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Szanowni Elblążanie!

Koniec kadencji to czas podsumowania tego co wspólnie
dla miasta osiągnęliśmy. Jako Prezydent kończący
kadencję czuję się w obowiązku zaprezentować Państwu
to, co zostało zrealizowane. Minione cztery lata były czasem
trudnym, ale udanym dla Elbląga. Jednym z priorytetów,
które przyświecały naszej pracy była stabilizacja ﬁnansów
miasta oraz pozyskanie jak największej ilości funduszy
zewnętrznych. I z pełną odpowiedzialnością mogę
stwierdzić, że to się udało. Bez zaciągnięcia choćby złotówki
kredytu zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy ponad
50 zadań. Dzięki temu w krajobraz naszego miasta wpisane
z o s t a ł y k o l e jne pr zedsięwzięcia, które zmieniają
cywilizacyjnie Elbląg, z których wszyscy korzystamy lub
będziemy niedługo korzystać i z których jesteśmy dumni.
Wymienię jedynie kilka z nich: długo oczekiwany wiadukt na
Zatorze, tor łyżwiarsko – wrotkarski, modernizacja targowiska
miejskiego, remont krytej pływalni przy ul. Robotniczej,
budowa torowiska w ul. 12 Lutego, czy budowa hali
sportowej na Zatorzu. Naprawionych zostało wiele dróg
w mieście. Mieszkańcy Zawodzia mogą wreszcie jeździć po
nowej nawierzchni ul. Warszawskiej i Orlej. Na stadionie przy
ul. Agrykola mamy nowy budynek klubowy i nowoczesne
oświetlenie płyty boiska. Mamy przygotowane kolejne
projekty służące elblążanom: modernizację szpitala
miejskiego wraz z budową nowego bloku operacyjnego,
modernizację oczyszczalni ścieków, rewitalizację basenu
otwartego, czy Parku Dolinka, gdzie stworzymy zabawowy
raj dla dzieci. Oprócz inwestycji w mijającej kadencji
podjęliśmy też wiele inicjatyw społecznych. Przykładem jest
kompleksowe podejście do oświaty w mieście. Wzorcowo
dostosowaliśmy sieć szkół do reformy oświatowej ratując
wiele miejsc pracy. Postawiliśmy również na rozwój
szkolnictwa zawodowego, czego wyrazem jest tworzone
Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. Wiele uwagi
i d z i a ł a ń s k u p i l i ś m y t a k ż e n a o s o b a c h s tarszych.
Wprowadziliśmy wiele działań na rzecz bezpieczeństwa
i aktywizacji naszych seniorów.

Witold Wróblewski

kandydat na Prezydenta
na kadencję 2018 – 2023

W informacji, którą Państwu przedkładam znalazły się
najważniejsze przedsięwzięcia z praktycznie wszystkich
dziedzin życia naszego miasta. Ich realizacja możliwa była
d z i ę k i z a a n g a ż o w a n i u w i e l u w s p a n i a ł y c h osób –
profesjonalistów, z którymi współpracuję na co dzień.
Wielokrotnie też odczuwałem wsparcie i zaangażowanie
mieszkańców, których troska o rozwój Elbląga przejawiała
się w codziennej pracy i działalności społecznej. Za to
zaangażowanie chciałbym wszystkim bardzo serdecznie
p o d zię k o w a ć . J e s t e m dumny, że Elbląg ma tak
wspaniałych mieszkańców, którzy dzięki ciężkiej pracy, ale
również wielkiej pasji i realizacji swoich marzeń przyczyniają
się do rozwoju i promocji naszego ukochanego miasta.
Wiem, że Państwa potencjał będzie nadal służył Elblągowi
i zdecyduje o jego pomyślności w kolejnych latach.
Zachęcam Państwa do udziału w wyborach
21 października. Liczę, że zaufają Państwo mojej wiedzy
i doświadczeniu i zagłosują na moją osobę.

Finanse
Ustabilizowano sytuację ﬁnansową i wprowadzono
autorski program oddłużania miasta.

ZERO

Nie zaciągano nowych kredytów i obligacji.

na rok 2015

303 890 912 zł

na rok 2018
366 900 000 zł

DŁUG MIASTA

nowych kredytów i obligacji

Zmniejszono o 63 mln zł zadłużenie Elbląga - planowany
dług miasta na rok 2015 wynosił ok. 366,9 mln zł tj. 75,37%,
na koniec 2018 planowany dług to 303 mln zł.

