
Podstrefa Ełk. Fakty i mity?
 Pozyskanie nowych inwestorów, przekroczenie miliarda złotych inwestycji, zwiększenie zatrudnienia do 3 tys. osób oraz utworze-
nie strefy na gruntach przyległych do ełckiego przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica — to plany na najbliższe lata ełckiej pod-
strefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które były przedstawione na uroczystych obchodach 20-lecia działalności SSSE.

W niedalekiej przyszłości te plany być 
może będzie realizował już ktoś inny, 
bo jak się okazuje, Wojciech Kierwaj-
tys — wiceprezes zarządu SSSE nie 
otrzymał absolutorium, które przy-
znawane jest co roku przez wspólni-
ków spółki za prawidłową działalność 
członka jej zarządu. Wygląda na to, że 
doniesienia medialne o wzrostowych 
wynikach i sprawnym działaniu Pod-
strefy Ełk stoją w sprzeczności z wy-
nikami finansowymi. I można chyba, 
opierając się na sprawozdaniach fi-
nansowych, powiedzieć, że od dłuż-
szego czasu wyniki finansowe ełckiej 
podstrefy pozostawiają wiele do ży-
czenia wszystkich właścicieli strefy.

Przypomnijmy: SSSE to spółka skar-
bu państwa i samorządów, która swo-
im obszarem obejmuje 3 wojewódz-
twa: warmińsko-mazurskie, podlaskie 
i mazowieckie, i skupia 19 podstref 
w tym Podstrefę Ełk. Skład spółki 
SSSE tworzą takie podstrefy jak: Ełk, 
Białystok, Suwałki, Gołdap, Małkinia 

Górna, Grajewo, Łomża, Augustów, 
Bielsk Podlaski, Czyżew, Hajnówka, 
Narewka, Nowogród, Olecko, Ostrów 
Mazowiecka, Sejny, Siemiatycze, Za-
błudów, Szczuczyn.

Skarb państwa ma największy akcjo-
nariat, jeżeli chodzi o udziały. Zaraz po 
niej jest miasto Ełk, później Gołdap 
i Suwałki. Posiadanie udziału w spółce 
SSSE daje miastu Ełk nie tylko prawo 
wpływu, ale i nakłada na nie obowiąz-
ki. Ponieważ Rada Nadzorcza spra-
wuje nadzór nad działalnością spółki, 
ma też obowiązek ocenić roczną pracę 
członków zarządu, w tym i Wojciecha 
Kierwajtysa.
Wojciech Kierwajtys swoją kurate-
lą obejmuje podstrefę Ełk i Gołdap.
Analizując wyniki ze sprawozdania 
dotyczącego Ełku i Gołdapi, jasno 
wynika, że nie są one dobre. Wyni-
ka z nich, że mimo sprzyjającej ko-
niunktury, przeżywa ona okres zasto-
ju. I o ile można chwalić się wynikami 
i sukcesami całej spółki SSSE (wszyst-
kich podstref), to już analizując wyniki 
samych podstref Ełku i Gołdapi o suk-
cesie trudno mówić. Samo porówna-
nie wydania ilości zezwoleń nowym 
inwestorom daje wiele do myślenia. 
Od roku 2012 do 2016 Podstrefa w Su-

wałkach wydała 31 zezwoleń na inwe-
stycje. Podstrefa Ełk tylko 9. I jak się 
okazuje, nie tylko ten wynik wpłynął 
na nieudzielenie wiceprezesowi ab-
solutorium.
— Pan Kierwajtys absolutorium nie 
dostał jak najbardziej słusznie — mówi 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSSE, Grzegorz Michał Mickiewicz. 
— Analizując wyniki podstref, który-
mi zarządzał wiceprezes Kierwajtys 
w roku 2016, bo absolutorium było 
za ten rok, odbiegały one na nieko-
rzyść kilkakrotnie od wyników z in-
nych podstref. I nie tylko w 2016 roku, 
ale jest to tendencja spadkowa, która 
utrzymuje się już kilka lat, co ozna-
cza, że wyniki pana Kierwajtysa za 
2016 rok nie były incydentalne i to 
również oznacza, że pan Kierwajtys 
nie przyczynia się do rozwoju strefy 
tak, jak tego oczekiwalibyśmy. Mało 
tego, powiedziałbym nawet, że ta część 
suwalska i białostocka dokłada się do 
funkcjonowania strefy w Ełku i w Goł-
dapi. Otrzymaliśmy szczegółowe ze-
stawienia ze spółki i po przeanalizo-
waniu tych danych, na posiedzeniu 
rady nadzorczej podjęliśmy taką, a nie 
inną uchwałę w tej sprawie. Działania 
pana wiceprezesa są w naszej ocenie 
nieskuteczne, niespójne, i nie widzimy 

w nich inicjatywy, która by się prze-
kładała na wyniki całej spółki.
— Większościowy akcjonariat ma 
skarb państwa. W związku z powyż-
szym jest to dominujący właściciel 
w SSSE i on ma prawo, poprzez swo-
ich przedstawicieli, podejmować takie 
decyzje, jakie uzna za stosowne. Naj-
wyższe podatki odprowadzamy do 
Ełku, a mamy tam najniższe dochody. 
Ponosimy też największe nakłady in-
westycyjne w tym mieście.
Dla przykładu przedstawię rok 2016: 
grunty będące własnością spółki zo-
stały sprzedane w Suwałkach w 80%, 
w Ełku i Gołdapi w około 19%. W Su-
wałkach sprzedano gruntów za prze-
szło 7 milionów złotych a w Ełku 
i Gołdapi za niecałe 2 miliony zło-
tych. Prowizja od sprzedaży grun-
tów z Parku Naukowo — Technolo-
gicznego jest najniższa ze wszystkich 
podstref.
 Jest to tylko 7%, podczas gdy podatki 
odprowadzone do urzędu miejskiego 
są najwyższe, a nakłady poniesione na 
uzbrojenie gruntów w podstrefie są 
jedne z najwyższych. Krótko mówiąc, 
najwięcej inwestujemy w podstrefę 
Ełk, natomiast przychody z niej są 
nieproporcjonalne. I właśnie dlatego 
pan Wiceprezes Kierwajtys nie dostał 

absolutorium — podsumowuje prze-
wodniczący Rady Nadzorczej.
W naszych rozmowach pojawia się 
też informacja, że SSSE groziło za-
przestanie działalności. Ze względu 
na trudną sytuację finansową, spół-
ka postanowiła utworzyć Podstrefę 
Białystok. I kwoty pozyskane z Bia-
łegostoku pozwoliły spółce przetrwać. 
Powstaniu tej strefy, jak mówi nam 
prezes spółki Leszek Dec, sprzeciwiał 
się pan Kierwajtys i prezydent miasta 
Ełku, Tomasz Andrukiewicz.
 Dziś to właśnie w dużej mierze Biały-
stok i Suwałki pomagają utrzymywać 
Podstrefę Ełku i Gołdapi.

