 miejsce
w Mistrzostwach Europy Juniorów. Wieloma medalowymi zdobyczami
w różnych kategoriach wiekowych mogą pochwalić się także inni kajakarze,
bokserzy, piłkarze, łyżwiarze, ciężarowcy, tancerze, judocy, kickboxerzy,
karatecy, szachiści, a także przedstawiciele sportu niepełnosprawnych.
Wszystkim serdecznie gratuluję” – mówił podczas uroczystości Prezydent
Witold Wróblewski.
Prezydent mówił także o najważniejszych działaniach podejmowanych
w celu rozwoju elbląskiego sportu w tym: programach realizowanych dla
dzieci i młodzieży, na które samorząd przeznacza ponad 1,5 mln złotych,

Podczas Gali Prezydent Witold Wróblewski w towarzystwie Pani Ewy
Białkowskiej – szefa wyszkolenia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego,
wręczył najlepszym sportowcom i trenerom nagrody i wyróżnienia za
osiągnięcia sportowe w 2017 roku. Uhonorowani zostali także rodzice, którzy
najbardziej angażują się w rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Wśród
wyróżnionych nagrodą specjalną Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego
była m.in. drużyna KRAM START Elbląg, Jerzy Kuczyński, który w tym roku
świętuje 45-lecie pracy dziennikarskiej oraz odchodzący na emeryturę
Roman Rycke - wieloletni trener łyżwiarzy szybkich Orła Elbląg.
- „Całemu środowisku sportowemu życzę kolejnych awansów i sukcesów.
Jestem przekonany, że nadal będziecie z dumą rozsławiać Elbląg na arenach
krajowych i międzynarodowych. Mieszkańcom, którzy uprawiają sport
amatorski życzę natomiast wytrwałości, radości i satysfakcji z podejmowania
aktywności ﬁzycznej. Jak powiedział kiedyś św. Augustyn – Dopóki walczysz
jesteś zwycięzcom. Tych zwycięstw życzę więc wszystkim jak najwięcej” –
zaznaczył Prezydent.
Sobotnią Galę uświetniły pokazy akrobatyczne TEATRU OCELOT oraz występy
uczestników „The Voice Kids” – 4 Dreamers, Gabrieli Piotrowskiej i Swietłany
Boguskiej.
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Rozpoczyna się modernizacja Targowiska Miejskiego
- Dziękuję za zaufanie, nasza ﬁrma będzie się starała prowadzić prace tak, by
były one jak najmniej uciążliwe, bo przecież roboty odbywać się będą
w ruchu ciągłym. Zamknięta będzie część przebudowywana, ale samo
targowisko będzie funkcjonowało nadal – mówił Mirosław Markiewicz
właściciel ﬁrmy Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz
- Przygotowanie do przebudowy poprzedziło kilka spotkań z handlującymi.
Praca targowiska zostanie zreorganizowana w taki sposób, że handel będzie
się odbywał nadal – podkreśliła Elżbieta Gieda dyrektor Departamentu
Inwestycji.
Zakres robót obejmuje m.in.: rozebranie istniejących pawilonów
handlowych (21 szt.), wiat ze stołami z zadaszeniem eternitowym oraz
stołów obok wiat, budowę nowych zadaszonych wiat o konstrukcji stalowej,
wykonanie stołów handlowych, budowę 12 szt. nowych pawilonów
Prezydent Witold Wróblewski podpisał z wykonawcą umowę na pierwszy handlowych (w tym 3 pawilonów z instalacją wodociągową), budowę nowego
etap robót związanych z przebudową Targowiska Miejskiego. Prace ciągu pieszo jezdnego, chodnika, wykonanie odwodnienia, kanalizacji
powinny zakończyć się w listopadzie br.
deszczowej i oświetlenia targowiska.
- Chcemy targowisko ucywilizować, by było przyjazne dla korzystających. To Koszt robót wynosi prawie 3 mln złotych. Prace mają zostać wykonane do
pierwszy etap prac. W marcu ubiegłego roku opracowaliśmy dokumentację końca listopada tego roku.
projektowo – kosztorysową dla tego obiektu i udało nam się pozyskać
doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie blisko
1 mln zł. Umowę o doﬁnansowanie podpisaliśmy w grudniu 2017 roku. Środki
miejskie na ten cel to 1 mln 989 tys. zł – podkreśla Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga.

Teleopieka pilotażowo.
Seniorzy czują się bezpieczniej
W Elblągu wdrożony został pilotażowy program usług teleopiekuńczych.
Bierze w nim udział 20 mieszkańców naszego miasta. Adresatami
programu teleopieki są osoby, starsze, niepełnosprawne, ale także
przewlekle chore, które w ciągu dnia pozostają w domu bez opieki
bliskich.

naciśnięciu, w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, powoduje automatyczne
uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu,
w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.
Z pewnością zwiększyło to poczucie bezpieczeństwa" – podkreśla Prezydent
Witold Wróblewski.

- " Elbląski samorząd kieruje swoje działania na podniesienie jakości życia
seniorów, przykładem tego jest Koperta Życia, czy Elbląska Karta Seniora.
Kolejnym krokiem jest podjęcie tematu teleopieki, który Elbląg realizuje
wspólnie z samorządem województwa i dzięki jego wsparciu. Dwudziestu
elbląskich seniorów zostało wyposażonych w sprzęt do teleopieki i dzięki
temu możemy już realizować pilotażowo to zadanie Każda z osób
wyposażona została w telefon oraz bransoletkę z przyciskiem SOS, który po