Pozyskano ponad 242 mln złotych z funduszy unijnych
i ministerialnych na miejskie inwestycje.
Dokonano dodatkowe,
kredytów i obligacji.

ponadplanowe

spłaty

rat

Spłacono wszystkie zobowiązania niezapłacone
w poprzedniej kadencji w kwocie ok. 7,5 mln zł.
Wprowadzono działania oszczędnościowe w Urzędzie
Miejskim oraz miejskich instytucjach, które skutkowały
ponad 1 mln zł. oszczędności.
Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu MOPS.
Odzyskano ok. 5 mln zł z Urzędu Skarbowego z VAT
Połączono MOSiR i CSB. Spłacono ok. 2 mln złotych
zobowiązań MOSiR. Dziś jednostka na bieżąco reguluje
swoje zobowiązania.
Bardzo ważnym działaniem było połączenie szpitali
miejskich. Miasto przejęło dług Szpitala Miejskiego w
kwocie ponad 12 mln zł. Dzięki połączeniu po raz pierwszy
od wielu lat Szpital Miejski na koniec 2017 roku nie
odnotował straty na działalności.
Ut wor zono now ą sp ół kę mi ej ską – Elbląskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na bazie
likwidowanych spółek – MPO i PDiM, z wykorzystaniem
koncepcji „in house”. Dzięki temu uratowano wiele miejsc
pracy, a Spółka nie generuje strat.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – POZYSKANE DOFINANSOWANIE NA 56 PROJEKTÓW

Łączna kwota pozyskanego doﬁnansowania

242.710.196,72 zł
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w tym: 227 649 196 z funduszy unijnych
i 14 836 000 z funduszy ministerialnych.

Elbląg
Obywatelski
3 1 9 1 2 8 7 6 , 5 0 z ł p r z e z n a c z o n o o rganizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych.
Przekazano w formie oddania w użytkowanie w wieczyste
n i e r u c h o m o ś ci pr zy ul. Stawidło wej Elbląskiem u
Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
W lokalizacji tej powstaje właśnie „Dom pod Cisem”,
w którym będzie się mieścić nowa siedziba Centrum
Integracji Społecznej i Domu Sąsiedzkiego.
Zabezpieczano środki na wkłady własne do projektów
unijnych dla organizacji pozarządowych.
Wiele organizacji pozarządowych zdobywało nagrody za
realizowane projekty. Wśród nich Elbląskie Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej Lazarus, które zajęło I miejsce
w kategorii Instytucja w ogólnopolskim, prestiżowym
konkursie Lodołamacze 2018.
Ponad 850 propozycji złożyli mieszkańcy miasta do
ostatnich czterech edycji Budżetu Obywatelskiego.
W głosowaniach w edycji 4,5 i 6 BO udział wzięło ponad 35
tysięcy elblążan. Dzięki temu zrealizowanych w mieście
zostało wiele ważnych inicjatyw, w tym: nowe place
zabaw, chodniki, czy miejsca parkingowe.
Elblążanie chętnie włączali się w zbiórki pieniędzy i
wolontariat w ramach WOŚP, bijąc co roku rekord. W
styczniowym ﬁnale wyniósł on 386 903,14 zł.

31 912 876,50 zł
przeznaczono organizacjom pozarządowym
na realizację zadań publicznych.
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Rozwój
Sprzedano 20 ha terenów inwestycyjnych na obszarze
Modrzewiny Południe, objętych Specjalną Strefą
Ekonomiczną 9 ﬁrmom. Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie
z deklaracjami przedsiębiorców powstanie w nich ok. 600
nowych miejsc pracy.
Wdrożono nowy pakiet ulg w postaci zwolnień od podatku
od nieruchomości i gruntów dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy w ramach nowych
inwestycji. Preferencyjne warunki na okres od 3 do 6 lat
oferowane są inwestorom, którzy utworzą przynajmniej
5 nowych miejsc pracy.
W elbląskim porcie uruchomiono odprawy ﬁtosanitarne,
które umożliwiły rozszerzenie asortymentu przeładowywanego w naszym mieście.
Wprowadzono kompleksowy program wsparcia młodej
przedsiębiorczości typu startup. Od września 2016 roku
Elbląski Park Technologiczny, w ramach projektu
„Platformy startowe dla nowych pomysłów Hub of talents”
rozpoczął inkubację 10 nowych, innowacyjnych ﬁrm.
Wspólnie z PWSZ, w ramach projektu Startup house
utworzono inkubator przedsiębiorczości, który udziela
wsparcia 20 młodym przedsiębiorcom.
Poprzez Elbląski Park Technologiczny udzielono wsparcia
w postaci pomocy de minimis, z którego skorzystało
428 podmiotów, na kwotę blisko 1,8 mln zł. Obecnie
w Elbląskim Parku Technologicznym, ulokowane są 53
ﬁrmy.
Wspierano działania zmierzające do rozpoczęcia prac
w sprawie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną. W Elblągu odbyła się konferencja w tej sprawie,
prezydent wielokrotnie spotykał się również z Ministrem
Gospodarki Morskiej.

