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Pierwszym numerem Elbląskiego
Magazynu Samorządowego witamy
rok jubileuszu 777-lecia Elbląga.
Przez osiem wieków swojej historii

Tym żyje Elbląg

nasze miasto przechodziło z rąk do
rąk, ale przetrwało burze i zawieruchy
dziejowe, aby dziś z dumą obchodzić
swoje święto. Dla nas, mieszkańców
Elbląga, to przede wszystkim powód
do dumy, że mamy możliwość obchodzić jubileusz, który lokuje nasze
miasto wśród najstarszych w Polsce.
Choć 777 lat to nie okrągła data, ale
z uwagi na symbolikę cyfry „7”, doskonały moment do zorganizowania
szerszych obchodów. Mam nadzieję,
że ten rok zapadnie w Państwa pamięci na długie lata, a w przyszłości
będzie okazją do wielu miłych wspomnień i wzruszeń.
Obchody jubileuszowe rozpoczynamy oficjalnie w kwietniu, ale
nim to nastąpi, gorąco polecam

Walczymy o milion dla Elbląga
Rozpoczęła się kampania społeczna, której celem jest zachęcenie
elblążan do przekazywania 1 % swojego podatku na organizacje
pożytku publicznego (OPP) działające na terenie naszego miasta.
Patronat nad kampanią objął prezydent Elbląga.
Dlaczego walczymy o 1 %? Bo z Elbląga wycieka zbyt dużo pieniędzy z tego
tytułu.
- W ubiegłym roku tylko co drugi elblążanin przekazał procent podatku na OPP
– informuje Arkadiusz Jachimowicz,
dyrektor Elbląskiego Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z tego niecałe 600 000 zł wpłynęło do
organizacji w Elblągu, a niemal 1,4 mln
zł przekazano na rzecz organizacji spoza
naszego miasta. Dzięki kampanii społecznej chcemy zatrzymać większą część
tych pieniędzy w naszym mieście.
Zaufaj swoim
Cel jest ambitny: organizatorzy kampanii chcą, aby z tytułu 1 % w mieście
zostało aż o milion złotych więcej niż
w porównaniu do lat ubiegłych.
- W Elblągu jest wiele wspaniałych inicja-

tyw, które realizują nasze stowarzyszenia
– mówi Marek Pruszak, wiceprezydent
miasta. – Dlatego warto zawalczyć o ten
dodatkowy mln złotych.
W Elblągu działa około 40 OPP. Kampania jest skierowana na wsparcie ich
wszystkich, ponadto każda organizacja
będzie indywidualnie promować swoją
działalność.
- Poprzez tę akcję chcemy nie tylko
zwiększyć ilość pieniędzy, które trafiają
do Elbląga, ale także budować zaufanie elblążan do organizacji pożytku
publicznego oraz wskazać im korzyści
płynące z przekazywania 1 % dla rozwoju miasta.
Co można za milion?
Dodatkowy milion, który wpłynąłby
do elbląskich organizacji, pozwoliłby
m.in. na ufundowanie 300 dodatko-

Jan Solka, elbląski rysownik, jest autorem plakatu promującego akcję

włączenie się do akcji „Milion dla
Elbląga”. Kiedy będziecie Państwo
siadać do rocznych zeznań podatkowych, zajrzyjcie wcześniej na stronę
Centrum Organizacji Pozarządowych
(www.cop.elblag.pl) i wybierzcie koniecznie elbląską organizację, której
przekażecie 1 % swojego podatku.
Postarajmy się, aby te pieniądze zostały w naszym mieście. Zawalczmy
wspólnie o „Milion dla Elbląga”!
Pozostając jeszcze w nastroju
empatii, pamiętajmy też o elbląskiej Szkole Muzycznej, którą, jak
mówił jej dyrektor Andrzej Korpacki, „los rzucił na kolana”. Każdy
może pomóc się z nich podnieść.
Po więcej informacji odsyłam do
artykułu na 5 stronie Serwisu.

wych stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla elbląskiej
młodzieży, objęcie opieką 150 dzieci
ulicy w świetlicach socjoterapeutycznych, czy przeprowadzenie kilkudziesięciu inicjatyw na rzecz osób
niepełnosprawnych, starszych i potrzebujących.
Jak widać warto, aby te pieniądze zostały w Elblągu. Organizatorzy planują
zachęcać elblążan do wpłat poprzez
ulotki informacyjne, plakaty, informacje w mediach, czy happeningi. Uruchomiono także specjalny funpage na
Fb (Milion dla Elbląga).
Organizacje pożytku będą przybliżały
swoją działalność elblążanom także podczas Świątecznych Spotkań Elblążan,
w sobotę 14. grudnia. Członkowie opp
będą śpiewali kolędy dla elblążan, będą
też informowali zainteresowanych mieszkańców o swojej działalności w Ratuszu
Staromiejskim.
- Na jesieni, kiedy będą znane wyniki
finansowe, planujemy zorganizowanie
koncertu dla elblążan, którzy wpłacili
swój 1 % na elbląskie organizacje pożytku publicznego – dodaje Arkadiusz
Jachimowicz.
Ambasadorzy akcji
W logo kampanii znajduje się piekarczyk – jako symbol troski o nasze
miasto, symbol odwagi i aktywności.
- Już raz uratowałem Elbląg, teraz będzie walczył o dodatkowy milion dla
miasta – wyjaśniają organizatorzy.
Akcję wspierają także ambasadorzy.
Pierwsi z nich to piosenkarka Barbara Książkiewicz oraz bokserka Sandra
Kruk, a także Jan Solka, elbląski rysownik. W trakcie akcji będą pozyskiwane
kolejne osoby.

Co jeszcze ciekawego przyniesie najnowszy numer? Przede
wszystkim wywiad z Jerzym Wilkiem podsumowująca połowę kadencji prezydenta Elbląga. Piszemy
również o Karcie Dużej Rodziny,
o Strategii Rozwoju Elbląga i inwestycjach drogowych.
Zapraszam więc do lektury naszego Serwisu i oczywiście liczę
na Państwa udział w wydarzeniach,
jakie przygotowaliśmy dla Państwa
jubileuszowym roku. Szczegóły już
niebawem, a pierwsze wydarzenia
11 kwietnia br.
Hanna Laska Kleinszmidt,
Biuro Prezydenta Miasta

Organizacje uprawnione
do 1 % podatku
Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy
Społecznej, Stowarzyszenie Kulturalne
„Viva Art”, Nasza Szkoła Stowarzyszenie
Przyjaciół SP Nr 1 w Gronowie Górnym,
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
„Cantata”, Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych, Elbląskie
Towarzystwo Kulturalne, Fundacja
„Zdrowe Serce”, Stowarzyszenie
Jachtklub Elbląg, Fundacja Świętego
Brata Alberta, Elbląskie Stowarzyszenie
Amazonek, Liga Kobiet Polskich,
Stowarzyszenie „Jantar”, Elbląskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Fundacja Elbląg, Fundacja Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki
Teresy z Kalkuty, Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie „Serce
Za Uśmiech”, Regionalne Centrum
Wolontariatu, Elbląskie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera
i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi,
Bank Żywności, Elbląskie Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza
LAZARUS, Kiwanis International - Klub
Elbląg, Stowarzyszenie Zastępczego
Rodzicielstwa Oddział, Ludowy Klub
Sportowy „Mlexer”, Ochotnicza
Straż Pożarna Ratownictwo Wodne,
Stowarzyszenie EwangelizacyjnoCharytatywne „Betania”, Stowarzyszenie
Integracyjne „Razem”, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich, Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Centrum
Ochotników Cierpienia Diecezji
Elbląskiej, Stowarzyszenie na rzecz
Hospicjum Elbląskiego, Uczniowski
Klub Sportowy „Jar”, Stowarzyszenie
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania, Uniwersytet III Wieku i Osób
Niepełnosprawnych, Caritas Diecezji
Elbląskiej, Miejski Młodzieżowy Klub
Sportowy „Concordia”, Elbląskie
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom
Chorym Psychicznie Ich Rodzinom
i Opiekunom „Pro-Familia”, Elbląskie
Stowarzyszenie „Eureka”.
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Wierzę w to, co robię
Rozmowa z prezydentem Elbląga Jerzym Wilkiem
– Zmiana czynszów w mieszkaniach ZBK, obniżenie cen biletów
komunikacji miejskiej, wdrożenie
Karty Dużej Rodziny. Pierwsza
połowa Pana kadencji była bardzo pracowita. A jak będzie wyglądała jej druga część?
– Nie zamierzam zwalniać tempa
pracy. W mieście jest jeszcze wiele rzeczy do wykonania. Choć jeśli
chodzi o zrealizowane obietnice, to
dodałbym jeszcze Centrum Rekreacji
Wodnej. W mojej ocenie to bardzo
potrzebna inwestycja dla mieszkańców. I pierwsza od lat inwestycja
realizowana „dla ludzi”. Wcześniej
większość środków w Elblągu inwestowano w infrastrukturę - głównie
drogową. A z nowego basenu przy
ul. Spacerowej będą mogli korzystać
wszyscy elblążanie. Poza tym po raz
pierwszy od lat udało się uniknąć
podwyżek podatków oraz ceny wody.
Prowadzę również pilny nadzór nad
robotami drogowymi na trasach 503
i 504.
– Zapowiadał Pan przyspieszenie
robót drogowych, ale w tym temacie część radnych ma odmienne zdanie, nie zauważają tego.
– Wspólnie z wiceprezydentem
Januszem Hajdukowskim oraz pracownikami Zarządu Dróg prowadzę
ścisły nadzór nad tymi inwestycjami.
W mojej ocenie i sądzę, że więk-

szość kierowców myśli podobnie,
prace uległy przyspieszeniu. Jeszcze w ubiegłym roku droga nr 504
stała się w pełni przejezdna, a do 30
czerwca tego roku roboty mają być
ukończone. A jeśli chodzi o drogę
503 to również widać poprawę. Ulica
Pocztowa ma połączenie z Robotniczą, co znacznie ułatwiło życie kierowcom. Na Browarnej niedogodności niestety występują. Zakończenie
tej inwestycji jest zaplanowane na
30 sierpnia. Dopiero po zakończeniu obu inwestycji będziemy mogli
przeprowadzić badania natężenia
ruchu na tych ulicach, które pozwolą
na optymalne ustawienie sygnalizacji świetlnej. To również wpłynie na
usprawnienie ruchu w mieście.
– Co chciałby Pan zrealizować
jeszcze w tej kadencji?
– Nadal będziemy prowadzili intensywne działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów. Dotychczas
udało nam się zachęcić dwie firmy
do ulokowania się w Elblągu, ale
potrzeby w tym zakresie są znacznie
większe. Problemem jest również
sprawa Szpitala Miejskiego. Tu bardzo liczę na to, że uda się stworzyć
w tej placówce oddział geriatryczny
oraz pulmonologiczny. A przede
wszystkim bardzo zależy mi na tym,
aby elblążanie zaczęli bardziej pozytywnie patrzeć na swoje miasto i od-

Pomoc dla Ukrainy

Elbląg, dnia 19 lutego 2014 r.
Pan Serhij Nadał
Mer Tarnopola

W związku z niepokojami,
które wybuchły na Ukrainie,
prezydent Elbląga Jerzy Wilk wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej
Januszem Nowakiem skierowali list
do władz Tarnopola. To ukraińskie
miasto od 1992 roku jest partnerem
Elbląga. Współpraca odbywa się na
płaszczyźnie wymiany doświadczeń
z zakresu funkcjonowania gospodarki
komunalnej, współpracy gospodarczej
i kulturalnej. Jednocześnie prezydent
Wilk wspólne z Bankiem Żywności
zorganizował zbiórkę leków, żywności
oraz odzieży, które zostały dostarczone
społeczności ukraińskiej.

