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Kanał przez Mierzeję - Fakty i mity

Kanał może być sukcesem albo... porażką

Współczesna historia budowy kanału przez Mierzeję to
mieszanka merytorycznych działań propagandy
politycznej, w jaką ta inwestycja obrosła w ciągu około 20
lat. Spróbujmy zatem prześledzić losy tego
przedsięwzięcia przed kolejnych aktem...

Dokumentacja kanału przez Mierzeję liczy ok. 4 tys. stron,
z których ponad 90% powstało w latach 2007-2014, czyli za
rządów PO-PSL. Przez to, że politycy od lat rozgrywają
Kanał – najchętniej w trakcie kampanii wyborczych - to
istnieje przekonanie, że ta inwestycja...
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Wiadukt na Zatorze otwarty!

Budżet Obywatelski

W sobotę - 6 października po wielu latach obietnic
i oczekiwań, odbyło się oﬁcjalne oddanie do użytku
wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi na Zatorze. Dzięki
realizacji inwestycji nie tylko ułatwiony został przejazd do
centrum miasta, ale również wzrosło...

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim wkracza w
decydującą fazę. Pozostało już tylko kilka dni do
zakończenia głosowania. Trwa ono do 21 października br.
Do tej pory elblążanie oddali ponad 10 tys. głosów.
Strona: 4

Elbląg - lider w sporcie i edukacji

Strona: 5

Elbląski samorząd został laureatem dwóch ważnych nagród
z dziedziny sportu i edukacji. Klub Sportowa Polska
przyznał naszemu miastu i Prezydentowi Witoldowi
Wróblewskiemu tytuł Budowniczy Polskiego Sportu za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie...

SPOŁECZEŃSTWO
Ile może Radny ?

„Trupy z szafy” posła Penkalskiego

O samorządzie, rozmawiamy z radcą prawnym, Renatą
Kobiela...

Wojciech Penkalski pretenduje do urzędu burmistrza
Braniewa. Można powiedzieć, że cel jaki wyznaczył sobie
były poseł Ruchu Palikota, to swoista droga po trupach. Ile
trupów zostawił pan Penkalski za sobą?
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Tryb Sądowego Oszustwa

Festiwal na medal!

Nową siedzibę Sądu Okręgowego w Elblągu dumnie
wznoszącą się dziś przy ul. Płk. Dąbka „przywiózł” do
naszego miasta Krzysztof Kwiatkowski – w latach 2009–2011
minister sprawiedliwości, w latach 2009–2010 także
prokurator generalny, od 2013 prezes Najwyższej Izby...

W 24 kategoriach rywalizowali tancerze podczas
dziewiętnastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca
„Baltic Cup", któremu w tym roku towarzyszyły Otwarte
Mistrzostwa Polski, Grand Prix Europy Par Dziecięcych oraz
Mistrzostwa Świata WDSF par Senior II LATIN.

Strona: 21

Przygotowania do Biegu Niepodległości

Strona: 22

Wzorem przygotowań do X Biegu Piekarczyka, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza, na wspólne biegi,
które zapewne zachęcą do uczestnictwa, jak również
pomogą w przygotowaniach kondycyjnych i motorycznych
do V Biegu Niepodległości, którego start odbędzie się...

OŚWIADCZENIE
Redaktora naczelnego
wydawnictwa Elblog.pl
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z Diariusza Senatora RP
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Kanał przez Mierzeję - Fakty i mity

Współczesna historia budowy kanału przez Mierzeję to mieszanka merytorycznych działań
propagandy politycznej, w jaką ta inwestycja obrosła w ciągu około 20 lat. Spróbujmy zatem prześledzić losy
tego przedsięwzięcia przed kolejnych aktem, czyli „symbolicznym wbiciu łopaty rozpoczynającym
inwestycję” zaplanowanym na 16 października 2018 roku.

się odbyć przetarg na budowę, w latach 2017-2020

1996-2005. Rodzi się idea...

merytorycznych odsyłał do opracowania wykonanego

28 sierpnia 2013 roku, a więc jeszcze za Rządu PO-PSL

W 1996 roku prof. Jednorał wysunął tezę, że Kanał

przez... Urząd Miejski w Elblągu. Rząd, który przez

z inicjatywy m.in. posłów PiS pojawił się w Sejmie

przez Mierzeję zaktywizuje Subregion Elbląski

2 lata nie zdążył przygotować nawet Studium

projekt „przyspieszenia” budowy kanału. Ówczesny

i Zalewu Wiślanego i jak kula śnieżna pociągnie za

Wykonalności, narzucił swoim następcom kompletnie

prezydent Elbląga Jerzy Wilk mówił w Sejmie: „Elbląg

sobą rozwój wielu sfer gospodarczych: transportu,

nierealny – 6-letni – termin realizacji inwestycji.

nie może czekać do 2020 roku na jakieś oceny. W skali

kanał zostałby zbudowany i w 2020 roku otwarty!

2015-2018. PiS chce budować, ale…

2007-2013. Konsorcjum dla Kanału
w czasach Rządów PO-PSL.

naszego miasta do wieczność. Miasto oczekuje na

W 2004 roku z inicjatywy starosty elbląskiego

21 maja 2007 roku Urząd Morski w Gdyni powołał

Jesienią 2015 roku władzę w Polsce przejmuje PiS

podpisano Porozumienie na rzecz rozwoju regionu

Konsorcjum dla realizacji budowy kanału łączącego

i zapowiada przyspieszenie budowy kanału, ale przez

elbląskiego, w którym za jedno z najważniejszych

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Byłem w gronie

dwa lata niewiele się dzieje.

zadań uznano wypromowanie koncepcji budowy

założycieli tego konsorcjum. Nie pamiętam, by

Wiosną 2016 roku Rząd wycofuje z Komisji Europejskiej

KpM. Z zespołem prof. Jednorała spotykałem się od

w obradach uczestniczyli jacyś działacze PiS, w tym

dokumentację dot. Kanału. Dopiero w lutym 2017 roku

początku i byłem wśród 42 sygnatariuszy, którzy

elbląscy. 6 maja 2008 roku Konsorcjum przyjęło

do parlamentu traﬁa projekt specustawy o budowie

podpisali się pod Porozumieniem. W tym gronie nie

Studium Wykonalności wskazując Skowronki jako

kanału, a w niej termin wykonania kanału w 2022 roku,

było żadnego działacza związanego z PiSem.

miejsce budowy kanału. W 2009 roku wykonano

a więc dwa lata później niż projektował to Rząd PO-PSL

W 2005 roku wydałem pierwszą książkę o budowie

pierwszy, a w 2012 roku drugi raport środowiskowy.

i co trzy lata wcześniej było nie do przyjęcia przez

kanału przez Mierzeję. Następna powstała w 2007

Zrealizowano cały szereg badań, m.in. dotyczących

ówczesnego prezydenta Elbląga z ramienia PiS.

roku. W 2006 roku w Kątach Rybackich postawiliśmy

kształtów falochronów, zagrożeń dla stabilności

Mimo to, przed głosowaniami w Sejmie jak i w Senacie

pomnik w kształcie łopaty, jako „Symbol konieczności

Mierzei, składu osadów dennych Zalewu... W 2013 roku

w r a z z p o s ł e m J . Pr o t a s e m p r z e k o n u j e m y

wykonania Kanału Żeglugowego, łączącego Zalew

ze względów środowiskowych zmieniono lokalizację

parlamentarzystów PO by głosowali za jej przyjęciem.

Wiślany z Zatoką Gdańską”.

kanału, na odległy o niespełna 3 km Nowy Świat.

Ostatecznie przeciwko ustawie głosuje tylko

W 2011 roku zorganizowałem konferencję „Gdańsk-

9 parlamentarzystów (w tym po dwóch z PiS i z PO).

-Elbląg-Kaliningrad – kierunki współpracy portów”,

W październiku 2017 roku - po dwóch latach rządzenia!

p o d c z a s k t ó r e j p r z e d s t a w i c i e l r o s y j s ki e g o

- minister Gróbarczyk potwierdza to, co było ustalone

Rosmorportu poparł budowę kanału przez Mierzeję,

już w 2013 roku, że kanał należy wybudować a Nowym

co zostało udokumentowane w książce „Zalew

Świecie.

Wielkich Możliwości”.

Zamiast nowych faktów, pojawiają się ostre, mało

turystyki, handlu, produkcji. Powstał program budowy
kanału.

Historyczną łopatę
„rozpoczynającą” budowę
kanału wbijałem w Mierzeję
już 6 sierpnia 2006 roku.
Ta łopata - jako pomnik
kanału - stoi w Kątach
Rybackich do dzisiaj

szybkie decyzje rządu i Sejmu”.

