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INFORMATOR MIEJSKI
Spotkanie z mieszkańcami

Podziękowanie za wspólne granie

Prezydent Witold Wróblewski zaprasza we wtorek,
3 marca, na otwartespotkanie z mieszkańcami dzielnic
ZAWODZIE i WYSPA SPICHRZÓW. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 17.00 w holu Szkoły Podstawowej nr 8...

638 472,11 zł – taką kwotę udało się zebrać w Elblągu
podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pr e z y d e n t Wi t o l d Wr ó b l e w s k i s p o t k a ł s i ę
z przedstawicielkami elbląskiego sztabu WOŚP, aby
podsumować tegoroczny Finał w naszym mieście.
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Prezydent Witold Wróblewski Prezydentem
Euroregionu Bałtyk

Strona: 4

Polska strona przejęła prezydencję w Euroregionie Bałtyk.
Przez najbliższy rok Prezydentem Euroregionu Bałtyk
będzie Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Uroczyste
przekazanie przewodnictwa w tej międzynarodowej sieci,
skupiającej przedstawicieli samorządów regionalnych...

Porozumienie koalicyjne podpisane

Strona: 5

Seniorze skorzystaj z bezpłatnego szczepienia!
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Trwa „Program proﬁlaktyczny przeciwko zakażeniom
pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku
życia z grupy ryzyka”. Z bezpłatnego szczepienia mogą
skorzystać seniorzy, którzy cierpią na przewlekłe choroby
dolnych dróg oddechowych.

18 lutego w Kamieniczkach Elbląskich odbyło się
podpisanie porozumienia koalicyjnego, dotyczącego
szerokiej współpracy na rzecz miasta. Porozumienie
podpisali: Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, senator
Jerzy Wcisła - Przewodniczący PO w Elblągu...

Elbląg dyskutuje o zaopatrzeniu w ciepło.
Dostawy są zabezpieczone

Strona: 6

W czwartek, 27 kutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Miasta Elbląga dotycząca zaopatrzenia miasta w ciepło.
Podczas sesji, Energa Kogeneracja – dominujący wytwórca
ciepła do miejskiej sieci oraz EPEC - spółka zarządzająca
siecią ciepłowniczą...

Koronawirus – elbląskie służby w gotowości

Elbląg jest zabezpieczony w ciepło

10 lutego br. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w tematyce koronawirusa.
Podczas spotkania, w którym uczestniczył Powiatowy
Inspektor Sanitarny ustalono i wskazano miejsca
przeznaczone do ewentualnej izolacji i kwarantanny...

Elbląg jest zabezpieczony w ciepło bez względu na
wybrany wariant. Model wypracowany przez EPEC zakłada
udział Energi w produkcji ciepła dla Elbląga, ale też niższe
ceny.
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Kalendarz Wyborczy

Los tramwajarza

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na
podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej...

W roku 2013 Paweł Kowszyński jako kandydat na
Prezydenta Elbląga z Solidarnej Polski przedstawił postulat
darmowej komunikacji miejskiej. Dziś, siedem lat po tym
fakcie Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wprowadził
ów śmiały plan w życie...

Strona: 8

Cafe Iustitia Elbląg

Miara Bezprawia - Marsz tysiąca strzyg
Nowy rok, nowe wyzwania i stare problemy. Jednym
z największych w Polsce jest sądownictwo i właśnie o tym
trudnym temacie traktować będzie nowa seria publikacji,
jaką inicjujemy pod nazwą Miara Bezprawia.
Strona: 9
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Spotkanie z panem profesorem Jerzym Zajadło
w Bibliotece Elbląskiej otworzyło cykle spotkań
traktujących o tym co w prawie piszczy. Spotkanie było
symboliczne i warto ów symbol przywołać, choć większość
uczestników spotkania zapewne wolałaby mieć inne...

KORONAWIRUS – elbląskie służby w gotowości
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DZIENNIK
USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 lutego 2020 r.
Poz. 184
POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art. 289 § 1 i art. 290
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)
stanowi się, co następuje:
§ 1.
Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 2.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia
10 maja 2020 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy stanowiący załącznik
do niniejszego postanowienia.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Marszałek Sejmu: E. Witek
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Spotkanie z mieszkańcami
Prezydent Witold Wróblewski zaprasza we wtorek, 3 marca, na otwarte
spotkanie z mieszkańcami dzielnic ZAWODZIE i WYSPA SPICHRZÓW.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00
w holu Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Szańcowa 2).
To kolejne spotkanie z cyklu spotkań prezydenta z mieszkańcami
poszczególnych dzielnic. Będą one okazją do zaprezentowania planów i
kierunków rozwoju miasta w najbliższych miesiącach, a także rozmów na
tematpriorytetowych zadań służących podnoszeniu komfortu codziennego
życia elblążan.

O terminach i miejscach kolejnych spotkań
będziemy informować Państwa przed każdym z nich.

Podziękowanie za wspólne granie
podziękowania należą się członkom sztabu głównego z szefem - Bogusławem Miluszem na czele za to, że po raz kolejny wzięliście na
siebie ciężar koordynacji tego przedsięwzięcia. Widziałem jak wielu
elblążan z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem włączyło się
w zbiórkę pieniędzy. Mieszkańcy po raz kolejny okazali wielkie serce,
pokazaliśmy, że potraﬁmy się zmobilizować w szczytnym celu - podkreślał Prezydent Witold Wróblewski podczas spotkania.
Tegoroczne granie WOŚP było w Elblągu rekordowe, choć jak
podkreślał Prezydent tu nie jest najważniejsze bicie rekordów i każda
złotówka się liczy. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać
najwyższą kwotę w regionie - 638 472,11 zł, z czego 589 335, 61 zł
przekazane zostało do Banku, 7 528 zł to wpłaty za pomocą terminali,
38 895, 50 zł pochodzi z licytacji internetowych, a 2 713 zł zasiliło
e-skarbonkę. Jak podkreślają członkowie sztabu 28 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegł bardzo sprawnie
i bezpiecznie. Na ulicach kwestowało 450 wolontariuszy, a orkiestra
grała aż w 60 sztabikach.
638 472,11 zł – taką kwotę udało się zebrać w Elblągu podczas 28
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent Witold
Wróblewski spotkał się z przedstawicielkami elbląskiego sztabu
WOŚP, aby podsumować tegoroczny Finał w naszym mieście. Na
ręce szefa sztabu Bogusława Milusza Prezydent złożył
podziękowania wszystkim wolontariuszom, sponsorom
i oﬁarodawcom.
- „Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy
włączyli się w organizację tegorocznego Finału w naszym mieście.
Jestem pełen uznania dla osób pracujących w elbląskim sztabie i
wszystkich sztabikach, które działały na terenie miasta. Ogromne

638 472,11 zł – taką kwotę udało się zebrać
w Elblągu podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Prezydent Witold Wróblewski Prezydentem Euroregionu Bałtyk
pomorskiego. Stowarzyszenie umożliwia współpracę nie tylko
międzynarodową, ale także pomiędzy naszymi jednostkami. To jest
bardzo ważne. Aktualnie doskonale rozwija się współpraca grup
młodzieżowych, które między sobą wymieniają doświadczenia.
Dotyczy to np. Młodzieżowych Rad Miasta - zaznaczyła Joanna
Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia - I Wiceprzewodnicząca
Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.
- Od 20 lat pracuję w Euroregionie Bałtyk, który jest bardzo skupiony
na przyszłości. Coraz silniejsza jest współpraca z młodzieżą, skupiamy
się na klimacie i środowisku. Podczas dzisiejszego posiedzenia padła
zupełnie nowa propozycja. Polska prezydencja zaproponowała rozwój
innowacji publicznych. Niecierpliwie czekamy na możliwość
omówienia tego tematu, możemy dzielić się wzajemnie naszymi
doświadczeniami w tej sprawie. Mamy 22 lata i niecierpliwie czekamy
na ciąg dalszy - mówił Nils Christian Andersen, przedstawiciel
duńskiego Bornholmu.
Polska strona przejęła prezydencję w Euroregionie Bałtyk. Przez
najbliższy rok Prezydentem Euroregionu Bałtyk będzie Prezydent
Elbląga Witold Wróblewski. Uroczyste przekazanie przewodnictwa
w tej międzynarodowej sieci, skupiającej przedstawicieli
samorządów regionalnych i lokalnych z 9 regionów Polski, Szwecji,
Danii, Litwy i Rosji odbyło się 12 lutego w Elblągu, podczas
posiedzenia Prezydium.