Ze wsparcia Elbląskiego Parku Technologicznego
skorzystało 428 podmiotów,
na kwotę blisko

1 800 000 zł
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Przystąpiono do rządowego programu pilotażowego FABRYKA, w ramach którego mają
powstawać budynki z nowoczesnymi powierzchniami biurowymi pod najem dla centrów usług
wspólnych i outsourcingu. Jednym z miast, w którym rozpatrywana jest lokalizacja inwestycji jest
Elblag. Rozmowy na ten temat trwają z Prezydentem już od czerwca.
Wydano ok. 2000 pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy.
Podpisano umowę o współpracy pomiędzy elbląskim samorządem, a Norwesko – Polską Izbą
Handlową.
W naszym mieście organizowano konferencje Otwarci na Skandynawię, w celu skojarzenia
lokalnych ﬁrm z przedsiębiorcami ze Szwecji i Finlandii.
W październiku 2016 roku w Elblągu z udziałem ponad 80 polonijnych przedstawicieli biznesu z
ponad 45 krajów świata zorganizowano XIX Światową Konferencję Polonii Gospodarczej.
W maju 2018 r przeprowadzono misję naukowo-gospodarczą na Ukrainę z udziałem
przedstawicieli elbląskich uczelni i przedsiębiorców.
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Edukacja
Elbląg został Samorządowym Liderem Edukacji 2018
Dostosowano sieć szkół do wprowadzonej reformy
oświatowej.
Wprowadzono autorski program emerytalny, dzięki
któremu nie było zwolnień w oświacie. Skorzystało
z niego 101 nauczycieli oraz 53 pracowników administracji
i obsługi.
Zapewniono opiekę przedszkolną wszystkim dzieciom
od 3 do 6 roku życia – utworzono 220 dodatkowych miejsc
w przedszkolach.
Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, w kwocie prawie 1 mln zł.
zmodernizowano żłobek przy ul. Asnyka, w którym
powstało 25 nowych miejsc.
Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 1 ut w or z on o p un k t pr zedszkolny dla dzieci
niepełnosprawnych.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2
utworzono Ośrodek koordynacyjno – opiekuńczy „Elbląski
Maluch”
Utworzono Sportową Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich
Olimpijczyków.
Rozpoczęto tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji
Z a w o do we j . G ł ó w n ym z a d a ni e m E C EZ będzie
koordynacja i dostosowywanie oferty elbląskiego
s zk ol ni c tw a zaw odow ego do potrzeb el bl ąs k i c h
przedsiębiorców.
W CKZiU otwarto jedyne w województwie i jedne z 27
w Polsce Centrum Edukacji Technicznej HTEC.
środki z Unii Europejskiej pozyskane na edukację

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

700 954,08 zł
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W ostatnich 3 latach
szkoły i placówki
zrealizowały

96
innowacji pedagogicznych

Ogólnopolski Konkurs
Języka Angielskiego
ENGLISH HIGH FLIER

W ramach edukacji ekologicznej
elbląscy uczniowie

pobili Rekord Polski

I Miejsce w województwie (62 w kraju),
II Miejsce w województwie (80 w kraju)
Certyﬁkat „Łowcy Talentów”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,

na najdłuższy łańcuch
z plastikowych nakrętek

Rozpoczęto budowę czterech nowych pracowni w
Centrum Kształcenia Praktycznego - odlewniczej z
kuźnią, energii odnawialnej, stolarsko-ciesielskiej i
budowlanej.
Na doposażenie pracowni we wszystkich szkołach
zawodowych, staże i praktyki w zakładach pracy dla
uczniów szkół zawodowych oraz przekwaliﬁkowanie
nauczycieli pozyskano ponad 23,5 mln zł z programów
unijnych.
Pozyskano ponad 4,5 mln zł na podnoszenie jakości
kształcenia przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, w tym na 12 tys. zajęć dodatkowych
i doposażenie pracowni.
Przygotowano program z zakresu programowania
i robotyki dla uczniów klas I-III wszystkich elbląskich szkół
podstawowych oraz na utworzenie Elbląskiego Centrum
Eksperymentu.

Uczeń ZSTI
został Laureatem
Ogólnopolskiego
Konkursu
„8 Wspaniałych”

W Szkole Podstawowej nr 19 i II Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Jagiellończyka utworzono oddziały
dwujęzyczne.
Utworzono edukacyjne centrum techniczno-artystycznokulinarne w Szkole Podstawowej nr 4.
Utworzono szkolne ośrodki szkolenia sportowego w
siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej.

w
2018
roku

uczniowie szkół podstawowych
uzyskali 35 tytułów laureata i 110 tytułów ﬁnalisty

uczniowie szkół gimnazjalnych
uzyskali 54 tytuły laureata i 59 tytułów ﬁnalisty
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Rodzina
W 2016 roku przekazano Elbląskiemu Towarzystwo
Budownictwa Społecznego budynek przy
ul. Saperów, w którym powstało 41 mieszkań. Koszt inwestycji
wyniósł 3,1 mln zł.
W 2018 roku przekazano kolejny budynek do ETBS, w którym
powstanie kolejnych 25 mieszkań.
Miasto znalazło się w gronie 56 gmin, które wyraziły wolę
przystąpienia do rządowego programu Mieszkanie Plus.
Podpisany został w tej sprawie list intencyjny z BGK
Nieruchomości. Zgłoszono tereny przy ul. Obrońców Pokoju.
Trwają uzgodnienia i analizy kosztów.
Sprzedano 14 działek pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne, w tym 8 działek miejskich (7,4282 ha) i 6
prywatnych (2,4687 ha)
Wydano 17 decyzji pozwolenia na budowę na 1.255
mieszkań (na działkach miejskich 521 lokali).
Wydano 157 decyzji o pozwoleniu na budowę budynków
jednorodzinnych
Sprzedano 807 mieszkań na łączną kwotę 7.749.135 złotych.
Na remonty i konserwacje gminnego zasobu
mieszkaniowego wydano łącznie kwotę 28.527.063,89 zł.
Wyremontowano przez ZBK 119 lokali mieszkalnych
przeznaczonych do zasiedlenia na kwotę 2.035.057,95 zł.
Przekazano na fundusz remontowy wspólnot
mieszkaniowych łącznie kwotę 19.745.276,60 zł.
Przeprowadzono łącznie 198 zamian lokali mieszkalnych,
w wyniku czego odzyskano kwotę zadłużenia - 1.820.159,73
złotych

