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Szanowni Państwo. Drodzy Elblążanie.
W tym roku wybierzemy nowego Prezydenta Elbląga i nową Radę Miejską.
Od nowych władz, ich kompetencji i zaangażowania zależeć będzie rozwój miasta
i losy każdej elbląskiej rodziny. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby dokonać
właściwego wyboru - wyboru, który pozwoli na znalezienie się w gronie miast
najlepiej rozwijających się w naszym kraju. Uważam, że kluczem do sukcesu Elbląga
jest wiedza kompetencje i doświadczenie władz miasta poparte mocnym mandatem
zaufania mieszkańców.
Cztery lata temu, wspólnie z własnym komitetem wyborczym startowałem
w wyborach samorządowych, w których dzięki państwa zaufaniu zostałem wybrany
na Prezydenta Elbląga. Kiedy rozpoczynałem kadencję Elbląg był jednym
z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Zadłużenie wraz z zobowiązaniami sfery
budżetu wynosiło około 370 milionów złotych. Dzięki wprowadzeniu autorskiego
programu oddłużania miasta finanse miasta zostały ustabilizowane, a zadłużenie
spadło o 63 miliony złotych. Jednym z moich priorytetów było obniżenie zadłużenia
miasta i realizacja wielu przedsięwzięć pozyskując środki zewnętrzne, nie
korzystając z kredytów czy obligacji. Przez ostatnie cztery lata pozyskałem dla
miasta, ze źródeł zewnętrznych 240 milionów złotych na około 50 zadań
inwestycyjnych. Największe z nich to: wiadukt na Zatorze, linia tramwajowa w ciągu
ulicy 12-lutego, modernizacja oczyszczalni ścieków, nowy blok operacyjny i oddziały
w Szpitalu Miejskim, tor wrotkarski, modernizacja muzeum, biblioteki i Galerii El, czy
utworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Jest to bardzo duże wsparcie
z zewnątrz, bez którego nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu kluczowych
inwestycji w Elblągu.
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Szanowni Państwo.
Współpraca z mieszkańcami naszego miasta pomogła mi w podjęciu decyzji
o ponownym kandydowaniu na urząd prezydenta miasta. W nadchodzących
wyborach przedstawiam kandydatów na radnych, ludzi niezwykle zaangażowanych
w życie i rozwój miasta. Wspólnie proponujemy mieszkańcom program oparty
o doświadczenie w strukturach samorządowych, organizacjach pozarządowych,
środowiskach biznesu czy kultury z zapewnieniem, że będziemy go skutecznie
realizować.
Nie ma dobrego zarządzania miastem bez współpracy z mieszkańcami
i niedostrzegania ich potrzeb i oczekiwań. To przecież mieszkańcy tworzą miasto.
Zapewniam Państwa, że nadrzędnym priorytetem mojej prezydentury będzie dobro
wszystkich

elblążan,

każdej

grupy

społecznej,

wiekowej

czy

zawodowej.

Wykorzystam wszelkie możliwe instrumenty i narzędzia, by pomóc młodym
elblążanom. Dać im nowe możliwości kształcenia dostosowanego do lokalnego rynku
pracy, wspomagać w rozwoju kariery zawodowej, stwarzać takie warunki by chcieli
żyć i mieszkać w swoim rodzinnym mieście. Szczególną opieką otoczę seniorów.
Stworzę i wprowadzę w życie kompleksowy program dla tej grupy mieszkańców
dotyczący ochrony zdrowia, aktywności i bezpieczeństwa osób starszych. Dobre
zarządzanie polega na trafnym doborze priorytetów i kierunków działania i sprawnym
ich wdrażaniu.
Szanowni Państwo chciałbym przedstawić program „na szóstkę”, czyli
6 kierunków rozwoju Elbląga na lata 2018 -2023.

I.

RADOSNE DZIECKO

II.

SPEŁNIONA MŁODZIEŻ

III.

SZCZĘŚLIWY RODZIC

IV.

ZADOWOLONY PRACOWNIK

V.

BEZPIECZNY SENIOR

VI.

USATYSFAKCJONOWANY MIESZKANIEC
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Zachęcam Państwa do zapoznania się z Programem Wyborczym Komitetu
Wyborczego Wyborców Witolda Wróblewskiego i pozwolę sobie zaprezentować moje
hasło, które brzmi:

„ELBLĄG TO TY”
mówiące, że w Elblągu najważniejszy jest Mieszkaniec, każdy z Nas.

I

KIERUNEK: RADOSNE DZIECKO


Wybudowanie DOLINKI ROZRYWKI I REKREACJI.



Utworzenie nowego żłobka.



Utworzenie przedszkola na Zatorzu.



Robotyka w każdej szkole.