2014. Rząd PO: Kanał powstanie
w 2020 roku!

merytoryczne, wręcz obraźliwe oskarżenia

W 2013 roku formalnie wygasła uchwała rządu PiS

którzy zgłaszają uwagi do projektu (ekologów

2005-2007. Rządy PiS i kanał

o budowie kanału. Z marszałkiem naszego

i przedstawicieli Pomorza). Mimo moich protestów,

Jesienią 2005 roku PiS wygrał wybory parlamentarne.

województwa rozpoczęliśmy rozmowy z wieloma

nikt nigdy nie podał żadnego uzasadnienia dla tych

Powołano ministerstwo gospodarki morskiej

politykami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem

oskarżeń.

i zapowiedziano budowę kanału, ale praktycznie nic

o kontynuacji przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy

w tej sprawie nie zrobiono. W 2006 roku spotkałem się

specjalną publikację. Byliśmy skuteczni!

16 października 2018 roku liderzy PiS – ponoć sam

z ministrem Wiecheckim i wręczyłem mu książkę

25 lipca 2014 roku, przedstawiciel Rządu RP

prezes – mają symbolicznie rozpocząć budowę kanału

o kanale. Usłyszałem: „Panie Wcisła, na podstawie

oznajmił w Elblągu, że prace nad kanałem będą

przez Mierzeję. To będzie gest czysto propagandowy,

książki kanału nie wybudujemy. Potrzebujemy

kontynuowane, a harmonogram przewiduje jego

bo nie spełniono zbyt wielu koniecznych warunków, by

konkretnego opracowania...”. Przekazałem sugestię

wykonanie do 2020 roku.

można było mówić o rozpoczęciu tej inwestycji. Nie ma

prezydentowi Elbląga i ostatecznie Urząd Miejski

30 września ukazał się Projekt uchwały Rady Ministrów

decyzji środowiskowej, nie ma projektu budowy

wykonał opracowanie, które winien wykonać Rząd.

tej sprawie. 14 listopada przedstawiciel Rządu

kanału (koncepcja to nie projekt), nie ma nawet

21 października 2007 roku odbyły się przyspieszone

podpisał w Elblągu zobowiązanie do zainwestowania

ogłoszonego przetargu na wykonawstwo. Nie

wybory, które PiS przegrał. 5 listopada prezydent Lech

w elbląski port 150 mln zł. Niestety obecny Rząd tego

wiadomo, ile ostatecznie kanał będzie kosztować i

Kaczyński przyjął dymisję premiera Jarosława

Kontraktu nie kontynuuje, twierdząc, że rozbudowa

kiedy może zostać zrealizowany. Nie wiadomo, czy za

Kaczyńskiego, którego 16 listopada zastąpił Donald

portu to problem Elbląga (więcej na ten temat

szacowaną kwotę ktoś się w ogóle podejmie budowy,

Tusk. W zasadzie między 5 a 16 listopada Rząd już nie

w drugim artykule o KpM).

bo koszty inwestycji w ostatnim okresie ogromnie

rządził, a administrował. Ale 13 listopada – gdy Rząd

W połowie 2015 roku przekazano Komisji Europejskiej

wzrosły.

już za nic nie odpowiadał- podjął uchwałę o budowie

dokumentację z prośbą o zaakceptowaniu inwestycji.

Zatem co wydarzy się 16 października? Nic. Gest, który

Kanału przez Mierzeję, wspartą lakonicznym,

Decyzja Komisji miała zapaść w I połowie 2016 roku...

niczego nie przesądza, nawet tego, czy budowa kanału

18 stronicowym programem, który w sprawach

Droga do budowy została otwarta… W 2016 roku mógł

w ogóle się… rozpocznie.

(foto z arch. autora).

o „realizowanie polityki Kremla” adresowane do tych,

Co się wydarzy 16 listopada 2018 roku?

z Diariusza Senatora RP
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Kanał może być sukcesem albo... porażką
Dokumentacja kanału przez Mierzeję liczy ok. 4 tys. stron, z których ponad 90% powstało w latach 20072014, czyli za rządów PO-PSL. Przez to, że politycy od lat rozgrywają Kanał – najchętniej w trakcie kampanii
wyborczych - to istnieje przekonanie, że ta inwestycja nie ma głębokiego uzasadnienia, a jest spektaklem
politycznym. Sam coraz częściej zaczynam w to wierzyć. Z żalem, bo jestem przekonany, że budowa kanału
może być sukcesem, ale – bez spełnienia dodatkowych warunków – wielką porażką.

dokumentacji z Komisją Europejską. Niestety rząd PiS

uzgodnić. W efekcie nie wiadomo, jak zachowa się

Europejska Polityka Transportowa

jednostek o ładowności 3-4 tys. ton, nadal – tak jak do

Komisja Europejska, jeśli pojawią się skargi na

Kanał przede wszystkim wpisuje się w strategię

tej pory – będą pływały barki o ładowności 400-700 ton.

zagrożenie dla środowiska? Przykład Puszczy

Europejskiej Polityki Transportowej, która zakłada

Przy tych faktach humorystycznie brzmią zapowiedzi,

Białowieskiej uczy, że ewentualny spór może poważnie

przenoszenie transportu z dróg kołowych na wodne

że po wybudowaniu kanału w elbląskim porcie będzie

zagrozić inwestycji. To dziwna strategia, na którą

i kolejowe. W Europie wytypowano

się przeładowywało 3,5 mln ton ładunków rocznie. Nie

nakładają się prowokacyjne wypowiedzi ministrów,

10 międzynarodowych dróg wodnych (MDW), z których

przeładuje się nawet owych 1,5 mln ton, a wszystkie

którzy niemal na każdą uwagę czy zastrzeżenie

trzy przebiegają przez Polskę: E30 – ze Szczecina Odrą

wyliczenia korzyści, jakie przyniesie budowa kanału

odpowiadają oskarżeniem, że krytycy – głównie

do Dunaju, E40 – Wisłą z Gdańska do M. Czarnego i E70 –

można wyrzucić do kosza. Kanał wprawdzie skróci

ekolodzy i samorząd Pomorza – grają razem z Kremlem,

z Kłajpedy, przez Zalew Wiślany, Wisłą do Bydgoszczy,

drogę wodną do Gdańska i otworzy Zalew dla

Moskwą czy Rosją. Mam wrażenie, jakby Rządowi

dalej do Berlina do Antwerpii oraz Rotterdamu.

turystyki, ale jego potencjał nie zostanie

zależało na budowaniu wrogów dla tego

E70 na odcinku od Gdańska do Bydgoszczy łączy się

wykorzystany.

przedsięwzięcia. A zastrzeżenia istnieją i trzeba

na początku 2016 roku dokumenty z KE wycofał,
chociaż posiadał wszystkie dane, by przedsięwzięcie

z E40 i na Odrze z E30, dzięki czemu Elbląg i Zalew

Zalew Wielkich Możliwości

mieć świadomość, że inwestycja stanowi zagrożenia

uzyskają dostęp do dróg wodnych i portów całej

Kanał na pewno zaktywizuje turystykę na Zalewie

d l a ś r o d o w i s ka i ź l e p o p r o w a d z o n a m o ż e

Europy. Dodam, że port w Elblągu jest ujęty w

Wiślanym. Potwierdza to sukces programu Pętla

spowodować nawet katastrofę ekologiczną. Nie

strategiach europejskich, jako jeden

Żuławska, w ramach którego zmodernizowano

wiemy np. jakie skutki spowoduje budowa „sztucznej

z 10 podstawowych portów śródlądowych Polski.

14 portów, marin i przystani i które wygenerowały ruch

wyspy” czy jak zabezpieczone będzie życie biologiczne

Niestety strategie rządowe odsuwają inwestycje na

na poziomie 150 tys. turystów rocznie. Przy okazji:

przy usuwaniu ok. 10 mln m3 osadów dennych? Takich

Wiśle na odległą przyszłość, a o E70 w ogóle przestaje

Pętlę Żuławską realizowaliśmy 12 lat i nikt się nie

pytań jest więcej. Dlatego tak ważny jest etap

się mówić. W Parlamentarnym Zespole Rozwoju Dróg

czepiał, że trwa to tak długo! Przypomnę, że Zalew

uzgadniania i konsultowania dokumentacji.