Nasze miasto jest jednym z 20 samorządów z całego województwa, w którym
realizowany będzie program teleopieki. Łącznie w bieżącym roku na Warmii
i Mazurach teleopieką objętych zostanie 400 seniorów. Koszt realizacji
programu w naszym mieście w bieżącym roku wyniesie 14.820 zł (zakup
sprzętu i comiesięczna opłata dostępowa). Połowa tej kwoty (7.410 zł)
została doﬁnansowana z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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Wiadukt na Zatorze coraz bliżej
- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Aktualnie między innymi
wykonywane są mury oporowe i nasypy pod nowy układ drogowy.
Zabetonowane zostały przyczółki, trwają także prace związane z montażem
segmentów konstrukcji stalowej wiaduktu nad linią kolejową. Wykonywane
są również roboty drogowe w obszarze skrzyżowania ul. Lotniczej
i Skrzydlatej oraz Kilińskiego – zaznacza Prezydent.
Koszt realizacji inwestycji wynosi 34 974 089,46 zł. Prawie 12,3 mln zł na
drogi łączące dzielnicę Zatorze z wiaduktem i centrum miasta Prezydent
z funduszy unijnych. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu
Operacyjnego w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT
Bis Elbląg. Dodatkowo Prezydent pozyskał również dotację w kwocie 2,7mln
zł z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na budowę samego wiaduktu.
Wraz z budową wiaduktu na Zatorze realizowane są zadania powiązane z tą
inwestycją. Trwają prace związane z przebudową skrzyżowania
Al. Grunwaldzkiej – ul. Mickiewicza. Realizacja tego zadania ma na celu
zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego. Aktualnie również
trwa procedura przetargowa na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla budowy
przejścia dla pieszych i rowerzystów pod linią kolejową nr 204 w ciągu
O potrzebie realizacji inwestycji, która poprawi komunikację pomiędzy ul. Lotniczej.
dzielnicami miasta rozdzielonymi torami kolejowymi mówiło się od
dawna. Po wielu latach obietnic realizowana jest budowa wiaduktu i dróg - W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe
dojazdowych łączących dzielnicę Zatorze z centrum miasta. To jedna o wspólnej realizacji i współﬁnansowaniu przez PLK tego przedsięwzięcia.
z największych inwestycji ostatnich lat w Elblągu. Jej koszt wynosi Planowana inwestycja zakłada między innymi budowę podziemnego
prawie 35 mln złotych, z czego 15 mln Prezydent Witold Wróblewski przejścia pieszo – rowerowego, powiązanie go z istniejącym układem ulic,
pozyskał z funduszy unijnych i ministerialnych.
likwidację przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu ul. Lotniczej
i Skrzydlatej, oświetlenie, czy budowę infrastruktury kanalizacyjnej
- „To jedna z najdłużej wyczekiwanych przez elblążan inwestycji. Potrzeba w zakresie odwodnienia przejścia. Jesteśmy jedynym samorządem w Polsce,
jej zrealizowania pojawiła się już w strategii z 1996 roku. Od dawna którego inwestycję współﬁnansuje spółka PLK - podkreśla Prezydent Witold
mieszkańcy pytali, kiedy uciążliwy problem połączenia Zatorza z centrum Wróblewski.
miasta zostanie rozwiązany - podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem Polskie Linie Kolejowe
Przedsięwzięcie, które ma być zakończone do 30.09.2018 roku, składa się współﬁnansować będą budowę wiaduktu w kwocie 1,5 mln złotych netto.
z trzech zadań: budowy wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy
Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, budowy dróg dojazdowych do wiaduktu w
ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu oraz przebudowy kanalizacji
deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki
Kumieli.

GALERIA: TARGI ŚLUBNE
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Referendum
podpisami sąsiadów. kolegów z pracy czy znajomych. Samoorganizacja
społeczeństwa dała zadziwiający efekt – zbiórkę podpisów rozpoczęły partie
polityczne. Podpisy niemal od początku zbierał Rafał Maszka – szef Ruchu
Palikota, a ideę odwołania władz miasta już w dniu 27 listopada 2012 r poparł
Jerzy Wilk, radny Rady Miejskiej Miasta Elbląga z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości. Po „aferze prądowej” przeprowadzenie referendum było
pewne, a „Wolny Elbląg” rozpoczął poszukiwanie 250 osób do komisji
referendalnych, dysponując pewnością, że zgromadzi wymagane przepisami
podpisy. Organizację przedstawicieli społeczeństwa delegowanych do
komisji referendalnych przejął Lech Kraśniański, późniejszy przewodniczący
Miejskiej Komisji Referendalnej.
Ale kradzież prądu nie była bynajmniej jedynym „numerem z rękawicą” ze
strony władz, jaki spotkał członków grupy inicjującej referendum. Kazimierz
Falkiewicz został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu za stosowanie
14 kwietnia 2013 r w Elblągu odbyło się najgłośniejsze referendum słynnego na cała Polskę maluszka (czyt. Fiat 126p) z tubą nagłaśniającą i było
w Polsce. Niemal 24 000 Elblążan poszło do urn referendalnych, z czego to pierwsze polityczne zastosowanie ustawy o ochronie środowiska do
ponad 23 000 głosów oddano za odwołaniem prezydenta Grzegorza zwalczania wolności słowa i politycznych opinii.
Nowaczyka i rady miejskiej. Głosowanie to poprzedziła niemal półroczna
walka polityczna rozpalająca emocje i w wielu wypadkach przekraczająca Zdecydowanie najjaskrawszym przykładem stosowania prawa lokalnego do
zwalczania opozycji jest zaś decyzja, jaką wydał Zarząd Budynków
granice dobrego smaku, a nawet zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Komunalnych na osobiste polecenie wiceprezydenta Tomasza
Lewandowskiego.
Za wystawienie bez zezwolenia dwóch tablic
27 listopada 2012 w sekretariacie prezydenta Elbląga pełnomocnik grupy
informujących
o
miejscu
zbiórki podpisów na podstawie przepisów
referendalnej „Wolny Elbląg”, Kazimierz Falkiewicz złożył zawiadomienie
o
prowadzeniu
sprzedaży
ulicznej,
zażądano kwoty ponad dwóch i pół tysiąca
o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania władz miasta,
złotych. Sprawa ta nie jest do dziś rozwiązana pomimo, że decyzję wydano
podpisane przez jedenaście osób.
już po dacie gdy grupa referendalna „Wolny Elbląg” uległa rozwiązaniu
11 grudnia 2012 r w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego odbyło się z mocy ustawy o referendum lokalnym.
uroczyste podsumowanie połowy kadencji Grzegorza Nowaczyka, podczas
którego członkowie grupy referendalnej „Wolny Elbląg” po raz pierwszy Opowieści o tamtych dniach można snuć godzinami ale o wiele ciekawsza jest
sprecyzowali stawiane panu prezydentowi zarzuty i po raz pierwszy opowieść o kampanii wyborczej z roku 2013 gdy wiadomości z Elbląga
otwierały każdy serwis informacyjny każdej telewizji ogólnokrajowej
publicznie zabrali głos.
i lokalnej. W tamtym czasie można było przy piwie pogadać z rzecznikiem
12 grudnia 2012 pan prezydent Grzegorz Nowaczyk został po raz ostatni prasowym PIS-u czy iść do Ratusza Staromiejskiego na spotkanie z Ryszardem
poproszony o to, by wniosek potraktował poważnie i rozpoczął Kaliszem.
z mieszkańcami rozmowę o Elblągu i jego problemach. Apel okazał się
nieskuteczny, a ekipa pana prezydenta nadal pozostawała w silnym Janusz Korwin-Mikke przedstawiał swoje poglądy polityczne na letnich
stolikach jednej z staromiejskich restauracji, a Jarosław Kaczyński prowadził
przekonaniu o swojej nieomylności.
desant Prawa i Sprawiedliwości z wody. Premier Donald Tusk bronił
dominującej
pozycji swojego ugrupowania i toczył rozpaczliwą walkę o
W związku z faktem zupełnej bezczynności prezydenta, 21 grudnia 2012 r.
podnajęto od Miasta Elbląga lokal na ulicy Czerwonego Krzyża 2 (tuż obok zwycięstwo Elżbiety Gelert, którą przegrał. Efektem owego pojedynku jest
obecnej siedziby redakcji Elblog.pl) i tuż przed świętami Bożego Narodzenia fatalnie usadowiony najwyższy sąd w Polsce, który właśnie został zasiedlony
rozpoczęto publiczną zbiórkę podpisów wprost na ulicy Hetmańskiej. Ciężka urzędnikami wymiaru sprawiedliwości. A na Modrzewinie w Specjalnej Streﬁe
zima roku 2012 dała się we znaki wszystkim i nieraz podpisy na listach Ekonomicznej powstało kilka fabryk dzięki zmianom wprowadzonym przez
referendalnych składane były zgrabiałymi od ponad dwudziestostopniowego ówczesnego wicepremiera Janusza Piechocińskiego.
mrozu palcami. W skromnym kilkumetrowym pomieszczeniu grupa postawiła
stolik, biurko i czajnik do parzenia kawy, a jej członkowie i wolontariusze W kwietniu przypada nie tylko rocznica naszego lokalnego referendum.
ruszyli z kartami referendalnymi do mieszkań. Grupa, sukcesywnie dzień po 10 kwietnia to przede wszystkim rocznica katastrofy smoleńskiej, a 13-ty
kwietnia to umowna data wspomnienia Oﬁar Katynia.
dniu, pukała do setek drzwi i codziennie zbierała po kilkaset podpisów.
4 stycznia 2013 r. Biuro Prasowe Prezydenta Miasta Elbląga rozesłało do
lokalnych mediów niepodpisaną przez panią rzecznik prezydenta notatkę
prasową zawierającą informację, że grupa referendalna „Wolny Elbląg”
kradnie energię elektryczną. Pod artykułami informującymi od tym fakcie
rozpętała się istna burza hejtu, a wpisy znieważające członków grupy
referendalnej, jak się potem okazało, zamieszczane były z numerów
IP należących do Sądu Okręgowego w Elblągu czy Urzędu Miasta Elbląga, jak
też i do członków rodzin polityków Platformy Obywatelskiej sprawujących w
tamtym okresie najwyższe funkcje we władzach miasta. Owa zmasowana
akcja była ostatnią próbą utrzymania przez politycznego hegemonaPlatformę Obywatelską władzy w Elblągu, który zawsze był jej silnym
ośrodkiem i zapleczem dla Gdańska – stolicy i bastionu liberalnej myśli
politycznej.
Problem jednak w tym, że elblążanie nie zaakceptowali tego sposobu
prowadzenia polityki i na listach referendalnych zaczęło przybywać po blisko
tysiąc podpisów dziennie, a zbiórkę prowadziły już nawet osoby, których nikt
z inicjatorów referendum nie znał. Mieszkańcy Elbląga zabierali z lokalu na
Czerwonego Krzyża puste karty, a za kilka dni przynosili je wypełnione