Osobom z zarządu nie podoba się też 
to, że wiceprezes Kierwajtys prawdo-
podobnie bardziej zajmuje się Par-
kiem Naukowo-Technlogicznym niż 
spółką, którą zarządza i z której otrzy-
muje znaczne pobory.
W e-mailu od pana Kierwajtysa (do 
redakcji) pojawia się informacja doty-
cząca tej inwestycji. Kierwajtys przy-
pomina w nim o projekcie unijnym, 
w ramach którego powstał i zachwala 
działania miasta Ełku. Jednakże war-
to wziąć pod uwagę to, że nie jest on 
ani dyrektorem, ani prezesem PNT.
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PiS: Niema sesja dla radnych
Rozmowa z radnymi PiS-u o Karcie Samorządności
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MIASTO EŁK: pod napięciem

 Rajcy powiatu ełckiego po-
parli na sesji nadzwyczajnej  
22 czerwca tzw. Kartę Samo-
rządności. Dlaczego radni Pra-
wa i Sprawiedliwości tak bar-
dzo się temu sprzeciwiali?

Ryszard Skawiński: To żadna 
Karta Samorządności. Jest to zdecy-
dowany atak na obecny rząd Polski 
kierowany przez Beatę Szydło. I to 
atak ślepy, bezsensowny. Radni z na-
szych samorządów „stanowczo prze-
ciwstawiają się ograniczaniu praw 
wyborczych obywateli, pozbawienie 
przedstawicieli mieszkańców gmin 
samodzielności w realizacji zadań 
publicznych, swobody w gospoda-
rowaniu ich wspólnym majątkiem, 
wolności we współdziałaniu z in-
nymi jednostkami” oraz „zahamo-
waniu rozwoju lokalnego, zgodne-
go z oczekiwaniami mieszkańców”. 
Co to znaczy? Przecież nic takiego 
nie wydarzyło się w okresie rządów 
PiS. Przecież to wszystko nieprawda.

Anna Kossakowska: Bulwersują 
nie tylko te polityczne, antyrządowe 
hasła. Skandalem jest też naruszenie 
prawa samorządowego przy organi-
zacji tej antyrządowej imprezy. 
Tu obowiązują jasne reguły. Sesję 
nadzwyczajną w powiecie można 
zwołać na wniosek co najmniej 1/4 
ustawowego składu rady powiatu 
(grupy radnych) lub Zarządu Powia-
tu (art. 15 ust. 7 ustawy o samorzą-
dzie powiatowym). Takiego wniosku 
nie udało się odszukać, bo takiego 
wniosku po prostu nie ma. Radni 
uczestniczący w sesji nadzwyczaj-
nej nie otrzymali projektu uchwały 
i formalnie, nie wiadomo, nad czym 
głosowali. Rada Powiatu w każdej, 
podkreślam: w każdej sprawie po-
dejmuje uchwałę, również w spra-
wie zajęcia stanowiska wobec jakiejś 
ważnej kwestii.
 Działam w Radzie Powiatu już drugą 
kadencję, zajmowaliśmy w przeszło-
ści „stanowiska” – zawsze w formie 
uchwały. Ponadto w porządku obrad 
„nadzwyczajnej sesji” nie uwzględ-
niono dyskusji radnych nad „Kartą 
Samorządności”, a zmiana porząd-
ku obrad bez zgody wnioskodawcy 
jest niemożliwa. 
Na życzenie przewodniczących rad 
zarządzono „niemą” sesję dla rad-
nych, udzielając głosu tylko „wybra-
nym organizatorom”. Podczas sesji 
nadzwyczajnej presja radnych w kwe-
stii włączenia do programu debaty 
była tak duża, że po przegłosowaniu 
– ku niezadowoleniu organizatorów 
– podjęto dyskusję.

Krystyna Cegiełka: Mnie jako 
prawnika wręcz śmieszą manipula-
cje związane z organizacją tego hap-
peningu w ECK-u. Nie nazywam bo-
wiem tego spotkania radnych sesją 
nadzwyczajną. Jak można zwoły-
wać sesję nadzwyczajną tuż po sesji 
zwyczajnej? Po co dodatkowa sesja, 
jeśli daną sprawę można załatwić 
na normalnej, planowej sesji? Sesję 
nadzwyczajną zwołuje się w sprawie 
nadzwyczajnej, np. kiedy samorząd 
musi w ciągu kilku dni podjąć de-

cyzję o wydaniu pieniędzy, wejściu 
w jakiś program unijny, dokonaniu 
niezbędnych zmian w budżecie. Jej 
pilność sprawia, że rozstrzygnięcia 
nie można odłożyć do kolejnej sesji 
zwyczajnej. Wtedy stosuje się tryb 
nadzwyczajny.

Anna Kossakowska: Tutaj warto 
dodać, że ta tzw. Karta Samorządno-
ści została uchwalona na spotkaniu 
samorządowców w Warszawie w po-
łowie marca br. Od tamtej pory odby-
ły się sesje zwyczajne w samorządach 
naszego powiatu w marcu, kwietniu 
i maju. Co stało na przeszkodzie, aby 
na tamtych sesjach odnieść się do tej 
tzw. Karty Samorządności? Minęły 
3 miesiące, odbyły się 3, a nawet 4 
planowe sesje – i nagle sesja nad-
zwyczajna. Co się stało?

 Ryszard Skawiński: Myśmy 
zresztą dali swoim koleżankom i ko-
legom radnym z innych klubów w Ra-
dzie Powiatu szansę wyjścia z tej nie-
zręcznej sytuacji. 
Zaproponowaliśmy umieszczenie 
sprawy tzw. Karty Samorządności 
w porządku sesji zwyczajnej, która 
rozpoczęła się o godz. 12.  Jednak 
nasz wniosek odrzucono.
 —Zaproponowaliśmy odrzucenie 
dokumentu z tymi zapisami, które 
mają wydźwięk antyrządowy. To nie 
przeszło – głosami radnych z Dobra 
Wspólnego oraz z Platformy Obywa-
telskiej i PSL-u. Kiedy mówimy do 
koleżanek i kolegów z Dobra Wspól-
nego, że zapisują się do „totalnej opo-
zycji” i maszerują razem z KOD-em, 
to się obrażają. Dlaczego? Przecież 
liczą się fakty.

Krystyna Cegiełka: Niestety, 
nie tylko obrażają się, ale również 
obrażają. Trzeba było posłuchać tych 
głośnych „komentarzy” podczas wy-
powiedzi osób przeciwnych przyj-
mowaniu Karty Samorządności. Ile 
w nich było agresji, złości, deptania 
godności zwolenników Prawa i Spra-
wiedliwości oraz polityki rządu Bea-
ty Szydło.  To było ogromnie przykre, 
zwłaszcza że to właśnie my bronili-
śmy prawdy i sprzeciwialiśmy się 
manipulacjom. O pierwszej już mó-
wiłam – bez żadnej potrzeby zwoła-
no sesję nadzwyczajną i to z naru-
szeniem prawa, gdyż na tej sesji nie 
podjęto żadnej uchwały. 

Sposób przeprowadzenia wspólnej 
sesji 5 rad w jednej sali, wspólne gło-
sowania, podczas których radni byli 
wymieszani z osobami zaproszony-
mi – wszystko to jest sprzeczne z pra-
wem. Nie wiadomo, czy głosowali tyl-
ko radni, czy również osoby do tego 
nieuprawnione. Twórcy tego zamie-
szania wiedzieli, że uchwała byłaby 
najzupełniej nielegalna i wojewoda 
uchyliłby ją w trybie nadzoru. Przy-
jęto zatem tę Kartę Samorządności 
bez uchwały, a w formie „stanowi-
ska”. Moim zdaniem i to „stanowi-
sko”, i cała ta „nadzwyczajna” sesja 
powinny zostać uznane za nielegalne.

