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ogóle trudna sprawa - przekonuje
posłanka Agnieszka Pomaska.

 Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W pomorskiej Platformie Obywatelskiej huczy od
tygodni. Wszystko przez decyzje personalne
posłanki Agnieszki Pomaskiej - szefowej PO w
Gdańsku - która tak ułożyła listy wyborcze, by
wygrali jej najbliżsi współpracownicy i znajomi.
W okręgu nr 4, który obejmuje swym zasięgiem
Wrzeszcz, Strzyżę i Brętowo, liderem listy
wyborczej jest radny Maciej Krupa, szef koła
radnych PO w Gdańsku. Prywatnie - mąż
Pomaskiej, ojciec jej dzieci. 

- Widać wyraźnie, że młodzi próbują wyciąć
starszych - mówi jeden z gdańskich działaczy PO.
- Szczególnie ciekawa jest sytuacja w okręgu 2.,
Chełm, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice.
Pomaska dała tam na pierwszą pozycję Pawła
Adamowicza, bo prezydent jest lokomotywą
wyborczą. Ale wieloletniego i powszechnie
szanowanego przewodniczącego Rady Miasta
Gdańska, Bogdana Oleszka, próbowała umieścić
dopiero na czwartym miejscu. Kto jest zaraz za
Adamowiczem? Ulubieniec Pomaskiej, radny
Adam Nieroda, który cztery lata temu z
trudnością dostał się do Rady Miasta Gdańska. 

Oleszek ostatecznie dostał trzecią pozycję - tylko
dlatego, że odstąpiła mu ją radna Aleksandra
Dulkiewicz. 

- Wstała podczas partyjnego zebrania i
powiedziała, że wstyd jej zajmować na liście
wyborczej pozycję przed Oleszkiem, więc
zamieniła się z nim miejscami - opisują sytuację
w Platformie. - Gdy Oleszek postanowił
zaatakować Pomaską na obradach wojewódzkich,
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nagle zaczęli wydzwaniać do niego różni
działacze, żeby dał sobie spokój, bo najważniejsza
jest partyjna jedność. Oleszek jednak uparł się, że
nie odpuści Pomaskiej. Co z tego, skoro podczas
obrad uznano, że to szefowa organizacji partyjnej
w mieście decyduje o kształcie list wyborczych i
tym samym ponosi odpowiedzialność za wynik
wyborów. 

Ci, którzy rządzą kołami 

Według rozmówców Wyborczej, klucz przyjęty
przez Pomaską w Gdańsku jest prosty: gdzie tylko
się da, na czołowych pozycjach umieścić
działaczy partyjnej młodzieżówki, tzw. Młodych
Demokratów, którzy są jednocześnie liderami
organizacji dzielnicowych PO. Niemal wszyscy to
wychowankowie Sławomira Nowaka, znają się od
lat, kolegują, a nawet przyjaźnią. Część z nich
dzięki partyjnym znajomościom dostała dobrze
płatne posady w państwowych spółkach.
Wspólnie bywają na imprezach towarzyskich i
meczach Lechii Gdańsk. Władzę w organizacjach
dzielnicowych przejęli dzięki tzw. pompowaniu
kół partyjnych. 

- Początkowo polegało to na zapisywaniu do
Platformy studentów - tłumaczy rozmówca
Wyborczej, dobrze zorientowany w kulisach życia
partyjnego gdańskiej PO. - Żeby jednak większość
była niezagrożona, w końcu sięgnięto nawet po
dresiarzy i kiboli. 

Liderem listy wyborczej nr 1 w Gdańsku jest 28-
letni Dariusz Słodkowski, brat byłego radnego
Tomasza Słodkowskiego, bliskiego
współpracownika Nowaka i Pomaskiej. 

- Słodkowski ujdzie jeszcze jako jedynka na liście,
bo jako radny mijającej kadencji ma się czym
pochwalić - komentują przeciwnicy Pomaskiej. -
Ale co na drugiej pozycji robi Magdalena Olek,
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sekretarz gdańskiej PO? Dopiero na piątej pozycji
znalazła się doświadczona i ceniona radna Beata
Dunajewska, a na szóstej radny Lech
Kaźmierczak, właściciel sieci pizzerii Leone, który
od lat wspiera domy dziecka i w poprzednich
wyborach miał bardzo dobry wynik. Dunajewska
naraziła się głosując kilka razy inaczej niż radni
związani z Pomaską - w ogóle nie byłoby na liście,
gdyby nie osobista interwencja marszałka
województwa Mieczysława Struka u Donalda
Tuska. 