Szanowny Panie Merze,

zyskali zaufanie do osób, którzy w ich
imieniu zarządzają miastem. Dlatego
kładę olbrzymi nacisk na to, aby
mieszkańcy byli przez urzędników
traktowani jak klienci, a nie petenci.
Dbam również o to, aby podejmowane decyzje były przejrzyste – tyczy
się to zwłaszcza konkursów na poszczególne stanowiska.
– A co z likwidacją straży miejskiej? Zmienił Pan zdanie w tej
sprawie?
– Nie zmieniłem, ale pewne rzeczy
trzeba załatwić formalnie. Wystąpiłem o opinię w tej sprawie do komendanta wojewódzkiego policji oraz do
wojewody. Swoją opinię w sprawie
likwidacji straży – negatywną przedstawił też komendant miejski
policji w Elblągu. Po uzyskaniu tych
opinii przedstawię radnym projekt
uchwały likwidujący straż miejską,
bo to radni podejmą ostateczną
decyzję. Myślę, że uchwała w tej
sprawie stanie na sesji w kwietniu
lub w czerwcu. Jeśli radni zdecydują
o likwidacji straży to dobrze. Jeśli nie
– to straż zostanie zreformowana. To
nie może być służba, której głównym

Społeczność Elbląga – miasta partnerskiego Tarnopola
z ogromnym niepokojem i współczuciem śledzi
masowe protesty mieszkańców Ukrainy, upominających się o poszanowanie podstawowych praw ludzkich
i obywatelskich.
Mamy nadzieję, że pomimo lekceważenia ludzkiej
godności, zdrowia i życia, uda się zahamować eskalacje tragedii i powrócić do pokojowego budowania
nowej jakości życia Ukraińców.
Szanowny Panie Merze, w tych trudnych chwilach
jesteśmy z Wami!
Szczególnie ciepłe pozdrowienia przesyłamy
wszystkim mieszkańcom Tarnopola, w tym władzom
samorządowym miasta, które w imieniu całego
społeczeństwa miasta występują w obronie podsta-

celem działania jest karanie kierowców. Od tego jest np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego. Straż
powinna dbać o porządek w mieście.
Czyli zajmować się także pijaczkami
pod sklepem czy w parku, właścicielami psów, którzy nie sprzątają po
swoich pupilach, itp. Nie twierdzę, że
wszyscy strażnicy skupiali swoją aktywność jedynie na kierowcach, ale
przez kilka osób cała formacja jest
negatywnie postrzegana.
– W tym roku Elbląg obchodzi
777 rocznicę urodzin.
– Ten rok dla naszego miasta jest
wyjątkowym. Mam nadzieję, że
obchody tej rocznicy pozwolą na
promocję naszego miasta w całym
kraju, a imprezy przygotowane z tej
okazji przypadną mieszkańcom do
gustu. Główne obchody 777-lecia
zostały zaplanowane na czerwiec.
Tuż przed tym odbędą się w Elblągu
Mistrzostwa Świata w Siatkówce na
Siedząco Niepełnosprawnych. Już
dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców do kibicowania sportowcom
i do wspólnych obchodów rocznicy
urodzin naszego miasta.

wowych zasad demokracji, praw i swobód obywateli,
z determinacją zmagają się z trudnym losem, dążą do
poprawy warunków życia wszystkich ludzi.
Zarówno my osobiście, jak też władze samorządowe
Elbląga jesteśmy wstrząśnięci tragedią ostatnich tygodni - udzielamy Wam swojego wsparcia i wierzymy, że
dążenie do zapewnienia praw i swobód obywatelskich
zakończone zostanie pełnym sukcesem.
Miasto Elbląg, w miarę posiadanych kompetencji
i możliwości, gotowe jest udzielić Tarnopolowi konkretnej pomocy humanitarnej. Bardzo proszę o podanie,
jakiej pomocy potrzebujecie w tej chwili najbardziej.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Elbląga
Jerzy Wilk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak
Radni Rady Miejskiej w Elblągu
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Ulgi dla dużych rodzin
W ciągu trzech tygodni trwania programu, aż 400 rodzin z Elbląga
odebrało Karty Dużej Rodziny. Na ich podstawie, przysługują różnego
rodzaju ulgi. – Karta Dużej Rodziny to wyraz naszego uznania
i szacunku wobec tych, którzy podejmują się trudu wychowania
licznego potomstwa – mówi wiceprezydent Marek Pruszak.
Od pierwszego lutego rodziny, w których jest troje i więcej dzieci, mogą
korzystać z ulg w ramach Karty Dużej
Rodziny. W Elblągu mieszka w sumie
ponad 700 rodzin wielodzietnych.
Dotychczas miasto wydało około
2000 tego typu kart.

lub do 25 roku życia (gdy dziecko się
uczy lub studiuje), zaś w przypadku
dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Rodziny wielodziet-

pływalnię, muzeum – wylicza pan
Jacek. – Chcemy z tego korzystać,
bo wcześniej nie zawsze nam się to
udawało.
Rodziny będą mogły kupować także
tańsze bilety na imprezy kulturalne
w mieście, m.in. na koncerty Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
– Będę śledziła zmiany w katalogu ulg i korzystała z nich w miarę
możliwości – zapewnia pani Jolanta.
– Ta Karta to bardzo dobry pomysł.
Chciałabym, żeby była honorowana
w całej Polsce – dodaje.
Czekamy na zgłoszenia kolejnych

rodzin. Czekamy także na firmy
chcące przyłączyć się do Programu.
Aby zostać Partnerem KDR wystarczy złożyć deklarację wraz z propozycją oferowanych ulg całorocznych,
a także okazjonalnych np. w okresie
świąt, rozpoczęcia roku szkolnego
i innych.
Szczegółowy katalog ulg w ramach
KDR, wnioski o wydanie Karty oraz
deklaracje partnerstwa w Programie
Karta Dużej Rodziny są do pobrania
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.elblag.eu w zakładce
„Mieszkańcy”)

Większa dostępność

Najistotniejsze zniżki w ramach programu KDR to: ulga w komunikacji
miejskiej, 25 proc. ulgi od opłaty za
pobyt dziecka w żłobkach miejskich,
zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu prowadzonym przez
miasto (za czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej).
Zniżki przygotowały również cztery
miejskie instytucje kultury i elbląski MOSiR. Dzięki ulgom rodzinom
wielodzietnym łatwiej będzie uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach
odbywających się w mieście.
– Karty Dużej Rodziny to działanie
samorządu na rzecz mieszkańców,
to również realizacja mojej obietnicy
wyborczej – mówił prezydent Jerzy
Wilk podczas uroczystości wręczanie pierwszych kart rodzinom wielodzietnym.
Do akcji, oprócz instytucji miejskich
włączyło się również 14 przedsiębiorstw.
– Cieszę się, że tak liczne zniżki, ulgi
i bonifikaty są do Państwa dyspozycji – dodaje prezydent Jerzy Wilk.
– Liczymy, że do programu będą
włączały się kolejne firmy.
Straty wynikające ze stosowania
karty dużej rodziny placówkom i instytucjom będzie rekompensowało
miasto. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 200 tys. zł.
– Olsztyn, w którym karta dużej
rodziny już funkcjonuje, kosztuje
miasto niespełna 100 tys. zł rocznie,
a to przecież większe miasto od Elbląga – zauważa Marek Pruszak.

Będzie nam łatwiej

Pod pojęciem „duża rodzina” rozumiemy rodzinę lub rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców
(rodzica) lub opiekunów prawnych
mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia

Pierwsze rodziny wieloletnie odebrały Karty 30 stycznia

Wiceprezydent Elbląga Marek
Pruszak: – Ten rok jest
pilotażowy, chcemy przyglądać
się jak działa program Karty
Dużej Rodziny, które zniżki cieszą
się największą popularnością, jak
skutecznie promować partnerów
programu
ne nie kryją zadowolenia z decyzji
prezydenta i Rady Miejskiej, która
zadecydowała o wprowadzeniu Katy.
– Nie obliczałam jeszcze ile zaoszczędzę, ale już sam bilet miesięczny
komunikacji miejskiej daje ponad
20 zł oszczędności. A z drobiazgów
składa się budżet domowy — mówi
pani Jolanta, mama trójki dzieci.
– Na pewno będziemy korzystali z ulg na przejazdy komunikacją
miejską, ulg na lodowisko, krytą