Rozpoczęto prace
nad przywróceniem świetności
kąpieliska miejskiego
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W ramach Programu dłużnicy odpracowali łączną kwotę zadłużenia w wysokości 3.936.254,50 zł,
w tym kwotę 2.129.248 zł w ramach prac zleconych bezpośrednio przez ZBK oraz kwotę 1.807.006,50 zł
w ramach prac zleconych przez miejskie jednostki organizacyjne Gminy Miasto Elbląg.
Zakończono

I

etap

modernizacji

Targowiska

Miejskiego.

Rozpoczęto rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN Dom Zacheusza.
Wybudowano nowe place zabaw i napowietrzne siłownie. Przykładem jest choćby plac zabaw
z elementami nawiązującymi do elbląskiej historii przy ul. Kościuszki, kompleks sportowo – rekreacyjny
przy ul. Lotniczej, Malborskiej, siłownia przy ul. Teatralnej, plac zabaw przy ul. Żyrardowskiej, czy
w parkach miejskich.
Rozpoczęto prace nad przywróceniem świetności kąpieliska miejskiego. Przygotowany został wniosek
o unijne doﬁnansowanie. Wartość inwestycji to ponad 49,5 mln zł, z czego 34,7 mln pochodzić ma
z funduszy unijnych.
Przygotowano projekt rewitalizacji Parku Dolinka, w którym powstanie między innymi strefa zabaw dla
dzieci. Projekt złożony został do Programu Polska – Rosja i jest w ocenie. Koszt inwestycji ok. 10 mln zł.
Przeprowadzono szereg imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych dla elbląskich rodzin w tym:
cykl Lato w Formie, Dzień Dziecka, czy Mikołajki.
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Zdrowie
Oddłużono Szpital Miejski przy ul. Żeromskiego.
Połączono dwa szpitale miejskie. Dzięki temu uratowany
został zadłużony Szpital Miejski przy ul. Żeromskiego,
któremu od wielu lat groziła likwidacja. Od 1 grudnia 2016r.
połączone placówki funkcjonują pod nazwą Szpital
Miejski Świętego Jana Pawła II. Po raz pierwszy od wielu lat
na koniec roku szpital nie wygenerował straty.
Pozyskano prawie 33 mln złotych doﬁnansowania
unijnego na budowę nowego bloku operacyjnego
i modernizację 10 oddziałów i 2 pododdziałów szpitalnych
W Szpitalu Miejskim otwarto oddział pulmonologiczny.
Nową siedzibę zyskały również Dzienne Oddziały:
Psychiatryczny oraz Zaburzeń Nerwicowych.
Dzięki pozyskanym środkom unijnym za prawie 270 tys. zł
zakupiono nowoczesny sprzęt do Centrum Rehabilitacji.
Wprowadzono został program szczepień przeciw
pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2015 i 2016 roku.
W szkołach wyposażono gabinety pielęgniarskie za kwotę
prawie 450 tys. zł
Kwotą 250 tys. zł doﬁnansowano zakup nowego
ambulansu.
Pozyskano dwie karetki dla Szpitala Miejskiego od ﬁrmy
Leier.
Elbląg dołączył do Stowarzyszenia Zdrowych Miast.

Połączenie szpitala,
pozyskane doﬁnansowanie
na modernizację i rozbudowę szpitala