Tu narzeczona, tam żona 

W gdańskim okręgu nr 3 (Siedlce, Wzgórze
Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień)
liderem listy PO jest 28-letni Piotr Borawski. Choć
nie jest uważany za wybitnego samorządowca,
wygrał rozpisany niedawno przez jeden z portali
internetowych konkurs na najpopularniejszego
radnego. Sam Borawski przyznawał, że jest
aktywny na portalach społecznościowych -
zmobilizował więc licznych znajomych. 

Drugie miejsce na liście otrzymała Beata
Jankowiak, w życiu prywatnym związana z
Dariuszem Słodkowskim. Kim jest? Działaczką
Młodych Demokratów, pracownicą biura PO. Jej
kwali�kacje wystarczyły, by znaleźć się wyżej niż
radni Piotr Dzik i Maria Małkowska (poz. 4 i 5). 

W okręgu nr 4 tuż za liderem Maciejem Krupą -
mężem Pomaskiej - jest Emilia Lodzińska.
Kwali�kacje? Żona Krzysztofa Lodzińskiego z
Młodych Demokratów, prawnika, który jest
pełnomocnikiem wyborczym gdańskiej PO. To
wystarczyło, by zdystansować znanych radnych
Mirosława Zdanowicza oraz Wojciecha
Błaszkowskiego (poz. 3 i 4). 

Jedynką w okręgu nr 5 (Zaspa, Przymorze) jest
Agnieszka Owczarczak z Młodych Demokratów -
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prywatnie żona wicewojewody pomorskiego
Michała Owczarczaka. Ma niekwestionowaną
pozycję - to radna od dwóch kadencji. Dwójkę na
tej samej liście dostał Piotr Skiba, radny Gdańska i
dyrektor biura PO. 

- Jedynie w okręgu nr 6, to jest Oliwa, Przymorze,
Żabianka, Matarnia i Kokoszki, lista nie została
ułożona pod ludzi Pomaskiej, ponieważ
wyjątkowo tam Młodzi Demokraci nie mają
większości - podkreślają informatorzy Wyborczej. 

Uznaliśmy, że będzie dobrze 

Agnieszka Pomaska uważa, że obecnie
kwestionowanie kolejności kandydatów na
listach wyborczych jest nie na miejscu. 

- Nie decydowała tylko moja wola - podkreśla
pani poseł. - Wszystkie kandydatury zostały
przedyskutowane i zatwierdzone najpierw na
szczeblu Gdańska, a następnie tak samo na
szczeblu powiatowym i szczeblu regionalnym
Platformy Obywatelskiej. 

- Czy to nie dziwne, że Adam Nieroda jest wyżej
niż przewodniczący Rady Miasta Bogdan
Oleszek? - pytamy. 

- Układanie list wyborczych to w ogóle trudna
sprawa - odpowiada Pomaska. - Przewodniczący
Oleszek doskonale wie, że taka decyzja nie była
skierowana przeciwko niemu. Nieroda jest
szefem największego koła PO w mieście, a do tego
ma doświadczenie i zasługi jako samorządowiec.
Uznaliśmy, że umieszczenie go na pozycji drugiej
będzie korzystne i taka decyzja została
zatwierdzona przez regionalne władze partii. 

- Nie miała pani wątpliwości, czy można dać
pozycję pierwszą swojemu mężowi, Maciejowi
Krupie? 
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 Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Teraz pierwsze 4 tygodnie
prenumeraty za 1 zł

Wyborcza.pl to sprawdzone informacje ze
świata, Polski i Twojej okolicy - redakcje i

- Miał jedynkę jako kandydat na radnego cztery
lata temu i osiem lat temu - przekonuje Pomaska.
- Nie był wtedy jeszcze moim mężem. Odebranie
mu jedynki teraz byłoby karą za to, że się ze mną
ożenił. 

Posłanka Pomaska tłumaczy też, dlaczego
wysokie pozycje na listach dostały mało znane
działaczki gdańskiej PO: Magdalena Olek, Beata
Jankowiak, Emilia Lodzińska. 