Partnerzy w Programie „Karta Dużej Rodziny”
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM” - 15% zniżki na kurs prawa
jazdy kat. B, darmowe materiały szkoleniowe.
2. Księgarnia POLANGLO - 15% zniżki na podręczniki , 10% zniżki na oferty
okołopodręcznikowe.
3. Sand Valley Company Sp. z o.o. – pole golfowe w Pasłęku - darmowa gra
dla dzieci i młodzieży uczącej się, po okazaniu legitymacji potwierdzającej
kontynuację nauki, 15% zniżki na usługi golfowe dla rodziców.
4. Firma handlowa „KWIATKOWSKI”, 5 % rabatu na zakup odzieży i bielizny
niemowlęcej, młodzieżowej, damskiej, męskiej i pościelowej.
5. NaprawyKonsol.pl - 10% - 30% zniżki na wypożyczenie konsoli wraz z osprzętem oraz naprawę konsol, komputerów, laptopów.
6. Exclusive Sport Elbląg - 10% na cały asortyment.
7. FanRobot - Nauka i Zabawa – 15% zniżki miesięcznie na zajęcia z budowy
i programowania robotów.
8. Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia – 10% zniżki na bilety wstępu.
9. KM Bike sklep rowerowy - 10% rabatu na cały asortyment sklepu poza
towarami przecenionymi.
10. Sklep rowerowy NEKSUS - 10% zniżki na serwis rowerowy, części i akcesoria,
5% na zakup rowerów (raz w ciągu roku).
11. POLISZYNEL - 10% zniżki na wszystkie dania obiadowe przy ul. Wspólnej 11-13.
12. Centrum Terapii i Diagnozy - 15% zniżki za każdą godzinę indywidualnej
terapii psychologicznej i/lub pedagogicznej, 20% zniżki za pakiet spotkań (4
godz.) z psychologiem i/lub pedagogiem za miesiąc.
13. MJ PAZNOKCIE - 10% rabatu na artykuły fryzjerskie, 20 % rabatu na pozostały
asortyment.
14. Niepubliczne Przedszkole „BALONIK” - 20 % zniżki na czesne.
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Gdzie pojawią się stojaki?
Do 15 marca elblążanie mogą
wybierać miejsca, w których
pojawią się kolejne stojaki
rowerowe. Głosowanie odbywa
się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego
(www.elblag.eu).
Zakończył się I etap konsultacji
społecznych w sprawie lokalizacji
parkingów rowerowych. Wpłynęło 5
zgłoszeń z 10 propozycjami ich lokalizacji. Do tych zgłoszeń zostały też
dodane propozycje zbierane w trakcie
roku 2013.
Obecnie na terenie Elbląga jest łącznie 386 stojaków, które pozwalają
zaparkować 772 rowery. Teraz elblążanie mają do wyboru 18 lokalizacji,
w których zostanie zamontowanych
około 130 stojaków.
Wskazane przez mieszkańców lokalizacje, na które elblążanie mogą głosować:
Kwiaciarnia Azalia – ul. 12 Lutego, Pawilony handlowe przy ul. Broniewskiego/Kłoczowskiego, SM Zakrzewo (biura
spółdzielni) - ul. Robotnicza 246, Plac
zabaw/ międzypokoleniowe podwórko
- ul. Odrodzenia (za nowym kościołem), Bank PKO - Słoneczna 15A,
Skatepark/Siłownia/Park rekreacyjny
- ul. Mickiewicza, Cmentarz Dębica
– górna pętla autobusowa oraz dolna
pętla autobusowa, Cmentarz Agrykola
– ul. Agrykola, Tawerna Tortuga – Bulwar Zygmunta Augusta, Park Traugutta
– plac zabaw, Park Modrzewie – plac
zabaw, Hala Elzam ul. Grunwaldzka
2 – od strony parkingu, Zielone Tarasy
Multikino - ul. Teatralna, Skrzyżowanie
ulic Słoneczna/Kosynierów Gdyńskich,
Skrzyżowanie ulic Kosynierów Gdyńskich/Zielona, Ulica 3 Maja (okolice
Oboźnej-Placu Grunwaldzkiego), Pasaż
handlowy – ul. Bałuckiego.

Rekordowy finał
Po raz kolejny udowodniliśmy,
że mamy wielkie serca.
Podczas 22. Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Elblągu i okolicach
zebrano 181 580,77 zł.
To najwyższa z dotychczas
zebranych
kwot.
Jednak to nie jedyny elbląski rekord
tego finału. Kolejny, jak podkreślają
organizatorzy, to liczba zaangażowanych w akcję wolontariuszy. Tym

Reanimacja serca szkoły
W sobotę, 15 lutego w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbył się
koncert charytatywny pod nazwą „Nadzieja Umiera Ostatnia - akcja
reanimacyjna serca Szkoły Muzycznej” zorganizowany przez radę
rodziców i przyjaciół Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.
Tego samego dnia w Bibliotece Elbląskiej dla szkoły zagrał białoruski
pianista polskiego pochodzenia, Kirył
Keduk. Elblążanie nie zawiedli i tłumnie zebrali się na obu koncertach by
wesprzeć szkołę w odbudowie po
pożarze. W koncercie w elbląskim
teatrze brał udział wiceprezydent Elbląga Marek Pruszak.
Przypomnijmy: 18 stycznia w jednym
z magazynów szkoły muzycznej wybuchł pożar – placówka jest obecnie
modernizowana i rozbudowywana.
Płomienie przedostały się do sąsiadującej z tym pomieszczenie sali
koncertowej. Błyskawiczna akcja
elbląskich strażaków, prowadzona

razem na ulice miasta wyszło aż
500 osób zaopatrzonych w puszki,
identyfikatory, serduszka oraz w
wielkie chęci pomocy najbardziej
potrzebującym. Rekordowa była
również ilość aukcji, które pojawiły
się na elbląskiej stronie WOŚP. Elblążanie chętnie przekazywali różne
ciekawe przedmioty oraz usługi
na wielkoorkiestrowe licytacje,
uzbierało się ich 366. Najchętniej
licytowano bon na kurs prawa jazdy
kat. B oraz… jeden dzień w fotelu
prezydenta.
- Jest dość miękki, wygodny, regulowany – zachęcał do licytacji pre-

w bardzo trudnych warunkach – gęsty
dym ograniczał widoczność niemal do
zera – zapobiegła rozprzestrzenieniu
się pożaru. Straty są jednak ogromne.
– Zniszczeniu uległy m.in. nasze oba
fortepiany koncertowe, koszt takiego
jednego instrumentu to około 300 tys.
zł – informował na konferencji prasowej Andrzej Korpacki. – Wymienić będziemy musieli również ok. 300 foteli
znajdujących się na tej sali.
Ale to nie wszystko: spaleniu uległ m.in.
drobny sprzęt znajdujący się w magazynie. Uszkodzone są ekrany akustyczne
oraz ściany kilku pomieszczeń. Zaraz po
pożarze dyrektor szkoły otrzymał z wielu
stron zapewnienie pomocy.

Rada Rodziców, nauczyciele oraz
uczniowie Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych postanowili zorganizować koncert charytatywny
pn.”Nadzieja Umiera Ostatnia”.
Odbył się on 15 lutego w Teatrze
im. Aleksandra Sewruka. Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek
przeznaczony będzie na odnowienie
i poszerzenie instrumentarium Szkoły Muzycznej.
Prezydent Elbląga zdecydował
o przyłączeniu się do akcji, dlatego
koncert Kiryła Kieduka, który odbył
się w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej, nie był biletowany,
a środki zebrane podczas koncertu
przeznaczony będą na rzecz szkoły.

zydent Elbląga Jerzy Wilk. – Macie
Państwo rzadką okazję sprawdzenia,
jak wygląda dzień pracy prezydenta ponad 100-tysięcznego miasta.
Zapewniam, że będzie to ciekawe
doświadczenie.
Prezydent Wilk zachęcał na tyle
skutecznie, że przywilej znalezienia się na miejscu włodarza miasta
przez jeden dzień zlicytowano aż za
600 złotych.
Władze miasta na tegoroczny finał
WOŚP przekazały również gadżety
związane z Elblągiem, m.in.: maskotki, kalendarze, puzzle, filiżanki,
kubki.
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Spotkania prezydenta
z mieszkańcami
W środę, 19 marca o godz. 17.30 Jerzy Wilk, prezydent Elbląga,
po raz kolejny spotka się z mieszkańcami – tym razem z osiedla
Zawodzie. Spotkanie odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim.
- Chciałem, aby takie debaty odbywały się cyklicznie w różnych częściach miasta i dawały możliwość
bezpośrednich rozmów z mieszkańcami o ich problemach i potrzebach
w najbliższej okolicy – mówi prezydent Elbląga Jerzy Wilk. – Zależy
mi na otwartych rozmowach, które
mogą odbywać się poza urzędowymi
gabinetami, dając większą swobodę
dyskusji i szerszy udział elblążan –
dodaje.
Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku ubiegłego roku z mieszkańcami Zatorza. W styczniu prezydent Elbląga Jerzy Wilk spotkał się
ponownie z mieszkańcami Zatorza.
Głównym tematem poruszanym przez
mieszkańców był problem hałasu,
jaki wywołuje praca złomowisk. Prezydent poinformował mieszkańców
o swoich działaniach podjętych
w ostatnim czasie. Było to m.in. pismo do byłego już ministra Sławomira Nowaka z prośbą o interwencję
w Polskich Kolejach Państwowych.
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że
teren ten (należący do PKP) będzie
dzierżawiony firmie zajmującej się
rozbiórką złomu do 2022 roku, a dotychczasowe pomiary hałasu nie wykazują przekroczeń.
– Będę starał się o wypracowanie
kompromisu pomiędzy przedsiębior-

cami a mieszkańcami – deklaruje
prezydent.
Tydzień później odbyło się spotkanie
z mieszkańcami Zawady, gdzie poruszane były głównie kwestie sprzedaży
alkoholu w sklepach osiedlowych,
komunikacji miejskiej, remontów
dróg i chodników.
W lutym z kolei to mieszkańcy osiedli
Jar, Kamionka, Bielany oraz Zajazdu,
Krasnego Lasu i Próchnika podzielili
się z prezydentem nurtującymi ich
problemami. Te dotyczyły m.in. jakości chodników, m.in. przy ul. Częstochowskiej.
– Ta ulica została wpisana do budżetu miasta i w tym roku rozpoczniemy
pierwszy etap jej modernizacji – zapewnił Jerzy Wilk.
Mieszkańcy zwracali również uwagę
na kiepski dojazd do Szkoły Podstawowej nr 11 i problem z dzikami, które zapuszczają się na osiedle.
Kolejne spotkanie odbędzie się
w środę, 19 marca o godz. 17.30
w Ratuszu Staromiejskim. Tym razem
Jerzy Wilk spotka się z mieszkańcami Zawodzia. Z kolei w kwietniu
prezydent odbędzie dwa spotkania:
10 kwietnia z mieszkańcami Starego
Miasta, zaś 23 kwietnia z mieszkańcami Śródmieścia. Oba spotkania odbędzie się o godz. 17.30 w Ratuszu
Staromiejskim.

Stare Miasto zyska
dwie atrakcje
Skwer przy katedrze powinien być miejscem spotkań z historią,
a wieżę katedralną z jej wspaniałym widokiem na okolicę należy
udostępnić zwiedzającym. Takie pomysły wielokrotnie powtarzane
były przez elblążan spacerujących po Starym Mieście. W 2013
roku udało się pozyskać środki unijne na ten cel a projekt zostanie
zrealizowany w tym roku.