W Państwa wypowiedziach 
wyczuwam jakiś żal do radnych 
Dobra Wspólnego?

Ryszard Skawiński: Co w tym 
dziwnego?  To dobrzy znajomi człon-
ków Prawa i Sprawiedliwości z róż-
nych organizacji i ruchów katolickich, 

ze wspólnot modlitewnych. Oficjal-
nie przedstawiają się jako zwolennicy 
Prawa i Sprawiedliwości. Odwołują 
się do elektoratu PiS w powiecie eł-
ckim.  Ta cała afera z Kartą Samo-
rządności jest niepotrzebna nasze-
mu powiatowi. Ludzie na Mazurach 
może najwięcej korzystają z działań 
rządu Beaty Szydło. To na naszym 
terenie panuje największa bieda, któ-
rą zwalcza program 500+. To u nas 
ludzie mają najniższe płace i emery-
tury – podnoszone teraz przez ten 
rząd. My mamy najgorsze drogi – 
poprawiane obecnie przez ministra 
Jerzego Szmita, lidera PiS na Warmii 
i Mazurach.
 
Maleje bezrobocie, w całym kraju 
rosną inwestycje, nie tylko drogowe. 
Także w Ełku dzięki polityce rządu 
poprawia się sytuacja gospodarcza 
i społeczna. I w takiej sytuacji dzia-
łacze Dobra Wspólnego występują 
w imieniu 85 tysięcy mieszkańców 
naszego powiatu przeciwko rządowi!
Pytałem koleżanki i kolegów z Dobra 
Wspólnego, po co nam to stanowisko, 
ta cała hucpa. Padały jakieś mgliste 
odpowiedzi, że ktoś coś mówił o ja-
kichś zmianach, że być może pla-
nowane są jakieś zmiany w kompe-
tencjach samorządów i potrzebne są 
konsultacje. Zero konkretów – tylko 
„coś”, „ktoś”, „gdzieś”.

 Krystyna Cegiełka:Najłatwiej 
odnieść się do konkretów. Na stro-
nie  Związku  Miast Polskich wid-
nieje informacja: "Do końca  maja 
br. 19 powiatów ( z 380 ) przyjęło 
Kartę Samorządności lub wyrazi-
ło sprzeciw wobec zapowiadanych 

zmian prawa samorządowego w Pol-
sce” (http://www.zmp.poznan.pl/
kategorie-aktualnosci/w-obronie-
-samorzadnosci).  A zatem tylko za-
ledwie  5% powiatów  zajęło stanowi-
sko w omawianej sprawie. Dlaczego 
nasz powiat musi być w takiej " po-
kazowej czołówce"?

Co dalej? Jak Państwo
 prognozujecie rozwój sytuacji?

Krystyna Cegiełka: W moim od-
czuciu przy podejmowaniu tego nie-
szczęsnego stanowiska ws. Karty Sa-
morządności dopuszczono się tylu 
nieprawidłowości i manipulacji, że 
zarówno to stanowisko, jak i cała se-
sja powinny zostać zdelegalizowane. 
Wyrażam nadzieję, że tak się stanie.

Anna Kossakowska: Jeżeli już 
o nadziejach mowa, to chciałabym, 
aby nikt nie potraktował tego sta-
nowiska poważnie. Wydaje mi się, 
że nawet ci, którzy to stanowisko 
przegłosowali, nie wierzą, że Prawo 
i Sprawiedliwość zamierza szkodzić 
samorządności w Polsce.

 Ryszard Skawiński: Przypusz-
czam, że z biegiem czasu okaże się, 
o co chodzi w tych politycznych gier-
kach. Pierwsze wrażenie jest takie, 
że Dobro Wspólne po zniszczeniu 
w Ełku SLD i PO próbuje przejąć ich 
elektorat. Stąd to dystansowanie się 
wobec PiS-u. Mam nadzieję, że oso-
by głosujące w wyborach parlamen-
tarnych na PiS przestaną popierać 
Dobro Wspólne w wyborach samo-
rządowych.
 Dziękuję za rozmowę.
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— Tą „Kartą Samorządności” chcemy 
przypomnieć, jak istotną rolę samo-
rządy spełniają w Polsce. Oczekujemy 
od rządzących poszanowania prawa 
i zauważenia tego, że od 27 lat Polska 
rozwija się właśnie dzięki staraniom 
samorządów, gdzie ich przedstawicie-
le, czyli radni, wójtowie, burmistrzo-
wie, prezydenci czy starostowie, są co 
cztery lata weryfikowani i rozliczani ze 
swoich decyzji – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku.
W jej treści samorządy sprzeciwiają 
się wdrażanym i planowanym dzia-
łaniom centralizacji państwa, któ-
ra pozostaje w sprzeczności z ideą 
decentralizacji i pomocniczości. To 
napomnienie, będące głosem troski 
lokalnych społeczności i zachętą do 
dyskusji o proponowanych zmianach, 
nie powinno i nie może być traktowa-
ne jako wszczynanie konfliktu, czy ja-
kiejkolwiek wrogości we wzajemnych 
relacjach — czytamy na stronie inter-
netowej urzędu miasta Ełku.

I choć żadna z frakcji politycznych nie 
kwestionuje zapisów w karcie, to jed-
nak sesja poróżniła radnych, bo części 
nie spodobał się wstęp „Ograniczenie 
praw wyborczych obywateli, pozba-
wienie przedstawicieli mieszkańców 
gmin samodzielności w realizacji za-
dań publicznych, swobody w gospo-
darowaniu ich wspólnym majątkiem, 
wolności we współdziałaniu z innymi 
jednostkami spowoduje zahamowanie 
rozwoju lokalnego, zgodnego z ocze-
kiwaniami mieszkańców.

 Odbieranie kompetencji gminom, 
powiatom i województwom, przeka-
zywanie ich administracji centralnej, 
oddalonej od obywateli i niepoddanej 
ich kontroli, to odejście od demokracji. 
Stanowczo się temu sprzeciwiamy”. 
To właśnie ten wstęp wywołał u części 
radnych oburzenie, gdyż uważają oni, 
że jak na razie żadne z praw wybor-
czych nie zostało ograniczone, a cała ta 
sesja to „woda na młyn”,  która dosko-
nale wpisuje się w nastroje polityczne 
panujące w Polsce i jest okolicznością 
sprzyjającą, szczególnie opozycji.
— Rządzący w samorządach powiatu 
ełckiego działacze Stowarzyszenia Do-
bro Wspólne wystąpili przeciw swoim 
wyborcom, popierającym rząd Prawa 
i Sprawiedliwości — oświadczają radni 
klubu PiS przy Radzie Powiatu.

Krzyż Zasługi od „dobrej zmiany” 
i zdania podzielone

Za kulisami głośno też mówiono o sy-
tuacji, że Dobro Wspólne już idzie od 
„lewa do prawa”.
— Nie rozumiemy sytuacji, kiedy 
to prezydent Tomasz Andrukiewicz 
przyjmuje Krzyż Zasługi od prezyden-
ta Andrzeja Dudy — prezydenta, któ-
ry co?, wg nich łamie Konstytucję??