32 919 212,92 zł
Budowa 5 sal operacyjnych,
modernizacja i wyposażenie
10 oddziałów szpitalnych.
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Seniorzy
W Elblągu żyje 31 434 osób 60+,
co daje 27,6% ogółu mieszkańców
Wprowadzono „Kopertę życia”. Do chwili obecnej
wydano ok. 1900 zestawów.
Od stycznia 2018 roku przystąpiono do pilotażowego
programu wdrożenia usług teleopiekuńczych – tzw.
przycisku życia. Pilotażem objętych zostało 20 seniorów.
W 2015 roku przyjęto „Elbląską Kartę Seniora”.
W 2017 i 2018 roku przeprowadzono dwie edycje kampanii
prozdrowotnej „Kierunek zdrowie”. Był to cykl spotkań dla
seniorów dot. zdrowego odżywiania, aktywności ﬁzycznej
osób starszych. W obu edycjach udział wzięło ok. 3000
seniorów.
Przy Bibliotece Elbląskiej stworzono Centrum Informacji dla
Seniora. W ramach działalności Centrum w każdy
czwartek w godz. 11.00-14.00 dyżur pełni członek Elbląskiej
Rady Seniorów.
Przeprowadzono trzy cykle spotkań dla seniorów
w ramach Lata w Bibliotece na temat ziół i ich
wykorzystania w lecznictwie, kosmetykach i kuchni.
Zorganizowano II Festyny sportowe dla seniorów pod
hasłem „Zdrowo, bo na sportowo”
Przeprowadzono wspólnie z KMP kampanie „Bezpieczny
senior”, w ramach których powstały spoty radiowe i
telewizyjne przestrzegające osoby starsze przed
oszustami.
Powołano pełnomocnika ds. Kombatantów.
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Sport
25 mln zł przeznaczono na budowę nowoczesnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Zmodernizowano budynek klubowy przy ul. Agrykola,
przebudowano jedną z trybun i wybudowano oświetlenie
płyty boiska.
Wybudowano jedyny w Polsce północnej tor łyżwiarskowrotkarski „Kalbar”.
Zmodernizowano krytą pływalnię przy ul. Robotniczej.
Utworzono Szkołę Sportową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.
Prawie 8,7 mln zł przeznaczono na wspieranie szkolenia
sportowego, upowszechnianie kultury ﬁzycznej i sportu
wśród młodzieży i dzieci oraz organizację zajęć sportoworekreacyjnych.
Ponad 770 tys. złotych przeznaczono na stypendia dla 183
elbląskich młodych sportowców.
Ok. 1 mln zł. rocznie przeznaczono na realizację
ministerialnych programów sportowych.
Wprowadzono program powszechnej nauki jazdy na
wrotkach oraz kontynuowano program nauki pływania
i jazdy na łyżwach.
Wzmocniono bazę sportowo - rekreacyjną elbląskich szkół.
Przy SP 15 powstał Orlik lekkoatletyczny, przy Zespole Szkół
nr 2 oraz przy SP 14 na Zatorzu powstały nowe hale
sportowe. Przy SP 11 wybudowana została bieżnia
lekkoatletyczna. Przy SP 16, 19, 25, 9 powstały nowe place
zabaw.
Do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożono wnioski
o doﬁnansowanie przebudowy boisk przy SP 18, 21
i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz
na modernizację krytego lodowiska Helena.

1500 dzieci klas I-III
uczestniczyło w programie „Umiem pływać”
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420 uczniów
uczestniczyło
w projekcie
Mały Mistrz

MOSiR w
ciągu 4 lat
zorganizował
ponad 1800

imprez.

stypendia dla 183
elbląskich młodych
sportowców.

W mieście organizowano prestiżowe imprezy sportowe,
takie jak:


Bieg Piekarczyka



Garmin Iron Triathlon



Puchar Europy i Puchar Świata w Nordic Walking,



Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Europy w Futsalu,



Turniej Czterech Trenerów,



Żuławski Międzynarodowy Kongres Brydża
Sportowego,



Judo Camp „Szlifujemy talenty”.



Otylia Swim Tour

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz MOS stworzono
bogatą ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych dla
mieszkańców.

25 mln zł przeznaczono na
budowę nowoczesnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.
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Bezpieczeństwo
Utworzono Centrum Bezpieczeństwa Miasta przy
ul. Orzeszkowej, w skład którego wchodzi Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego, całodobowy
monitoring wizyjny miasta, stanowisko prognozowania
za g r o ż e ni a po wo d zi o w eg o or a z o bs ł u ga sieci
światłowodowej.
Zakupiono 25 deﬁbrylatorów o łącznej wartości ponad 100
tys. zł, które umieszczone zostały w budynkach
użyteczności publicznej na terenie miasta.

25 deﬁbrylatorów

Rozbudowano system monitoringu o nowe kamery,
między innymi na Placu Dworcowym, skrzyżowaniu
ul. Gen. Bema i ul. Mickiewicza., Al. Grunwaldzkiej, czy
placu zabaw przy ul. Lotniczej.

o łącznej wartości
ponad 100 tys. zł,
które umieszczone zostały
w budynkach użyteczności
publicznej na terenie miasta.

Doﬁnansowano zakupy nowych samochodów dla służb
ratowniczych – 4 samochodów dla Policji, ambulansu,
samochodu dla EKOpatrolu Straży Miejskiej oraz średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Straży Pożarnej.

Zakupiono

Wdrożono nowoczesny i bezpłatny mobilny kanał
komunikacji z mieszkańcami Elbląga pod nazwą
Ostrzegator.
Podpisano porozumienie ze Starostą Elbląskim Maciejem
Rom anowskim dot. współpracy w zakresie
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Zawarto umowę z Aresztem Śledczym na wykorzystywanie