Jakie znaczenie ma przy tych datach tak mało znaczące wydarzenie jak
odwołanie władz Elbląga? Dwudziestu trzem tysiącom mieszkańców Elbląga
warto jednak podziękować za to, że pięć lat temu poszli do urn i pokazali, że
demokracja to ustrój, który ma nie tylko swoje wady ale też i zalety. Problem
jednak polega na tym, że wady tego ustroju dotykają nas na codzień, za to by
skorzystać z jego zalet, trzeba toczyć boje i potyczki.
14 Kwietnia 2013 r Elbląg swoją walkę wygrał i dziś Gmina Miasto Elbląg,
dzięki bardzo oszczędnej polityce Witolda Wróblewskiego spłaca
zobowiązania, które lekką dłonią zaciągał Grzegorz Nowaczyk, kreśląc nam
przed iluzoryczne wizje z mchu i paproci. Dziś, dzięki tamtej decyzji
spłacamy trzysta milionów zamiast sześciuset, bo zapewne taki byłby
rachunek za mgliste i kosztowne kierunki polityki gospodarczej ludzi nie
mających żadnego doświadczenia w zarządzaniu ponad stutysięczną
populacją Elbląga.
Miejmy nadzieję, że problemów będzie ubywać, a nasze łamy będą
przynosiły tylko dobre wiadomości.

Społeczeństwo

COCO z „Fantazją”