— Senator Małgorzata Kopiczko, któ-
ra do wyborów szła z list PiS, jest czło-
wiekiem Dobra Wspólnego, Piotr Ga-
jewski — były przewodniczący Rady 
Powiatu Ełckiego, który za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości otrzymał pra-
cę w Ministerstwie Cyfryzacji, członek 
Dobra Wspólnego — to pytamy, czy ci 
członkowie Dobra Wspólnego też ła-
mią prawo?  Czy ta karta, to też atak na 
swoich ludzi? — dziwią się radni PiS.

 Ełcka Platforma Obywatelska z zado-
woleniem przyjęła fakt podjęcia wspól-
nego stanowiska w sprawie tzw. karty 
samorządności przez prawie wszystkie 
samorządy powiatu ełckiego — mówi 
Adam Dobkowski — przewodniczący 
struktur ełckiej PO. 

— Karta zawiera katalog zasad istot-
nych dla prawidłowego funkcjonowa-
nia samorządu lokalnego. 
Zmiany, które wprowadza PiS, zmie-
rzają do ponownej centralizacji pań-
stwa oraz znacznego ograniczenia 
możliwości rzeczywistego uczest-
nictwa samorządu terytorialnego 
w sprawowaniu władzy publicznej. 
Odnosząc się natomiast do stanowi-
ska ełckiego PiS, nazywania „totalną 
opozycją” tych samorządowców, któ-
rzy 22 czerwca poparli kartę samo-
rządności, wzbudza smutny uśmiech. 

Analizując poczynania lokalnych 
struktur PiS w samorządzie powiatu 
ełckiego, miano „totalnej opozycji” 
można śmiało im przypisać – dla za-
sady, wobec prawie wszystkich uchwał 
są zazwyczaj „przeciw”. Wszystkim 
nam zależy na rozwoju Ełku (powia-
tu ełckiego) — choć każdy z nas jest 
inny i ma inny, czasami diametralnie 
różny, światopogląd. Platforma jest 
ugrupowaniem centrowym z podej-
ściem liberalnym.
Dobro Wspólne jest stowarzyszeniem 
katolickim o poglądach konserwatyw-

nych i jest podobnie jak PiS, ugrupo-
waniem prawicowym. Podsumowując, 
możemy stwierdzić, że w tym przypad-
ku spieramy się oto, żeby o remoncie 
ulicy Wojska Polskiego w Ełku nie de-
cydowała Warszawa a ełcki samorząd- 
podsumowuje Dobkowski.

Było burzliwie, głośno
 i z naruszeniem prawa?

I choć wydawać by się mogło, że ci, 
którzy przyszli bronić demokracji i jej 
praw, powinni być świadomi tego, cze-
go sami bronią, to jednak nie do końca 
jej przestrzegają.  Już samo zwołanie 
sesji i przygotowanie jej organizacyjnie 
wywołało w kuluarach śmiech i kpinę.
— Kabaret — mówi jeden z radnych, 
który głosował za przyjęciem stanowi-
ska. — Zorganizowanie sesji to bardzo 
prosta rzecz, a została wg mojej oceny 
totalnie źle przygotowana — mówi je-
den z radnych.
— Uważam, że to zgromadzenie jest 
nielegalne — mówił radny Tomasz 
Bartnik.  — Sesja została zwołana z na-
ruszeniem prawa. Zarząd Powiatu Eł-
ckiego nie przedłożył żadnych projek-
tów uchwał. Do dziś nie ma żadnego 
projektu uchwały czy uzasadnienia 
do stanowiska, które mamy przyjąć.

Radni bez prawa głosu. 
Dialog, nie z radnymi?

— Jesteśmy zwolennikami dialogu, 
nawet na najtrudniejsze tematy i pla-
ny dotyczące reform ustrojowych pań-
stwa — mówił podczas sesji prezydent 
Ełku, Tomasz Andrukiewicz.
I zdaje się, że to zdanie stoi w kon-
trze do sytuacji, która miała miejsce 
podczas sesji. Radni bowiem musie-
li złożyć wniosek w takiej kwestii jak 
dyskusja, ponieważ ta, nie została uję-
ta w porządku obrad. A to już nie-
koniecznie spodobało się prezyden-
tom Ełku.

— Stanowiska mają to do siebie, że 
albo się je przyjmuje, albo nie — mó-
wił Artur Urbański, z-ca prezydenta 
Ełku. — Nie dyskutuje się nad nimi 
i dlatego każdy z Państwa dostał to 
stanowisko w takiej formie. Nie wiem, 
do czego teraz ta dyskusja ma prowa-
dzić. Ja mam świadomość, że część 
przyszła tutaj, żeby rozpętać tu jakieś 
dyskusje. [...] Stanowisko, z którym się 
zapoznajemy, przyjmujemy albo nie. 
[…] Nie ma potrzeby nad tym godzi-
nami dyskutować.

— Każdy otrzymał to stanowisko na 
piśmie — mówił Tomasz Andrukie-
wicz. — Oczywiście można dyskuto-
wać, bardzo długo dyskutować. [...] 
Natomiast chciałbym powiedzieć jed-
ną rzecz. — My nie przyjmujemy żad-
nej uchwały stanowiącej prawo. […] 
Celowo to robimy, aby nie podlegało 
to nadzorowi wojewody.

— Dyskusja będzie — zamknął spra-
wę przewodniczący rady miasta Ełku 
Dariusz Wasilewski. Wniosek został 
przyjęty.

  Ta niecodzienna i burzliwa sesja za-
kończyła się powodzeniem dla orga-
nizatorów. Stanowisko zawarte w tzw. 
karcie samorządności zostało przyjęte 
55 głosami, 11 głosami przeciw, 1 rad-
ny wstrzymał się od głosu. 
Kartę Samorządności przyjęło 58 
miast zrzeszonych w Związku Miast 
Polskich oraz 144 miasta spoza związ-
ku, 130 gmin wiejskich, 23 powiaty, 
4 województwa i 3 związki gminne. 
Do Związku Miast Polskich należy 
301 miast, tak wynika z danych, jakie 
spłynęły do związku.

O  tzw. Kartę Samorządności
 spytaliśmy mieszkańców Ełku

— Nie wiem, co to jest — mówi pan 
Marcin, ale pewnie coś ważnego. Nie 

interesuje mnie polityka.
— Czytałem o tym już, że taka sesja 
była w Ełku — mówi pan Andrzej.
— Poprzyklejali się do stołków i chcie-
liby rządzić do końca świata i jeden 
dzień dłużej. — Niech się zajmą tym, 
co mają pod nosem, bo jak na razie 
to chyba bronią własnych stołków.
— Jak prezydent podpisał, to znaczy, 
że to dobre — mówi pani Teresa. Ale 
nie wiem co to za karta.

 Wielka polityka weszła
do samorządów?