- Są wyzwania, którymi chcemy się zająć. Nasza współpraca trwa 22
lata. Wcześniej dzieliła nas żelazna kurtyna. Współpraca wtedy nie
istniała. Na szczęście mamy Euroregion Bałtyk, który dowodzi, że
nawet jeśli na poziomie krajowym współpraca nie zawsze dobrze się
układa, to między naszymi regionami możemy wspólnie realizować
zadania i wymieniać doświadczenia – zaznaczył Jan Martinsson ze
Szwecji.

Prezydencja Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion W lutym 2021 roku Prezydent Witold Wróblewski przekaże
Bałtyk Witoldowi Wróblewskiemu – Prezydentowi Elbląga przekazana prezydencję w Euroregionie Bałtyk przedstawicielowi regionu
Blekinge ze Szwecji.
została przez przedstawicieli regionu Kłajpedy z Litwy.
- To dla nas ogromny zaszczyt, ale i duże wyzwanie – mówił podczas
przekazania Prezydent Witold Wróblewski. - Euroregion Bałtyk
powstał w 1998 roku z inicjatywy elblążan. Przez te wszystkie lata na
rzecz gmin województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
zrealizowano projekty o wartości 8 milionów euro. Ważne są nie tylko
kwestie ﬁnansowe, ale także kontakty i współpraca między krajami,
gminami, młodzieżą. Wśród priorytetów naszej prezydencji będą
między innymi tematy, które wszystkich nas nurtują, jak sprawa
polityki klimatycznej, ochrony środowiska. Chcemy również podczas
polskiej prezydencji rozwijać współpracę w zakresie innowacyjnej
gospodarki.
- Bardzo cieszymy się, że przejmujemy prezydencję. Serdecznie
gratuluję Prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu tej zaszczytnej
funkcji. Z pewnością będziemy współpracować i rozmawiać o tych
problemach, które zostały przedstawione. Identyﬁkujemy się z nimi.
Jest to ogromne pole do współpracy. Wierzę, że wykorzystamy
dotychczasowe doświadczenia - zaznaczył Piotr Grzymowicz,
Prezydent Olsztyna - II Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Gmin RP Euroregion Bałtyk.
Euroregion Bałtyk to międzynarodowa sieć, skupiająca przedstawicieli
samorządów regionalnych i lokalnych z 9 regionów Polski, Szwecji,
Danii, Litwy i Rosji. Nasz kraj reprezentuje Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Bałtyk.
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Bałtyk to Stowarzyszenie,
które zrzesza 45 powiatów i gmin. Są to jednostki samorządu
terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego i województwa
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Porozumienie koalicyjne podpisane
- Dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej podpisanie dzisiejszego porozumienia
o współpracy to formalność. Nasze ciała statutowe taką decyzję podjęły
odpowiednio wcześniej. Przypomnę, że w wyborach samorządowych nie
wystawiliśmy swojego kandydata, tylko poparliśmy Witolda Wróblewskiego.
Programy KWW Witolda Wróblewskiego i SLD w 90 proc. były spójne. Cieszę
się, że dzisiaj podpisujemy koalicję programową. Podpisujemy to
porozumienie, żeby realizować program zaprezentowany przez Witolda
Wróblewskiego, ale elementy programów SLD i Koalicji Obywatelskiej, jeśli
pozwolą na to ﬁnanse, co należy podkreślić, będą również realizowane –
podkreślał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga i szef miejskiego SLD.
- Uprawianie polityki polega na gotowości do brania odpowiedzialności za
sferę, w której się uprawia politykę. Dotyczy to też polityki w samorządzie
lokalnym. Od początku tej kadencji mieliśmy takie poczucie brania
odpowiedzialności. Przypomnę, że w drugiej turze wyborów poparliśmy
kandydaturę Witolda Wróblewskiego jako kandydata na prezydenta bez
żadnych warunków wstępnych. Tak współpracowaliśmy do tej pory w
samorządzie miejskim. Dzisiaj zaistniały okoliczności, które zdaniem
wszystkich
koalicjantów uzasadniają pogłębienie tej koalicji – zaznaczył
18 lutego w Kamieniczkach Elbląskich odbyło się podpisanie
porozumienia koalicyjnego, dotyczącego szerokiej współpracy na rzecz Jerzy Wcisła, senator i szef elbląskich struktur Platformy Obywatelskiej.
miasta. Porozumienie podpisali: Witold Wróblewski, prezydent Elbląga,
senator Jerzy Wcisła - Przewodniczący PO w Elblągu, wiceprezydent - Czuję ciężar, który będzie na mnie spoczywał, ale wszystko to jest robione z
Janusz Nowak -Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Elblągu, Michał myślą o Elblągu i elblążanach. Nie chodziło tylko o stanowisko, ale o to, by
Missan Przewodniczący Klubu Radnych KO, Marek Burkhardt zacieśnić tę współpracę. To jest teraz pełen udział we władzy wykonawczej.
Przewodniczący Klubu Radnych KWW Witolda Wróblewskiego, przy Ze swojej strony deklaruję ciężką pracę na rzecz miasta, postaram
współudziale posła Jacka Protasa, Przewodniczącego Regionu Warmińsko wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej – stwierdził Michał Missan.
– Mazurskiego PO i marszałka Gustawa Marka Brzezina Przewodniczącego Oﬁcjalnie Michał Missan został powołany na stanowisko drugiego
Zarządu Województwa PSL w Olsztynie. Obecny był również Antoni wiceprezydenta 28 lutego br. Będą mu podlegały departamenty Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw
Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej.
Społecznych, Świadczeń Rodzinnych, Zamówień Publicznych oraz Innowacji i
- Od pewnego czasu dostawałem pytania z mediów i różnych środowisk na Informatyki.
temat koalicji. Chcę podkreślić, że od początku kadencji współpraca układa
nam się bardzo dobrze. Nie było tajemnicą, że od wielu miesięcy
prowadziliśmy rozmowy co do modelu docelowego, jak stworzyć płaszczyznę
do formalnej i jeszcze lepszej współpracy. Dzisiaj skończą się różnego
rodzaju dywagacje na ten temat. Elementem formalnej współpracy z SLD i
klubem Koalicji Obywatelskiej jest przejęcie współodpowiedzialności za
przygotowywanie projektów budżetu, za ich wykonanie i inne działania na
rzecz miasta. Nie ukrywam, że tematem rozmów były też stanowiska
wiceprezydentów. Propozycja trzeciego prezydenta z różnych względów,
szczególnie ﬁnansów miasta, nie wchodziła w grę. Podjąłem decyzję, że
Edward Pietrulewicz odchodzi ze stanowiska wiceprezydenta, a w to miejsce
Koalicja Obywatelska zaproponowała swojego przedstawiciela, czyli pana
Michała Missana. Uzgadnialiśmy wspólnie z panem Marszałkiem, że Pan
Pietrulewicz odejdzie do Delegatury Samorządu Wojewódzkiego – mówił
podczas podpisania porozumienia Prezydent Witold Wróblewski.