W kwietniu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” miało
miejsce spotkanie zorganizowane przez panią Alicję Sobecką – Prezes
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Fantazja”, które wydaje się być
wschodzącą gwiazdą i beniaminkiem klubów osiedlowych.
Stowarzyszenie działa od trzech lat i zrzesza ponad setkę kobiet
z Zawady, a lista jego sukcesów zajęłaby pewnie kilka stron i zanudziłaby
czytelników.
Spotkanie poświęcone było temu, co dla kobiet stanowi dar najcenniejszy –
urodzie. Partnerem stowarzyszenia w organizacji spotkania były salony
fryzjerskie „COCO” zajmujące się jak widać nie tylko upinaniem loków,
loczków i grzywek ale rozszerzające wachlarz swoich usług o makijaż, wizaż
i pielęgnację paznokci.
Kobiety pełne fantazji miały okazję swoje fantazje zrealizować, a na
wysokości zadania stanęły nie tylko pracownicy salonów „COCO” ale i panie,
które pomimo braku scenicznego przygotowania dość szybko zmieniały się
w modelki.
Salony „COCO” to dobrze zarządzana ﬁrma posiadająca dwie pracownie – na
ulicy Wiejskiej i na Szarych Szeregów . Jest to więc ﬁrma lokalna ale
działająca z rozmachem i rozwagą. To właśnie tam przed kilku laty powstał
system karnetów lojalnościowych, oferujących bezpłatną usługę po
wykorzystaniu wszystkich 6 pól karnetu. Dziś usługę darmową zastąpił 50 %
rabat ale jakość kosztuje, a salon na ulicy Wiejskiej niedawno był
remontowany i wita klientki nowym wystrojem.
I właśnie to nowe, nowoczesne podejście do biznesu pokazała ﬁrma „COCO”
w czwartek, fundując nie tylko kosmetyki i usługi, ale i nagrody rzeczowe
losowane na końcu prezentacji.
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Samorządowcy elbląscy:
Jerzy Gburzyński Prezydent Elbląga 1990-1994
W 1990 roku Józef Gburzyński został pierwszym prezydentem miasta
Elbląga wybranym w „wolnych wyborach”, jego wyboru dokonała Rada
Miejska Elbląga, w tym czasie Prezydent nie był wybierany w wyborach
powszechnych. Opisując wybór i prezydenturę Józefa Gburzyńskiego
w kategoriach historycznych, absolutnie nie mam zamiaru negować
i podważać opinii osób, które twierdzą, że jako człowiek był: „ uczciwy,
ciepły i przyjazny ludziom”. Posiłkując się wypowiedziami, częstokroć tych
samych ludzi, chcę jednak możliwie bezstronnie pokazać dlaczego i przez
kogo został wybrany, jakie faktycznie czynniki spowodowały ten wybór,
dokonać krótkiej oceny jego rządów.
Z uzyskanych prze ze mnie wypowiedzi od ludzi, którzy znali osobiście
Józefa Gburzyńskiego, wynika, że to nie głęboka wiedza w temacie
problemów gospodarczych Elbląga i walory intelektualne były tym
czynnikiem, który spowodował jego wybór przez Radę Miejską.
Potwierdzeniem tego faktu niech będzie cytowana powyżej ocena Józefa
Gburzyńskiego, dokonana przez wiceprezydenta Tadeusza Chmielewskiego:
„ Można powiedzieć, że zadania związane z urzędem prezydenta przerastały
go”.
20 lutego 2018 został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Dębica
w Elblągu Józef Gburzyński, od 1990 do 1994 r. radny i prezydent Miasta
Elbląga. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział: rodzina,
przyjaciele, znajomi, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich,
parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy
elbląski instytucji, działkowcy oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński.

Józef Gburzyński po reaktywacji "Solidarności" został przewodniczącym
Zarządu Regionu związku, w momencie swojego wyboru należał do
Porozumienia Centrum i wyłącznie to te czynniki spowodowały, że został
prezydentem Elbląga. Oceniając to z perspektywy lat, mogę więc twierdzić,
że nie był to wybór merytoryczny, ale jedynie dyktowany sytuacją
polityczną, dokonany przez nowo tworzącą się nomenklaturę
solidarnościową.

Żegnając Józefa Gburzyńskiego, Jarosław Kaczyński powiedział: „Żegnamy Bez wątpienia trudno jest aktualnie powiedzieć, jak w sytuacji
dziś towarzysza broni, pierwszego prezydenta Elbląga w niepodległej gospodarczej, która miała miejsce w Polsce w latach 90, z rozwiązaniem
Polsce.”
problemów miasta Elbląga poradziłby sobie inny człowiek, pełniący funkcję
prezydenta. Józef Gburzyński moim zdaniem im nie podołał, czego efektem
Tadeusz Chmielewski, wiceprezydent Elbląga w latach 1991-94, była totalna zapaść gospodarcza Elbląga w następnych latach, której skutki
wiceprzewodniczący elbląskiej „Solidarności”: „Byłem jego zastępcą odczuwamy do dziś. Niezaprzeczalnie kolejnym spadkiem, który zostawił po
w latach 1992-1994. Można powiedzieć, że zadania związane z urzędem sobie Józef Gburzyński są ludzie, którzy razem z nim rozpoczynali karierę
prezydenta przerastały go, ale podjął się tego dzieła, dzieła jego życia, bo w nowo tworzącym się samorządzie, a którzy w dużej części funkcjonują do
kochał to miasto, kochał ludzi mieszkańców tego miasta, mieszkał w nim od dnia dzisiejszego.
dziecka, znał jego problemy. Postawił wówczas na bardzo dobrych, młodych
i nowych w strukturach samorządowych ludzi. Dzięki zaufaniu, jakim go
Kazimierz Falkiewicz
obdarzyli, wiele trudnych spraw udało się wówczas, w latach 1990-1994,
rozwiązać. A działo się wtedy bardzo dużo.”