Wodnych, któremu przewodniczę domagamy się

Wiślany ma powierzchnię niewiele mniejszą niż

Taka inwestycja wymaga też udowodnienia, że istnieje

decyzji. Mamy zapowiedź Rządu, że dyskusję na temat

wszystkie Wielkie Jeziora Mazurskie razem wzięte, co

„nadrzędność interesu publicznego”, uzasadniająca

Wisły odbędziemy... w I kwartale 2019 roku. Jeszcze

pozwala na jednoczesne pływanie po nim 1.200

znaczącą ingerencję w środowisko przyrodnicze

gorzej jest z E70. Od lat wskazujemy, że trzeba

jachtów. Szacuje się, że po zbudowaniu kanału

Natura 2000. Taki dokument powstał w czasach rządu

zagwarantować na tym szlaku II klasę, czyli głębokość

sektor turystyki zatrudni dodatkowo ok. 2.000 osób.

PO-PSL, ale wątpię, by sześć lat po jego wykonaniu był

1,6 m, a nie 2,5 m – bo różnica tych 90 cm to koszt

Kanał i środowisko

mierzony w dziesiątkach miliardów złotych!

Kanał w Nowym Świecie budowany będzie ok. 25 km

Z drugiej strony miejmy też świadomość, że mówimy

Odpowiedzi nie ma. Zatem pytanie o kanał, to

od granicy polsko-rosyjskiej. Nie oddziałuje

o inwestycji, która zajmie zaledwie 20 ha, czyli 0,4%

pytanie, czy Polska będzie realizowała Europejską

transgranicznie, zatem nie wymaga szczegółowych

powierzchni Mierzei (pas ok. 250 m, czyli 0,8% długości

Politykę Transportową i czy Wisła oraz MDW E70

uzgodnień międzynarodowych.

Mierzei). Przepływ wody między morzem a Zalewem

staną się śródlądowymi szlakami transportu

Powstaje jednak na obszarze podwójnie chronionych

będzie mikroskopijny, bo kanał ma być zamykany

wodnego?

europejską siecią Natura 2000 i bezsprzecznie silnie

śluzami, a jego powierzchnia będzie 32 razy mniejsza

Kanał bez portu = autostrada bez zjazdu

ingeruje w środowisko. Wymaga zatem spełnienia

niż powierzchnia styku Cieśniny Bałtijskiej z morzem.

Potencjał elbląskiego portu szacowany jest na

radykalnych warunków środowiskowych i podjęcia

A inwestycje realizowane w środowisku Natura 2000 to

przeładunki 1,5 mln ton rocznie. Ten poziom może

działań rekompensujących koszty ingerencji

w Europie rzecz normalna. Problem zatem nie w

zostać osiągnięty ok. 6 lat po wybudowaniu kanału.

w środowisko. W przypadku zagrożenia dla

samej inwestycji, ale w stosowaniu wysokich

W tym czasie miasto może stać się węzłem

tzw. gatunków priorytetowych wymagana jest

standardów ekologicznych przy jej projektowaniu i

m u l t i m o d a l n y c h p r z e ł a d u n k ó w, w k t ó r y m -

akceptacja ze strony Komisji Europejskiej. Dlatego

realizacji.

- w perspektywie do 2040 roku - koleją, samochodami

Rząd PO-PSL rozpoczął w 2015 roku uzgadnianie

i barkami będzie się przeładowywało ponad 6 mln ton

Résumé

ładunków rocznie. Da to pracę 700 osobom.

Realizacja inwestycji w środowisku Natura 2000 zajmuje zwykle 12-16 lat, z czego 8-12 lat to badania, a 2-4 lata to ﬁzyczna
budowa. Gdyby budowa kanału nie była poddawana politycznej presji, zbudowano by go w latach 2007-2020, a od 2017 roku
ekipy budowalne byłyby na placu budowy.
Niestety przez 8 lat prac nad dokumentacją słyszeliśmy ataki, że trzeba szybko budować, że Elbląg nie może czekać do 2020
toku, ale gdy krytykujący przejęli władzę, natychmiast wydłużyli termin realizacji inwestycji o 2 lata!
W 2015 roku do rozpoczęcia budowy brakowało tylko opinii Komisji Europejskiej. Dzisiaj, po trzech latach znajdujemy się
w podobnym miejscu. W niektórych elementach nawet na pozycji gorszej. Jeśli pojawią się protesty, te słabości proceduralne
mogą obrócić się przeciwko Kanałowi. Wiemy dobrze, że w sprawach środowiskowych wojna z Unią Europejską skazana jest na
porażkę – i nie ma znaczenia, kto tą inwestycję ﬁnansuje.
Zagrożone są też efekty ekonomiczne. Niewątpliwie kanał będzie sprzyjał rozwojowi turystyki wodnej, na którym może
zyskać także Elbląg. Kanał – podobnie jak większość inwestycji wodnych – „literalnie” będzie zwracał się bardzo wolno, bo ok.
15 lat. Jego opłacalność dotyczy aktywizacji regionu peryferyjnego, o małych możliwościach rozwoju, któremu trzeba silny
dać impuls rozwojowy. Jednak bez inwestycji w port w Elblągu, bez udrożnienia transportowego Wisły i MDW E70 zakładane
efekty nie zostaną osiągnięte, a korzyści z kanału będą mocno ograniczone. By Kanał przez Mierzeję odniósł sukces, należy go
odciąć od bieżącej polityki. Ale chyba oczekuję za wiele...
senator RP, przew. Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych Jerzy Wcisła

Pod warunkiem, że port zostanie przystosowany do
parametrów kanału, co wymaga zainwestowania
150 mln zł. W listopadzie 2014 roku przedstawiciel
Rządu RP dr Dorota Pyć podpisała w Elblągu Kontrakt
Terytorialny z marszałkiem województwa, w którym
Rząd zobowiązał się do zainwestowania w port owe
150 mln zł. Niestety, Rząd PiS tego zobowiązania nie
przejął, a Elbląga na taką inwestycję nie stać.
Oznacza to, że kanałem przystosowanym do wpływania

jeszcze aktualny.
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Wiadukt na Zatorze otwarty!
- Szanowni elblążanie, Zatorzanie chcę jednoznacznie stwierdzić, że wiadukt
na Zatorze jest bezpieczny. To kompletna bzdura, że grozi nam jakieś
niebezpieczeństwo, a powstała ona tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii
wyborczej. Dziwię się, że niektórzy politycy zamiast cieszyć się, zajęli się
obrzucaniem błotem inwestycji, która służy wszystkim mieszkańcom.
Wiadukt został ukończony w terminie i zgłoszony do odbioru do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, a ten, chcę to podkreślić nie podlega
prezydentowi. Powiatowy Inspektor wydał pozytywną decyzję
dopuszczającą obiekt do użytku – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.
Przed odbiorem przeprowadzono próbę obciążeniową wiaduktu. Wiadukt
jest w klasie A z dopuszczalnym obciążeniem 50 ton. W czasie próby wiadukt
został obciążony 168 tonami. Budowa przeszła kontrolę obowiązkową
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w dniu 5 października br.
zostało wydane pozwolenia na użytkowanie nr 63/2018.

W sobotę - 6 października po wielu latach obietnic i oczekiwań,
odbyło się oﬁcjalne oddanie do użytku wiaduktu wraz z drogami
dojazdowymi na Zatorze. Dzięki realizacji inwestycji nie tylko ułatwiony
został przejazd do centrum miasta, ale również wzrosło bezpieczeństwo
mieszkańców. Służby ratunkowe nie muszą bowiem już czekać pod
szlabanami na przejazd pociągu. Koszt budowy wiaduktu wraz z drogami
dojazdowymi wyniósł 35 mln złotych.
- Miałem ten zaszczyt i przyjemność, że uczestniczyłem w tworzeniu
pierwszej strategii rozwoju Elbląga. To był rok 1996 i wtedy właśnie wpisano
konieczność połączenia Zatorza z miastem wiaduktem. To był jeden z
priorytetów, który właśnie stał się faktem. Oddajemy do użytku obiekt,
który bezproblemowo będzie łączył Zatorze z miastem. Jak to jest ważne
wiedzą szczególnie mieszkańcy Zatorza oraz służby ratunkowe. Jest to
bardzo mocne włączenie Zatorza w naszą miejską tkankę. Przestaje to być
dzielnica peryferyjna. Wiadukt otworzy tę dzielnicę na dalsze inwestycje. Są
ﬁrmy chętne budować tu mieszkania, powstanie nowa Komenda Miejska
Policji – mówił podczas uroczystego otwarcia wiaduktu Witold Wróblewski,
prezydent Elbląga.

Budżet Obywatelski
głosuj do 21 października!