Obserwując sytuację podczas sesji, 
razi fakt, że wielka polityka zaczyna 
powoli wkraczać do lokalnych samo-
rządów. 
Że podczas takich zgromadzeń, wi-
dzi się już kampanię wyborczą, która 
wyraźnie ma zaspokoić interesy tylko 
jednej grupy wyborców. I szkoda, że 
włodarze zaczęli odnosić się do par-
tyjnych preferencji, a nie do faktów. 
Może do sprawy trzeba było podejść 
pragmatycznie, bo może się okazać, że 
zyski z tego będą marne i symbolicz-
ne a straty realne i większe. I źle jest, 
kiedy powoli dzieje się tak, że mani-
festacja ideologiczna kroczy przed za-
spokajaniem potrzeb mieszkańców.
 Bo jak wiadomo, każde rządy kie-
dyś się kończą, ale czy warto kopać 
się koniem? 

Odnosząc się do całej sytuacji, może 
należałoby zadać pytania. Czy samo-
rządy przyjęły wprost Kartę Samo-
rządności? Czy może samorządy przy-
jęły stanowisko wyrażające sprzeciw 
wobec zmian planowanych i wprowa-
dzanych przez partię rządzącą? 
A może przyjęły stanowisko popie-
rające zapisy Karty Samorządowej? 
I jeszcze zagadka. Jeżeli na sesji było 
obecnych 76 radnych, 55 było za, 11 
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. To, 
gdzie podziała się reszta radnych?

Radni w obronie władzy lokalnej. 
Reality show w ełckim wydaniu?
Na wspólnej sesji nadzwyczajnej (22 czerwca) radni miasta Ełku, powiatu ełckiego, Kalinowa, Prostek i Starych Juch pochylili się 
nad tzw. Kartą Samorządności – dokumencie, w którym samorządowcy manifestują swój niepokój w związku z planowanymi 
przez rząd zmianami ustrojowymi. W sesji nie wzięła udziału gmina Ełk.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl
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Tyszkiewicz jest radnym poprzedniej 
i tej kadencji. Na radnego startował 
z list PiS-u. W 2014 roku kandydował 
na urząd prezydenta Ełku. W maju 
tego roku Tyszkiewicz opuścił szere-
gi PiS-u. Jednak, jak sam zapewnia, 
do Stowarzyszenia Dobro Wspólne 
wstępować nie zamierza. Wstąpienie 
do Klubu DW przy radzie argumen-
tuje w sposób tendencyjny.
— Doszedłem do wniosku, że nie ma 
co pracować na rzecz społeczności in-
dywidualnie. Nie ma co być samot-
nym jeźdźcem, tylko trzeba pograć 
na rzecz mieszkańców zespołowo — 
mówi Tyszkiewicz.

Argument, na który powołuje się 
nowy członek klubu DW, używany 
jest przeważnie przez każdego rad-
nego, który przechodzi na stronę 
klubu większościowego. W opinii 
powszechnej panuje bowiem przeko-
nanie, że arytmetyka w radzie miej-
skiej nie jest sprzyjająca tzw. wolnym 
strzelcom.

Być jak Lewandowski?
— Zawsze musiałem do swoich racji 
przekonywać na komisjach- tłuma-
czy Michał Tyszkiewicz. — Wydaje 
mi się, że klub radnych DW będzie 
taką dodatkową płaszczyzną do tego, 

aby przedstawiać swoje pomysły, 
sprawy, argumenty. Można będzie 
przekonywać do swoich pomysłów, 
które poza klubem ciężko przefor-
sować w pojedynkę. Zdecydowałem 
się właśnie dlatego, żeby w Dobrze 
Wspólnym być. Przejście do klubu 
zaproponował mi Bogusław Wiso-
waty, przewodniczący klubu. 
— ... Pomyślałem sobie, że jestem 
jak ten Lewandowski, który jest co 
prawda świetnym piłkarzem, ale gdy-
by nie zespół to by nic nie zdziałał.  

Zobaczmy, jak to wyjdzie.
Może będzie łatwiej?
Tyszkiewicz uważa, że będzie w sta-
nie przekonać do swoich racji pozo-
stałych „dobrzaków”. W kuluarach 
słychać coraz częściej, że Tyszkie-
wicz chce wstąpić do partii Polska 
Razem, której szefem jest Jarosław 
Gowin. Jednak na pytania o przej-
ście na stronę koalicjanta PiS-u od-
powiada niepewnie. 
 — Złożyłem rezygnację z bycia 
członkiem partii PiS — mówi Mi-

chał Tyszkiewicz. — Na razie jesz-
cze nie wiem, gdzie będę. Na razie 
trwają rozmowy.
 Partia Jarosława Gowina stano-
wi dopełnienie w rządzie PiS w for-
mie koalicyjnej. Inwestowanie w PR 
może wydawać się ryzykowne, gdyż 
partia praktycznie nie posiada swoich 
struktur i na dziś można by założyć, 
że w wyborach (bez koalicjanta) być 
może nie osiągnęłaby progu wybor-
czego. Biorąc pod uwagę fakt, że Go-
win coraz częściej wyłamuje się z po-

lityki pisowskiej, może okazać się, 
że partia Kaczyńskiego znajdzie so-
bie innego prawicowego koalicjanta.
— Myślę, że tu wszyscy będą dzia-
łać na rzecz Zjednoczonej Prawicy. 
Wszyscy pójdziemy razem — komen-
tuje sytuację Tyszkiewicz.

Czy do Dobra Wspólnego wkra-
da się wielka polityka z Warszaw-
ki tylnymi drzwiami?
Z ostatnich wypowiedzi Jarosława 
Gowina dla mediów ogólnopolskich 
można by wywnioskować, że partia 
Polska Razem może chcieć zbudo-
wać swoje struktury na plecach ko-
mitetów lokalnych. Czy więc jest to 
niewypowiedziany głośno i nieoficjal-
ny argument Michała Tyszkiewicza 
w sprawie przejścia do klubu Dobra 
Wspólnego?

 Czy Tyszkiewicz, chce w ten sposób 
wspomóc partię PR w budowaniu jej 
struktur na ełckim terenie, przekonu-
jąc do współpracy Dobro Wspólne, 
które zawsze szło do wyborów samo-
rządowych pod własnym szyldem, 
konsekwentnie unikając wielkich 
symboli partyjnych? Czas pokaże.
 Nieoficjalnie mówi się, że budo-
wania struktur dla Jarosława Go-
wina podjął się Tomasz Osewski, 
wójt gminy Ełk. Oficjalnie, Michał 
Tyszkiewicz jeszcze do niedawna 
był pracownikiem Starostwa Powia-
towego w Ełku. Teraz zasilił szeregi 
gminy Ełk. Jego szefem jest Tomasz 
Osewski. 
©miasto-gazeta.pl

Do Gowina przez Dobro Wspólne bez PiS? 
Klub Dobro Wspólne przy Radzie 
Miasta rośnie w „członki”
 Klub Dobro Wspólne działający przy Radzie Miasta Ełku „wzbogacił” się o nowego radnego. Jest nim Michał Tyszkiewicz. 
Na majowej sesji miejskiej poinformował o tym przewodniczący klubu Dobro Wspólne, Bogusław Wisowaty. Teraz klub 
większościowy będzie liczył aż 18 członków na 23 radnych.
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 gMInA, MIASTO EŁK: cuda i dZiwY