GALERIA: TARGI MOTO OSTRÓDA

Jerzy Wilk, poseł PiS, był radnym m.in. w czasie prezydentury Józefa
Gburzyńskiego. „ Józef Gburzyński był aktywnym działaczem Solidarności,
Porozumienia Centrum. Został prezydentem Elbląga w bardzo trudnych
czasach, gdy zmieniał się ustrój państwa, powstawała samorządność.”
Teresa Bocheńska, prezes Elbląskiego Banku Żywności, radna m.in. w czasach
prezydentury Józefa Gburzyńskiego. „ Był bardzo dobrym prezydentem
mimo braków w wykształceniu. Nie bał się podejmować odważnych decyzji,
potraﬁł słuchać innych. Proszę pamiętać, że wówczas samorządy czekało
dużo zadań, komisja morska i komunalny port morski w Elblągu.”
Józef Gburzyński o sobie: „Sądzę, że jest to niespodzianka, zwłaszcza dla
tych, którzy prorokowali, że długo będę się musiał uczyć roli prezydenta, że
brakuje mi przygotowania zawodowego, wykształcenia i długo jeszcze będę
zmuszony do korzystania z rad mojego poprzednika, pana Oliwieckiego.
Te rady szybko stały się niepotrzebne.” Tygodnik Elbląski nr 0/90
Cofając się do lat 90, od których rozpoczyna się nasza wolność, której
niezaprzeczalnym dorobkiem są wolne wybory do władz samorządowych,
opis tego okresu oraz jak te procesy przebiegały w Elblągu, muszę
rozpocząć od przedstawienia sylwetki Józefa Gburzyńskiego.
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Góra Chrobrego, Gęsia Góra i Basen Miejski –
- niszczenie perełek tworzących miasto.
Nazwisko pana Jana Redzimskiego nie jest tu przypadkowe – to dzięki jego
staraniom w tym roku udało się oświetlić Krzyż Katyński na Cmentarzu
Agrykola za pomocą paneli fotowoltaicznych i lampy ledowej, a właśnie
o takie rozwiązania na Gęsiej Górze toczy się siedmioletni spór z urzędnikami
elbląskiego magistratu. I nie mają znaczenia nazwiska tych, którzy te
rozwiązania postulują, bo rzecz nie w tym by sławę i chwałę komuś przypisać
lecz by tor saneczkowy oczyścić i oświetlić, montując na słupach z panelami
kamery monitoringu miejskiego.
„Nie zamierzam się licytować co jest dla miasta i jego mieszkańców
ważniejsze cała Bażantarnia, czy też jej część Góra Chrobrego. Jednak
chociażby poprzez kryterium sezonowości korzystania ze stoku (przy srogiej
zimie 2 miesiące) i całorocznej możliwości korzystania z całego parku
Bażantarnia (spacery, biegi, rowery) wybór analityka jest prosty.”- pisze
dalej nasza radna, ale niestety, dokonując dezercji z pola sporu, na którym
jako radna winna być obecna, nie zdaje swojego mandatu. To, czy warto
inwestować w remont szlaków i mostków czy w zakup wyciągu na Górze
Na portalu Elbląg24 znalazła się kolejna publikacja radnej Marii Koseckiej Chrobrego, jest najważniejszą decyzją rady w tym roku bo to, czego pani
Maria Kosecka ani Rafał Traks nie rozumieją, to właśnie to, że albo obiekt
dotycząca Góry Chrobrego i Bażantarni.
zostanie w ruchu albo ze sportowej i turystycznej mapy miasta zniknie
„Nie możemy pozwolić aby dorobek wielu pokoleń elblążan popadał w ruinę” kolejne kultowe miejsce i nikt za te pieniądze go już nie uruchomi.
- pisze radna, która w roku 2012, będąc w klubie radnych Platformy
Obywatelskiej nie uczyniła nic by, bodaj największe w Polsce otwarte Zdaniem pani Koseckiej wybór analityka jest prosty… No cóż mam wrażenie,
kąpielisko miejskie, które przetrwało nawałnicę wojenną i pół wieku Polski że o analityce pani Kosecka wie mniej więcej tyle, co afrykańskie małpy
o grenlandzkim śniegu.
Ludowej, ocalić od likwidacji.
Od końca wojny Góra Chrobrego stanowiła centrum narciarskie, a Gęsia Góra
stanowiła centrum saneczkarskie i była centralnym miejscem zimowych
zabaw dzieci z całego miasta. W zimowe popołudnia był tam spory tłok,
w latach 70-tych zapadła decyzja o sztucznym doświetleniu trasy toru
saneczkowego. Do dziś na Gęsiej Górze można zobaczyć kikuty po lampach,
które pół wieku temu uczyniły z tego miejsca atrakcję dla wszystkich
dzieciaków w mieście.
Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego rozpisana przez prezydenta
Grzegorza Nowaczyka w roku 2011 przyniosła pierwszą ze zmian – dwie osoby
zgłosiły projekt rewitalizacji Gęsiej Góry i mieszkańcy Elbląga pomysł ten
poparli. Problem jednak w tym, że sześć lat po wygranej projekt nadal nie
jest zakończony i nigdy nie został oddany do użytku. Nadal brak w nim
systemu monitoringu, który wnioskodawcy wpisali w projekt i którego
montażu konsekwentnie żądają. Swoją drogą ciekawe, ile potrwa ta
najdłuższa realizacja i czy Elbląg dokona oﬁcjalnego otwarcia tego obiektu
zanim zostanie on całkowicie zniszczony przez czas i wandali, których
niestety w naszym mieście nie brakuje?
Ale to nie koniec epopei o niszczeniu, bo jeden z wnioskodawców projektu
rewitalizacji Gęsiej Góry w rok później złożył drugi wniosek – właśnie
o rewitalizację toru saneczkowego, który początek swój brał właśnie ze
szczytu wzniesienia. Niestety, służby Prezydenta Elbląga uznały, że
inwestycja jest za droga, choć tak naprawdę wymagała tylko wycięcia
kilkunastu krzaków jakie wyrosły w świetle ziemnego toru, którego bieg od
pół wieku nie zmienił się wcale. Kto i jak wycenił te prace nie wiadomo,
wiadomo natomiast, że dokładnie ten sam projekt Przewodniczącemu Rady
Miasta Markowi Pruszakowi zgłosiła Młodzieżowa Rada Miasta czyli ludzie,
którzy z racji wieku nigdy działającego toru saneczkowego nie widzieli. Jest
więc tor saneczkowy jedną z legend miejskich i jego wspomnienie idzie przez
czas i pokolenia. Problem tylko w tym, że bezradni w swej bezsilności radni
pokroju Marii Koseckiej potraﬁą tylko narzekać i pisać interpelacje, a jedyny
ich mandat do zasiadania w radzie miejskiej to podły proceder handlowania
miejscami na listach wyborczych bo, dzięki proporcjonalnej metodzie
wyboru radnych, o sukcesie lub porażce wyborczej decyduje tylko numerek
na liście kandydatów i partyjny szyld, który nad ową listą hańby się znajdzie.
Ale jest jeden przykład pokazujący, że nie zawsze tak jest – jest nim radny,
pan Jan Redzimski, który zdecydował się na zerwanie z handlowaniem
numerkami i wpisał się na ostatnią, dziesiątą pozycję listy kandydatów Prawa
i Sprawiedliwości. Jak widać, prawdziwa cnota krytyk się nie boi i za nic ma
personalne kalkulacje i metodę D’Hondta.