Seniorze skorzystaj z bezpłatnego szczepienia!
Trwa „Program proﬁlaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym
wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”.
Z bezpłatnego szczepienia mogą skorzystać seniorzy, którzy cierpią na
przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych.
W 2019 roku (od października do grudnia) zaszczepiło się 275 osób.
Szacujemy, że w ciągu 2 lat trwania programu, lata 2019-2020, ze szczepień
skorzystać może łącznie ponad 600 mieszkańców Elbląga.

dróg oddechowych.
Przebieg chorób pneumokokowych u pacjentów z w/w grupy ryzyka jest
cięższy ponieważ ich układ odpornościowy jest osłabiony, bądź nie w pełni
wykształcony.
W grupie osób dorosłych zarówno zapadalność, jak i śmiertelność z powodu
inwazyjnej choroby pneumokokowej rośnie z wiekiem. Śmiertelność
w grupie osób po 65 roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w grupie
osób 35-49 lat.
Realizatorami Programu będą następujące przychodnie:
ź „ZAWADA”, ul. Wiejska 18, tel. 728-553-66
ź „MEDICUS I”, ul. Królewiecka 195, tel. 55 234-54-64,
ź „ALFA”, ul. Komeńskiego 35, tel. 55 239-45-20
ź „DUŻY MEDYK”, ul. Myliusa 20, tel. 55 232-25-65.

Celem Programu jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę
pneumokokową, poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych. Dzięki
realizacji Programu wzrośnie liczba pacjentów stosujących szczepienia,
zwiększy się też świadomość zdrowotna wśród pacjentów z grup ryzyka.
Zakłada się również, że zmniejszy się zapadalność na inwazyjne zakażenia
pneumokokowe w naszym regionie, a tym samym liczba zgonów Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do
spowodowanych przez te bakterie.
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność
Do programu zachęcamy osoby w wieku powyżej 65 lat, zamieszkałe na do grupy ryzyka.
terenie Elbląga, które nie były szczepione szczepionką przeciwko
pneumokokom i należą do grupy ryzyka – w tym osoby leczące się z powodu Łączny koszt realizacji programu, w całości ﬁnansowanego z budżetu
Miasta, to 160 tys. zł.
przewlekłego nieżytu oskrzeli i astmy oskrzelowej (J40 - J47). Grupa ryzyka
określona w Programie oznacza grupę chorób: Przewlekłe choroby dolnych
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Elbląg dyskutuje o zaopatrzeniu w ciepło. Dostawy są zabezpieczone
W czwartek, 27 kutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta
Elbląga dotycząca zaopatrzenia miasta w ciepło. Podczas sesji,
Energa Kogeneracja – dominujący wytwórca ciepła do miejskiej
sieci oraz EPEC - spółka zarządzająca siecią ciepłowniczą,
przedstawiły własne, docelowe modele produkcji ciepła na
potrzeby miasta i jego mieszkańców. Obie propozycje zostaną
przeanalizowane przez radnych w ramach prac komisji. Zgodnie
z zapowiedziami prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego,
decyzje zapadną szybko, bo do 19 marca.

W latach 2013-2020 inwestycje EPEC w zarządzaną przez siebie
infrastrukturę ciepłowniczą wynoszą 108,5 mln złotych (z tego 25 mln
złotych spółka pozyskała z funduszy unijnych), modernizując między
innymi urządzenia odpylające i kocioł wodny w ciepłowni przy
ul. Dojazdowej. Spółka przeprowadziła także wymianę sieci
wykonanych w tradycyjnej technologii na przewody preizolowane,
wprowadziła pełną automatykę pogodową we własnych węzłach
cieplnych i rozbudowała system monitoringu sieci, zlikwidowała także
część węzłów grupowych, wymieniając je na węzły indywidualne.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Energa Kogeneracja
przedstawiły na nadzwyczajnej sesji Rady miasta swoje koncepcje
dotyczące tego, jak i z jakich źródeł w przyszłości dwustukilometrowa
miejska sieć ciepłownicza będzie zaopatrywana w energię cieplną.
Nad projektami pochylą się teraz miejscy radni.

Większość potrzebnego Elblągowi ciepła wytwarza elektrociepłownia
należąca do Energi Kogeneracja. W czerwcu 2020 roku upływa termin,
do którego funkcjonująca w oparciu o niezmodernizowane kotły
węglowe elektrociepłownia Energi Kogeneracja w Elblągu
zobowiązana jest zredukować emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu
i pyłów. Wynika to z obowiązującej od 2010 roku unijnej dyrektywy
IED1 i Przejściowego Planu Krajowego dla Polski (PPK3), przyjętego w
2014 roku przez polski rząd. Energa do nie dostosowała wcześniej
swoich urządzeń do unijnych wymogów.

- Mamy do wyboru dwa modele. Przeprowadzimy teraz ich analizę pod
kątem wpływu na środowisko, kosztów i relacji ceny do jakości
i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców – mówi Antoni
Czyżyk, Przewodniczący Rady Miasta Elbląga. – Miasto ma
zmodernizowaną sieć ciepłowniczą, czas na nowoczesne źródła ciepła.
Jak zapowiada Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, decyzja radnych
zostanie ogłoszona na kolejnej sesji Rady Miasta 19 marca 2020 roku.
- Ocenianie tych modeli w dniu ich prezentacji byłoby przedwczesne
ze względu na ich złożoność i konieczność analizy aspektów
technicznych, biznesowych i środowiskowych – mówi Witold
Wróblewski, Prezydent Elbląga. – Dobra wiadomość jest taka, że
wreszcie mamy na stole dwie konkretne propozycje, tym razem
bowiem Energa Kogeneracja przedstawiła na sesji swój model
zaopatrzenia miasta w ciepło.

Ciepło bezpiecznie dostarczane
Umowa Sprzedaży Ciepła zawarta między Energą Kogeneracja
z miejską spółką EPEC jest umową bezterminową, co wpisuje się w
powszechny w Polsce standard rynkowy: według danych Polskiej Izby
Ciepłownictwa, blisko połowa tego typu umów jest zawarta
bezterminowo.

W grudniu 2019 roku Energa Kogeneracja doręczyła EPEC oświadczenie
o rozwiązaniu umowy, między stronami trwa jednak spór dotyczący
prawidłowości jej formalnego wypowiedzenia przez Energę
Kogeneracja. Paragraf 17 pkt. 3 Umowy brzmi: „wystąpienie lub
istnienie sporów związanych z umową nie zwalnia stron z dotrzymania
Ciepło w Elblągu: potrzebny nowy model
zobowiązań wynikających z umowy”, obie strony są więc zobowiązane
System ciepłowniczy Elbląga to 200 km miejskiej sieci dystrybucji do realizacji jej zapisów, co powoduje, iż dostawy ciepła do miasta są
ciepła i dwa źródła produkujące energię cieplną: należąca do EPEC zabezpieczone.
ciepłownia przy ulicy Dojazdowej oraz elektrociepłownia (produkcja
energii elektrycznej i ciepła) należąca do Energi. Ciepłownia przy
ul. Dojazdowej pokrywa dziś do 25 proc. zapotrzebowania na energię
cieplną miasta.