Wieża – po pierwsze
bezpieczeństwo

Po remoncie wieża zostanie udostępniona mieszkańcom i turystom. Na
tarasie zostaną zamontowane lunety
umożliwiające obserwację okolicy.
W połowie drogi na szczyt przewidziano
strefę odpoczynku z miejscami do siedzenia. W drodze na górę będzie można
również podziwiać widok na unikalne
sklepienie katedry. Zabytkowe elementy
wieży, stare elementy zegarowe zostaną odrestaurowane i wyeksponowane.
Projektanci dużą wagę przywiązują
do bezpieczeństwa zwiedzających.
Jednorazowo na wieży będzie mogło
przebywać tylko 10 osób. Wejścia kolejnej grupy będą pilnowały specjalne
bramki. Przebudowane zostaną klatki
schodowe, a elementy nadajników i kabli schowane w obudowach.

Skwer przypomni
o historycznej zabudowie

W styczniu mieszkańcy Elbląga głosowali nad dwiema koncepcjami zagospodarowania skweru usytuowanego przy katedrze św. Mikołaja, które
przedstawiła firma Arkon Atelier. Żadna z nich nie uzyskała jednak pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, koniecznej przy
inwestycjach realizowanych na zabytkowym obszarze Starego Miasta.
Dlatego firma Arkon Atelier opracowała nowe założenia, która zostały już
zaakceptowane.
Warto przypomnieć, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren przy katedrze przeznaczony jest pod przyszłą zabudowę,

dlatego należy założyć „odwracalność funkcji projektowanego obecnie
skweru”. To oznacza, że w przyszłości
teren też może być zabudowany.
Dlatego powinien on nawiązywać do
historycznych podziałów dawniej istniejących tu budynków i być wypełniony zielenią.
Co istotne, potocznie przyjęta nazwa
plac katedralny jest błędna, ponieważ
sugeruje historyczne istnienie takiego placu. W tym miejscu Starego
Miasta była niegdyś zwarta zabudowa
i dlatego, do czasu powstania nowych
budynków, miejsce to powinno być
nazywane skwerem przy katedrze.
Wyniki sondy przeprowadzonej wśród
mieszkańców były pomocne przy
opracowywaniu nowej koncepcji
skweru, który będzie pełnił funkcje
wypoczynkowe i spacerowe. Bliżej
katedry będzie on bardziej „wyciszony”, pojawią się tam ławki i zieleń.
W centralnej części pojawi się fontanna posadzkowa a bliżej ulicy Wodnej gra planszowa – wycieczka po
starówce Elbląga. Zainstalowana zostanie też tablica interaktywna wyposażona w minimum pięć programów
tematycznych związanych z historią
naszego miasta.
Termin zakończenia robót związanych
z utworzeniem skweru zaplanowano
na 30 czerwca 2014 r. Prace przy
wieży katedralnej potrwają do jesieni.
Rewitalizacja placu katedralnego oraz
wieży katedry św. Mikołaja w Elblągu
współfinansowana jest ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury
na lata 2007-2013.
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Centrum Rekreacji Wodnej
w Elblągu staje się faktem
Za niewiele ponad rok powinniśmy mieć możliwość kąpania
się w nowopowstającym basenie krytym przy ul. Spacerowej w
Elblągu. 19. lutego miast przekazało wykonawcy plac budowy, na
którym stanie Centrum Rekreacji Wodnej. 25. lutego wykonawca,
konsorcjum firm ELZAMBUD Elbląga i warszawska spółka MORISSPORT zaprezentowały koncepcję kąpieliska.

- Dziękuję panu marszałkowi, że znalazł czas by osobiście podpisać umowę w elbląskim Urzędzie – stwierdził
z kolei prezydent Jerzy Wilk. - Kiedy
pracę rozpoczął zespół przygotowujący projekt miałem przekonanie, że
to dobry pomysł, który ma szansę
na realizację. Dziękuję za bardzo
obiektywne podejście do oceny tego
projektu. To dobra decyzja, teraz już
możemy budować basen a zespół,
który przygotowywał projekt, będzie
nadzorował prace nad jego realizacją.

Decydujący styczeń

Początek nowego roku przyniósł kolejne istotne wydarzenie. Miasto wyłoniło
i podpisało umowę z wykonawcą Centrum Rekreacji Wodnej. Przygotowaniem projektu i samą budową zajmie
się konsorcjum firm ELZAMBUD Sp.
z o.o. z Elbląga oraz warszawska firma
MORIS-SPORT Sp. z o.o.
Umowa opiewa na kwotę 26 mln 072
tysięcy złotych. Miasto uzyskało dofinansowanie unijne w wysokości ponad 16 milionów złotych i zabezpiecza wkład własny w wysokości ponad
9 mln złotych.

Kiedy popływamy?

Od złożenia w październiku 2013 roku
do Urzędu Marszałkowskiego projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji
Wodnej – etap I” minęło kilka miesięcy i jak się okazało było to czas,
który znacznie przybliżył nas do budowy tego obiektu.

Pracowity grudzień

Najpierw, w grudniu ubiegłego roku,
Urząd Marszałkowski w Olsztynie
opublikował listę rankingową projektów, które walczyły o dofinansowanie
unijne na rozbudowę infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej. Projekt elbląskiego Centrum Rekreacji Wodnej
przeszedł pomyślnie ocenę formalną
i w opinii ekspertów zajął pierwsze
miejsce w rankingu. Kilka dni później
nasz projekt zajął również najwyższą
lokatę po ocenie strategicznej. Jeszcze w grudniu zeszłego roku Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację elbląskiego
projektu potwierdzając, że okazał się
on bezkonkurencyjny. Rozpoczęła
się też procedura przetargowa. 20
grudnia w Urzędzie Miejskim otwarto
oferty firm, które były zainteresowane
budową Centrum. Oferty złożyło pięć
podmiotów, w tym dwa konsorcja,
których liderami są firmy z Elbląga.
I wreszcie w szczególny dzień, wigilię
Bożego Narodzenia, Elbląg odwie-

dził Marszałek Województwa Jacek
Protas, aby wspólnie z prezydentem
Jerzym Wilkiem podpisać umowę na
realizację projektu.
O nadziejach związanych z budową basenu mówili wtedy marszałek
i prezydent.
- Cieszę się, że w ten szczególny
dzień mogę być w Elblągu. Kiedy
tylko zakończyły się procedury, które
wyłoniły zwycięski projekt chcieliśmy
podpisać umowę jak najszybciej –
mówił marszałek Jacek Protas. - Czas
na wykonanie inwestycji jest krótki,
musi się ona zakończyć do czerwca
2015 roku. Dla Elbląga będzie to dobre przedsięwzięcie budujące regionalność miasta.

To chyba najważniejsze obecnie pytanie. Roboty powinny ruszyć z początkiem wiosny. Obiekt
w stanie surowym powinien być gotowy do końca 2014 roku tak, aby
w okresie zimowym prowadzić już
roboty wykończeniowe wewnątrz
obiektu. Cała inwestycja powinna się
zakończyć do maja 2015 roku. 25
lutego konsorcjum przedstawiło koncepcję Centrum Rekreacji Wodnej.
W ciągu dwóch kolejnych miesięcy
powinien powstać projekt budowlany.
Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013

Sport, zabawa, rekreacja
W Centrum Rekreacji Wodnej znajdą się 4 baseny, w tym: niecka basenu
sportowego o wymiarach 25x21m i głębokości 1,3-1,9m z ośmioma torami do
pływania, niecka basenu do nauki pływania o wymiarach 13,5 x7m i głębokości
0,6-0,9m, niecka basenu rekreacyjnego o kształcie nieregularnym wraz z atrakcjami i urządzeniami rekreacyjnymi i wreszcie niecka basenu rekreacyjnego dla
dzieci wraz z atrakcjami wodnymi. Ze wszystkich basenów będzie mogło korzystać
łączenie 216 osób. Przewidziano również dwa jacuzzi i trzy sauny, suchą, parową
i biosaunę. Oczywiście basen będzie posiadał pełne zaplecze techniczne, socjalne
i biurowo-administracyjne wraz z instalacyjną, wyposażeniem i elementami
niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania. Do obsługi całego obiektu
zatrudnionych zostanie 25 osób.
Na pierwszym piętrze znajdzie się również trybuna na 188 miejsc. W ramach zagospodarowania terenu powstanie około 200 miejsc postojowych, w tym 9 stanowisk
dla osób niepełnosprawnych, 9 stanowisk dla samochodów rodzinnych i 10
stanowisk dla autobusów, a także ok. 50 miejsc postojowych dla rowerów.

Pocztowe
oszczędności
W celu ograniczenia kosztów
administracji od 2013
roku Urząd Miejski wdrożył
praktykę doręczania decyzji
dot. wymiaru podatków
od nieruchomości poprzez
pracowników Urzędu. W roku
ubiegłym skorzystanie z tej
formy doręczania pozwoliło
oszczędzić w budżecie około
55 tysięcy zł. netto.
Zgodnie z ustawą o podatkach
i opłatach lokalnych, corocznie,
w terminie do końca lutego, organ
samorządu jest obowiązany dostarczyć każdemu posiadaczowi nieruchomości zlokalizowanej na terenie
miasta decyzję określającą wymiar
podatku od posiadanej nieruchomości wraz ze wskazaniem terminów dokonywania wpłat należności.
Termin doręczenia wynika wprost
z obowiązku dokonania pierwszej
wpłaty - do 15 marca każdego roku.
Powoduje to konieczność doręczenia, w krótkim czasie ponad 38.000
decyzji.
W celu ograniczenia kosztów administracji od 2013 roku Urząd
Miejski wdrożył praktykę doręczania
decyzji dot. wymiaru podatków od
nieruchomości poprzez pracowników urzędu. Zgodnie z wymogami
Kodeksu Postępowania Administracyjnego każda decyzja musi być
skutecznie doręczona adresatowi co
powoduje konieczność – przy dystrybucji drogą pocztową – wysyłania
jej „za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru”. Ta forma przesyłki – jak
z powyższego wynika - jest najdroższa i na dzień dzisiejszy kosztuje 6,20 zł. Do tego – w przypadku
nieodebrania przesyłki dokonywany
jest jej zwrot do Urzędu, co dodatkowo kosztuje 2.10 zł. Są to więc
sumarycznie znaczące wydatki.
Równocześnie KPA /art. 39/ przewiduje możliwość doręczania korespondencji poprzez pracowników organu. Z tej właśnie możliwości Urząd
Miejski w Elblągu korzysta. W roku
bieżącym korespondencja doręczana
jest przez 24 etatowych pracowników Urzędu, po godzinach pracy. Do
końca stycznia tą drogą doręczono
ponad 14 tysięcy decyzji.
W roku ubiegłym skorzystanie z tej
formy doręczania pozwoliło oszczędzić w budżecie około 55 tysięcy zł.
netto.
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Elbląg w formie
Elbląg po roku 2020 ma być miastem nowoczesnym, miastem
wykorzystanych szans, pełnym ludzkich aspiracji, kreatywności
i przedsiębiorczości. W realizacji tych zamierzeń ma pomóc
„Strategia Rozwoju Elbląga 2020+”. Dokument jest na etapie
konsultowania z mieszkańcami.
Do 14 marca 2014 roku trwają konsultacje projektu „Strategii Rozwoju
Elbląga 2020+”. Jest to dokument,
który ma wyznaczać główne kierunki rozwoju miasta na najbliższe
lata. Bazując na uwarunkowaniach
zewnętrznych i wewnętrznych miasta strategia określa działania, które
należy podjąć, aby Elbląg stał się

po roku 2020 miastem, takim jak
określa go przedstawiona w strategii wizja miasta.