Zakres inwestycji obejmował między innymi budowę wiaduktu i dróg
dojazdowych wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Inwestycja kosztowała
prawie 35 mln zł, z czego ponad 12,2 mln zł Prezydent pozyskał z funduszy
unijnych, a 2,7 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
- Szczególne uznanie dla pana Witolda Wróblewskiego, bo nie obiecuje,
a realizuje. Jest konsekwentny w działaniu. W tej kadencji powstał projekt
inwestycji, która przez lata była oczekiwana i wskazywana przez
mieszkańców. Zrealizował projekt, montaż ﬁnansowy. Zrealizowana została
sama inwestycja. Dzisiaj można poruszać się z centrum na Zatorze. Na uwagę
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim wkracza w decydującą fazę.
zasługuje fakt wykorzystania pieniędzy unijnych - podkreślał Gustaw Marek
Pozostało
już tylko kilka dni do zakończenia głosowania. Trwa ono do
Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
21 października br. Do tej pory elblążanie oddali ponad 10 tys. głosów.
Podczas uroczystości Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji tej inwestycji, w tym: projektantom, wykonawcom, Głosować można przez stronę internetową:
www.budzetobywatelski.elblag.eu
inżynierom kontraktu i pracownikom Urzędu.
- Dziękuję też Zatorzanom za cierpliwość. Jednocześnie przepraszam za Zachęcamy do tej najprostszej i najszybszej formy głosowania.
wszelkie niedogodności, które musieli Państwo znosić podczas budowy. Mam Z powyższej strony można również pobrać i wydrukować papierową kartę do
jednak nadzieję, że bezkolizyjny przejazd je wynagrodzi – mówił Prezydent. głosowania. Karty dostępne są także w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1), w Informacji Turystycznej (Ratusz
Staromiejski),
Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Departamencie
Prezydent odniósł się też do nazwy nowego obiektu.
Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), Zarządzie Budynków Komunalnych
- Proponowałem Radzie Miejskiej, by w 100-lecie odzyskania przez Polskę (ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka" oraz w ESWIP i Centrum
niepodległości nazwać wiadukt, nawiązując do tej rocznicy. Szkoda że radni Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego).
PiS kilkakrotnie nie podjęli tego tematu i dzisiaj nie ma odsłonięcia Wypełnione karty w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi
stosownej tablicy. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji to zrobimy – Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1).
Wszyscy mieszkańcy chcący oddać głos powinni podać swoje imię, nazwisko,
stwierdził prezydent.
adres zamieszkania oraz PESEL. Przed głosowaniem na zadania w
Wbrew pojawiającym się nieprawdziwym informacjom wiadukt jest w pełni poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu
głosujący/głosująca należy. W zakładce:
bezpieczny.
http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/dokumenty-do-pobrania
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Elbląg - lider w sporcie i edukacji
MOS organizując zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Na działania
MOS przeznaczyliśmy ok. 2 mln zł, do tego są jeszcze środki kierowane do
elbląskich klubów i stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,
np. w trakcie ferii czy wakacji. Nie bez znaczenia na przyznanie nagrody miał
fakt, że w naszym mieście funkcjonują szkolne ośrodki koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej i nożnej – zaznacza Małgorzata Sowicka dyrektor
Departamentu Edukacji i Sportu.
Elbląg został również Samorządowym Liderem Edukacji 2018.
- Dla edukacji to wydarzenie tej rangi, co nagroda Teraz Polska. W skład
kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego,
Śląskiego, czy Uniwersytetu w Lublinie. To uznanie naszych działań
w polityce oświatowej – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.
- Certyﬁkat Samorządowy Lider Edukacji otrzymaliśmy po dziewięciu latach
i to w trudnym okresie reformy oświaty. To było ogromne wyzwanie.
Szczególnie doceniono nas za przeprowadzenie reformy w sposób
bezproblemowy dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W naszym mieście nie
zabrakło też miejsc w przedszkolach dla trzylatków, skutecznie
doposażyliśmy bazę dydaktyczną i zaproponowaliśmy dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne. Nagroda jest również za skuteczne powiązanie kształcenia
zawodowego z rynkiem pracy. Doposażyliśmy także gabinety pielęgniarskie,
czy wprowadziliśmy program motywacyjny dla uzdolnionych gimnazjalistów
– wylicza Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.
Nagroda wręczona została podczas Gali połączonej z prezentacją
laureatów projektu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Elbląski samorząd został laureatem dwóch ważnych nagród
z dziedziny sportu i edukacji. Klub Sportowa Polska przyznał naszemu
miastu i Prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu tytuł Budowniczy
Polskiego Sportu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa
sportowego i rekreacyjnego. Elbląg został również Samorządowym
Liderem Edukacji.
- Szanowni Państwo, w ubiegłym roku za tor łyżwiarsko – wrotkarski Kalbar
otrzymaliśmy nagrodę Sportowy Obiekt Roku. W tym roku przez Klub
Sportowa Polska zostaliśmy docenieni tytułem Budowniczy Polskiego Sportu
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa sportowego
i rekreacyjnego. To nagroda za całokształt naszych działań na rzecz
infrastruktury sportowej. W tej kadencji wydatkowaliśmy na ten cel 25 mln
zł. Mowa tu o modernizacji budynku klubowego, trybun, modernizacji
pływalni, budowie oświetlenia na stadionie, budowie toru łyżwiarskiego, czy
nowych halach sportowych, bieżniach i placach rekreacyjno – sportowych
przy elbląskich szkołach. Cieszę się bardzo z tej nagrody, to również okazja
by podziękować wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, ludziom
sportu i edukacji – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.
- Doceniona została nie tylko nasza infrastruktura, przy ocenie brane było
pod uwagę także wykorzystanie bazy sportowej. Ważne były nasze działania
organizacyjne, utworzenie Ośrodka Szkoleniowego dla młodych piłkarzy,
nowa szkoła sportowa, powstanie nowych klas przy o proﬁlu sportowym
w IV LO. Na naszej bazie sportowej zrealizowaliśmy takie programy, jak
„Mały Mistrz", „Umiem Pływać", Powszechna nauka pływania, Lokalny
Animator Sportu, Nauka jazdy na łyżwach. To zadania ma które miasto
przeznaczyło 1,5 mln zł. Ponadto w naszym mieście funkcjonuje również
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Ile może Radny ?

być z nich rozliczany przez tych, którzy go wybrali. Radny powinien
wykonywać swoje obowiązki z myślą o mieszkańcach, a nie mając na uwadze,
tylko swoją popularność. Tymczasem obserwując wystąpienia radnych,
często można odnieść wrażenie, że są celem samym w sobie.
Radny ma swobodę działania poprzez instrumenty, jakie zagwarantował
ustawodawca. Może składać interpelacje, wnioski, zapytania. Oczywiście
może i moim zdaniem powinien korzystać z uprawnień w zakresie kontroli.
Nie chodzi o kontrolę prowadzoną przez samego radnego – takich uprawnień
nie ma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sprawach o istotnym
znaczeniu dla mieszkańców dokonywał analizy podejmowanych działań i
decyzji przez organ władzy wykonawczej tj. Prezydenta oraz podległe mu
służby. Każdego dnia podejmowanych jest szereg decyzji. Wiele z nich
obarczonych jest błędami. Często takie decyzje wyrządzają wiele szkód, a
nawet krzywd. Podejmowane są bez przemyślenia i bez analizy skutków. W
ten sposób z kasy miejskiej wydatkowane są pieniądze na cele, które nie
przynoszą jakichkolwiek korzyści mieszkańcom miasta.
Uważam, że radny powinien, przyglądać się bacznie jak wygląda praca tam,
gdzie zapadają kluczowe decyzje i odważnie reagować na zagrożenia.
Działania radnego powinny umożliwiać kontrolę społeczną. Rada Miejska to
przecież organ także kontrolny.
Reasumując: jaki powinien być dobry radny ?

O samorządzie, rozmawiamy z radcą prawnym, Renatą Kobiela
Przez wiele lat Pani Kancelaria świadczyła obsługę prawną różnych
jednostek samorządu terytorialnego, także Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Czy zdaniem Pani rozwiązania, jakie prawo stwarza radnym, dają realne
możliwości wpływu na to, jak jest sprawowana władza w mieście ?
- Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania prawno- ustrojowe mają bardzo
duży wpływ na wzajemne relacje pomiędzy organami w gminie, chodzi
o organ władzy wykonawczej, jakim jest w gminie wójt, burmistrz lub
prezydent a radę, która jest organem stanowiącym. U nas w Elblągu jest to
Prezydent i Rada Miejska. Można powiedzieć, że przepisy prawa relacje te
wręcz determinują, jednakże nie mniejszy wpływ na te relacje wywierają
czynniki pozaprawne zwłaszcza układ sił, jaki kształtuje się w wyniku
wyborów. Należy zauważyć, że prawdziwą siłą sprawującą realną władzę w
samorządach są organy wykonawcze – u nas Prezydent Elbląga. W ręku tego
organu znajdują się instrumenty, za pomocą których Prezydent może
skutecznie ograniczać lub nawet utrudniać działania Rady i samych radnych.