Koronawirus – elbląskie służby w gotowości
10 lutego br. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w tematyce koronawirusa. Podczas spotkania, w którym uczestniczył Powiatowy Inspektor
Sanitarny ustalono i wskazano miejsca przeznaczone do ewentualnej izolacji i kwarantanny
chorych. Omówione zostało również monitorowanie osób, które mogą mieć kontakt
z osobami zarażonymi. Nasze działania ujęte są w planach Wojewody na wypadek
wystąpienia epidemii, opracowanych na podstawie danych ze wszystkich powiatów. Poniżej
zalecenia dla mieszkańców, jak chronić się przed zachorowaniem.
Szczegółowe informacje na temat koronawirusa znajdują się na stronie

www.gov.pl/koronawirus
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Elbląg jest zabezpieczony w ciepło

Elbląg jest zabezpieczony w ciepło bez względu na wybrany niż np. źródła na paliwa stałe jak biomasa czy RDF. Co więcej – Elbląg
wariant. Model wypracowany przez EPEC zakłada udział Energi w ma zbyt mało odpadów, by odpowiednio zasilić takie źródło. Gaz jest
produkcji ciepła dla Elbląga, ale też niższe ceny
atrakcyjny również ze względu na politykę Unii Europejskiej która
dąży do energetyki niskoemisyjnej.
Zaprezentowany dziś podczas Sesji Rady Miasta w Elblągu model
zaopatrzenia miasta w ciepło przewiduje 2 scenariusze. Taki, w którym Zdaniem ekspertów z ILF cena ciepła wytwarzanego dzięki kogeneracji
Energa decyduje się na współpracę i modernizuje swoje i oparciu o źródło gazowe w długoterminowej perspektywie będzie
dotychczasowe źródło i taki model, w którym nie dochodzi do tak niższa, niż w przypadku pozostania przy węglu(zakładany wzrost ceny
szerokiej współpracy. W każdej z propozycji jest miejsce dla Energi uprawnień do emisji CO2) ILF przedstawia koszty nowej jednostki dla
i jej bloku biomasowego.
różnych konﬁguracji. Średnia cena wynosi ok 200 mln.
Maksymalna moc pobierana w systemie to 180-190 MW, korzysta się z
takich mocy przez kilkanaście dni w roku – wynika z danych za lata
2016-2019. Eksperci ILF szacują, że moc zamówiona, będzie rosła dość
wolno - wg symulacji to rozwój o ok 10 MWt do 2030 r.
Nowoczesne źródło to szansa na doﬁnansowanie
EPEC dąży do utrzymania statusu efektywnego systemu
ciepłowniczego.
Efektywny system ciepłowniczy to taki, w którym do produkcji ciepła
lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
ź 50% energię ze źródeł odnawialnych
ź 50% ciepło odpadowe
ź 75% ciepło pochodzące z kogeneracji
ź 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła
To ważne, ponieważ zgodnie z prawem, taki system zmusza odbiorców
do przyłączenia o sieci ciepłowniczej, nie pozwala na dowolne źródło.
Dzięki temu sieć się rozwija i ma to pozytywny wpływ na cenę ciepła
Firmy, operujące Efektywnym Systemem Ciepłowniczym mogą liczyć
na wsparcie UE na modernizację sieci

ENERGA w swojej koncepcji przedstawia poniesione wydatki na
inwestycje(około 250 mln) natomiast nie pokazuje ceny ciepła dla
mieszkańców – w takiej sytuacji niemożliwa jest ocena modelu
prezentowanego przez tę spółkę.
W każdym wariancie zakłada się:
ź wykorzystanie istniejącego źródła biomasowego ENERGA
ź budowę nowego źródła przy ul Dojazdowej. Ma to być źródło
kogeneracyjne – produkujące jednocześnie energię elektryczną i
ciepło.
Taki model, w opinii Ekspertów ILF zakłada niższe ceny ciepła niż
proponowane już na 2019 rok przez spółkę ENERGA.
Co stanie się zanim zostanie wybudowane nowe źródło?
ILF proponuje rozwiązani na najbliższe lata:
ź Jeśli Energa nie dostarczy ciepła w najbliższym sezonie grzewczym,
proponuje się wynajęcie kotłowni kontenerowej.. Cena takiego
najmu to ok. 700 tys. zł rocznie dla sezonu 2020/2021.
ź Jeśli ENERGA w kolejnych sezonach grzewczych(2021+), całkowicie
zrezygnuje z dostaw ciepła, należy wynająć kotłownie kontenerową
znacznie większą niż dla roku 2020/2021, której koszt wyniesie ok.
3 mln. rocznie.

- Dołożymy wszelkich starań, by zrealizować scenariusz korzystniejszy
Gaz pozwoli na korzystniejsze ceny i szybszą budowę bloku
Zgodnie z przedstawionymi modelami, obszar zapotrzebowania na cenowo dla EPEC – mówi Andrzej Kuliński, prezes ﬁrmy. - Dlatego
nową jednostkę wytwórczą jest bardzo atrakcyjny, bo to tzw. spotykamy się i rozmawiamy z Energą.
„podstawa”, czyli ciepło wykorzystywane cały czas, a nie szczytowe,
pracujące tylko kilka-kilkanaście tygodni w roku.
Preferowanym paliwem jest gaz. Budowa takiego źródła trwa krócej

2. ZABEZPIECZENIE DOSTAW CIEPŁA – MODEL DOCELOWY
I. OKREŚLENIE WIELKOŚCI NOWEJ JEDNOSTKI

IV. ŚCIEŻKI CENOWE ASPEKT MAJĄCY WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ
Założenia dla ceny ciepła:

Utrzymanie statusu Efektywnego systemu ciepłowniczego – dlaczego?
§

konieczność podłączenia do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców (dla takich systemów
jest to obligo)

§

doﬁnansowania na rozbudowę/modernizacje sieci ciepłowniczej – doﬁnansowania
przysługują jedynie Efektywnym systemom ciepłowniczym

§

kwestie polityk – Polski i Unii Europejskiej – niewykluczone wprowadzenie w przyszłości
statusu Efektywnego systemu ciepłowniczego jako obowiązku

Efektywny system ciepłowniczy to taki którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje
się w co najmniej:

§

50% energię ze źródeł odnawialnych

§

50% ciepło odpadowe

§

75% ciepło pochodzące z kogeneracji

§

50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła

§

Wsparcie kogeneracji – PKI na
poziomie 110zł/MWh

§

Cena paliwa, CO2 – zgodnie ze
ścieżką ILF

§

Okres analizy dla określenia ceny
ciepła – 25 lat

§

Cena ciepła ENERGA – w 2019r.
opłata stała + zmienna wynosi
42,70zł/GJ; założono wzrost ceny
zgodnie z inﬂacją;

§

Cena ciepła EPEC – cena dla
nowego źródła w 2026roku – opłata
stała + zmienna. Następnie
założono wzrost zgodnie z inﬂacją;
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Los tramwajarza