Od 17 lipca rozpoczyna się w Ełku ko-
lejny program pilotażowy realizowany 
w porozumieniu z Ministerstwem Cy-
fryzacji, Prezydentem Miasta Ełku oraz 
Szpitalem Pro – Medica Sp. z o.o. Ro-
dzice, których dziecko urodzi się w eł-
ckim szpitalu, od lipca będą mogli sko-
rzystać z możliwości rejestracji dziecka 
w Urzędzie Stanu Cywilnego za pośredni-
ctwem pełnomocnika szpitalnego, który 
w ich imieniu załatwi wszelkie związane 
z tym formalności. Dzięki podjętym dzia-
łaniom już od 17 lipca rodzice, których 
dziecko urodzi się w ełckim szpitalu Pro 
– Medica, będą mogli, za pośrednictwem 
wskazanego przez szpital pełnomocnika, 
zgłosić urodzenie dziecka w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Ełku. Do skorzystania 
z usługi niezbędne będzie pełnomocni-
ctwo i oświadczenie rodziców, w którym 
m.in. wskażą imię wybrane dla dziecka. 
Akt urodzenia otrzymają, jeszcze w szpi-
talu lub w zależności od wybranej formy 
pocztą albo poprzez odbiór osobisty.
Program ten ma pomóc przede wszyst-
kim rodzicom w załatwianiu formalno-
ści związanych z rejestracją urodzonego 
dziecka. Skorzystają z niego nie tylko eł-
czanie, ale również wszyscy rodzice spoza 

Ełku, których dzieci urodzą się w szpitalu 
Pro – Medica w Ełku. 
Program pilotażowy ma służyć do zebra-
nia opinii rodziców na temat proponowa-
nej usługi i jej przydatności w załatwianiu 
formalności w USC. Docelowo, na pod-
stawie zebranych informacji planowane 
jest opracowanie i wprowadzenie, jeszcze 
w grudniu bieżącego roku elektroniczne-
go systemu umożliwiającego zgłoszenie 
urodzenia dziecka w szpitalach na terenie 
całej Polski, zorientowanego na potrzeby 
osób zgłaszających urodzenie.
Dlatego opinie rodziców na etapie pi-
lotażu są tak istotne, ponieważ posłużą 
m.in. uzgodnieniu zasad wdrożenia mo-
delu świadczenia elektronicznej usługi 
zgłoszenia urodzenia dziecka w szpitalu.
Program pilotażowy w Ełku będzie rea-
lizowany od 17 lipca do 6 grudnia 2017 r.
Porozumienie w sprawie współpra-
cy w zakresie przeprowadzenia pilota-
żu usługi zgłoszenia urodzenia dziecka 
podpisali wczoraj, tj. 28 czerwca 2017 r. 
w Warszawie Minister Cyfryzacji Anna 
Streżyńska, prezydent Ełku Tomasz An-
drukiewicz oraz Prezes Pro – Medica Sp. 
z o.o. Andrzej Bujnowski. 
Źródło/FOTO /UM EŁK

Akt urodzenia prosto 
ze szpitala
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Setne urodziny ełczanki

Pani Antonina dołączyła do za-
szczytnego grona najstarszych 
mieszkańców naszego miasta. Uro-
dziła się 13 czerwca 1917 roku pod 
Suwałkami. Do Ełku przyjechała po 
II wojnie światowej w 1945 roku. 
Pochodzi z rodziny kolejarzy — 
mąż Pani Antoniny był maszynistą 
i jeździł parowozami.
Solenizantka wywodzi się z rodzi-
ny długowiecznej, jej mama żyła 
ponad 90 lat. Całe życie cieszyła 
się dobrym zdrowiem i jak sama 
mówi, tylko raz była w szpitalu — 
podczas narodzin syna.
Całe życie zajmowała się domem, 
jako gospodyni domowa. Jej ulu-
bioną potrawą są żeberka wieprzo-

we w sosie słodko – kwaśnym, 
przygotowywane przez wnuczkę, 
która na co dzień się nią opiekuje.
Mówi się, że ludzie pogodni z natu-
ry cieszą się długim życiem, a pani 
Antonina jest osobą pełną optymi-
zmu i miłą. Na pytanie prezyden-
ta Ełku, co należy zrobić, aby móc 
cieszyć się jak najdłuższym życiem, 
pani Antonina z uśmiechem odpo-
wiedziała, że trzeba być właśnie ra-

dosnym i pogodnym.
Tomasz Andrukiewicz, Prezydent 
Miasta Ełku życzył ełczance m.in. 
zdrowia, radości i kolejnych lat 
przeżytych w miłości rodzinnej.
Pomimo wieku, pani Antonina 
jest osobą aktywną. Zawsze znaj-
duje czas na haftowanie i szydeł-
kowanie, które bardzo lubi i które 
sprawiają jej wiele radości.
Źródło/FOTO /UM EŁK

Setne urodziny 13 czerwca 
świętowała ełczanka pani An-
tonina Krupińska. Jubilatkę, 14 
czerwca, odwiedził Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent mia-
sta Ełku i złożył jej najser-
deczniejsze życzenia zdrowia 
i radości na kolejne lata.
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Ciąg dalszy
CAŁOKSZTAŁT
W odpowiedzi na nasze zapytanie 
otrzymaliśmy też szereg informacji 
dotyczących SSSE i miasta Ełku. Wice-
prezes przedstawia nam wyniki osiąg-
nięte przez całą swoją karierę w SSSE.
— Utworzenie podstrefy w Ełku i jej 
uzbrajanie za łączną kwotę ponad 15 
mln zł pozwoliło ulokować w strefie 
w Ełku ponad 30 przedsiębiorców, 
w tym kilku lokalnych, którzy zainwe-
stowali ponad 700 mln zł i zatrudniają 
ponad 2300 osób — pisze wiceprezes.

I tu nie można się z tym nie zgodzić, 
aczkolwiek jest to liczba, która obejmu-
je lata 1997-2016 a nakłady inwestycyj-
ne poniosła Specjalna Suwalska Strefa 
Ekonomiczna. Dokładnie jest to kwo-
ta 15 087 336,74 zł. Krótko mówiąc, 
są to koszty poniesione przez spółkę.
Jednak to za ostatnie lata oceniono 
pracę wiceprezesa Kierwajtysa, a ab-
solutorium nie przyznano za rok 2016. 
Może więc należy zadać pytanie — Czy 
warto np. nadal zatrudniać trenera, 
który zasługi miał 20 lat temu? Nie-
fajnie jest, kiedy ktoś próbuje w spo-
sób pijarowy „manipulować” staty-
stykami, bo wtedy zaciemnia się cały 
obraz, a jak wiadomo, nie o całokształt 
tu chodzi. Należałoby postawić pyta-
nie, ile nowych firm przyszło do ełckiej 
podstrefy w ostatnich np. 3 latach oraz 
ilu ełczan zatrudniają te firmy. Pewnie 
trzeba cieszyć się z każdej nowej firmy, 
jaka do nas przyjdzie, ale przywołując 
firmę Mazurski Browar, która zostawi-
ła w roku 2016 w opłacie partycypacyj-
nej kwotę 2310 zł strefie ekonomicz-
nej i zatrudnia niewielką ilość osób, 
to chyba jakiegoś wielkiego sukcesu 
tu nie ma. W roku 2017 kwoty te jed-
nak będą wyższe, bo firma zostanie 
rozliczona z całego roku. Może warto 
też porównać Suwałki z miastem Ełk 
pod względem nakładów finansowych 
firm, które inwestują w te podstrefy. 
Bo hipotetycznie: jeżeli spółka X w tym 
samym czasie zainwestuje w Ełku 10 
milionów a w Suwałkach 100 milio-
nów – to jest to sukces czy klęska?