Rozwój społecznogospodarczy

Prace nad strategią rozwoju Elbląga rozpoczęły się na przełomie
2011/2012 roku od stworzenia

Cele operacyjne i działania
Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności wyspecjalizowanej
1.1. Wzrost konkurencyjności miasta poprzez inteligentne specjalizacje
• infrastruktura; kultura innowacyjności i przedsiębiorczości, współpraca biznes
– uczelnie – instytucje otoczenia biznesu, system wsparcia przedsiębiorców,
szkolnictwo zawodowe i wyższe inżynieryjne, inteligentne specjalizacje, promocja
gospodarcza, produkt turystyczny
1.2. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw
• „złoty trójkąt” dla firm z branży technologii teleinformacyjnych, realizacja celów
Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko, baza logistyczna, współpraca biznes – uczelnie – instytucje otoczenia biznesu, gospodarka
niskoemisyjna
1.3. Wzrost liczby miejsc pracy
• promocja przedsiębiorczości, system wsparcia przedsiębiorców, rozwój wyspecjalizowanych usług, wspieranie edukacji na wysokim poziomie
Cel strategiczny 2.Wysokiej jakości kapitał społeczny
2.1. Rozwój kapitału społecznego
• kultura aktywności; wizerunek Elbląga
2.2. Wzrost jakości usług publicznych
• usługi medyczne oraz opiekuńcze, obsługa „klienta” usług, jakość edukacji,
oferta sportowo-kulturalna, bezpieczeństwo publiczne
2.3. Aktywni mieszkańcy i NGO
• infrastruktura dla aktywności mieszkańców, kultura aktywności, promocja idei
partnerstwa i współpracy, ekonomia społeczna
Cel strategiczny 3. Nowoczesna infrastruktura, oparta o innowacje
3.1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
• komunikacja publiczna, trasy rowerowe, komunikacja zewnętrzna miasta, wezły
komunikacyjne, teleinformatyka, transport wodny
3.2. Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego
• tereny zielone, ochrona powietrza, jakość wód, edukacja ekologiczna,
Cel operacyjny 3.3. Poprawa infrastruktury technicznej
• infrastruktura liniowa, społeczno-rekreacyjna, system obiektów mieszkalnych
(rewitalizacja)
Cel strategiczny 4. Integracja Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
4.1. Współpraca ponadregionalna
• infrastruktura usprawniająca współpracę ponadregionalną, współpraca na rzecz
rozwoju innowacji i gospodarki, promocję idei współpracy i partnerstwa
4.2. Rozwój sektora turystyki
• produkt turystyczny i marka Elbląg, ochrona środowiska przyrodniczego, kadry
dla turystyki
4.3. Wspólne przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze
• wizerunek Elbląga, promocja gospodarcza, kultura komunikacji, porozumienia
i partnerstwa

Elbląg 2020+ to nowoczesne
miasto wykorzystanych
szans, pełne ludzkich
aspiracji, kreatywności
i przedsiębiorczości.
dokumentu „Sytuacja społecznogospodarcze Elbląga – raport diagnostyczny”, który został poddany
konsultacjom publicznym w okresie od marca do kwietnia 2012
roku. W październiku 2012 roku
powołano Zespół ds. opracowania
Strategii Rozwoju Elbląga 2020+,
w skład którego weszli przedstawiciele zarówno władz i Urzędu
Miejskiego oraz różnych środowisk
życia społeczno-gospodarczego
Elbląga. Do współpracy zaproszeni
zostali także przedstawiciele sąsiednich samorządów.
Wypracowana w strategii wizja rozwoju miasta: Elbląg 2020+ to nowoczesne miasto wykorzystanych
szans, pełne ludzkich aspiracji,
kreatywności i przedsiębiorczości.
„Elbląg w formie” to hasło przewodnie strategii. Nawiązuje ono
do form przestrzennych w Elblągu,
ale odnosi się również do różnych aspektów życia miasta. Elbląg w wizji strategii, to miejsce,
gdzie zarówno o mieszkańcach,
jak i przedsiębiorstwach, przemy-

śle, kulturze, organizacjach pozarządowych, turystyce, itd. można
powiedzieć, że cieszą się dobrą
formą. Cel głównym, jaki wyznacza
strategia, jest rozwój społecznogospodarczy Elbląga i jego obszaru
funkcjonalnego, bazujący na wysokiej jakości kapitale ludzkim i innowacyjności firm.
Na cel główny składają się cztery

Czekamy na Państwa opinie
Prezydent Elbląga zaprasza do
udziału w konsultacjach społecznych
projektu „Strategii Rozwoju Elbląga
2020+”. Opinie i uwagi do tego
dokumentu można zgłaszać na
formularzu konsultacji społecznych,
który wraz z projektem dokumentu
dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego lub w DRIiD.
Wypełniony formularz konsultacyjny
można przekazać: drogą
elektroniczną (na adres krzysztof.
kasica@umelblag.pl), drogą
korespondencyjną (na adres:
Departament Rozwoju, Inwestycji
i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg)
lub dostarczyć osobiście. Bez
rozpatrzenia pozostaną opinie
i uwagi: z datą wpływu po
dniu 14 marca br., przekazane
w innej formie niż na formularzu
konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag
zgłoszonych podczas spotkania
konsultacyjnego), niepodpisane
czytelnie imieniem i nazwiskiem.
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cele strategiczne, a na nie z kolei
cele operacyjne, którym przyporządkowane są poszczególne działania.
Wdrażanie dokumentu będzie
odbywało się pod nadzorem Prezydenta Elbląga przy współpracy
Komitetu Strategicznego. Komitet
będzie powołany spośród przedstawicieli władz samorządowych,
środowisk gospodarczych, naukowych oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces
przygotowania strategii. Jego zadaniem będzie:
1. ocena przebiegu, efektywności
i skuteczności realizacji strategii
2. ocena i wydawanie opinii w realizacji konkretnych celów;
3. ocena postępów i rezultatów
konkretnych działań;
4. składanie odpowiednich propozycji do jednostek wdrażających;
5. przyjmowanie okresowych raportów z realizacji strategii;
6. określenie wytycznych do tworzenia programów branżowych, tak
by były one zgodne ze strategią.

Przedsiębiorca
partnerem samorządu
Samorząd elbląski pod przewodnictwem prowadzi politykę
wielopłaszczyznowego wspierania sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Pomoc oferowana przez Urząd Miejski
w Elblągu ma dotrzeć do możliwie największego grona elbląskich
firm, którym przedstawia się ofertę Miasta w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości.
W tym celu prezydent Elbląga Jerzy
Wilk rozpoczął w zeszłym roku cykl
spotkań informacyjnych z przedstawicielami poszczególnych branż
oraz organizacji zrzeszających
przedsiębiorców. Odbyły się spotkania z przedstawicielami branży
transportowej i budowalnej, a także
z Elbląską Izbą Gospodarczą oraz
z elbląskimi klastrami. Kolejne
spotkania zaplanowano z mikro
przedsiębiorcami
prowadzącymi
działalność handlową - m.in. w Hali
Elzamu i Gildii Kupców Żuławskich.
W ramach prowadzonych spotkań
prezydent oprócz przekazywania
istotnych danych dla firm, uzyskuje
informację zwrotną, która jest wykorzystywana do poprawy wzajemnych
relacji. Na tej podstawie prezydent
osobiście zaangażował się w wsparcie utworzenia Elbląskiej Rady Kla-

strów, która zrzesza wszystkie klastry i ma swoją siedzibę w Elblągu.
Ponadto z inicjatywy prezydenta dla
przedstawicieli branży transportowej
i budowlanej odbyło się spotkanie
robocze dotyczące utworzenia klastrów w wymienionych sektorach.
Wzmacnianie roli inicjatyw klastrowych jest szczególnie istotne
w perspektywie m.in. dostępności
nowych środków finansowych z Unii
Europejskiej w latach 2014-2020.
To właśnie klastry będą mogły pozyskiwać znaczne fundusze unijne
w kolejnych latach, także w ramach
współpracy z samorządem, czy jednostkami naukowymi.
W ramach struktur Urzędu Miejskiego działa Biuro Obsługi Inwestorów
(BOI), które prowadzi serwis gospodarczy „Elbląg-Strefa dobrych inwestycji” pod adresem www.inwestycje.

OPEGIEKA wynalazcą roku
Aż dwa prestiżowe wyróżnienia
zdobyły „Mówiące Mapy”,
projekt elbląskiej firmy
OPEGIEKA, podczas „XXI Giełdy
Wynalazków nagrodzonych na
światowych wystawach i targach
innowacji w 2013 roku”.
Giełda odbyła się w dniach
11-12 lutego w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.
„Mówiące Mapy” otrzymały Dyplom
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne
osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2013. Ponadto
projekt elbląskiej firmy uznano za jeden z siedmiu najważniejszych krajowych wynalazków ubiegłego roku.
„Mówiące mapy” to innowacyjny system GIS wspomagający poruszanie się
niedowidzących i niewidomych w terenie
miejskim opracowany przez firmę OPEGIEKA we współpracy z Katedrą Systemów Geoinformatycznych Politechniki
elblag.pl, gdzie zamieszczono kompleksową informację dla osób, które
chcą rozpocząć działalność gospodarczą – jak to zrobić, z jakiej pomocy korzystać, gdzie można uzyskać
dofinansowanie. Portal www.inwestycje.elblag.pl to również kompendium
wiedzy na temat oferty inwestycyjnej
miasta.
Samorząd elbląski współpracuje
z obwodem kaliningradzkim poprzez
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie – Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji, z Władzami Okręgu
Miejskiego Miasta Kaliningrad, a także z Kaliningradzką Izbą Przemysło-

Gdańskiej. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem operacyjnym Android
i korzysta z wbudowanego w smartfon
odbiornika GPS oraz bazuje na mapach
opracowanych pod kątem osób niewidomych. Oprogramowanie oferuje takie
funkcje, jak: „prowadź do”, „jak daleko”
oraz „opisz otoczenie”, oferuje dotykowy interfejs przystosowany dla osób
niewidomych oraz komunikaty głosowe.
System wyposażono ponadto w przycisk
„panika”, który wywołuje numer bliskiej
osoby lub pomocy technicznej. Obecnie
system jest na etapie komercjalizacji.

wo-Handlową, INOK ltd. - Fundusz
Wiedzy i Technologii dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw „Viktoria” oraz z organizatorem targów
i wystaw w Kaliningradzie - Batlic
EXPO. Miasto regularnie uczestniczy
w targach i wystawach odbywających
się w Kaliningradzie, w tym w targach
„FASADA” dla branży budowlanej,
„JANTUR” – branża turystyczna, czy
„Wszystko dla domu, hotelu i restauracji” - branża meblowa.
Prezydent wychodząc na przeciw
zgłaszanym przez lokalnych przedsiębiorców postulatom w tym roku nie
podniósł stawek podatków lokalnych.