Doﬁnansowano zakupy

nowych samochodów dla służb ratowniczych
4 samochodów dla Policji, ambulansu,
samochodu dla EKOpatrolu Straży Miejskiej
oraz średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla Straży Pożarnej.
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Przekazano teren przy ul. Lotniczej pod budowę nowej
Komendy Miejskiej Policji.
Wprowadzono program „Bezpieczny El – Przedszkolak”
Doposażono służby ratownicze w sprzęt, w tym drona,
walizki edukacyjne, detektory gazowe.
Opracowano nową strategię Straży Miejskiej. Do jej
głównych zadań oprócz obsługi monitoringu wizyjnego
przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu należą: pilnowanie
czystości i porządku, działania związane z osobami
bezdomnymi oraz akcje o charakterze proﬁlaktycznoedukacyjnym. Utworzony został także Eko Patrol.
Powołano patrol antysmogowy, aby zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom smogu na nasze zdrowie
i środowisko. Patrole kontrolowały instalacje grzewcze na
terenie nieruchomości, gdzie zachodziło podejrzenie
spalania odpadów komunalnych.
Wdrożono program wsparcia mieszkańców do wymiany
pieców. Dzięki doﬁnansowaniu samorządu w ciągu
dwóch lat wymienionych zostało 208 pieców. Udzielono
na ten cel 350.000 zł. dotacji.
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Kultura
Pozyskano ponad 21,2 mln zł unijnego doﬁnansowania na
modernizację instytucji kultury, w tym: Biblioteki Elbląskiej,
Centrum Sztuki Galeria EL i Muzeum Archeologiczno –
Historycznego.
W 2016 roku dzięki wnioskowi prezydenta Elbląga zbiory
za by t ko w e Bi b l i o t ek i E l bl ąskiej, jako pierwszej
samorządowej biblioteki w Polsce, decyzją Ministra Kultury
wpisano do narodowego zasobu bibliotecznego.
Biblioteka Elbląska otrzymała również status bilioteki
naukowej.
W 2015 wykonano remont części form przestrzennych.
Okazją ku było 50-lecie Biennale Form Przestrzennych.
W 2107 roku jubileusz 10-lecia istnienia obchodziła Elbląska
Orkiestra Kameralna, która przez liczne sukcesy na arenie
krajowej i zagranicznej stała się jedną z najlepiej
rozpoznawalnych orkiestr kameralnych.
Ponad 300 tys zl. przekazano na stypendia kulturalne,
artystyczne i Elbląskie Nagrody Kulturalne.
Przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym
na realizację 95 projektów na kwotę 659 869zł w dziedzinie
kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
Przeprowadzono modernizację Filii nr 7 Biblioteki Elbląskiej
przy ul. Hetmańskiej oraz Biblioteki Dziecięcej przy ul.
Zamkowej.
Zespół Szalone i Szalone Małolaty z Młodzieżowego Domu
Kultury obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. W ostatnich
latach młodzi artyści wielokrotnie zdobywali prestiżowe
nagrody w kraju i zagranicą. Wśród najważniejszych są:
I miejsce na X Międzynarodowym Festiwalu "Orfeusz w Italii”
w Lido di Jesolo w Wenecji, Grand Prix Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia OPEN
2018, Grand Prix Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu
Piosenki i Tańca Konin 2018.
Organizowano w mieście wiele imprez kulturalnych w tym:
Letni Salon Muzyczny w Bażantarni, Jazzbląg, Noc
Muzeów, Letnie Ogrody Polityki, Szkicologia, czy Festiwal
Muzyka Polska na Żuławach.
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Promocja
i Turystyka
2,7 mln zł kosztowała modernizacja hangaru
żeglarskiego przy ul. Radomskiej.
Udostępniono do zagospodarowania teren nad
rzeką Elbląg na Bazę Sportów Wodnych, którą
zrealizuje Grupa Wodna.
Zakończono rewitalizację wieży katedralnej, która
stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych.
Pozyskano doﬁnansowanie na „Utworzenie ścieżek
dydaktycznych na cele turystyczno-rekreacyjne
w Elblągu”. Efektem będzie utworzenie trzech
szlaków miejskich: Starego Miasta, parków i form
przestrzennych.
W 2017 roku powierzono PTTK prowadzenie obsługi
punktów Informacji Turystycznej. Od stycznia do
września 2018 r. Punkty IT odwiedziło 37270 turystów.
Uczestniczyliśmy w targach turystycznych, m.in.
w: Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO,
M i ę d z y n a r o d o w y c h T a rgach Turystycznych
w Moskwie, Międzynarodowych Targach
Turystycznych Jantur w Kaliningradzie,
Międzynarodowych Targach Turystycznych World
Travel Show w Nadarzynie, Targach Turystycznych