W roku 2013 Paweł Kowszyński jako kandydat na Prezydenta
Elbląga z Solidarnej Polski przedstawił postulat darmowej
komunikacji miejskiej. Dziś, siedem lat po tym fakcie Prezydent
Elbląga Witold Wróblewski wprowadził ów śmiały plan w życie– przynajmniej w zakresie zastępczej komunikacji tramwajowej.
Dowcip Stwórcy jak widać nie zna granic ale i szatan dowcipem
grzeszy w politycznym grajdole. Oto właśnie wczoraj (27 lutego b.r.)
podczas sesji Rady Miasta radny Rafał Traks próbował wprowadzić na
porządek sesji nadzwyczajnej sprawę tramwajów i protestu, który
zapewne zgaśnie po niedzieli pozostawiając załogę Elbląskich
Tramwajów w ambarasie.
Nieco ponad rok temu radni Prawa i Sprawiedliwości z radnym
Traksem, w poczuciu zbliżającego się sukcesu wyborczego,
wprowadzili obniżki cen biletów. Owa decyzja kosztowała spółkę około
miliona złotych i takiej właśnie kwoty brakuje w kasie spółki by dać
zrozpaczonym motorniczym wymarzone podwyżki.
Zaraz, zaraz... - powie uważny czytelnik. Przecież to właśnie o koszty
komunikacji zastępczej z orlim okiem i błyskiem szaleństwa pytał,
niesiony poczuciem obowiązku społecznego podczas sesji Radny Rafał
Traks ?
W kapitalizmie nic nie jest za darmo i za wszystko trzeba płacić.
Dotacja dla komunikacji miejskiej wynosi około 20 milionów złotych.
Oznacza to, że każdy z mieszkańców naszego miasta dopłaca do jej
funkcjonowania. Przyjmijmy, że jest nas, elblążan 110 tysięcy i już
łatwo wyliczamy, że każdy z nas dopłaca do komunikacji około
180 złotych rocznie czyli 15 złotych miesięcznie. Czy jest jakiś problem

by dotację zwiększyć o ten milion i byśmy zamiast 180 zł dopłacili
190 zł? Pewnie nie, ale pytanie komu zabrać ów milion i kto ma stracić
by tramwajarze mogli zyskać?
Może zlikwidować jedną ze szkół? A może obniżyć płace pracowników
MOPS-u? Może zabrać wynagrodzenia pracowników MOSIR-u? A może
zgasić lampy na połowie ulic albo nie remontować ulic wcale?
Decyzja Radnych PiS okazała się nieprzemyślana, a dokładnie źle
wyliczona. Chyba nie nastąpiło spodziewane zwiększenie ilości
pasażerów bo Polacy nadal wolą kupować samochody i wlewać w ich
baki paliwo. Samochód to nasza mała przestrzeń prywatna i dla wielu
samochód to zjawisko kultowe i symbol społecznego statusu.
Z tą modą motorniczowie przegrali i ryzykowna gra radnych Prawa
i Sprawiedliwości przegrała. Ale człowiek prawy i sprawiedliwy za
popełniony błąd przeprasza. Chęci przeprosin ani w słowach Rafała
Traksa ani w jego postawie nie widać. Co więcej, młody wilczek partii
opozycyjnej zakłada, że stare wygi zapomną o konferencji prasowej,
którą latem 2018 prowadził pod oknami Urzędu Miejskiego, obiecując
wraz ze swoimi kolegami komunikację miejską mlekiem i miodem
płynącą.
Dziś załoga Tramwajów Elbląskich płacze, a żal, jaki czeka ją za kilka
dni, będzie dokładnie taki jaki poczuli nauczyciele gdy sami poddali się
w walce o wyższe płace. Mała zakładowa organizacja związkowa nie
ma kapitału by strajkujących wesprzeć, a Solidarność nie może
wesprzeć swoimi funduszami członków innych związków zawodowych.
Tramwajarze zapłacą zatem po dwakroć – po pierwsze za darmowy
transport zastępczy, po drugie za braki w matematycznej edukacji
radnych Prawa i Sprawiedliwości. I być może warto byłoby zapytać kto
tak znamienitym matematykom podpisał świadectwa maturalne?
Przykład elbląskich tramwajów pokazuje jak ważna jest edukacja
matematyczna i tylko na marginesie warto dodać, że rząd pana
Morawieckiego pozwolił sobie na przekazanie dwóch miliardów złotych
na konta politycznie poprawnej telewizji Jacka Kurskiego.
Być może nie ma sensu leczyć chorych na raka, być może nie warto
dopłacać do zwiększenia wydatków na szkolnictwo i być może nie
warto dotować komunikacji, ale z pewnością nie warto dotować
produkcji o Zenku Martyniuku. Ale do tego politycy Prawa
i Sprawiedliwości nie dorośli. Problem z polską polityką jest taki, że
zmienił się pacjent, a choroba została. Polityków Platformy
Obywatelskiej zastąpili politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale zamiast
sprawiedliwości nadal widzimy butę i kolesiostwo, a w wypadku
Rafała Traksa zwykły, obłudny brak odpowiedzialności za własne mało
roztropne decyzje. I tylko szkoda ludzi i ich nadziei na lepszy Elbląg.
Mariusz Lewandowski

ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE
Fast - Nowoczesne Biuro Tłumaczeń
Nasza ﬁrma jest stosunkowo młoda- istniejemy na elbląskim rynku
tłumaczeń od prawie 4 lat. Przez ten czas zdobyliśmy grono stałych
klientów.
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