Pan Kierwajtys w e-mailu pisze nam 
o reinwestycjach w ulokowanych już 
w strefie firmach.

— Dowodem na to, iż lokalni przedsię-
biorcy mają dobre warunki do rozwoju 
swoich firm, są reinwestycje dokony-
wane przez nich na terenie podstrefy 
Ełk. W ostatnich trzech latach wartość 
tych reinwestycji ujęta w zezwoleniach 
to ponad 187 mln zł. Reinwestycji do-
konują takie firmy jak: Impress, Porta, 
Eco Progres, Big Pak, Serwistal, Mest.
Najbardziej widoczną dla Ełczan jest 
reinwestycja firmy Porta, która wybu-
dowała kolejną halę pow. 1 ha, gdzie 
zamontowano roboty spawalnicze 
i innowacyjne maszyny do produkcji 
ościeżnic metalowych. Zatrudnienie 

w Porcie wzrosło do ponad 700 osób.
Odnosząc się jednak do wypowiedzi 
wiceprezesa, warto zwrócić uwagę na 
to, że ponowne zainwestowanie ka-
pitału (reinwestycja) przez spółki czy 
firmy nie jest zasługą ani miasta, ani 
podstrefy Ełk a kwota 187 milionów, 
którą podaje, jest kapitałem firm. To 
firmy i osoby odpowiedzialne za za-
rządzanie nimi mogą gratulować so-
bie sukcesów. Normalne jest, że firma, 
która ma zapotrzebowanie/zbyt na 
swoje produkty zacznie się rozwijać 
i inwestować jeszcze więcej. Jest to 
sukces rynkowy firm. Nieładnie jest, 

kiedy w wypowiedzi (w mojej ocenie) 
zaczyna się pijarowo „zwodzić” liczba-
mi, bo jednak zapomniano dodać, że 
np. zakład, który działa teraz pod na-
zwą Impress Decor jest już u nas od 
prawie 20 lat.
W tym roku na terenie podstrefy 
w Ełku powstaną odcinki ul. Strefowej, 
Przytorowej oraz odcinek ul. Okręż-
nej. Na realizację tych przedsięwzięć 
SSSE SA podpisała dwa kontrakty 
o łącznej wartości ok. 3 mln zł. Nowe 
drogi poprawią warunki funkcjonowa-
nia działających już inwestorów oraz 
przygotują nowe grunty do sprzedaży. 

W tym miesiącu nastąpi modernizacja 
i włączenie oświetlenia ulicznego na 
pierwszym obszarze strefy a w roku 
2018 wybudujemy chodniki dla pie-
szych na obu obszarach i oświetlimy 
drugi obszar strefy. Pozwoli to na speł-
nienie oczekiwań naszych pracowni-
ków i poprawi bezpieczeństwo dojścia 
i dojazdu do zakładów pracy. Docelo-
wo umożliwi to uruchomienie komu-
nikacji MZK - pisze Kierwajtys.
Rozumiemy to tak, że wielkim suk-
cesem jest dostrzeżenie po ponad 20 
latach funkcjonowania strefy,  proble-
mu z dojazdem do pracy wielu miesz-
kańców?
Jednak i taka informacja cieszy.
 — Mimo tego, że podstrefa Ełk nie 
wnosi do spółki pieniędzy i można 
nawet powiedzieć, że przynosi straty, 
to w tym roku zatwierdziliśmy inwe-
stycje w infrastrukturze na około 3 
milionów złotych w samym Ełku — 
mówi prezes SSSE Leszek Dec. Pa-
trzymy już w tych kategoriach, trudno 
trzeba będzie dołożyć pieniędzy, są to 
nasze tereny, niestety kosztem innych 
podstref. W dalszej perspektywie tak 
postępować nie możemy, bo jednak 
zyski powinien wypracować Ełk, ale 
tu zrobimy wyjątek.
Sytuacja, która dotknęła Wojciecha 
Kierwajtysa, nie spodoba się Toma-
szowi Andrukiewiczowi. Na wspól-
nej nadzwyczajnej sesji mówił: Wczo-
raj odebrano głosem skarbu państwa 
uprawnienie. Pan prezes Wojciech 
Kierwajtys od 21 lat zarządzający strefą 
nie otrzymał absolutorium, dlatego że 
strefa odnotowała największy, najlep-
szy wynik w tym roku. Przegłosowane 
zostały samorządy, które stanowią tę 
strefę, przez skarb państwa, przez jed-
nego człowieka. Przez 21 lat budowano 
strefę ekonomiczną [...] i my nie chce-
my, żeby tą strefą z ramienia samo-
rządów zarządzał ktoś z jakiejś partii 
politycznej. Niezależnie czy z obecnie 
rządzącej, czy przyszłej.
Niestety, albo i „stety”, ale tu pozwolę 
sobie sprostować pewne informacje. 
Po pierwsze, W. Kierwajtys nie jest 
prezesem, a wiceprezesem zarządu 
SSSE. Po drugie, nie jest jedynym za-
rządzającym strefy i odpowiada za za-
rządzanie podstrefą Ełk i Gołdap. Po 
trzecie, najlepszy wynik wypracował 
nie pan Kierwajtys, ale i inne osoby, 
które są w zarządzie SSSE (prezes + 
dwóch wiceprezesów zarządu). Dobry 
wynik całej spółki SSSE został osiąg-
nięty dzięki innym podstrefom, a pod-
strefa w Ełku  jak wynika z informacji 
od MF, tylko go pogorszyła.

Podstrefa Ełk. Fakty i mity?

W subregionie ełckim dzia-
ła kilkadziesiąt podmiotów 
ekonomii społecznej. 

  Spółdzielnie socjalne, sto-
warzyszenia i fundacje pro-
wadzące działalność go-
spodarczą, warsztaty terapii 
zajęciowej, zakłady aktywi-
zacji zawodowej, centra i klu-
by integracji społecznej — 
to one zatrudniają i pracują 
z osobami z kręgu wyklucze-
nia społecznego, realizując 
prawdziwą misję ekonomii 
społecznej.
 Zakres ich działalności jest 

przeróżny — od rękodzieła po 
prowadzenie lokalu gastrono-
micznego. Kilkanaście z nich 
przybyło 3 czerwca do Ełku 
na Targi Ekonomii Społecznej 
organizowane przez Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Ełku. 
 Wydarzenie to wpisało się 
w Wojewódzkie Dni Ekonomii 
Społecznej, w ramach których 
w całym województwie war-
mińsko-mazurskim odbywały 
się imprezy promujące ekono-
mię społeczną.
  Ełckie Targi Ekonomii Spo-
łecznej były świetną okazją 

do tego, by pokazać, w jaki 
sposób funkcjonują podmio-
ty ekonomii społecznej, mo-
gły one pochwalić się swoim 
dorobkiem, a także zachęcić 
przybyłych uczestników do 
skorzystania z ich oferty.
  Zapachniało więc wypie-
kanym tradycyjnie na drew-
nie sękaczem oraz pierogami 
według ściśle tajnej receptury 
Babci Frani. 
W organizowanych anima-
cjach i grach brały udział całe 
rodziny, wyśmienita pogoda 
i wspaniała atmosfera sprzyja-
ły dobrej zabawie. Uczestnicy 

targów byli żywo zaintereso-
wani działalnością podmio-
tów ekonomii społecznej, nie-
którzy po raz pierwszy słyszeli 
takie pojęcie, zaś ci, którzy już 
się z nim spotkali mogli po-
głębić swoją wiedzę poprzez 
bezpośredni z nimi kontakt.

