Aktualności
Opublikowano: czwartek, 16, lutego 2012 11:00

Patronów elbląskich tramwajów możemy wybierać do końca lutego, a
jak pokazują statystyki głosowanie cieszy się coraz większą popularnością (blisko 1900
głosujących).
10 dni po informacji przypominającej i zachęcającej do głosowania duże zmiany w czołówce.
Pierwsza szóstka postaci, które na dzień dzisiejszy zostałyby wybrane patronami elbląskich
tramwajów, według miejskiej strony internetowej (www.elblag.eu), przedstawia się następująco:
GOTTLOB
FERDYNAND
SCHICHAU,
STANISŁAW
WÓJCICKI,
WŁODZIMIERZ
SIERZPUTOWSKI, CZESŁAW KLIMUSZKO, JÓZEF KARPIŃSKI, ALEKSANDRA
GABRYSIAK.
Na dalszych miejscach znaleźli się: HENRYK EDWARD NITSCHMANN, BOLESŁAW
NIECZUJA-OSTROWSKI, STANISŁAW PIEKARSKI, GEORG JAKUB STEENKE, CARL
PUDOR i JÓZEF HENRYK LASSOTA
Pamiętajmy jednak, że wyniki cały czas się zmieniają. Wszystko zależy od głosów elblążan,
którzy jak udowadniają - potrafią skutecznie wspierać swoich faworytów.
Mieszkańcy mogą również oddawać głosy metodą tradycyjną - wrzucając karty do jednej z
czterech skrzynek wystawionych w: Urzędzie Miejskim w Elblągu (ul. Łączności 1), Ratuszu
Staromiejskim (Stary Rynek 25), Zarządzie Komunikacji Miejskiej (Czerwonego Krzyża 2/6) lub
siedzibie Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych (ul. Związku Jaszczurczego
15).
Dziękujemy za dotychczasowe głosy i zachęcamy do dalszej aktywności!
Głosowanie potrwa do końca lutego, a ogłoszenie wyników planowane jest 8 marca 2012
roku
ZAGŁOSUJ
Pomysł nadania nazw znanych elblążan - tramwajom (ogórkom) zrodził się z interpelacji radnej Marii Koseckiej i ówczesnej
radnej Elżbiety Gelert. Powstał szeroki zespół, w skład którego poza radnymi Marią Kosecką i Pawłem Nieczuja-Ostrowskim,
który zastąpił Elżbietę Gelert weszli: przedstawiciele departamentów Komunikacji Społecznej, Kultury, Edukacji, a także
Tramwajów Elbląskich Sp. z o.o., Zarządu Komunikacji Miejskiej oraz elbląscy historycy Lech Słodownik, Kazimierz Arbart,
Ryszard Bożek.
Realizacja tego pomysłu będzie możliwa dzięki Tramwajom Elbląskim Sp. z o.o., które podjęły decyzję o jego finansowaniu. Tak
więc na kabinach sześciu tramwajów typu 121 N, popularnie zwanych ogórkami, zostaną umieszczone imiona i nazwiska
zasłużonych elblążan. Natomiast w środku tramwajów zamontowane zostaną ramki, w których znajdą się biogramy wybranych
osób. Dzięki temu elbląskie ogórki, które zdążyły już wrosnąć w przestrzeń miasta staną się nośnikiem informacji o naszej
lokalnej historii i przysłużą się budowaniu lokalnej tożsamości.
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