Władze miasta wpierają elbląskich przedsiębiorców m.in.
poprzez umożliwienie im udziału w międzynarodowych targach
w Kaliningradzie
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Elbląskie zabytki pod ochroną
Choć związany z Elblągiem, wcześniej był m.in. dyrektorem Teatru Dramatycznego, ostatnio pracował
w Malborku, zdobywając cenne doświadczenie na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków
w tym historycznym mieście. Miejskim Konserwatorem Zabytków w Elblągu Dariusz Barton został
w grudniu 2013 roku.
Nowy konserwator zabytków opowiada elblążanom o swoich najważniejszych planach.

Zabytki wymagają opieki

– Przede wszystkim rozpocząłem już
pracę nad stworzeniem gminnego
programu opieki nad zabytkami. To
nasz obowiązek, każde miasto musi
mieć taki program. Chcę konsultować powstający dokument z osobami i instytucjami, które zajmują się
zabytkami w Elblągu. Mówię tu m.
in. o Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków, Departamencie Urbanistyki i Architektury oraz właścicielach
obiektów zabytkowych.

Bieżące zadania, czyli batalia
koniecznych uzgodnień

Poza tworzeniem programu jest codzienna praca, polegająca na uzgodnieniach projektów dla obiektów zabytkowych.
– Remonty i modernizacje zabytków,
budowanie na obszarach zabytkowych wymagają uzgodnień konserwatora. Ta praca zajmuje najwięcej
czasu, ale od tego właśnie jest konserwator, aby chronić to, co jest, czyli
zabytki w naszym mieście.

Pokutuje wciąż myślenie, że jeśli
obiekt jest zabytkowy, to niewiele da
się zrobić, są liczne trudności. Staram
się walczyć z tym stereotypem, pokazać właścicielom, że można z korzyścią inwestować w obiekt zabytkowy
i jednocześnie zachować w nim to,
co wartościowe. Inwestorzy nie muszą
mieć wiedzy, co jest wartościowe i to
jest właśnie moja rola, by chronić zabytkową substancję budynku. Podpowiadam, proponuję rozwiązania. Dziś
skuteczniej, ale i taniej, można prowadzić prace przy zabytku. Jeszcze dwie,
trzy dekady temu nie mieliśmy dostępu do takich materiałów jak obecnie.
To również ułatwia wszelkie prace.
Cieszę się, że zmienia się też świadomość właścicieli. Tych, którzy
chcą chronić zabytkowe obiekty,
np. przedwojenne kamienice, jest
coraz więcej.

Pieniądze, pieniądze

Pytanie o pieniądze zawsze pada przy
remontach zabytków.
– Miejski Konserwator Zabytków
dysponuje budżetem 200.000 złotych z przeznaczeniem na dotacje
dla elbląskich zabytków. Wnioski
mogą składać właściciele takich

Elbląski port obrał kurs na rozwój
- Rok 2013 był przełomowym rokiem dla elbląskiego portu.
Przeładunek towarów wzrósł o 69 proc. i wyniósł 285.500 ton.
Analizując ubiegłoroczne statystyki przeładunków, nasz port znalazł
się w czołówce zaraz po portach mających kluczowe znaczenie dla
gospodarki RP – informuje prezydent Elbląga Jerzy Wilk.
Z roku na rok przez elbląski port przechodzi coraz więcej towarów. Rośnie
też rentowność portu – od stycznia
spółka ta wypracował prawie 114 tys.
zł zysku.

Plan – 400 tys. ton

Głównymi towarami przeładowywanymi w naszym porcie był węgiel
(55,8 tys. ton) oraz zboże (1 tys. ton).
Natomiast eksport stanowiły materiały budowlane i cukier (łącznie 228,7
tys. ton).

– Jak widać sytuacja się polepsza
w związku z tym szacujemy, iż wielkość przeładunków w 2014 roku
wzrośnie do 400 tys. ton – zapowiada
dyrektor elbląskiego portu Arkadiusz
Zgliński. – Wychodząc naprzeciw
wyzwaniom operatorzy przeładunków
na poszczególnych terminalach będą
pracowali w systemie 24 godzinnym.
Obecnie w elbląskim porcie funkcjonują 4 terminale wraz ze stocznią
remontową, elewatorami zbożowymi
i terminalami drobnicowymi. Ope-

obiektów z Elbląga. Poza tym konserwator może pomagać w pozyskiwaniu środków na remonty,
konsultować projekty, aby miały
większe szanse w staraniach o dofinansowanie prac konserwatorskich.
Mówię tu o środkach marszałka
oraz ministra kultury i dziedzictwa
narodowego.

Co na Starym Mieście?

Dariusz Barton, Miejski
Konserwator Zabytków
dualnych projektów, które zwyczajnie nie są udane. Inną kwestią jest
sama retrowersja. Po ćwierć wieku
jej funkcjonowania można się zastanowić czy należy sztywno stosować
jej zasady. Tu skarżą się zwłaszcza
deweloperzy, którzy jak twierdzą, nie
mogą budować na Starym Mieście
mieszkań atrakcyjnych z perspektywy dzisiejszego klienta.

Szczególne zainteresowanie Miejskiego Konserwatora skierowane jest
oczywiście na Stare Miasto.
– Tu realizowana jest w praktyce
zasada retrowersji, która zakłada
odbudowę kamienic na obrysach
dawnych murów. Jednak nie odbudowujemy zabytków. Poza kilkoma
wyjątkami najbardziej wartościowych kamienic, które zostały całkowicie zrekonstruowane, mamy do
czynienia z luźnym nawiązaniem do
historii. Jeżeli przypomnimy sobie
skrajne pomysły dla tej części miasta z budową wieżowców włącznie,
to z perspektywy lat odbudowane
Stare Miasto należy uznać za osiągnięcie. Oczywiście nie wszystko
wygląda tak jakbyśmy sobie tego
życzyli, ale to raczej wina indywi-

Dariusz Barton chciałby, aby jeden
z numerów uznanego, branżowego
kwartalnika „Renowacje i zabytki”
dotyczył w całości architektury Elbląga. W piśmie zostałyby zamieszczone
teksty elblążan, znawców tematu.
– To może być doskonały wstęp do
dyskusji o programie opieki nad zabytkami, ewentualnych zmianach
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na Starym Mieście i aktualności retrowersji.

ratorzy portowi i właściciele prywatnych terminali inwestują w infrastrukturę portową zakupując nowy sprzęt
do obsługi ładunków, a armatorzy zakupują nowe jednostki transportowe.

W elbląskim porcie funkcjonuje teraz
około 12 zestawów barek (w roku
2012 – 7).
W ubiegłym roku Zarząd Portu
Morskiego Elbląg skierował rów-

„Renowacje i zabytki”

Największym bodźcem do dalszego rozwoju elbląskiego portu jest
budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ta inwestycja
również została ujęta w dokumencie dotyczącym Strategii rozwoju
naszego miasta.
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Pozytywne zmiany
w komunikacji
Więcej nowych autobusów, nowe tramwaje, wysokie standardy
obsługi osób korzystających z komunikacji miejskiej. To zadania
jakie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu postawił przed sobą
i przewoźnikami, którzy obsługuję elbląskie trasy.
Wraz z początkiem roku, na większości
linii autobusowych komunikacji miejskiej obsługę pasażerów rozpoczęły
dwie nowe firmy przewozowe. Linie nr
7, 9, 12, 16, 21, 22, 23 i 100 w najbliższych 7 latach będzie obsługiwała
Arriva Sp. z o.o. - przewoźnik działający na terenie całej Europy. Natomiast
na liniach nr 10, 11, 13, 17, 30 i 31,
do końca 2020 roku, pasażerowie
będą podróżowali autobusami spółki
Warbus – doświadczonego przewoźnika, działającego w wielu miastach
Polski. Trzeciego przewoźnika, który
będzie obsługiwał linie 6, 8, 14, 15,
18, 19, 20 w kolejnych latach -poznamy już w najbliższych tygodniach.

Wyższe standardy

Zarząd Komunikacji Miejskiej postawił nowym przewoźnikom wysokie
wymagania. Dzięki temu, jeszcze w
tym roku na ulice Elbląga wyjedzie
co najmniej 25 fabrycznie nowych
autobusów. Wszystkie autobusy będą
przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych, będą także wyposażone w monitoring oraz system
Elbląskiej Karty Miejskiej.
nież wnioski do Urzędu Morskiego
w Gdyni o pogłębienie toru wodnego
do głębokości 3 metrów co pozwoli
na wpływanie większych jednostek
transportowych i wzrost możliwości
transportu. Istotną barierę w rozwoju
portu stanowi jedynie most pontonowy w Nowakowie.

Kontrole fitosanitarne
i weterynaryjne

W dalszym ciągu port ubiega się
o poszerzenie zakresu kontroli w porcie, głównie fitosanitarnych i weterynaryjnych, co znacząco wpłynie na
wzrost przeładunków i poszerzenie
asortymentu towarów.
– Deklarowany wzrost ładunków
paszowych i zbożowych wyniósłby
od 150 tys. do nawet 300 tys. ton
rocznie. Czyli moglibyśmy przeładowywać około 700 tys. ton towarów –
mówi Arkadiusz Zgliński. – To wiąże

Jedną z ważniejszych ról we współpracy z nowymi przewoźnikami,
odgrywa jakość usług w tym: punktualność i niezawodności kursowania
autobusów, ich czystość, a także
konieczność zapewniania pasażerom
odpowiedniego ogrzewania w zimie
oraz prawidłowej wentylacji latem.