„Na styku kultur” w Łodzi.
Przeprowadzono kampanie promocyjne o zasięgu
ogólnopolskim: „Bieszczady północy”, „Elbląg na
szlaku”.
Opublikowano reklamy o Elblągu m.in. w magazynie
po k ł a d o w ym W i z z A i r , Ma g a z yn i e POLEN,
a także ŚWIAT Podróże Kultura.
Organizowano imprezy promocyjne dla
mieszkańców i turystów. Wśród najważniejszych są:
Dni Elbląga, Elbląskie Święto Chleba, Świąteczne
Spotkania Elblążan, Lato w Formie.
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Współpraca
Międzynarodowa
Dzięki staraniom Prezydenta Witolda Wróblewskiego, który pełni także funkcję przewodniczącego
Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk przeniesiono z Olsztyna do Elbląga Stały
Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk.
Wspólnie z Kaliningradem złożono projekt o fundusze unijne do Programu Polska – Rosja, z którego
realizowana ma być rewitalizacja elbląskiego Parku Dolinka i Parku Achmanna w Kaliningradzie.
25 lat po zakończeniu pomocy humanitarnej dla elblążan prowadzonej przez mieszkańców
norweskiego Stavanger przekazana została do Elbląga historyczna przedwojenna ﬂaga
z Konsulatu RP w Stavanger.
Podpisano umowę partnerską z estońską Narwą.
W Elblągu powstał Honorowy Konsulat Republiki Mołdawii. Dzięki temu nawiązano kontakty
z mołdawskim miastem Hincesti.
Doprowadzono do nawiązania współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Elbląskiej
Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej z tarnopolskimi uniwersytetami państwowymi.
W ramach jubileuszu 25-lecia podpisania umowy partnerskiej z Tarnopolem – imieniem naszego
miasta partnerskiego nazwano rondo na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Niepodległości.
Utrzymywano dobre relacje z przedstawicielstwami dyplomatycznymi wielu państw. W Elblągu
gościli ambasadorowie Białorusi, Mołdawii, Armenii, konsulowie Federacji Rosyjskiej i Niemiec.
Przedstawiciele miast partnerskich wraz z zespołami artystycznymi rokrocznie uczestniczyli
w Elbląskim Święcie Chleba.
Wspólnie z miastami partnerskimi organizowano wystawy plastyczne, koncerty i imprezy sportowe.
Prowadzono wymiany dzieci i młodzieży z miastami partnerskimi poprzez szkoły, kluby sportowe
i organizacje pozarządowe. W sumie wymianą objęto ok. 600 osób.
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Gospodarka
Komunalna
Pozyskano ponad 56 mln zł doﬁnansowania na modernizację oczyszczalni ścieków przy
ul. Mazurskiej. Wartość inwestycji wynosi 108 mln zł. Przygotowywany jest przetarg na wyłonienie
wykonawcy.
Wybudowano nową przepompownię ścieków w rejonie skrzyżowania ulic Mazurskiej –
Odrodzenia. Koszt inwestycji wyniósł 3,7 mln zł.
Rozpoczęto realizację projektu pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Elbląg” o wartości 7,9 mln zł, w tym kwota doﬁnansowania ze środków unijnych to 4,1 mln zł.
W ramach projektu budowana jest kanalizacja deszczowa dla ulic: Okrężna, Druskiennicka,
Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska
Rozpoczęto budowę Stacji Uzdatniania Wody „Szopy” o wartości 20 mln zł.
W Zakładzie Utylizacji Odpadów zrealizowano projekt „Zakup urządzeń specjalistycznych do
segregacji odpadów w ZUO Elbląg” o wartości blisko 5,4 mln zł z doﬁnansowaniem unijnym blisko
2,7 mln zł.
Opracowano docelowy model zaopatrzenia miasta w ciepło oparty na systemie gazowym. Jego
wdrożenie gwarantować będzie obniżenie cen ciepła oraz stabilizację dostaw do mieszkań
elblążan.
Wybudowano nowe oświetlenie uliczne ul. Junaków, Olsztyńskiej, Narciarskiej, Fredry, Kilińskiego,
Skrzydlatej, Kieleckiej, Olkuskiej, Łomżyńskiej w dzielnicy Zatorze. Oświetlenie wybudowane zostało
także na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, Wyżynnej, Zamkowej i części ul. Okrężnej. Na
wielu ulicach, w tym: Rybiej, Trybunalskiej, Kosynierów Gdyńskich, czy Alei Grunwaldzkiej
wymienione zostały stare oprawy oświetleniowe na ledowe.
Podpisano umowę z Energą Oświetlenie na kompleksową modernizację oświetlenia – ponad 6100
punktów, bez wydatków ze strony miasta.
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Drogi
i Komunikacja
Wybudowano wiadukt wraz z drogami dojazdowymi łączący dzielnicę Zatorze z centrum miasta.
Inwestycja kosztowała ok. 35 mln zł.
Wybudowano