Niewątpliwie powinien znać prawo, choćby w zarysie, aby w porę dostrzec
nieprawidłowości i im przeciwdziałać. Powinien także nieco wysiłku wkładać
w poszukiwanie rozwiązań, które przełożą się na wymierne korzyści dla
mieszkańców. Troska o otoczenie to tylko jeden z obszarów gdzie radni mogą
się wykazać. Wygodne chodniki czy piękne skwery są bez wątpienia ważne.
Wszyscy chcemy być otoczeni pięknem. Ale priorytetem w pracy radnego
powinno być dążenie do poprawy życia mieszkańców w różnych sferach.
Zakres zadań własnych gminy jest najszerszy spośród wszystkich jednostek
samorządu, tym bardziej takiego miasta jak Elbląg, który dodatkowo jest
miastem na prawach powiatu. Zatem zajmowanie się chodnikami czy
dziurami w jezdni na każdej sesji i budowanie w ten sposób „aktywności”,
jest w mojej ocenie jedynie tworzeniem wrażenia w celu uzyskania
popularności, a nie realną pracą na rzecz mieszkańców.
Odwaga cywilna to kolejna z cech, której deﬁcyt widać w pracy rady. Radni
niechętnie oponują przeciwko różnym działaniom władzy wykonawczej,
nawet gdy te dla wielu obywateli, są widoczne gołym okiem i odbierane jako
społecznie szkodliwe. Takie sytuacje powinny mobilizować do działania, a
tymczasem trudnych spraw się nie porusza.

Czy to oznacza, że radni są faktycznie „bezradni” ?

Od Redakcji- Ciekawe czy Pani mec. Renata Kobiela zostanie radną,
ponieważ kandyduje w tym roku do tego urzędu z listy Prawa i
W dużej mierze zależy to od samych radnych. Mandat radnego to zbiór praw Sprawiedliwości. Mamy wrażenie, że jeśli tak się stanie, to możemy mieć
i obowiązków reprezentanta wspólnoty samorządowej. Jest wybierany po nadzieję, iż jako prawnik znający od środka pracę Urzędu Miejskiego
to, aby samodzielnie działać i aktywizować innych.
wykaże, się taką fachowością i pracowitością, jaką chciałaby widzieć u
W mojej ocenie działania radnego powinny być skonkretyzowane, aby mógł swoich poprzedników.

Agata Rychter – bezpartyjna, elblążanka, Zatorzanka
Doktor nauk, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, od 18 lat kształci młodzież w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Elblągu, gdzie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Politechnicznego ds. Naukowych
i Organizacyjnych. Zaangażowana w pracę z młodzieżą w Kole Naukowym CREO.
Wykładowca Baltic University w Uppsali, Szwecja. Kierownik i koordynator czterech międzynarodowych
projektów naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz projektu dydaktycznego kształcącego kadry dla kluczowych
gałęzi gospodarki kraju, tzw. kierunków zamawianych. Współautorka publikacji naukowych dot. środowiska
morskiego oraz rozdziałów książki ZALEW WIŚLANY, która w tym roku ukazała się nakładem Państwowego
Wydawnictwa Naukowego. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: była prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Rodziców,
obecnie jest członkinią Rady Programowej Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Elbląskiego Komitetu
Obywatelskiego. W 2004 roku nagrodzona została Brązowym Krzyżem Zasługi. Lubi sport: pływa, chodzi z kijkami
oraz na zajęcia z jogi. Miłośniczka pieszych wędrówek. Mężatka, pełnoletni usamodzielniony syn, pupil - kotka
Lonia.
Jako kobieta i radna chciałaby wnieść do rady miasta bezpartyjne spojrzenie na potrzeby i problemy
naszego miasta i jego mieszkańców, podejmować decyzje zgodnie z wiedzą i wnikliwą analizą. Będzie
lobbowała za powstaniem Rad Dzielnic, odbudową ciągu kamieniczek nad rzeką Elbląg, budową nowego
źródła ciepła w mieście, powstaniem plaży w mieście nad naturalnym ciekiem oraz utworzeniem
prawoskrętu z drogi S7 na wiadukt w kierunku ciągu ul. Skrzydlatej.
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Informacja Prezydenta
Witolda Wróblewskiego
z działalności w kadencji

2015-2018

ELBLĄG

kandydat na Prezydenta
na kadencję 2018 – 2023

Witold Wróblewski

Finanse

303 890 912 zł

na rok 2015

366 900 000 zł

Elbląg
Obywatelski
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na kwotę blisko

1 800 000 zł

skorzystało 428 podmiotów,

Ze wsparcia Elbląskiego Parku Technologicznego

Rozwój

Edukacja

środki z Unii Europejskiej pozyskane na edukację

28 281 312,50 zł.
pozyskane środki z programów ministerialnych

700 954,08 zł

W ostatnich 3 latach
szkoły i placówki
zrealizowały

96
innowacji pedagogicznych
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Rozpoczęto prace
nad przywróceniem świetności
kąpieliska miejskiego

Rodzina

Zdrowie

Seniorzy

6
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Sport

25 mln zł przeznaczono na
budowę nowoczesnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.

Bezpieczeństwo

8

9

Kultura

Promocja
i Turystyka

Gospodarka
Komunalna

10

11

Drogi
i Komunikacja

7,9

49,3
41,4

Okręg 2

1. Mikulska Iwona
2. Urbaniak Krystyna
3. Sikut Maciej
4. Owczarek Alina
5. Wilk Leszek
6. Puźmirowska Lucyna
7. Litkowski Krzysztof

Okręg 1

1. Osik Marek
2. Basiukiewicz Adam
3. Rychter Agata
4. Gołębiewski Paweł
5. Boros Adam
6. Szymanowska Żanetta
7. Łaskowska Sylwia

Okręg 5

1. Wróblewski Witold
2. Burkhardt Marek
3. Jurewicz Agnieszka
4. Zabiełło Małgorzata
5. Dwojakowska Monika
6. Chrościcka Beata
7. Wojciechowski Henryk

Okręg 4

Kandydaci
KWW Witolda Wróblewskiego
do Rady Miejskiej

1. Konert Krzysztof
2. Derlukiewicz Piotr
3. Milusz Bogusław
4. Kapczyński Adam
5. Kotońska Anna
6. Jankowska Katarzyna
7. Hajdukonis Mariola