Analityk patrzy na zjawiska gospodarcze z ołówkiem w ręku. Obiekty na
Górze Chrobrego są użytkowane przez 5 lat. Ich koszt to jak przekazał
inwestor 6 milionów złotych. Wartość odpisów amortyzacyjnych to
25 % nakładów, nie trudno zatem wyliczyć, że księgowa wartość obiektów na
Górze Chrobrego to około 4,5 miliona złotych. Ale sprzedając owe urządzenia
na rynku trzeba je zdemontować przewieźć i zamontować, a to w sprawie
urządzeń dźwigowych objętych nadzorem UDT nie jest tanie.
Może zatem faktycznie warto zapomnieć o Górze Chrobrego i torze
saneczkowym, a potem pisać kolejne płomienne interpelacje nawołujące
rodziców by zabierali dzieciom komputery i komórki i zmuszali je do ćwiczeń
sportowych? Analityk, nawet niezbyt rozgarnięty powie, że prościej stworzyć
dla dzieci takie atrakcje, z których same zechcą korzystać, ale takich
analityków, jak widać, pani Kosecka nie zna.
Wiosna zapukała do bram i pierwsze słoneczne promienie zapowiedziały urok
lata, które czeka nas już za kilka miesięcy. Rozpoczął się zatem szał
sezonowej mody i rusza pokaz politycznej aktywności ludzi, którzy poza
kampanią wyborczą siedzą jak trusia i nie wykazują żadnej troski o sprawy
miasta. Owi bezbarwni zazwyczaj „działacze” w okresie poprzedzającym
kampanię wyborczą stają się nad wyraz aktywni i jak diabeł wyskakują
z każdego możliwego pudełka i z każdej publikacji. Przykładem owego
medialnego „szału macicy” jest projekt „stworzony” przez grupę Roberta
Kolińskiego.
W roku 2013 Krzysztof Daszkowski zorganizował w Ratuszu Staromiejskim
spotkanie otwarte właśnie w sprawie rewitalizacji basenu. Po tej konferencji
do władz Elbląga traﬁł raport ze spotkania, zawierający wszystkie
propozycje zgłoszone przez osoby, które brały w nim udział.
Pierwsza z tych propozycji dotyczyła zorganizowania zbiórki środków na
wkład własny do projektu rewitalizacji składającej się z wykorzystania wpłat
mieszkańców Elbląga na rzecz WOPR-u i Fundacji Elbląg z przeznaczeniem
uzyskanych kwot na odbudowę kąpieliska. Zaproponowano też organizację
zbiórki publicznej z ofertą, że kwoty wpłacone na ten cel zostaną odjęte od
płatnych usług dostępnych na obiekcie. Zaproponowano też pokrycie dachem
części wojskowej i jego zamianę w basen kryty całoroczny. Owa propozycja
nie zyskała uznania władz i Prezydent Jerzy Wilk zdecydował o budowie
Centrum Rekreacji Dolinka, które w praktyce rozwiązało problem z pływalnią
krytą.
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Po remoncie basenu na ul. Robotniczej nie widać problemu z wejściem na Pan Rafał Traks sugeruje, że specjalne zainteresowanie prezydenta Witolda
kąpielisko i w zasadzie o każdej porze z któregoś z obiektów można Wróblewskiego sprawą Góry Chrobrego wynika z faktu, że wśród członków
skorzystać.
stowarzyszenia, które powstało by stworzyć program promocji narciarstwa,
zasiada Henryk Słonina. Po pierwsze, niegrzeczne jest sugerowanie czegoś,
Na facebook’u stworzona została grupa Elbląski Basen dziś licząca ponad 200 na co nie ma dowodów. Gdyby wieloletni prezydent Elbląga za swoją pracę
członków: https://www.facebook.com/groups/340628212734143/
dla Stowarzyszenia pobierał astronomiczne apanaże to można by było
stawiać podobne zarzuty ale nieprzyzwoite jest krytykowanie
Na tej grupie publikowane były wszystkie zgłoszone propozycje i publikacje emerytowanego polityka za to że swoje doświadczenie w pracy dla Elbląga
związane z problemem basenu. Są tam i informacje na temat stawów wykorzystuje dla promocji jednej z jej perełek. Elbląg od lat powinien sięgać
kąpielowych, bo propozycja dotycząca niecki głównej polegała na po doświadczenia seniorów i dlatego niezbyt jasne sugestie młodego radnego
stworzeniu kąpieliska dla dzieci w streﬁe płytkiej wody i stawu kąpielowego są jak najbardziej nie na miejscu szczególnie, że postać pana Słoniny budzi
w części przeznaczonej dla dorosłych. Są tam plany rewitalizacji z roku 2006 nadal ogromne sympatie Elblążan, a wielu z nich uważa, że tragedią dla
i jego opis techniczny. Są tam zdjęcia publikowane przez członków grupy Elbląga okazała się jego porażka wyborcza z roku 2010, po której miasto
i wszystkie inicjatywy z obiektem związane.
zaczęło się zadłużać w tempie niemal astronomicznym co doprowadziło do
Referendum z roku 2013 i jego spektakularnego odwołania Grzegorza
Jest list do Wojska Polskiego o udostępnienie mieszkańcom obiektu basenu Nowaczyka przez 23 tysiące elblążan.
wojskowego i list do Kanclerz Angeli Merkel z wnioskiem o współudział
w rewitalizacji obiekty łączącego niemiecką przeszłość Festung Elbing Ale jest i druga strona medalu, o której jak widać młodość zapomina – jest to
z Elblągiem i informacje o kwotach, jakie zbierał Urząd Skarbowy w Elblągu fakt, że sposób działania spółki Góry Chrobrego był przedmiotem wnikliwiej
w ramach 1%. Jest relacja z konkursu na Dolinkę i propozycje pana Kuli oceny dokonanej przez Prezydenta Jerzego Wilka oraz jego zastępców
dotyczące podziału niecki na korty tenisowe i kryty basen w niecce pływalni. Marka Pruszaka i Janusza Hajdukowskiego. Konferencja prasowa, podczas
Są propozycje składane do Budżetu Obywatelskiego i uwagi do pierwszego której Jerzy Wilk poinformował prasę o obniżeniu opłat czynszowych jakie
programu rewitalizacji.
spółka „Góra Chrobrego” wnosiła na rzecz gmina była sygnałem, że Elbląg
prowadzi bardzo racjonalną politykę zmniejszając koszty tych
W Elbląskim Parku Technologicznym jest ﬁrma zajmująca się szkoleniami przedsiębiorców, którzy wykonują zadania służące jej mieszkańcom.
nurkowymi. Czy niecka basenu może stać się najlepszym i największym
całorocznym centrum szkolenia nurków? Na to pytanie odpowie czas Wypowiedzi młodego wiekiem i stażem radnego Rafała Traksa stawiają
i projekt. Na razie prezydent Elbląga przygotował projekt dotyczący w niekorzystnym świetle polityków jego własnego ugrupowania. Spółka
wykorzystania części wojskowej basenu za drugim pomostem i jest to projekt „Góra Chrobrego” analizując biznes w roku 2010 opierała go o dane
dobry bo jest przeznaczony dla rodzin i małych dzieci. Ma to być centrum pogodowe i średnie temperatury z poprzedniej dekady. Fakt, że efekt
zabaw dla dzieci i tę funkcję ten fragment kąpieliska pełnił zanim jeszcze cieplarniany dotyka i Elbląga widzimy wszyscy. Nie można też dziwić się
Elbląg stał się częścią Polski.
przedsiębiorcy, że nie zamierza dokładać do interesu, ponosząc koszty
wyższe od przychodów. Przykre jest to, że program udostępnienia biletów i
Inicjatywa pana Roberta Kolińskiego ten podział niszczy. Zamiast kilkuset sprzętu dla dzieci w roku 2017 wyszedł byle jak, ale chyba nie można zgodzić
metrów kwadratowych wody podzielonej na małe baseniki ma być znów się na to by Góra Chrobrego podzieliła los toru saneczkowego i basenu
równa taﬂa wody stanowiąca dla dzieci śmiertelne niebezpieczeństwo. otwartego, gdzie dziś rosną chaszcze i chwasty.
Intelektualna eutanazja dobrego projektu w imię bicia partyjnej piany – oto
ciemna strona koncepcji pana Kolińskiego.
W Elblągu brak dobrych strategii i planów. Podczas wczorajszych obrad
jednej z komisji Rady Miasta debatowano nad strategią rozwoju kultury, a w
Warto by było by pan Robert Koliński najpierw zapoznał się z tym, co już w tej czwartek Rada Miejska ma przyjąć program rewitalizacji naszego miasta. Czy
sprawie zrobiono zamiast robić z siebie mesjasza paranoicznych propozycji. na tej samej sesji zapadnie decyzja o likwidacji ostatniej atrakcji Miasta
Wszystkie trzy obiekty stanowią spuściznę po pokoleniu naszych ojców. o znaczeniu daleko wykraczającym poza Elbląg?Zobaczymy.
Obecnie politycy Prawa i Sprawiedliwości ustami Rafała Traksa prowadzą
niezbyt ładną kampanię, zmierzającą do faktycznej likwidacji obiektów na Pewne jest zaś to, że wynik głosowania w tej sprawie opublikujemy – czy
Górze Chrobrego. Wiek młodego radnego wskazuje, że nigdy nie widział będzie to lista chwały czy wykaz likwidatorów Elbląga, napiszemy za miesiąc.
zjawiska społecznego jakim był tor saneczkowy na Gęsiej Górze w latach
70-tych. Czy dzieci pana Traksa mają przez polityczne rozróby stracić
możliwość zobaczenia czym w ostatnich latach stała się Góra Chrobrego?