Naszą myślą przewodnią jest zadowolenie klienta
z naszych usług.
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9:00-15:00
Punkt przyjmowania zleceń:
ul. Łączności 3
Telefon komórkowy 510 787 066
e-mail: tlumaczenia@ﬁrmafast.eu
www.ﬁrmafast.eu
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Miara Bezprawia - Marsz tysiąca strzyg
Nowy rok, nowe wyzwania i stare problemy. Jednym z największych
w Polsce jest sądownictwo i właśnie o tym trudnym temacie traktować
będzie nowa seria publikacji, jaką inicjujemy pod nazwą Miara
Bezprawia.
Marsz Tysiąca Tóg to pierwsze wydarzenie, które w ramach owego cyklu
warto przypomnieć i skomentować. Dlaczego? Ponieważ właśnie na jego
przykładzie widać, jak zakłamane jest środowisko polskich sędziów i jak
cynicznie wykorzystuje ono swoją dotychczasową pozycję do przedkładania
własnych interesów nad interes obywateli.
Na stronach Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków jest informacja, że
11 lutego Sąd Rejonowy w Piasecznie orzekł, że obwiniony (zawodowy
pianista) jest winny tego, że: „[…] głośnym graniem na fortepianie zakłócał
spokój […] mieszkańcom bloku: […], tj. czynu stanowiącego wykroczenie
z art. 51 § 1 kw” i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 2000 złotych. Fakt
stwierdzenia przez funkcjonariusza publicznego i przedstawiciela tzw.
trzeciej władzy, że gra na fortepianie jest wybrykiem, czynem nagannym,
wywołującym uczucie odrazy i oburzenia musi budzić niesmak
i zażenowanie.
Radio Olsztyn w 2013 roku poinformowało, że Grupa Referendalna, która
zawiązała się pod koniec 2012 roku roku, miała zaledwie 60 dni na zebranie
około 10 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady
Miejskiej. Pełnomocnik Grupy Referendalnej wystąpił do władz miasta
o zgodę na nagłośnienie akcji zbierania podpisów, ale jej nie uzyskał. Mimo
tego na ulicach miasta można było zobaczyć Fiata 126p wyposażonego w
megafony i usłyszeć komunikat nawołujący do poparcia referendum. Przekaz
okazał się zbyt głośny.
- Od tego jest prasa, radio. Gdyby wszystkie partie przed wyborami stały na
ulicach miasta z megafonami, to nie dałoby się przejść. Kara jest
symboliczna i ma uchronić przed podobnymi sytuacjami- uzasadniał wyrok
sędzia Maciej Rutkiewicz.
Czy ktoś z czytelników słyszał o tym by sąd skazał działaczy Obywateli RP za
zbyt głośnie zachowanie w trakcie akcji „Dziś Sędziowie – Jutro Ty”?
Jaka jest zatem prawda o protestach sędziów, czy jest to faktycznie „Kasta”
czy grupa zawodowa? Czemu służą protesty organizowane przez opozycję
parlamentarną i pozaparlamentarną? Jaką rolę sędziowie odgrywają w tym
procederze?
W Elblągu mieszka pewna emerytka. Nazwijmy ją Panią Z. Pani Z ze skromnej
emerytury dostaje połowę kwoty jaką jej Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przyznał. Druga połowa stanowi realizację zajęć komorniczych na rzecz
przeróżnych funduszy na ogół bardzo zamkniętych i całkowicie
niestanadaryzowanych. Lista egzekucji, jaką Pani Z przyniosła do naszej
redakcji, zawierała dobrze ponad dziesięć pozycji i zaczynała się od spraw
egzekucyjnych rozpoczętych w 2010 roku. Elektroniczne Postępowanie
Nakazowe wprowadzone w roku 2010 to ponad milion wyroków nakazowych
wydawanych do niedawna bez jakiejkolwiek analizy sprawy. Wydane przez
Sąd Rejonowy w Lublinie nakazy zapłaty dostarczane były hurtowo pod
adresy wskazane przez „wierzyciela”, pod którymi „dłużnicy” od dawna nie
mieszkali. Ale skutki doręczenia zastępczego były takie, że wyrok stawał się
prawomocny i dopiero wtedy wierzyciel wyposażony w taki nakaz za pomocą
komornika ustalał obecny adres dłużnika i za pomocą komornika
bezwzględnie pozbawiał emerytów polowy ich i tak skromnego świadczenia.
Przeciwko zmianom ustaw o ustroju sądownictwa sędziowie zaprotestowali,
ale czy ktoś z czytelników słyszał by w roku 2010 jakikolwiek sędzia
zaprotestował wobec przepisów na podstawie których Pani Z. jest od dekady
„windykowana” ?
Te dwa proste fakty pokazują dobitnie, że tam gdzie kulawe
i niesprawiedliwe prawo naraża obywateli to sędziowie milczą, a tam, gdzie
zmiany mogą ograniczyć ich samowolę i złotą wolność, organizują całe serie
protestów i czynią rwetes i hałas na skalę wprost niebotyczną.
Poprzedni Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu stracił swój urząd po piśmie,
jakie skierował do Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie ławniczki Iwony
Szmurło. Dlaczego pismo skierowano do Rady Miejskiej? Bo Pani Iwona
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Szmurło właśnie decyzją tejże Rady uzyskała rekomendację do pełnienia
funkcji ławnika. Ławnicy są teoretycznie częścią sądu i teoretycznie mogą
przegłosować sędziego wpływając na treść wyroku. Oczywiście jest to frazes
i założenie teoretyczne bo 90 % ławników w ławach sądowych zasypia lub
sromotnie się nudzi oczekując zwyczajowo z równym utęsknieniem końca
rozprawy co wypłaty ich diet. Członkowie Rady Miejskiej to członkowie partii
politycznych i od posłów różni ich tylko nazwa organu, w którym zasiadają.
Czemu zatem posłowie nie mogą wybrać składu Krajowej Rady Sądownictwa,
która przedkłada prezydentowi listę proponowanych nominacji, skoro już
dziś radni wybierają wchodzących w skład sądu ławników? No tak, sędziowie
są specjalną kastą nadludzi i samo porównanie ich z takim plebsem jak
ławnicy, stanowi da nich obrazę majestatu. Według badań Aleksandra
Brücknera słowiańska strzyga pochodzi bezpośrednio od rzymskiego strix (l.
mn. striges), kobiecego demona o ptasich szponach żywiącego się krwią.
/wikipedia/ Co łączy nadzwyczajną kastę polskich sędziów z kobiecym
demonem żywiącym się krwią?
Młyny dziejów nie toczą się same i żarna wymiaru sprawiedliwości muszą
posiadać paliwo. Owym paliwem są jak zawsze pieniądze, a konkretnie
wydatki na Ministerstwo Sprawiedliwości. Właśnie z kasy tego ministerstwa
sypie się grad złota dla polskich sędziów i srebrne strumyki dla pracowników
sekretariatów, prokuratorów, biegłych czy funkcjonariuszy Służby
Więziennej.
Ale przecież ilość etatów jakie te instytucje mają obsadzić nie może być
zawieszona w próżni i jak zawsze powinna mieć solidne uzasadnienie. A czym
uzasadnić zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo jak nie wzrastającą
liczbą przestępców i zagrożeniem, jakie przestępcy stwarzają dla
społeczeństwa? Czytelnicy prozy Jacka Piekary zapewne pamiętają
konstatację inkwizytora Mordimera Madderdina z „Miecza Aniołów”:
„Uczciwi ludzie nigdy nie będą rządzić, a wiesz czemu? – Najwyraźniej złapał
mnie nastrój do ﬁlozofowania, ale postanowiłem się mu poddać.
– No? Czemu? – Gdyż uczciwi ludzie chcą zarobić na chleb własną pracą, a ci,
co rządzą, chcą zarobić na luksusy, wykorzystując tych, co pracują. Bo nic
innego robić nie umieją, jak tylko wymyślać durne przepisy i wprowadzać
nowe podatki, żeby mogli więcej ukraść. A im więcej kradną, tym większy
mają apetyt. „Owa zasada od wieków znana jest w całym świecie ale
w Polsce, która dzięki porozumieniom z Jałty miała nieszczęście wpaść
w szpony Stalina, proces ten poszedł o wiele dalej. W latach 1945-1989
władze Polski Ludowej z rozmysłem tworzyły aparat terroru politycznego
i sprawowały swoją władzę właśnie za pomocą dyspozycyjnego sądownictwa.
Owa dyspozycyjność wobec władzy to choroba wszystkich organów wymiaru
para-sprawiedliwości.
Gdyby wszystkie partie przed wyborami stały na ulicach miasta
z megafonami, to nie dałoby się przejść - koncypował sędzia Maciej
Rutkiewicz – człowiek w wieku lat czterdziestu. Ale przecież przed
wyborami, które miały miejsce w roku 2019 po Elblągu poruszało się
kilkanaście pojazdów wyposażonych w megafony, a jeden z nich oklejony
podobiznami Elżbiety Gelert zagłuszał nawet swoją transmisją uroczystości
obchodów 80 rocznicy powstania Państwa Podziemnego.
I jakoś żadna ze służb pani poseł do odpowiedzialności nie pociągnęła. I tak
wygląda właśnie sukcesja stalinizmu w polskim sądownictwie. Młody stażem
sędzia skazuje na symboliczną karę działacza miejskiego, a o wiele bardziej
podłe zachowanie członków sztabu polityka partii politycznej pozostaje
bezkarne.
W kolejnych odsłonach naszego cyklu pokażemy Państwu o wiele więcej i pisać będziemy
o tematach o niebo poważniejszych niż naruszenie ciszy. Dlaczego? Bo sądownictwo
czyni nasz kraj nieznośnym, a to co członkowie kasty sędziowskiej czynią na salach
rozpraw woła o pomstę do nieba. I wcale nie chodzi tu o Trybunał Konstytucyjny czy Sąd
Najwyższy – chodzi o wyroki, jakie zapadają w Elblągu i dotyczą naszych kolegów,
sąsiadów czy krewnych.
Osoby pokrzywdzone działaniem „wymiaru niesprawiedliwości” zapraszamy do
kontaktowania się z naszą redakcją na ulicy Łączności 3 na numer 690 661 296, bo w
jednej sprawie SSR Maciej Rutkiewicz miał rację – po to jest prasa by pisać o rzeczach
ważnych. A kto z elbląskich dziennikarzy ma odwagę by pisać o patologiach w polskim
sądownictwie?
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Cafe Iustitia Elbląg