Okręg 3
1. Pietrulewicz Edward
2. Sowicka Małgorzata
3. Szałachowski Mieczysław
4. Szmigielski Andrzej
5. Matwiejczuk Adam
6. Witowska Katarzyna
7. Gałecka Ewa
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„Trupy z szafy” posła Penkalskiego
samego początku akcji wiedziała, że sukces referendum będzie oznaczał
nieunikniony polityczny sukces wyborczy PiS-u i jego lidera Jerzego Wilka.
Dla nikogo z nas nie było tajemnicą, że ostry, społeczny konﬂikt z politykami
Platformy Obywatelskiej dla którejś ze stron musi zakończyć się swoistą
kompromitacją, ale nie spodziewaliśmy się w najczarniejszych snach tak
podłego gestu, jaki spotkał nas ze strony Wojtka Penkalskiego z Bożej niełaski
„polityka”.
Okazało się, że to nie wszystko – potem spotkała nasz rzecz jeszcze gorsza - oskarżenie o to, że rozliczenie akcji referendalnej było nierzetelne, a grupa
rzekomo skorzystała z niezgodnej z prawem pomocy ﬁnansowej Twojego
Ruchu na zawrotną kwotę blisko pięćdziesięciu tysięcy złotych. Na szczęście
w tej sprawie pomógł nam obecny senator Platformy Obywatelskiej Jerzy
Wcisła, kierując do Prokuratury stosowne zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa. Wszystkie wydatki „Wolnego Elbląga”
ﬁnansowane były ze składek ludzi związanych z referendum, a
najpoważniejszym wydatkiem, był druk zawiadomień o zamiarze
przeprowadzenia referendum i rozwieszenie ich na słupach będących w
zarządzie ZBK.
Jak podało Radio Olsztyn: „Po złożeniu wyjaśnień spotkał się z
Wojciech Penkalski pretenduje do urzędu burmistrza Braniewa. dziennikarzami i oskarżył o prowokację czworo byłych działaczy elbląskiej
Można powiedzieć, że cel jaki wyznaczył sobie były poseł Ruchu Palikota, struktury Ruchu Palikota. To jest zorganizowana grupa przestępcza, która
to swoista droga po trupach. Ile trupów zostawił pan Penkalski za sobą?
miała na celu oczernienie i zdezawuowanie mojej osoby, a także podjęcie
prób szantażu – oświadczył Wojciech Penkalski.”
Pierwszy trup to trup Ruchu Palikota przemianowanego potem na „Twój
Ruch”. Niestety, działacze lewicy nie poznali się w porę na „talencie” Oszust czy mitoman? Kim jest człowiek, który nie wie, co mówi i plecie
pretendenta i poparli jego kandydaturę do sejmu. Ilu z nich uważa, że był to głupoty, których nikt zdrowo myślący nie może zrozumieć? Mam wrażenie, że
największy z błędów jaki popełnili i faktyczna przyczyna rozpadu bodaj gdyby burmistrzem Braniewa został Wojciech Penkalski, to już po siedmiu
najsilniejszej ze struktur tej partii w Polsce?
miesiącach i tam konieczne by było referendum, bo odwołany w Elblągu
Grzegorz Nowaczyk to przy „pośle z Braniewa” naprawdę doświadczony
Referendum, jakie zainicjowało jedenastu mieszkańców Elbląga w roku 2013 samorządowiec i człowiek godny zaufania, bo przynajmniej wiedział, co
wstrząsnęło polską sceną polityczną, a na jego sukces pracowało całe miasto mówi i na jaki temat.
– od polityków Ruchu Palikota po Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja,
jaka zapanowała w Elblągu po przejściu Juliusza Dziewałtowskiego-Gintowta Są jednak takie chwile, gdy nasz nad wyraz gadatliwy polityk milknie – gdy
do Platformy Obywatelskiej ( dziś ów radny startuje z listy Koalicji padają konkretne pytania o jego dorobek zawodowy, pracę i dochody. No cóż,
Obywatelskiej w Okręgu 1 i nie jest to pomimo zbieżności nazwisk były poseł, w akcji referendalnej nasz parlamentarzysta się nie napracował - to pewne i
senator i prezydent Elbląga/ okazała się zgubna – politycy Platformy uzyskali w pracy zawodowej woli „patronować” pracy innych, by na jej owocach
pełną władzę w mieście i w zasadzie robili, co chcieli. Podwyżki czynszów, unosić się na falach błogiego lenistwa i politycznej popularności. Coś
nieprzemyślne inwestycje w drogi zamiast w rozwój przemysłu czy usług, Marszałek Piłsudski o politykach jednak wiedział i jak widać, świat zmienia
podwyżki cen wszystkiego, co mieszkańcom dostarczały spółki miejskie, się szybciej niż ludzka mentalność.
pokazały, że władza właśnie zaczęła się uwłaszczać na majątku gminy.
Ostatnim akordem tragedii Elbląga okazało się zamknięci kąpieliska Kilka lat temu podczas ostatniej wizyty Janusza Palikota w Elblągu przez kilka
miejskiego – od tego momentu zaczęła wzbierać fala protestu.
godzin starałem się uzyskać od naszego „patrona” kilka informacji o tym, jak
to rzekomo ﬁnansował i kierował akcją referendalną w Elblągu. Jedyne co
Problem z posłem Penkalskim był jednak ten, że wcale go losy Elbląga nie usłyszałem od pana Janusza to potwierdzenie faktu, że on nie kierował w
interesowały. Pierwszym z akordów rozpadu Twojego Ruchu był list żaden sposób grupą referendalną, ale wyjaśnienia, co miał na myśli nasz „ex
Kazimierza Falkiewicza do Janusza Palikota, w którym otwarcie napisał, że poseł”, gdy mówił o ﬁnansowaniu akcji referendalnej, nie usłyszałem.
dalsza współpraca z posłem z Braniewa jest niemożliwa, bo poseł zupełnie
nie czuje potrzeb działaczy z Elbląga, czego przykładem była odmowa Czy są granice łajdactwa w polityce? Jeśli jakieś są, to Wojciech Penkalski
użyczenia Biura Poselskiego na utworzenie Biura Porad Obywatelskich. przesuwa je poza granice widoczności. Lewicowy polityk, który swoją
Późniejszy pełnomocnik Grupy Referendalnej złożył legitymację partyjną, by bezczelnością rozwalił formację Janusza Palikota znalazł się wśród osób,
zaprotestować wobec traktowania Elbląga jako odskoczni do kariery które aspirowały do startowania z list ruchu Kukiz'15.
politycznej i zachowaniom zupełnie sprzecznym z programem Twojego
Ruchu. W myśl ideologii posła Penkalskiego dopuszczalny był tylko taki ruch Gdy tego najgorszego, moim zdaniem, z polityków regionu zobaczyłem
każdego z członków, który był zgodny z jego ideologią i służył jego podczas konwencji wyborczej Pawła Kukiza w Lubinie, niemal oniemiałem i
partykularnym interesom.
znając postulaty antyklerykalne, podczas konferencji prasowej, zapytałem o
Na szczęście w Grupie Referendalnej „Wolny Elbląg” znalazło się zaledwie ową osobę lidera ruchu. Być może tylko dzięki temu nie doszło do
czterech działaczy Twojego Ruchu, a wybór Kazimierza Falkiewicza na jej porozumienia, pomiędzy skazanym za pobicia Wojciechem Penkalskim i
pełnomocnika, okazał się swoistym „wotum separatum” wobec osoby posła z skazanym za pobicia i oszustwa ex-dyrektorem Biura Klubu Poselskiego
Braniewa. Poseł jako „persona non grata” nigdy nie brał udziału w żadnych Kukiz'15 Dariuszem Pitasiem jak i do wystawienia posła z Braniewa do sejmu z
działaniach referendalnych, a jedynym wsparciem, jakie grupa odczuła ze List Kukiz'15.
strony ugrupowania, było zorganizowanie w Elblągu konwencji
samorządowej Twojego Ruchu, przy okazji której politycy tego ugrupowania Nie mniej dobra komitywa, jaka zadzierzgnęła się pomiędzy obecnym posłem
zgłosili wiele postulatów, dziś wprowadzonych do polskiego prawa przez ziemi elbląskiej Andrzejem Kobylarzem, a Wojciechem Penkalskim niczego
większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości. Przy okazji referendum nie gwarantuje. Skoro w sejmie interesy polskich górników, którzy pod wodzą
poseł dokonał największego chyba politycznego łajdactwa, jakiego można Dominika Kolorza blokowali tory w Braniewie, protestując wobec importu
się dopuścić – przypisał sobie pracę innych. Jak do tego doszło ? Oszołomiony węgla z Rosji, może reprezentować Andrzej Kobylarz, były prezes spółki
sukcesem referendum polityk rozesłał do Elblążan około 40 tysięcy „Weko” zajmującej się właśnie takim importem, to nic nie stoi na
podziękowań za udział w akcji referendalnej. Cała grupa referendalna od przeszkodzie by ruch Kukiz'15 stojący na straży hasła „Bóg, Honor i Ojczyzna”
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reprezentował poseł, który wraz z Januszem Palikotem żądał usunięcia Gdy w Braniewie gościł z wizytą Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu,
krzyża z sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej.
gościa powitał Henryk Mroziński. Był to przepiękny gest polityka, dla którego
ważniejsze były interesy i wizerunek miasta, niż polityczne animozje
W końcu chyba dla nikogo już nie jest tajemnicą, że Paweł Kukiz sprzedał za pomiędzy PIS-em i PSL-em. Niestety tamto spotkanie to już tylko zapis na
sejmową dietę wszystkie ideały, z jakim szedł „do polityki”, poza może jakimś dysku i następnego obdarzonego takim zmysłem gospodarskim
jednym – nadal nie korzysta z dotacji budżetowej dla partii politycznych. polityka zapewne Braniewo długo mieć nie będzie. Jak doszło do śmierci
Skoro w ruchu Kukiz'15 „pretorianów” zastąpiły salonowe lewki, to nie ma pana Henryka? Czy w niemal cztery lata od tamtego tragicznego wydarzenia
powodu, by ludzi o światopoglądzie katolickim nie zastąpili wojujący można już do niego wracać, nie raniąc uczuć bliskich? Nie wiem, ale mam
antyklerykałowie. Nie takie cuda Dariusz Pitaś już robił i nie takie łajdactwa wrażenie, że to, co Wojciech Penkalski mówił i robił podczas tamtej
Paweł Kukiz toleruje.
kampanii, warto zanalizować i powiedzieć gdzie przechodzi granica
pomiędzy wymianą argumentów a zwykłym kłamstwem i politycznym
Czy to jedyny „trup” w szaﬁe z nazwiskiem Wojciech Penkalski? I wcale nie łajdactwem. Bo są granice, które warto wytyczyć na nowo i przypomnieć, że
chodzi tu o sprawę pobić, za jakie naszego dzielnego kandydata kiedyś nie można ich przekraczać bezkarnie.
skazano.