Budowa miasteczka rowerowego.



Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 na Zawadzie i Szkoły
Podstawowej Nr 11 nad Jarem.



Nowe hale sportowe przy trzech szkołach.



Utworzenie ścieżek dydaktyczno – turystycznych.

KIERUNEK: SPEŁNIONA MŁODZIEŻ

II


Budowa kompleksu basenowego przy ulicy Spacerowej.



Utworzenie

miejsca

uprawiania

sportu

i

wypoczynku

Parkour

oraz Pumptrack.


Organizacja turnieju e-sport oraz konkursów na aplikacje Smart City.



Utworzenie Elbląskiej Szkoły Eksperymentu.



Utworzenie Międzyszkolnej Pracowni E-learningowej.



Rozwój zaplecza sportowego Elbląskiej Szkoły Sportowej nr 3 przy
ul. Agrykola.



Utworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej dla potrzeb
kształcenia zawodowego.



Nowoczesne gabinety matematyczno-przyrodnicze w każdej szkole.



Kolejny etap modernizacji stadionu piłkarskiego przy ulicy Agrykola.



Nowe kompleksowo wprowadzane ścieżki rowerowe.
4

Program na 6-tkę

KIERUNEK: SZCZĘŚLIWY RODZIC

III



Darmowe żłobki.



Nowoczesny Szpital Miejski.



Bezpłatne programy profilaktyczne.



Mieszkania dla młodych rodzin.



Opieka wytchnieniowa dla rodzin osób niepełnosprawnych



Wzbogacenie oferty rekreacyjno – kulturalnej.



Odbudowa Czerwonego Szlaku w Bażantarni.

IV

KIERUNEK: ZADOWOLONY PRACOWNIK


Stworzenie nowych miejsc pracy.



Mieszkania dla pracowników w zawodach, na które jest zapotrzebowanie.



Mieszkania TBS dla najlepszych absolwentów elbląskich szkół wyższych



Przekształcenie Modrzewiny Północ na tereny dla biznesu.



Budowa infrastruktury dla powstania nowych firm.



Rozwój „złotego trójkąta”.



Ulgi i preferencje na działalność gospodarczą.



Rozwój Elbląskiego Parku Technologicznego i Inkubatora.



Tworzenie STARTUP-ów.



Wykorzystanie szansy budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną poprzez:

-

pogłębienie toru wodnego we współpracy z Urzędem Morskim

-

budowę obrotnicy dla statków

V

KIERUNEK: BEZPIECZNY SENIOR


Utworzenie kompleksowej strefy dedykowanej Weteranom i Seniorom na
Zatorzu.



Otwarcie poradni geriatrycznej.



Rozwój Centrum Rehabilitacji.



Teleopieka - przycisk życia dla każdego seniora.



Bezpłatny wstęp na basen dla każdego seniora.
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VI. KIERUNEK: USATYSFAKCJONOWANY MIESZKANIEC


Tańsze o 20% ciepło.



Wymiana

starych

pieców

na

nowoczesne

w

ramach

polityki

antysmogowej.


Poprawa jakości oświetlenia ulic poprzez zamianę wszystkich opraw
oświetleniowych na oprawy typu LED.



Intensyfikacja modernizacji ulic metodą „Weekendowe naprawy dróg”.



Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej



Budowa nowej zajezdni tramwajowej i zakup nowych tramwajów.



Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ulicy
Lotniczej.



Budowa zbiornika retencyjnego.



Rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
terenów położonych po lewej stronie rzeki Elbląg w celu kompleksowego
zabezpieczenia miasta przed powodzią.



Wsparcie budowy:

-

nowej Komendy Straży Pożarnej przy ulicy Łęczyckiej

-

nowej Komendy Miejskiej Policji na Zatorzu

-

nowej placówki Straży Granicznej przy ulicy Radomskiej

Liczę, że przedstawione założenia znajdą Państwa aprobatę. Wszystkim nam
zależy bowiem na życiu w atrakcyjnym gospodarczo, turystycznie i kulturalnie
Elblągu. Realizacja zaprezentowanych działań jest jego gwarantem. Program będzie
wdrożony przy poparciu: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, Stronnictwa Demokratycznego, Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych (OPZZ), Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

i Ligi

Kobiet Polskich, które obdarzyły mnie swoim zaufaniem.
Mam nadzieję, że w jego realizację włączą się również inne środowiska, w tym
partie

polityczne

i

organizacje

pozarządowe.

Liczę

również

na

pomysły

mieszkańców, z którymi nadal będę chciał się spotykać podczas otwartych spotkań
w dzielnicach.
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Już dziś zapraszam wszystkich Elblążan do współpracy mając w pamięci
hasło naszego komitetu:

7