nowe

torowisko

w

ul.

12

Lutego

i

Grota

Roweckiego.

Pozyskano doﬁnansowanie na zakup 4 nowych tramwajów. Trzy z nich są w takcie produkcji.
Pozyskano doﬁnansowanie na modernizację zajezdni tramwajowej oraz budowę węzłów
przesiadkowych na Placu Dworcowym i ul. Płk. Dąbka.
Wdrożono nowatorski, szybki, a zarazem tańszy sposób odnowy nawierzchni – tzw. weekendowe
naprawy dróg. W ramach weekendowych napraw dróg nowe nawierzchnie zyskały ulice:
Korczaka, Płk. Dąbka, Nitschmana, Obrońców Pokoju, Robotniczej, Królewieckiej, Zielonej, oraz
Trybunalskiej, Kościuszki, Szarych Szeregów, Al. Odrodzenia, Czerniakowska, Warszawska, Orla. Na
ten cel wydatkowano prawie 6,7 mln zł. Łączna długość odnowionych ulic tą metodą to 7 km.
Kompleksowo zmodernizowano między innymi ulicę: Częstochowską wraz z Winnicką, Iławską
i Sosnową, Moniuszki, Karową – etap I, czy Kalinową. Nowego blasku nabrały także między innymi
ul. Studzienna, Klasztorna i Kuśnierska na Starym Mieście, ul. Czerniakowska, Radomska, Prusa oraz
plac autobusowy przy ul. Łódzkiej.
Po raz pierwszy pozyskano środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej. Dzięki nim zmodernizowano fragment ul. Konopnickiej wraz z budową ronda na
skrzyżowaniu z ul. Niepodległości oraz część ul. Płk. Dąbka.
Przebudowano skrzyżowanie ul. Mickiewicza z Al. Grunwaldzką.
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Wybudowano nowe ronda, które udrożniły ruch w mieście
i p o p r a wi ł y b e z p i e c z e ń s t wo - n a s k r z yżowaniu
ul. Konopnickiej i Niepodległości, na ul. Grottgera,
Łęczyckiej i Rawskiej, na ul. Warszawskiej. Rozpoczęły się
też prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul.
Kościuszki i Królewieckiej.
Odnowiono mosty w ciągu Trasy Unii Europejskiej,
ul. Nowodworskiej, Jana Pawła II oraz na Placu
Grunwaldzkim. Doﬁnansowanie w kwocie ponad 2,3 mln
Prezydent pozyskał na wkład miasta w realizowaną przez
GDDKiA przebudowę wiaduktu w ciągu drogi K22
w kierunku Malborka.
Wybudowano 5,7 km nowych ścieżek rowerowych.
Powstał ciąg pieszo – rowerowy w ul. Fromborskiej do
Krasnego Lasu. Nowe chodniki wraz ze ścieżką rowerową
powstały także w. Al. Odrodzenia. Na oba zadania
Prezydent otrzymał refundację kosztów ze środków
unijnych.
Dla rowerzystów na terenie miasta wybudowano
niezbędną infrastrukturę w ramach projektu “Trasy
Rowerowe w Polsce Wschodniej- Green Velo”.

Na inwestycje drogowe
pozyskano ponad

W newralgicznych punktach miasta zmieniono
organizację ruchu z uwzględnieniem pieszych. Dotyczy to
między innymi skrzyżowania ul. Robotnicza – BrzozowaJaśminowa, Płk. Dąbka- Piłsudskiego, czy
Al. Grunwaldzkiej.

z czego 41,4 mln
to środki unijne,

Wybudowano ponad 6 tys. m2 nowych nawierzchni
chodników.

49,3 mln zł.
a 7,9 mln zł ministerialne
i z budżetu Województwa.
49,3
41,4
7,9

Budowa/przebudowa dróg – 5,2 km
Kompleksowe odnowy nawierzchni – 7 km
Budowa ścieżek rowerowych – 5,7 km
Budowa miejsc postojowych – 140
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Drodzy Elblążanie!
Mam nadzieję, że po raz kolejny pozwolą mi Państwo realizować obrane kierunki rozwoju miasta
i dokończyć rozpoczęte działania.
Zapewniam Państwa, że nadrzędnym priorytetem mojej prezydentury będzie dobro wszystkich
elblążan, każdej grupy społecznej, wiekowej, czy zawodowej. Wykorzystam wszelkie
możliwości, by pomóc młodym elblążanom. Dać im nowe możliwości kształcenia
dostosowanego do lokalnego rynku pracy, wspomagać w rozwoju kariery zawodowej,
stwarzać takie warunki, by chcieli pozostać w swoim rodzinny. Szczególną opieką otoczę
seniorów. Stworzę i wprowadzę w życie kompleksowy program dla tej grupy mieszkańców,
dotyczący ochrony zdrowia, aktywności i bezpieczeństwa. Wiele propozycji programowych
pragnę zadedykować Paniom, Elblążankom. Bardzo doceniam rolę kobiet życiu zawodowym,
prywatnym i publicznym. Połączenie Waszej mądrości, profesjonalizmu i kobiecej intuicji to
murowany sukces, w każdej dziedzinie.

Szanowni Państwo proponuję program „na szóstkę”, czyli 6 kierunków rozwoju
Elbląga na lata 2018 -2023. Priorytetami w tym programie są:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

RADOSNE DZIECKO
SPEŁNIONA MŁODZIEŻ
SZCZĘŚLIWY RODZIC
ZADOWOLONY PRACOWNIK
BEZPIECZNY SENIOR
USATYSFAKCJONOWANY MIESZKANIEC

Dolinka rozrywki, darmowe żłobki, obniżenie o 20% cen ciepła, kolejne nowe
miejsca pracy, mieszkania TBS dla najlepszych absolwentów elbląskich szkół
wyższych, utworzenie kompleksowej strefy dedykowanej Weteranom i Seniorom
na Zatorzu to tylko nieliczne z planowanych działań. Liczę, że zaufają Państwo
mojemu doświadczeniu i że te pomysły znajdą Państwa aprobatę.

www.witoldwroblewski.pl
Sﬁnansowano ze środków KWW Witolda Wróblewskiego