Tryb Sądowego Oszustwa
listewkę, tak i oni wkładają w usta polityków słowa, których ci nie
wypowiedzieli. I Stefan Rembelski jako autor pozwu nie sprawdził, co tak
naprawdę Witold Wróblewski powiedział, ale miał do tego prawo. Natomiast
moim zdaniem rażącego niedopełnienia obowiązków dopuścił się sąd
i sędzia, nazwisko którego przemilczę.
Sąd, który mając nagranie wypowiedzi polityka każe przeprosić mu za słowa,
których ten nie wypowiedział, czyni nieprawość i jest narzędziem
niesprawiedliwości. Sama sprawa jest detalem ale najpoważniejszym
zarzutem wobec sądu jest nieudolność – jeśli sędzia dysponując nagraniem
wypowiedzi nie potraﬁ ustalić co kandydat powiedział, to jakie zaufanie
mogą mieć do takiego sędziego obywatele? Podstawą wielu ustaleń jest nie
nagranie ale relacje świadków – skoro młody stażem sędzia nie pofatygował
się by z uwagą odsłuchać nagranie, to jego rzetelność jako sędziego nie
istnieje i godzi on swoim wyrokiem w dobro całego wymiaru sprawiedliwości.
Witold Wróblewski w swoim wystąpieniu powiedział, że jego komitet
wyborczy jest jedynym komitetem obywatelskim, a nie że jest jedynym
Nową siedzibę Sądu Okręgowego w Elblągu dumnie wznoszącą się komitetem wyborczym wyborców.
dziś przy ul. Płk. Dąbka „przywiózł” do naszego miasta Krzysztof
Kwiatkowski – w latach 2009–2011 minister sprawiedliwości, w latach „Kler” budzi emocje bo jest postrzegany jako atak na instytucję kościoła,
2009–2010 także prokurator generalny, od 2013 prezes Najwyższej Izby a pokazuje jedynie upadki ludzi w tej instytucji działających. Ale nie jest to
Kontroli. Był to oczywiście jednej z elementów „pakietu wyborczego” pierwsza krytyka ludzi kościoła w Polsce.
jaki dla Elbląga przygotował premier Donald Tusk po akcji referendalnej z „Msza za miasto Arras” to monodram Janusza Gajosa, jednego z aktorów
roku 2013 i wsparcie dla poseł Elżbiety Gelert, która przyjęła trudne ﬁlmu „Kler”, ale i tytuł dawno zapomnianego spektaklu telewizyjnego,
zadanie odbudowania pozycji Platformy Obywatelskiej w Elblągu.
pokazującego tyranię jednostki wykorzystującej powagę instytucji
i szaleństwo w jakim pogrążyło się Arras w oku autora.
Podczas spotkania z premierem w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Elblągu zapytałem go co zrobi jego rząd by duchy Berii i Stalina Czy sędzia Sądu Okręgowego wydając swoje orzeczenie oszalał? Oto pytanie
nie błąkały się po korytarzach naszego nowego sądu. Wtedy pan premier dla autorów prawa, bo nie potraﬁli, jak niegdyś mieszkańcy Arras, zachować
wspomniał i o reformie sądów powszechnych prowadzonej przez Jarosława rozsądku i wprowadzili do prawa cywilnego zasadę, że sąd nie sprawdza
Gowina i o rozdzieleniu stanowiska prokuratora generalnego od ministra faktów przyznanych przez strony. I ten bzdurny przepis jest powodem wyroku
sprawiedliwości. Kilka dni temu w tym właśnie sądzie przybłąkało się parę opartego na przeinaczeniu i nieprawdzie.
duchów pokazując, że w Polsce nadal prawda to jedno, sprawiedliwość to Ale to nie jedyny powód, dla którego nie można uznać, że sąd przeprowadził
drugie, a łączy je tylko to, że sądy omijają wielkim łukiem.
ten proces uczciwie.
Stefan Rembelski pozwał w trybie wyborczym Witolda Wróblewskiego
i wygrał. Obecny prezydent nawet nie złożył apelacji – widać sprawa nie
miała dla niego większego znaczenia. Decyzja polityczna i zapewne wynik
braku czasu bo sprawa w II instancji to Sąd Apelacyjny w Warszawie, a więc
i cały dzień wyrwany z życia polityka, a w kampanii wyborczej czas jest
bezcenny, szczególnie dla urzędującego prezydenta.

Kukiz'15 jest partią polityczną ponieważ są w niej widoczne wszystkie
patologie partii politycznych, o których przez całe lata Paweł Kukiz głośno
mówił – poza jedną - ﬁnansowaniem.

Wszyscy „ludzie Kukiza”, którzy urabiali sobie ręce w kampanii JOW-owskiej
odeszli z ruchu właśnie dlatego, że szerzy się w nim patologia.
Miłosz Lodowski był pierwszy. Dominik Kolorz umilkł. Kornel Morawiecki
Ale ta sprawa godzi w państwo polskie i pokazuje, że zmiany jakie Prawo i tworzy własne ugrupowanie. Andrzej Kania – jeden z „WoJOWników”
Sprawiedliwość wprowadziło nie zawsze są dobre.
odszedł, nawet Piotr Opaczewski, startujący z list Kukiz'15 do sejmu, dziś jest
kandydatem do Rady Miejskiej z listy PIS-u.
Po pierwsze zmieniono prawo prasowe rezygnując z obowiązku autoryzacji
cytatów – i sprawa Witolda Wróblewskiego pokazała, że jest to problem Partia ma jedna zasadniczą cechę – nie znosi ludzi dysponujących wolną
właśnie dla sądu. Stefan Rembelski w pozwie odniósł się bowiem nie do tego, wolą. Dariusz Pitaś - szara eminencja Ruchu Kukiz'15 promuje w nim dobór
co Witold Wróblewski powiedział, ale co na temat jego wypowiedzi napisali negatywny.
dziennikarze.
Do sejmu z Elbląga wszedł człowiek rujnujący importem węgla polskie
kopalnie, a Stefan Rembelski nawet nie zażądał sprostowania po publikacji
Każdy, kto był u notariusza i dokonywał czynności prawnej, wie jak ważne prasowej pokazującej jak „gospodarował” w Pasłęku.
jest właściwe dobranie słów, a nawet przecinków. Jednak dla wielu
dziennikarzy słowo to słowo i, jak mało rzetelny stolarz z deski struga
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Festiwal na medal!

br

Fot. Marcin Gołkowski, Studio PM

W 24 kategoriach rywalizowali tancerze podczas dziewiętnastej orkiestrze grającej na żywo i pokazowi pary Katarzyny Błoch i Marka
edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup", któremu w tym Zaborowskiego – niezwykłe widowisko artystyczne.
roku towarzyszyły Otwarte Mistrzostwa Polski, Grand Prix Europy Par
Dziecięcych oraz Mistrzostwa Świata WDSF par Senior II LATIN.
- Miło jest słyszeć od sędziów i tancerzy, którzy jeżdżą po całym świecie, że
czują się u nas doskonale - mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor
Jak mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid" w Elblągu, które było CSE „Światowid" oraz prezes Stowarzyszenia „Jantar", które było
głównym organizatorem Festiwalu, poziom turnieju z roku na rok jest coraz współorganizatorem Festiwalu. – Trzeba zauważyć, że dowozimy ich do
wyższy, co podkreślają zarówno sędziowie, jak i tancerze startujący.
Elbląga z lotniska w Gdańsku, każdy jest na turnieju na czas i zapewne także
dlatego uczestnicy turnieju wystawiają nam wysoką ocenę za jego
- W tej edycji udział wzięło 11 tzw. par z gwiazdkami, czyli tych będących organizację.
w światowej czołówce – wyjaśnia Antoni Czyżyk. – Rozgrywane w ramach
turnieju zawody sprawiły, że na elbląskim parkiecie zaprezentowali się Organizatorem wydarzenia było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid"
bardzo dobrzy zawodnicy.
w Elblągu, współorganizatorami - Światowa Federacja Tańca Sportowego,
Federacja Tańca Sportowego i Stowarzyszenie „Jantar". Patronat Honorowy
O poziomie imprezy decyduje klasa startujących tancerzy, ale ważna jest nad BALTIC CUP objęli Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa
także opinia osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w „Baltic Cup" i to, jak Warmińsko-Mazurskiego i Witold Wróblewski - Prezydent Elbląga. Festiwal
czują się w Elblągu.
realizowany był ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy
współudziale ﬁnansowym Gminy Miasta Elbląg oraz ze środków Ministerstwa
- Dziś otrzymujemy podziękowania i gratulacje od par, które debiutowały na Sportu i Turystyki. MFT "Baltic Cup" doﬁnansowany został także w ramach
naszym turnieju i od sędziów, a ponad połowę składu stanowili sędziowie, Funduszu Społecznego Grupy Żywiec.
którzy jeszcze w Elblągu nie byli – mówi Antoni Czyżyk. - Przyznam, że jest
mi, jako organizatorowi, bardzo miło słyszeć, jak dobrze oceniane jest Kolejną okazją do zobaczenia tancerzy będą Mistrzostwa Polski Federacji
przygotowanie turnieju i praca całego zespołu pracowników, którzy Tańca Sportowego w Tańcach Standardowych, które odbędą się w dnia 23-24
lutego 2019 roku.
opiekowali się gośćmi.
Zarówno widzowie, jak i zawodnicy podkreślali, że ten turniej to nie tylko
zawody sportowe na wysokim poziomie, ale także – dzięki światłom,
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Przygotowania do Biegu Niepodległości