- Przyjęłam, że w każdym okręgu w pierwszej
trójce ma się znaleźć jedna kobieta. To są osoby,
które mają coraz większe doświadczenie
samorządowe, działają w swoich dzielnicach, są
zaangażowane w starania o budżet obywatelski.
W mieście potrzebna jest świeża krew. Ja też
kiedyś zostałam dwójką na liście w Gdańsku i
wykorzystałam swoją szansę. 

TO BĘDZIE PIERWSZA OD PONAD 40 LAT NOWA
LINIA KOLEJOWA W POLSCE. ZDJĘCIA Z LOTU
PTAKA, ALEŻ WIDOKI! 
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 12.11.2014, 08:43
Żenada. Trzeba być szaleńcem, żeby głosować na tą
"spółdzielnie".

Odpowiedz
 Pokaż odpowiedzi

(16)

wpgda 12.11.2014, 07:39
Dlatego, konsekwentnie, w wyborach samorządowych nie głosuję
za PO (z wyjątkiem listu do sejmiku). Nie popieram Budynia i
leszczy których sobie dobiera do RM by mu nie przeszkadzali. To

Mateusz Błażewicz
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kpina a nie Rada Miasta majaca zapewniać rozwój i stanowic
miejskie prawa.

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (6)

Antonina Kowalska 12.11.2014, 09:43
Niedobrze się robi. Z "radnymi" miałam styczność
niejednokrotnie, wszyscy, może oprócz Banach, szczekają jak im
wódz nakaże. Spośród kandydatów głosuję na bezpartyjnych.
Jednak w tym roku mimo że nie jestem fanką pisiaków, jeśli do II
tury wejdzie Jaworski, zagłosuję na niego tylko po to, by podjąć
próbę oderwania prezydenta Adamowicza od koryta. Tak bardzo
obrzydła mi PO, na którą od zawsze głosowałam. Pozdrawiam p.
Pomaskę, małżonka, ich znajomych wraz z żonami i
narzeczonymi. By żyło się lepiej.

Odpowiedz
 Pokaż odpowiedzi

(12)

trojanska 12.11.2014, 08:22
Pani Podpaska ostro krytykowała ołtarze procesji Bożego Ciała,
które częściowo wchodziły na ścieżkę rowerową. To są jej
problemy do rozwiązania, a nie jakieś tak listy znajomych królika

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (1)

Wojtek Fraglesi Wolański 12.11.2014, 09:47
Pozwolę sobie to skomentować krótkim tekstem, który napisałem
kiedyś w stosunku do Samoobrony, potem PSL, a teraz niestety
PO, na którą wielokrotnie głosowałem, ale nie uczynię tego teraz.
A oto wspomniany tekst: Koryto było już tak blisko. Prawie na
wyciągnięcie ryja. Niestety przed nimi kłębił się tłum. Tłuste zady
co chwila przesłaniały cel – Weź się pan posuń! – zakwiczał
sąsiad z lewej w obowiązkowym pomarańczowym krawacie – A
pan gdzie pchasz ten ryj? – odparował zaatakowany – krawat se
pan popraw – Ryje w kubeł! Nie pchać się! Dla wszystkich starczy
– odezwał tłusty knur z przodu, bez krawata ale pomalowany na
pomarańczowo. Funkcyjny znaczy. – Akurat , nażrą się a dla nas
nic nie zostanie – odezwały się głosy tych z tyłu – Widzisz pan
tych z samego przodka? Tłuści, nażarci a wkoło same młode
maciory. – Każdy chce mieć coś z życia – odparł ten lewej
Zarechotali i zaczęli napierać. Wiedzieli, że w gruncie rzeczy
może i dla wszystkich starczy ale najlepsze kąski dostawały się
tym pierwszym. W progu stał gospodarz. Uśmiechał się
tajemniczo i powoli ostrzył o siebie dwa lśniące noże.

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (2)

siostraherezja 12.11.2014, 08:53
Obiecuję skreślić WSZYSTKICH. Bez odbioru.

 Odpowiedz

jandalf 12.11.2014, 09:50
Partie polityczne powinniśmy trzymać z dala od samorządów. Bo
niepotrzebnie przenoszą swoje polityczne wojenki na poletko
samorządów. Samorządy nie potrzebują PO, PISów, SLD i innych
z tej całej łasej na władzę hołoty.

 Odpowiedz
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lignan 12.11.2014, 13:52
Jak takie ZERO jest przwodniczącą w Gdańsku..?!

 Odpowiedz  Pokaż odpowiedzi (1)
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