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
w godzinach 8:00- 15:00

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
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Elbląg gospodarczy
Pierwszą z nich jest to, że opiekun praktyk musi się legitymować
wykształceniem wyższym. I jest to problem ponieważ wielu specjalistów ze
swoich dziedzin ma wykształcenie średnie techniczne i wiele lat praktyki.
Specjaliści od księgowości, mechanicy, monterzy, a nawet konstruktorzy
kończyli szkoły i po zdanym egzaminie zawodowym uzupełniali swoją wiedzę
w formie kursów nie koniecznie nostryﬁkując swoje doświadczenie
odpowiednimi dyplomami.
Drugi problem to organizacje pozarządowe, które mając w swoich szeregach
praktyków z wykształceniem wyższym nie prowadzą działalności
gospodarczej i nie zatrudniają ich na etacie.
Obie te sytuacje tworzą dla wielu przyszłych organizatorów praktyk problem,
który z kolei przekłada się na sam proces organizacji praktyk wykluczając
z nich małe ﬁrmy rodzinne wyrastające swoim korzeniami z tradycji
cechowej i rzemieślniczej.
Problem z rozwojem gospodarczym Elbląga widzimy wszyscy. Przez całe
lata nasze miasto trapiło bezrobocie, zmuszając co aktywniejszych
młodych ludzi do emigracji. Absolwenci elbląskiej PWSZ-tki dzięki temu,
że posiadali za sobą praktyki studenckie szybko znajdowali zatrudnienie
lub ruszali na studia magisterskie. Ale wielu z nich emigrowało, awansując
w strukturach takich koncernów jak ABB, Siemens, a teraz General
Electric. Wielu z nich zrezygnowało z etatów i emigrowało za granicę,
a dziś powoli zaczynają myśleć o powrocie do Elbląga.

Ale problem z realiami gospodarczymi pokazała też ostatnia konferencja
zorganizowana wraz z organizacjami zawodowymi techników i inżynierów.
Tradycja Naczelnej Organizacji Technicznej to zaledwie nieco ponad sto lat,
a system cechowy ma za sobą doświadczenia blisko tysiącletnie.
Zresztą program praktyk zawodowych czy wymiany studenckiej to nic innego
niż praktykowany przez setki lat zwyczaj wędrówek czeladników, którzy po
opanowaniu kanonów zawodu pod okiem mistrza musieli odbyć praktyki pod
okiem i ręką Mistrzów Cechowych w innych miastach by poznać inne kanony
i inne zawodowe tajemnice, często skrzętnie skrywane przed konkurentami.