Wzorem przygotowań do X Biegu Piekarczyka, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza, na wspólne biegi, które zapewne zachęcą do
uczestnictwa, jak również pomogą w przygotowaniach kondycyjnych
i motorycznych do V Biegu Niepodległości, którego start odbędzie się
11 listopada.
Jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do zawodów, nawet tych czysto
amatorskich i rekreacyjnych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Wybiegane kilometry na treningach sprawiają, że nasz organizm po każdych
zajęciach jest coraz lepiej przygotowany do obciążeń. I Właśnie z myślą
o elblążanach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wspólne
treningi przed tegorocznym Biegiem Niepodległości. Zajęcia skierowane są
do wszystkich chętnych, zarówno tych, którzy być może nie mają z kim
wspólnie trenować jak i osób, którym brakuje motywacji.
- Wychodząc naprzeciwko zarówno tym zdecydowanym, jak również tym
wahającym się, zapraszamy serdecznie na biegi przygotowawcze
poprzedzające udział w Biegu Niepodległości - informuje Paweł Głowacki
z Działu Organizacji Imprez MOSiR. - Do czasu rozpoczęcia imprezy spotykać
się będziemy na parkingu na Modrzewinie w każdy wtorek o godzinie 17.00.
Przyjdź, przybiegnij, przyjedź rowerem lub samochodem. Nie może tam
Ciebie zabraknąć. Miejsce zbiórki nie jest przypadkowe, teren jest
oświetlony, a bezpieczeństwo nas wszystkich jest absolutnym priorytetem.
Cały czas trwają także zapisy do biegu głównego. Na miesiąc przed
zamknięciem list startowych licznik chętnych do udziału w biegu osiągnął
125 nazwisk. Przypomnijmy, że start biegu głównego zaplanowano na godz.
13:30. Zawodnicy wyruszą z ulicy Teatralnej (nieopodal Placu
Jagiellończyka) i będę mieli do pokonania trzy pętle o długości 3.333 m
każda. Zapisy do V Elbląskiego Biegu Niepodległości prowadzone są na
platformie elektronicznezapisy.pl
Organizatorami V Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Miejski Ośrodek
Sp ortu i Rekreacji oraz Urząd Miejsk i w Elb lą gu , n a tomi a st
współorganizatorem Szkoła Podstawowa nr 16. Patronat honorowy nad
imprezą objął Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga.
Tekst i fot. MOSiR
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Oświadczenie
Na stronie, którą Państwo czytacie miały być zamieszczone
materiały wyborcze Komitetu Wyborczego Prawa
i Sprawiedliwości. Jako redaktor naczelny wydawnictwa Elblog.pl
dziś materiały te wycofałem z druku. Nie do pogodzenia z zasadami
etyki dziennikarskiej jest publikowania materiałów wyborczych
komitetu, którego politycy zachowują się w sposób niegodny,
uwłaczający godności obywatela i sprzeczny z nazwą ich własnej
partii.
W dniu dzisiejszym grupa elbląskich dziennikarzy nie została
wpuszczona na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Organizatorzy
tego spotkania, w tym niestety i kandydujący na urząd Prezydenta
Miasta Elbląga Jerzy Wilk zachowali się w sposób podły – do udziału
w spotkaniu dopuścili „wybrane” media i zrobili to w sposób zupełnie
dowolny.

i w II turze wyborów poparliśmy Jerzego Wilka jako symbol nadziei na
normalność i przyzwoitość w polityce. Dziś owa nadzieja zgasła. Jerzy
Wilk okazał się tylko mało ważnym trybikiem w swojej partii, a jego
zaproszenie skierowane do mediów - bezwartościowym frazesem. Nie
chcę mieć za Prezydenta Elbląga człowieka, którego słowo nic nie
znaczy i pomimo całej sympatii dla osoby Jerzego Wilka nie mogę
nikomu zarekomendować wybrania jego osoby na stanowisko
Prezydenta Elbląga, ponieważ dziś straciłem wiarę w jego osobę
i w partię, której jest członkiem.

Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu komunikuję zatem, że jego partia
weszła na te same tory, po których do swego upadku podążała
Platforma Obywatelska i oświadczam, że tak jak w roku 2013
agitowałem za odwołaniem władz Elbląga, tak dziś ostrzegam moich
współobywateli przed oddaniem głosu na jakiegokolwiek polityka
Prawa i Sprawiedliwości spośród tych, którzy nie zachowali się "jak
Jako redaktor naczelny wydawnictwa Elblog.pl postanowiłem zrobić trzeba" i zamiast wesprzeć lokalnych dziennikarzy, woleli pławić się
to, co zrobić mogę – zaprotestować i zamiast materiałów wyborczych „we własnym sosie”, zapominając, że rolą polityka jest przestrzegać
zamieścić własne oświadczenie i własną opinię na temat dzisiejszych prawa i służyć innym.
wydarzeń. O interwencję w sprawie osobiście poprosiłem Wojewodę
Sławomira Sadowskiego, Posła Leonarda Krasulskiego – obaj nie Konstytucja Rzeczypospolitej wprowadza zasadę równości obywateli
zareagowali. Pan Janusz Hajdukowski wręczył nam wejściówki, ale wobec prawa. Organizatorzy, dokonując selekcji mediów, złamali
pracownicy ochrony pomimo tego nie wpuścili nas do obiektu podstawową zasadę państwa prawa. Oprócz prawa, jest jeszcze
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej.
sprawiedliwość, a ta wynika z dekalogu. Nie wystawiaj fałszywego
świadectwa bliźniemu swemu.
Jednym z funkcjonariuszy strzegących obiektu był były milicjant
służący, jak dowiedziałem się od Lecha Słodownika, w słynnej Dziś nie mogę wystawić dobrego świadectwa politykom Prawa
milicyjnej jednostce „Tygrysów” specjalizującej się w rozbijaniu i Sprawiedliwości i nie mogę zamieścić zleconych przez nich
manifestacji „Solidarności”. Człowiek ten wsławił się też szczególną materiałów wyborczych do druku.
pogardą dla działań dziennikarskich jakie prowadziłem w dniu 11 lipca
2015 r podczas imprezy plenerowej zorganizowanej w Elblągu „Pycha kroczy przed upadkiem” i jest jednym z grzechów, szczególnie
w rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu.
dobrze widocznym w polityce. Propagowanie grzechu i ludzi zbyt
pysznych by szanować przykazania Boskie i ludzkie nie leży w interesie
Jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą korzystać z usług agencji społecznym, czym swoją decyzją uzasadniam.
ochrony „Dogmat” to jest ich prawo ale dla mnie niesprawiedliwe jest,
że jednocześnie zatrudniają byłych milicjantów szczególnie mocno
Mariusz Lewandowski
wsławionych w represjach politycznych, a z drugiej postulują
obniżenie emerytur tej właśnie grupie zawodowej.
W roku 2013 Jarosław Kaczyński złożył na moje ręce gratulacje
członkom Grupy Referendalnej ” Wolny Elbląg” za wyjątkowo sprawne
przeprowadzenie akcji odwołania władz Elbląga. Prawo
i Sprawiedliwość wydawało nam się wtedy alternatywą dla deformacji
życia politycznego do jakiego doszło w Elblągu w latach 2010-2012