Spotkanie z panem profesorem Jerzym Zajadło w Bibliotece
Elbląskiej otworzyło cykle spotkań traktujących o tym co w prawie
piszczy. Spotkanie było symboliczne i warto ów symbol przywołać,
choć większość uczestników spotkania zapewne wolałaby mieć
inne, nieco bardziej romantyczne skojarzenia.
Idąc do wiekowej sali Biblioteki Elbląskiej natknąłem się na dwa
pojazdy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
którego pracownicy korzystając z najnowocześniejszego sprzętu
prowadzili bezwykopową regenerację kur kanalizacyjnych. Ów zbieg
okoliczności, jak to zwykle bywa, jest pewną parafrazą do Stajni
Augiasza, którą uprzątnął superbohater kultury greckiej – Herakles.
Niestety, na spotkaniu z panem Zajadło okazało się, że pośród licznie
zgromadzonych gości, poza mną, nie znalazł się chyba nikt kto by
chciał pokłady łajna z polskiego systemu wymiaru niesprawiedliwości
usunąć. Spotkanie miało raczej charakter mityngu anonimowych
alkoholików i w zasadzie było bardziej wykładem lub spotkaniem
towarzyskim niż debatą. Zaproszenie na kawiarenkę zakładało pewną
formułę, a przykładem, jak powinna debata wyglądać, była „Kawa
z Braunem”, którą udało się zorganizować w Elblągu pięć lat temu.
Pięć lat temu w Elblągu gościł też u nas prezydent Bronisław
Komorowski. Na spotkanie z nim, w tej samej zresztą sali, nie wpuścili
mnie oﬁcerowie Biura Ochrony Rządu. Natomiast na spotkanie
z Jarosławem Kaczyńskim w EUH-E nie wpuścił mnie pracownik ﬁrmy
ochroniarskiej, wykonujący polecenia organizatora. Oba te spotkania
miały na celu prowadzenie agitacji, a nie poważną rozmowę o Polsce
i Polakach. Dokładnie ten sam charakter miało spotkanie w ramach
Cafe Iustitia Elbląg.
Agitacja to czynność jednostronna - agitator agituje, a agitowany
z niezbyt mądrą miną ma być podmiotem agitacji i przedmiotem
manipulacji. Dlaczego nie zostałem wpuszczony na spotkania
z politykami? Oczywiście dlatego, że mógłbym postawić ich w trudnej
i niezręcznej sytuacji, a przecież żaden polityk nie chce wyjść na
ignoranta czy dyletanta. Skoro zatem podczas agitki pojawia się
oponent mający na jakaś kwestię inny pogląd niż ten oﬁcjalny, to
trzeba go jak najszybciej pozbawić głosu, zakrzyczeć lub zaklaskać.
Owa podstawowa forma skutecznej agitacji znana była bolszewikom
organizującym masówki, z tym, że ci do porządkowania przekazu
medialnego stosowali „nagany”. Dziś, jak widać z przebiegu
spotkania, z powodzeniem stosują ją dzisiejsi prawnicy - z tą różnicą,
że zamiast broni palnej zabierają „nieprawomyślnym” mikrofony.
Profesor Jerzy Zajadło jest erudytą i spotkania z nim z pewnością nie
można nazwać nudnym. Ale, jak każdy „pewniak”, wpada w sidła
własnej nieomylności. Podczas spotkania zwróciłem panu profesorowi
uwagę, że za jego plecami wisi plakat mający wprowadzić uczestników
w błąd – owa delikatna manipulacja polega na tym, że zamiast użytego