Kilak tygodni temu uczelnia zorganizowała debatę na temat tego czy warto
pozostać w Elblągu czy szukać szans na zawodowy rozwój poza miastem
Polska wraca do rodziny państw europejskich, a Żelazna Kurtyna jest jeszcze
z niego emigrując.
widoczna w naszej niskiej mobilności zawodowej. Ostatnie 14 lat sporo w tej
sprawie zmieniło ale chyba każdy z nas marzy by osiągać sukcesy w skali
Wniosek z debaty był niezbyt wesoły – studenci zamiast myśleć o tworzeniu
kraju, Europy, a może i świata ale żyć i pracować w miejscu, z którego
ﬁrm inżynierskich i zdobyciu rynku Trójmiasta wolą szukać tam pracy na
wyrastamy. I to pragnienie będzie zwiększało proces powrotu z emigracji
etacie, a szanse dla siebie upatrują w budowie autostrady Gdańsk- Elbląg.
i paradoksalnie to właśnie ten proces może być kolejnym kołem zamachowym
Czy Elbląg na się stać sypialnią Trójmiasta czy jak to miało miejsce w latach gospodarki Elbląga o ile powracający tu z emigracji przedsiębiorcy spotka
i 30-tych XX wieku konkurencją dla niego i liderem rozwoju regionu?
dobry nastrój do prowadzenia biznesu zgodnie z wzorcami jaki widzieli
w krajach w których gościli. I tak oto stary zapomniany element szkolenia
Od dawna szansą dla Elbląga jest informatyka i tworzenie nowego świata
zawodowego z okresu średniowiecza może popchnąć nasz region
cyfrowej rzeczywistości, wplecionej w świat materii nieożywionej. Rektor
w przyszłość, ale do tego nie wystarczy sam Plan Morawieckiego.
PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk ma świadomość, że emigracja
młodych ludzi z Elbląga to zasługa uczelni, która tak poszerza horyzonty
Wielu ludzi, którzy opuszczali Polskę w końcu XX wieku kończyło edukację na
studentów, że jej absolwenci znajdują się w każdej rzeczywistości
dyplomie zawodowym lub egzaminie czeladniczym ponieważ, o czym nadal
gospodarczej każdego kraju Unii Europejskiej, a wielu z nich radzi sobie
zapominamy, tytuł czeladnika jest uznawany w całej Unii jako dokument
bardzo dobrze poza nią. Problem jaki dostrzega rektor jest taki, że sama
kwaliﬁkacyjny i niejednokrotnie jest postrzegany lepiej niż tytuł technika
uczelnia oblicza Elbląga nie zmieni. Ale wkład jaki ma uczelnia
czy inżyniera, bo jest o wiele czytelniejszym potwierdzeniem posiadania
w gospodarczy rozwój Elbląga to nie tylko organizacja debat studentów, ani
umiejętności zawodowych niż dyplom w nie do końca ujednoliconych
nawet ich gruntowne przygotowanie zawodowe. Dziś PWSZ idzie dalej
w ramach Unii Europejskiej klasyﬁkacjach zawodów.
tworząc inkubator przedsiębiorstw. Ale i to nie wszystko bo najważniejszym
projektem jaki realizuje prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk osobiście to
program praktyk zawodowych studentów, w którym nasza uczelnia jest
liderem na skalę całego kraju.
Po raz pierwszy uczelnia płaci studentom za praktykę co oznacza, że ich
praca nie jest tylko elementem nauki – ma przynieść konkretny efekt
ekonomiczny przedsiębiorcy.
Ale i to nie jedyna nowość jaką wprowadził rektor do programu pilotażowego
– druga z nich jest uzupełnieniem pierwszej i stanowi dopełnienie łączenia
pracy i nauki, a jest nią instytucja opiekuna praktyk opłaconego przez
uczelnię, a będącego jednocześnie pracownikiem zakładu pracy, który
prowadzi praktyki. Co daje to rozwiązanie jest oczywiste -opiekun praktyk
ma zadbać o to by student podczas praktyk wykonywał konkretne przydatne
pracodawcy zadania, a jednocześnie by student nabywał umiejętności
daleko wykraczające poza parzenie i podawanie kawy swoim starszym
kolegom. Ale niestety i tu są pewne elementy do poprawek, a wiążą się on z
dwiema kwestiami nie dość dobrze przemyślanymi i stanowiącymi pewną
barierę w organizacji praktyk.
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Ponad pół tysiąca chętnych na Bieg Piekarczyka
zostaną na ul. Teatralnej. Następnie zawodnicy pobiegną ulicami: 12 Lutego,
Armii Krajowej, Pocztową, Rycerską, Drzewną, Zamkową, Wapienną,
Bulwarem Zygmunta Augusta, Wodną, Giełdową (Most Wysoki nad rzeką
Elbląg), Wybrzeże Gdańskie, Most Niski nad rzeką Elbląg, „agrafka” na
Bulwarze Zygmunta Augusta, Studzienną, Wodną, Rybacką, Stary Rynek (pod
Bramą Targową), Stoczniową, Oﬁar Sprawy Elbląskiej, Niską, Browarną,
rondo, aż do ulicy Teatralnej, gdzie zakończą pierwszą pętlę. Trasa posiada
atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Koszt uczestnictwa w jubileuszowym biegu wynosi, w zależności od wybranej
opcji, 30 złotych i obejmuje pakiet startowy bez koszulki oraz 50 złotych
i wówczas w pakiecie startowym znajdzie się koszulka Biegu Piekarczyka.
Opłata pobierana jest także w Mini Biegu Piekarczyka - IV ENDURO KID
i wynosi 10 złotych. Młodzi biegacze, podobnie jak dorośli uczestnicy Biegu
Piekarczyka, otrzymają na mecie okolicznościowy medal. Warto się spieszyć,
bo liczba miejsc jest ograniczona i dla biegu głównego wynosi 999 miejsc,
a dla Mini Biegu Piekarczyka 300 miejsc. Swój udział w imprezie można
zgłaszać za pomocą oﬁcjalnej strony internetowej biegu pod adresem
www.biegpiekarczyka.pl.
Zapisy na tegoroczną X edycje Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka
idą pełną parą. Na półtora miesiąca do imprezy na liście startowej Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący
znajduje się już ponad pół tysiąca chętnych, którzy w niedzielę, się na stronie Biegu Piekarczyka. Wchodząc na wskazaną stronę klikamy
3 czerwca, pobiegną ulicami Elbląga razem z Piekarczykiem.
w menu zgłoszenia, następnie w formularz zgłoszeniowy i wówczas pojawi
nam się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów. Należy jednak pamiętać,
Karuzela związana z Biegiem Piekarczyka rozkręciła się na dobre. Każdego że formularz zgłoszeniowy dostępny jest dopiero po założeniu konta lub jeśli
dnia na liście startowej przybywają nazwiska chętnych, którzy 3 czerwca zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika.
wystartują w największej imprezie biegowej w naszym mieście. Dziś, na Posiadacze konta mają możliwość porównywania wyników, śledzenia
niespełna półtora miesiąca przed startem udział w zawodach zgłosiło już statystyk, a także wygenerowania certyﬁkatu ukończenia zawodów po
ponad 500 osób. W biegu głównym rejestracji ora opłaty dokonało 408 każdej imprezie.
biegaczy, natomiast w Mini Biegu Piekarczyka - IV ENDURO KID na liście
startujących znajduje się obecnie 156 osób.
Organizatorami X Elbląskiego Ulicznego Biegu Piekarczyka są: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Elblągu, natomiast
Trasa jubileuszowego Biegu Piekarczyka nieco różni się od poprzednich współorganizatorem Szkoła Podstawowa nr 16. Patronat honorowy nad
edycji. Wprawdzie biegacze nadal będą musieli do pokonania dystans imprezą objął Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga.
10 kilometrów (dwie pętle, każda o długości 5 kilometrów), ale część ulic
została do biegu wykorzystana po raz pierwszy. Start i meta zlokalizowane
Tekst i fot. MOSiR

Aktywuj się z MOSIR-em
KRYTE LODOWISKO KRYTE PŁYWALNIE HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
KORTY TENISOWE PRZYSTANIE WODNE STADIONY PIŁKARSKIE
TOR ŁYŻWIARSKO - WROTKARSKI
reklama