Zmodernizowany M8C to najnowszy nabytek Tramwajów Elbląskich

Nowe tramwaje

Dwa w pełni zmodernizowane tramwaje M8C na początku stycznia wyruszyły na elbląskie torowiska. Gruntowna
modernizacja tych wagonów obejmowała m.in. dodanie niskopodłogowego
członu w środkowej części, całkowite
odnowienie przestrzeni pasażerskiej
oraz instalację monitoringu wizyjnego.
26 metrowe wagony mogą przewozić
nawet do 177 pasażerów. Prezydent
Jerzy Wilk zapowiedział podjęcie starań zmierzających do zakupu kolejnych, nowych tramwajów.
Nowe wiaty przystankowe, odświeżenie i modernizacja przystanków a także zakup kolejnych, elektronicznych
tablic przystankowych – to zmiany
które czekają nas w zakresie przystanków komunikacji miejskiej.
się jednak z przygotowaniem nowych
terenów w granicach portu oraz likwidacją barier żeglugowych (most
pontonowy – red.).
Zarząd portu pozyskał od miasta tereny inwestycyjne pod rozbudowę
terminala, złożył propozycje projektu
budowy obrotnicy i nowych miejsc
cumowniczych wraz z nabrzeżami.
Zostały one ujęte na liście projektów
finansowanych ze środków unijnych
w najbliższej perspektywie finansowej. Wnioskuje też o umożliwienie
żeglugi nocnej, aby zwiększyć przepustowość portu, a tym samym wielkość przeładunków.
W Strategii Rozwoju Elbląga 2020+
ujęto również budowę nowego terminala wraz z nabrzeżami, magazynami,
placami składowymi i dostępem do
bocznicy kolejowej oraz budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim.

W tym roku elbląskie ulice wyjedzie co najmniej 25 nowych autobusów

Męki kierowców potrwają już tylko kilka miesięcy
Zbliża się, długo oczekiwany przez kierowców, koniec przebudowy
dróg wojewódzkich w mieście. Prace na drodze 504 (ul. 12 Lutego)
nie będą już miały większego wpływu na płynność jazdy. Na 503
trochę niedogodności jeszcze jest.
Warto zapoznać się z harmonogram
prac firmy Eurovia, jaki w tym półroczu
czeka nas na tych najważniejszych ciągach komunikacyjnych miasta.

Niską do nowego ronda przy kościele
Bożego Ciała powinien zostać zakończony przez Wykonawcę robót do końca sierpnia tego roku.

503

504

W tej chwili na odcinku od Placu Słowiańskiego do skrzyżowania Robotnicza-Teatralna (nowe rondo przy kościele Bożego Ciała) ruch odbywa się
po prawej jezdni, a prace prowadzone
są na jezdni lewej. Do końca maja powinny zostać oddane do użytkowania
dwa odcinki jezdni lewej: Plac Słowiański – Królewiecka oraz Królewiecka – nowe rondo przy kościele Bożego
Ciała. Również do końca maja powinny się zakończyć roboty drogowe na
odcinku jezdni lewej od skrzyżowania
Trasa Unii Europejskiej-Brzeska-Browarna aż po dochodzące do drogi 503
ulice Lubraniecką, Krakusa, Obrońców
Pokoju i Elektryczną, gdzie kończy się
zakres przebudowy. Pozostały odcinek
ulicy Browarnej, gdzie część robót nie
została jeszcze rozpoczęta – od skrzyżowania trasa Unii Europejskiej-Brzeska-Browarna, poprzez ulice Dolną,

Zakończenie przebudowy drogi 504
to przede wszystkim prace na ulicy
Nowowiejskiej. Na odcinku 12 lutego-Płk. Dąbka roboty wykonane zostały w 90 procentach. Pilnując ściśle
czerwcowego terminu zakończenia
robót, drogowcy mają powrócić na
ulicę Nowowiejską w połowie marca.
Wtedy też zostanie przygotowany pas
rozdzielający kierunki ruchu na tej
ulicy i przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Pilgrima i Nowowiejskiej
wraz z dojazdem do parkingu.
Wykonawca robót, firma Eurovia, na
bieżąco sprawdza stan techniczny
przebudowywanych dróg. Wszelkie
ubytki powstałe na jezdniach asfaltowych lub tymczasowych drogach
gruntowych, używanych w czasie
przebudowy są uzupełnianie tak, by
zapewnić kierowcom możliwość bezpiecznego przejazdu.
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W skrócie

KALENDARZ IMPREZ
marzec 2014
Klejnoty, reż. Bogusław Semotiuk

Klejnoty, reż. Bogusław Semotiuk

09.03 godz. 16:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

01.03 godz. 19:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Sceny miłosne dla dorosłych, reż. Bogusław
Semotiuk

org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

09.03 godz. 19:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Elbląska Gala Sportu

org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

01.03 godz. 10:00 Sala kinowa CSE Światowid
org. Urząd Miejski w Elblągu

Klejnoty, reż. Bogusław Semotiuk

02.02 godz. 17:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Sceny miłosne dla dorosłych, reż. Bogusław Semotiuk

13.03 godz. 19:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację
15.03 Las Miejski Bażantarnia MOSiR Elbląg,

Multimedialne warsztaty audio_video „Kopia
kopii”
05–08.03 Centrum Sztuki Galeria EL
org. Centrum Sztuki Galeria EL

„Prosta nieskończona” – wystawa indywidualna
Anna Szprynger

org. EKO Gryf

Mały Konkurs Recytatorski dla klas IV–VI

15.03 godz. 10:00 Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, ul. Bema 37
org. Młodzieżowy Dom Kultury

Giełda Kolekcjonerów

06.03–21.04 godz. 18:00 Centrum Sztuki Galeria EL

16.03 godz. 9:00–13:00 Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Elblągu budynek Domu Rektora

org. Centrum Sztuki Galeria EL

Sceny miłosne dla dorosłych, reż. Bogusław
Semotiuk

07.03 godz. 19:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

III Otwarte Mistrzostwa MDK w Szachach

07.03 godz. 16:00 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51

org. Elbląski Klub Kolekcjonerów „Antyk” i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Hity Muzyki Filmowej

16.03 godz. 19:00 Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Sala
u Św. Ducha
org. Elbląska Orkiestra Kameralna

Powitaj Wiosnę z Vivaldim i Straussem

org. Młodzieżowy Dom Kultury

17–28.03 godz. 10:00 i 12:00 Sala koncertowa Ratusza
Staromiejskiego w Elblągu

Występ kabaretu NEO-NÓWKA

07.03 godz. 18:00 Sala widowiskowo-sportowa CSE
Światowid
org. Centrum Spotkań Europejskich Światowid

Klejnoty, reż. Bogusław Semotiuk

08.03 godz. 18:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

org. Elbląska Orkiestra Kameralna

Elbląg Plastyczny: Zbigniew Chrostek

20.03–30.04 godz. 18:00 Centrum Sztuki Galeria EL
org. Centrum Sztuki Galeria EL

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „Czy to
jest kochanie?” Koncert Grażyny Łobaszewskiej
z zespołem

org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Mały Konkurs Recytatorski dla klas I–III

08.03 godz. 10:00 Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu ul.
Bema 37

20.03 godz. 19:00 Kino Światowid (duża sala)
org. Centrum Spotkań Europejskich Światowid

org. Młodzieżowy Dom Kultury

Grand Prix Elbląga w strzelectwie sportowym
08.03 Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Robotnicza
org. KS Orzeł Elbląg

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „Czy to jest
kochanie?” Spektakl teatralny OLD LIVE w wykonaniu
M. Ostrowskiej-Królikowskiej, A. Barcisia, Z. Grabowskiej
i P. Domagały
21.03 godz. 20:00 Kino Światowid (duża sala)
org. Centrum Spotkań Europejskich Światowid

Aktualny kalendarz imprez z pełną ofertą dostępny również na www.elblag.eu
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Koncert specjalny: Roby Lakatos – Cygański Paganini
w Elblągu! „Tanga Świata”
21.03 godz. 19:00 Teatr im. A. Sewruka w Elblągu
org. Elbląska Orkiestra Kameralna

Krużganek Movie

21.03 godz. 19:00 Festiwale i Eventy Galeria EL
org. Centrum Sztuki Galeria EL

Prezentacje Konkursowe, piosenka poetycka i recytacja

Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki ELBASKET

org. Centrum Spotkań Europejskich Światowid

org. UKS Jar Elbląg

21–23.03 Centrum Spotkań Europejskich Światowid

My, dzieci z dworca zoo, reż. Giovanni Castellanos

22.03 godz. 18:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

My, dzieci z dworca zoo, reż. Giovanni Castellanos

23.03 godz. 17:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

XVIII Festiwal Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie”?
Koncert Laureatów oraz Koncert Doroty Osińskiej
z zespołem

23.03 godz. 18:00 Kino Światowid (duża sala)
org. Centrum Spotkań Europejskich Światowid

Spotkanie autorskie z Władysławem Amielańczykiem
autorem m.in. książki „Stary człowiek i góra” połączone
z prezentacją wydawnictw Elbląskiego Towarzystwa
Kulturalnego

27–30.03 Hala ZS nr 1, ul. Korczaka

Bałtycki Krążek 2014 Międzynarodowy Turniej
Hokeja na Lodzie
28–30.03 Lodowisko MOSiR ul. Karowa
org. UKS Wikingowie

Przegląd zespołów Seniorskich

29.03 godz. 10:00 Kino Światowid (duża sala)
org. Centrum Spotkań Europejskich Światowid

Szalone nożyczki, reż. Maciej Korwin

29.03 godz. 18:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Szalone nożyczki, reż. Maciej Korwin

30.03 godz. 17:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
org. Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

24.03 godz. 18:00 Biblioteka Elbląska (sala audytoryjna)
org. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

kwiecień 2014
Jubileusz 777-lecia Elbląga oficjalnie wystartuje 11 kwietnia. Na ten dzień zaplanowaliśmy kilka ciekawych wydarzeń,
które rozpoczną nasze obchody przewidziane aż do końca października.
Co nas czeka 11 kwietnia?
Będzie dostojnie, ale też wesoło i radośnie. W Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja naukowa z okazji
777-lecia Elbląga „Przeszłość przyszłości” z udziałem najlepszych naukowców badających dzieje naszego miasta.
Odbędzie się również wesoły korowód przedszkolaków, premiera gry typu gąska „Elbląska historia” połączona
z turniejem o tytuł pierwszego mistrza gry oraz dwie wystawy „Fotoplastykon Elbląga” (wystawa zewnętrzna między
Katedrą a Ratuszem Staromiejskim) i wystawa zdjęć Elbląga ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku
w Ratuszu Staromiejskim.
9.00 – otwarcie konferencji „Przeszłość przyszłości”, Ratusz Staromiejski
18.00 – turniej o tytuł pierwszego mistrza „Elbląskiej historii”, Ratusz Staromiejski
10.00 – przemarsz przedszkolaków, Stare Miasto
• wystawa „Fotoplastykon Elbląga”, Stary Rynek
• wystawa zdjęć Elbląga ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku, Ratusz Staromiejski
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ROZRYWKA

Krzyżówka

1
2

Rozwiąż krzyżówkę – hasłem
krzyżówki jest nazwa pewnej
kompanii handlowej, m.
in. dzięki której Elbląg na
przełomie XVI i XVII wieku
zawdzięczał swój gwałtowny
rozwój i bogactwo.
1. 8 marca 1521 roku obronił
miasto Elbląg przed atakiem
wojsk krzyżackich.
2. Tadeusz Marian ….., zastrzelony
na ul. 1 Maja w Elblągu
przez funkcjonariusza Milicji
Obywatelskiej w dniu 18 maja
podczas Wydarzeń Grudniowych
1970 r.
3. Nazwa najstarszego mostu
w Elblągu, który znajdował się
w ciągu ulicy Mostowej.
4. Nazwa legendarnej osady
Wikingów niedaleko dzisiejszego
Jeziora Drużno.
5. Helena ….., łyżwiarka szybka,
zdobywczyni brązowego medalu
olimpijskiego w Squaw Valley
w 1960 roku.
6. Nazwa jednej z trzech
głównych bram miejskich
średniowiecznego Elbląga.
7. Elblążanin, niemiecki poeta,
muzyk, miłośnik, znawca
i tłumacz literatury polskiej.
8. Park ….., w którym przed II
Wojną Światową znajdowała
się rezydencja inż. Carla H.