w art. 6 Konwencji Praw Człowieka słowa „sprawiedliwego” użyto
słowa „niezależnego”.
Od co najmniej dwóch lat w Polsce toczy się proces, w którym politycy
opozycji i niestety sędziowie starają się w świadomości obywateli
zastąpić słowo „sprawiedliwy” słowem „niezależny”. Minister
Propagandy III Rzeszy ukuł zasadę, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy
staje się prawdą. Jak widać, owo przesłanie w nieco unowocześnionej
formie znalazło uznanie środowiska prawniczego, a unowocześnienie
polega na założeniu, że kłamstwo pokazane tysiąc razy ma się stać
prawdą.
Pan profesor dał się podpuścić i jak dziecko pijane we mgle, dziarskim
krokiem wszedł na pole minowe oznajmiając publicznie, że gwarancja
sprawiedliwego procesu nie jest równoznaczna z gwarancją
sprawiedliwego wyroku. Owo stwierdzenie padło publicznie i gdyby na
sali obecny był jakiś dyżurny dziennikarz TV PiS, to na tej jednej
wpadce pana profesora całe środowisko sędziów kontestujących
zmiany w sądownictwie zostałoby „przystrzyżone równo z trawą”,
a materiał z wypowiedzią pana profesora stałby się sztandarowym
przekazem dnia Prawa i Sprawiedliwości, pokazywanym siedem razy w
ciągu każdego wydania serwisów informacyjnych. Owa publiczna
wykładnia językowa została jednak przez pana profesora sprostowana
już w rozmowie prywatnej, gdy dokonując wykładni celowej
i systemowej przyznał, że gwarancja sprawiedliwego procesu ma
służyć wydaniu sprawiedliwego wyroku.
Dlaczego zatem w polskich sądach nie ma sprawiedliwości? Na to
pytanie prawnicy nie chcą odpowiedzieć, a odpowiedzią na to jest
druga manipulacja pana profesora dotycząca odwagi sędziowskiej.
Zdaniem pana profesora Zajadły misja sędziego wymaga odwagi. Owa
odwaga to zdaniem profesora odwaga do skazania. Przejawia się
ona w odwadze skazania podsądnego w procesie karnym. Zdaniem
pana profesora to odwaga. Pomyślmy – co może zrobić skazany
sędziemu? Po pierwsze, może go znieważyć co jest spenalizowane i to
w dwójnasób. Sam sędzia może skazanego za przestępstwo obywatela
ukarać na sali rozpraw – o tym napiszemy przypominając postępowanie
emerytowanego już Edwarda Omańskiego i Tomasza Piechowiaka. A po
wtóre, sędzia korzysta z ochrony nietykalności jak każdy inny
obywatel, poza ochroną części danych osobowych i wizerunku
w czasie pełnienia obowiązków publicznych. Czy owa ochrona jest
proporcjonalna to już kwestia sporna, ale ja założę się z każdym o litr
wódki, że porównanie kar wymierzonych za znieważenie sędziego
pokaże, że są one o wiele surowsze niż te wymierzane za znieważenie
nauczyciela czy ratownika medycznego, a nawet policjanta.
Praktycznie w tym zakresie mimo braku immunitetu istnieje ochrona
prawna, a mechanizm ten w praktyce pokażemy na przykładzie z Sądu
Rejonowego w Malborku. Ale nie tylko, bo polskim sędziom tej cywilnej
odwagi brak. Ilu sędziów możemy spotkać w restauracjach czy na
ulicach? Większość z nich opuszcza sąd i chowa się za szybami swoich
drogich samochodów, po czym udaje się do swoich drogich mieszkań
czy domów otoczonych wysokimi płotami czy systemem kamer. Strach
przed społeczeństwem powoduje wyobcowanie sędziów ze
społeczeństwa, a to najlepsza droga do samozachwytu i tworzenia
gett.
Gettem polskich sędziów jest ich wyobcowanie i strach przed
krytyką, a że krytyki sędziowie się boją jak diabeł egzorcysty,
pokazało właśnie owo spotkanie.
Drugie pole odwagi zdaniem profesora Zajadły to fakt, że sędzia nie
powinien się bać uchylenia wyroku przez sąd drugiej instancji. I tu
z opinią pana profesora zgodzić się nie można, bo jeśli sędzia nie ma się
bać skutków uchylenia jego orzeczenia przez sąd drugiej instancji to
na cóż w ogóle nam owa pierwsza instancja?
Spotkanie prowadziła Patrycja Wojewódka – w cyklu naszych publikacji
przypomnimy sprawę, którą sądziła jako nowo powołana sędzina
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i postaramy się udowodnić, że w Elblągu tak zwana kontrola
instancyjna bywa zupełną ﬁkcją. Ale dziś możemy przedstawić prosty
mechanizm, który od dawna dopingował młodych sędziów sądzących
sprawy karne do wydawania wyroków skazujących. Młodzi stażem
sędziowie poddawani są ocenie statystycznej przez swoich starszych
kolegów i z ostrożności procesowej wydają z automatu wyroki
skazujące przyjmując, że ci ze skazanych, którzy są niewinni, zostaną
oczyszczeni z zarzutów w postępowaniu apelacyjnym.
Dodatkowo, młody sędziowski narybek podejmuje orzekanie
w sprawach, gdzie oskarżycielami są ich niedawni koledzy ze studiów,
a dziś młodzi prokuratorzy. Interes zawodowy tych drugich wiąże się ze
skutecznością oskarżenia, a że bliższa ciału koszula przypominać nie
trzeba i jakie są skutki takich związków dla oskarżonych dodawać
ludziom myślącym również nie trzeba. Taką sprawę opiszemy przy
okazji pokazania mechanizmów działania instytucji świadka
koronnego na przykładzie sprawy z Olsztyna. Wracając zaś do pana
profesora Jerzego Zajadły to warto mu przypomnieć, że właśnie
immunitet formalny pozwala sędziom wydawać wyroki z rażącym
naruszeniem prawa, czy też w formule nie znanej polskiemu prawu, co
bez żadnych konsekwencji dla swej kariery uczynił sędziaTomasz
Piechowiak.
Ale najciekawsza okazała się trzecia teza profesora Zajadły, który
uznał że odwagi wymaga... obrona III władzy. Czy obrona własnych
interesów wymaga odwagi? Każdy „normalny” człowiek powie, że nie.
Prawnik, jak zatem widać, dość sprawnie zmienia wadę w zaletę, tyle,
że w ustach profesora i sędziego taka apoteoza egocentryzmu brzmi
dziwnie.
Złodziej kradnie ponieważ uważa, że dana rzecz jest mu bardziej
potrzebna niż właścicielowi. I często jest to racja, czego dowodzi
przypadek doktora Wilczura ze słynnej powieści Tadeusza DołęgiMostowicza. Ale jeśli złodziejem okazuje się sędzia powołany do
przestrzegania prawa to jego kamraci w togach mówią o roztargnieniu,
które wszak karalne nie jest. Tyle, że takie orzeczenia to oczywisty
dowód egocentryzmu sędziów uznających się za ludzi, którym wolno
robić to za co innym łamią życiorysy.
Spotkanie w Cafe Iustitia było jednak ciekawe z dwóch powodów-pierwszym z nich jest to, że się odbyło, bo pomimo propagandowego
przekazu miało sporo ciekawostek i opowieści przecudownego
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gawędziarza. Po drugie zaś dlatego, że pokazało jak niechętne do
samooceny i samooczyszczenia jest środowisko sędziowskie.
Owa analogia z pracownikami wodociągów jest tu zupełna i niemal
pornograﬁczna. Przestępstwo jest naruszeniem zasad moralności,
a prawo ma bronić prawa naturalnego.
„Ósme przykazanie w swoim znaczeniu dosłownym dotyczy fałszywego
zeznawania w sądzie. Autor dekalogu zawartego w Pwt 5, 20 celowo
zmienił w nim słowo "kłamstwo" występujące w Wj 20, 17 na "coś
czczego, niegodnego", podkreślając tym samym, że także
w codziennym życiu nie wolno używać żadnej mowy szkodzącej
bliźniemu. Biblia ukazuje fatalne konsekwencje społeczne, jakie
sprowadzają.”
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/PrzewodnikKatolicki-7-2003/Przewodnik-liturgiczny/Nie-mow-falszywegoswiadectwa-przeciw-blizniemu-Twemu
Czy może być bardziej obrzydliwa forma wystawienia fałszywego
świadectwa niż wydanie niesprawiedliwego wyroku przez tego, który
ma być jej obrońcą? I czy wydanie takiego wyroku nie godzi w interesy
społeczeństwa? Na jaką karę zasługuje oszczerca w todze? Kto ma ową
karę wymierzyć? Te i dziesiątki pytań nadal pozostały bez odpowiedzi,
postaramy się zatem poszukać na nie odpowiedzi poza kawiarenką
naszych drogich prawników, co nie oznacza, że z udziału w jej
kolejnych sesjach należy zrezygnować. Mam jednak wrażenie, że do
Biblioteki Elbląskiej warto zaprosić pokrzywdzonych przez polskie
sądownictwo.
Tyle, że opowieści o ludzkiej krzywdzie nie są w tym miejscu mile
widziane bo o wiele łatwiej zrobić oﬁarą niesprawiedliwości Igora
Tuleyę niż tysiące Kowalskich, Nowaków czy choćby Marka Kubalę. I to
była największa manipulacja organizatorów, bo bezmiar krzywd, jaki
poniósł ten drugi jest niewspółmierny do drobnych niedogodności,
jakie mogą spotkać tego pierwszego. Ale, jak już wspominałem,
bliższa ciału koszula.
Mariusz Lewandowski

Komunikacja Miejska
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Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Elblągu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UWAGA! OD 2.03.2020
ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY NA DNI ROBOCZE

linii nr 8, 12, 13, 17, 18
Linia nr 8
· z pętli Al. Odrodzenia z godz. 5:20 na 5:15, z godz. 6:36 na 6:25;
· z pętli przy ul. Skrzydlatej z godz. 6:03 na 5:54;
Zmienione kursy wydłużone do Elbląskiej Uczelni Humanistycznej
przy ul. Lotniczej:
· odjazd autobusu z pętli Al. Odrodzenia godz. 7:22 zmieniony na 14:48;
· odjazd autobusu z pętli Skrzydlata godz. 16:13 zmieniony na 17:36.
Linia nr 13
· z Dworca z godz. 18:37 na 18:35, z godz. 5:10 na 5:00;
· z pętli przy Al. Odrodzenia z godz. 19:14 na 19:10, z godz. 5:44 na 5:34;
· z pętli przy ul. Łódzkiej z godz. 6:21 na 6:11.
Linia nr 12 i 17
Korekty dotyczą całego rozkładu jazdy na dni robocze.
Nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej ZKM.
Linie nr 18
Nowa trasa linii nr 18:
pętla Nad Jarem – Legionów – Niepodległości – Konopnickiej – Piłsudskiego
– Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka –
Rawska – Grunwaldzka – Gro gera – Łęczycka – Bema – Kościuszki –
Wspólna – Agrykola – Kościuszki – Królewiecka – Piłsudskiego –
Konopnickiej – Niepodległości – Legionów – pętla Nad Jarem
Nowy rozkład jazdy linii nr 18 dostępny jest na stronie internetowej ZKM.
Zmiany w trasie linii nr 18 i jej rozkładzie jazdy zostają wprowadzone na
okres testowy.
Większość powyższych zmian zostaje wprowadzona na wniosek
pasażerów komunikacji miejskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: WWW.ZKM.ELBLAG.COM.PL
LUB TEL: 55 235 55 00