Nowa książka Agnieszki Pietrzyk
„Urlop nad morzem” – to tytuł
kryminału z akcją umiejscowioną na
Mierzei Wiślanej. Autorką książki
jest elblążanka.
Beata i Marcin mają problemy finansowe,
w tym roku rezygnują więc z wyjazdu na
wymarzone zagraniczne wakacje. Stara znajoma proponuje im klucze do niedawno kupionego domu nad morzem. Urlop spędzony
w listopadowej aurze, w małym nadmorskim
miasteczku być może wreszcie pozwoli im
wypocząć. Stary dom kryje na poddaszu
pełno przykurzonych rupieci, których plądrowanie sprawia Beacie niesamowitą radość.
W jednej ze starych książek odnajduje list,
który zdaje się zawierać mroczną tajemnicę.
A może to tylko niewinny żart?
Z pozoru nudne wakacje zamieniają się
w kryminalne śledztwo w którym trzeba
będzie poznać przeszłość miasteczka oraz
wysłuchać wielu historii. Są bowiem miejsca, które nie chcą zapomnieć.
„Urlop nad morzem” to kryminał, którego
akcja toczy się w Sztutowie i kilku innych

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ziese, wybitnego elbląskiego
konstruktora, przemysłowca,
budowniczego maszyn i łodzi
torpedowych.
9. Przy tej ulicy znajduje się
budynek szkoły podstawowej,
a przed wojną mieściła się tam
Trusoschule. Na budynku można
oglądać przepiękny herb Elbląga.
10. Typ średniowiecznego okrętu,
na którym przypłynęli pierwsi

osadnicy. Jego wizerunek widniał
na najstarszej zachowanej
pieczęci mieszczan
elbląskich.
11. Franz ….., założyciel fabryki
samochodów w Elblągu
12. W wyniku I rozbioru Polski
w 1772 roku Elbląg stał się
częścią ….
13. W średniowieczu Elbląg był
członkiem ….., związku miast

handlowych północnej
Europy i rejonu morza
Bałtyckiego.
14. Georg J. …………. pruski
inżynier, konstruktor systemu
pochylni na Kanale Elbląskim.
15. Stanisław …., aktor, satyryk,
reżyser, komediopisarz, w latach
1984-1986 dyrektor Teatru
Dramatycznego w Elblągu.

miejscowościach na Mierzei Wiślanej.
W powieści pojawi się również Elbląg.

Historia ujęta w reportażu

Oczywiście, wpadamy w wir wojny – najpierw
tak, jak się zaczęła z niemieckim atakiem na
Polskę, za kilka lat burza wraca z czołgami
kapitana Diaczenki, a efektem jest powrót do
Rzeczpospolitej i zarazem sowiecka grabież
i niemożność odbudowania przez ministra
Kwiatkowskiego portu, stoczni i przekopania
mierzei. Trzy kolejne reportaże to elbląskie
uczestnictwo w dochodzeniu do wolności.
„Sprawa Elbląska” w słowach świadków
i w dokumentach, Elbląg strajkujący i elblążanie zastrzeleni w Grudniu ‚70, a także Elbląg jako współtwórca „Solidarności” i jego
tragiczne ofiary z czołgu jadącego na Gdańsk.

Agnieszka Pietrzyk (ur. 1975) – elblążanka; doktor
nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; autorka książek: „Obejrzyj się królu” (Wyd.
Replika, 2008) i „Pałac tajemnic” (Wyd. Replika,
2011). Najnowsza książka – „Urlop nad morzem”
– nakładem Wyd. Prószyński i S–ka ukazała się
14 stycznia bieżącego roku.

Tomasz Gliniecki historią interesuje
się od zawsze. Pisał o niej wiele
lat jako dziennikarz. Teraz pracuje
w elbląskim muzeum. Jest autorem
historycznego fotobloga i felietonów
telewizyjnych.
Napisanie książki zasugerowali mu znajomi.
Na razie powstały dwie – poznajemy w nich
Elbląg poprzez losy różnych ludzi. Jak mówi
sam autor, pisane przez niego książki, to nie
książki historyczne, lecz książki o historii
napisane w formie reportażu historycznego.
Pierwsza książka Tomasza Glinieckiego pt.
„Elbląg czasów wojny” ukazała się na początku ubiegłego roku. W grudniu 2013 roku
odbyła się premiera drugiej książki autora pt.
„Elbląskie okruchy XX wieku”.
– Okruchy, które znalazły się w książce, to zjawiska lub postacie. Zaczynamy od przełomu
wieków i zmian w mieście, przejścia Elbląga
handlowo-portowego w przemysłowy, poznajemy świat pozostawiony przez Schichaua
swojemu zięciowi, obserwujemy narodziny
i upadek fabryki samochodów Komnicka.
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NAGRODY PREZYDENTA

Nagrody Prezydenta za rok 2013
W wieczór Trzech Króli poznaliśmy laureatów Nagród Prezydenta
Miasta Elbląga Jerzego Wilka.
– W tym roku historia zatoczyła koło
– mówił prezydent Elbląga Jerzy
Wilk. – Po raz pierwszy nagrody zostały wręczone w1991 roku w Szkole Muzycznej. Jedną z nich otrzymała doktor Aleksandra Gabrysiak.
Dzisiaj nagrodę w kategorii Służba
Zdrowia otrzymało Hospicjum jej
imienia – wyjaśniał Jerzy Wilk.
Uroczystość uświetnił niezwykle
klimatyczny koncert „Tanga Świata”
w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry
Kameralnej i Tangata Quintet oraz
solistek Anny Ozner i Olgi Szomańskiej.

Nagrody Prezydenta za rok 2013
w poszczególnych kategoriach
Ochrona Środowiska
Marian Wojtkowski – dyrektor
Zakładu Utylizacji Odpadów
w Elblągu
Działalność Gospodarcza
Acoustics – nagrodę odebrał
dyrektor, Daniel Dłuszczakowski
Służba Zdrowia
Hospicjum Elbląskie im.
dr Aleksandry Gabrysiak – nagrodę
odebrała Wiesława Pokropska,
dyrektor Hospicjum oraz
dr Mirosław Batko

Opieka Społeczna
s. Halina Rydzy – Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr św. Jadwigi
Sport i Turystyka
Jerzy Dąbrowski – nagrodę
odebrała córka
Kultura i Sztuka
Tomasz Gliniecki – elbląskie
Muzeum Archeologiczno –
Historyczne
Działalność oświatowa
i pedagogiczna
Zespół Szkół Technicznych
– nagrodę odebrała Hanna
Mierzejewska, dyrektor szkoły oraz
uczniowie
Nagroda Specjalna
Jadwiga Wawer – urzędniczka oraz
działaczka Ligi Kobiet Polskich
Nagroda Honorowa
Elbląska Uczelnia HumanistycznoEkonomiczna – nagrodę odebrał
rektor dr Zdzisław Dubiella
Nagroda Honorowa
Biskup Diecezji Elbląskiej Jan
Styrna
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Elbląska Gala Sportu
1 marca w kinie „Światowid” odbyła się Elbląska Gala Sportu,
na której dokonano sportowego podsumowania ubiegłego roku.
Nagrodzono sportowców, których osiągnięcia sławiły imię naszego
miasta na arenach krajowych i międzynarodowych, a także trenerów
oraz działaczy sportowych.

Gospodarz imprezy – prezydent
Elbląga Jerzy Wilk - przywitał gości i podziękował zawodnikom oraz
trenerom za ogromny wkład pracy
w rozwój poziomu sportowego, a także działaczom i sponsorom, bez których rozwój sportu w naszym mieście
nie byłby możliwy.
Podczas imprezy wyróżniono 46
sportowców, trenerów oraz działaczy,
którzy otrzymali pamiątkowe statuetki. Nagrody za osiągnięcia sportowe
zostały wręczone 23 sportowcom
oraz trenerom. Główną częścią Gali
były Nagrody Specjalne, które w tym
roku trafiły w ręce:
• Katarzyny Koniuszaniec, Kingi
Grzyb i Antoniego Pareckiego
– (zawodniczek oraz trenera EKS
Start Elbląg, zawodniczek oraz II
trenera reprezentacji Polski) – za
udział oraz zdobycie IV miejsca
na Mistrzostwach Świata w piłce
ręcznej kobiet;

•

•

Bogusława Tołwińskiego – (doktora fizjologii sportu, trenera triathlonu, nauczyciela WFu, organizatora
sportu powszechnego, który w ubiegłym roku aktywnie propagował
aktywność fizyczną wśród mieszkańców Elbląga, poprzez organizację
przedsięwzięć takich jak „Enduro
Man”, „Piątka dla każdego” czy „Rodzinne Marsze”); - za propagowanie
różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga;
IKS Atak – za organizację „Sportowego Wydarzenia Roku” (Mistrzostw Europy w Siatkówce na
Siedząco Niepełnosprawnych)

Dodatkową częścią Gali było rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszego sportowca rozgrywek organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, które z roku na rok cieszą
się coraz większą popularnością
wśród mieszkańców.

Katarzyna Koniuszaniec

Mistrzostwa Europy w Siatkówce na Siedząco

Antoni Parecki

Kinga Grzyb

Bogusław Tołwiński