 Jak funkcjonują spółdzielnie 
socjalne? Czym różni się or-
ganizacja prowadząca dzia-
łalność gospodarczą od zwy-
kłego przedsiębiorstwa? Jak 
zarabiać na wyrobach trady-
cyjnych i rękodzielniczych? 
Uczestnicy Targów Ekonomii 
Społecznej znają już odpo-
wiedź na te pytania. Jeśli i Ty 
chciałbyś dowiedzieć się tego 

wszystkiego — zapraszamy do 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Ełku prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie 
Adelfi, kontakt: ul. Małeckich 
3/24, tel. 87 737 78 45,
owes@adelfi.pl.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej” realizowany przez 
Stowarzyszenie ESWIP i Stowarzy-
szenie Adelfi współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl

Prezes Zarządu:
Leszek Dec

Wiceprezes Zarządu:
Jan Stanisław Kap

Wiceprezes Zarządu:
Wojciech Kierwajtys

RÓŻNORODNE OBLICZA EKONOMII SPOŁECZNEJ
ogłoszenie płatne
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Radni Klubu „Łączy nas Ełk” chcą
darmowych biletów MZK dla uczniów 
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RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl

Szukajcie nas w Internecie 
i na FB!

Drodzy Czytelnicy zaprasza-
my Was do odwiedzania na-

szej strony internetowej 
www.miasto-gazeta.pl

Codziennie mamy dla Was 
garść nowych informacji, ja-
kich nie znajdziecie na żad-

nym innym portalu.

Patronaty medialne. Obsługa 
konferencji prasowych i innych 

wydarzeń. Oferujemy współpra-
cę w zakresie kompleksowej ob-

sługi medialnej wydarzeń.

Zadzwoń lub napisz do nas:
Renata-796 569 130,

Agnieszka-512 123 335,
 Grażyna-602 210 045

redakcja@miasto-gazeta.pl

DOGADAJMY SIĘ

Coraz częściej gminy wiejskie 
i miejskie w Polsce wprowa-
dzają darmowe przejazdy dla 
uczniów do szkół. Argumentu-
ją to tym, że ograniczy się ruch 
samochodowy w miastach, jak 
i wyrobi nawyk częstszego ko-
rzystania z przewozów komu-
nikacji miejskiej. 

Takie działania innych samorządów 
skłoniły nas do zadania pytania na-
szym radnym, czy w Ełku powinny 
być bezpłatne przejazdy dla uczniów. 
Tradycyjnie wysłaliśmy pytanie do 
kilku radnych. Część radnych przy-
jęła nasze pytanie z zadowoleniem. 
Jednak jeden telefon całkowicie nas 
zaskoczył. — Jest już taka propozy-
cja- mówi Ireneusz Dzienisiewicz. — 
Właśnie piszemy wniosek.
Radni Klubu „Łączy nas Ełk” jak po-
wiedzieli, tak zrobili.
Jako członkowie Klubu Radnych 
„Łączy nas Ełk”, niniejszym wnio-
skujemy, aby na terenie miasta Ełku 
wprowadzić darmowe przejazdy au-
tobusami komunikacji miejskiej dla 

uczniów ełckich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i LO Zespołu Szkół 
Sportowych. Jednocześnie propo-
nujemy, aby koszt powyższej zmiany 
pokryć z budżetu miasta Ełku — czy-
tamy we wniosku.
Darmowe przejazdy dla uczniów zo-
stały już wprowadzone, na przykład 
przez samorząd Miasta Krakowa.

 Jak mówi nam Krzysztof Wiloch 
— w Krakowie podstawą do darmo-
wego przejazdu jest „Ważna legity-
macja szkolna ucznia szkoły pod-
stawowej zlokalizowanej na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków, wydana 
według wzoru określonego przez mi-
nistra właściwego do spraw edukacji 
narodowej”.

BĘDZIE LŻEJ
 I BARDZIEJ „EKO”
— Proponowane przez nas rozwią-
zanie z całą pewnością odciąży bu-
dżet wielu ełckich rodzin (szczególnie 
tych ubogich), ułatwi rodzicom i na-
uczycielom organizowanie przejaz-
dów dzieci na zajęcia szkolne i poza-
lekcyjne, a także zachęci uczniów do 
korzystania z komunikacji miejskiej. 

W pewnym stopniu wpłynie to rów-
nież na zmniejszenie ruchu samocho-
dów osobowych na terenie miasta 

Ełku w okolicy szkół podstawowych 
— argumentuje radny miejski Krzysz-
tof Wiloch
— Wyszedłem z taką propozycją 
jeszcze w swojej kampanii wybor-
czej w 2014 roku — mówi Ireneusz 
Dzienisiewicz. — Już wtedy mówiłem 
o tym, że trzeba zapewnić darmowy 
dojazd dla dzieci młodzieży do szkół.

Aby decyzja w przedmiotowej spra-
wie mogła być podjęta w sposób świa-
domy, z uwzględnieniem wszelkich jej 
konsekwencji, niniejszym wnosimy 
o powołanie przez Pana Prezydenta 
zespołu roboczego, składającego się 
z przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku 
i Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. 
z o.o. w Ełku, który dokona wszech-
stronnej analizy ekonomicznej, de-
mograficznej i logistycznej, związanej 
z proponowanym przedsięwzięciem. 
Do pracy ww. zespołu proponujemy 
dołączyć przedstawicieli Rady Miasta 
Ełku — czytamy we wniosku radnych 
klubu Łączy nas Ełk

Za pomysł i inicjatywę należy rad-
nych pochwalić. My, zachęcamy Was, 
drodzy Czytelnicy o głos w tej sprawie 
oraz o poparcie inicjatywy.
 Piszcie do nas na adres redakcja@
miasto-gazeta.pl lub wyraźcie swoją 
opinię na Facebooku.

Miasto Ełk pozyskało 3,4 mln zł na budowę „Parku Odkrywców 
Kolei” na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Prezydent Miasta 
Ełku 27 czerwca 2017 r. w Olsztynie podpisał stosowną umowę 
na dofinansowanie projektu.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Jest to kolejny projekt, którego celem jest rewitalizacja (odnowa) za-
bytkowej Ełckiej Kolei Wąskotorowej, będącej atrakcją turystyczną ca-
łego regionu.

Prace będą polegały na m.in. utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Bę-
dzie to miejsce, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i eduka-
cyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną.

Na terenie parku zostaną zainstalowane urządzenia, które pozwolą 
w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pra-
cy kolei wąskotorowej. Dodatkowo zostaną wykonane prace takie jak: 
uporządkowanie i zagospodarowanie 1 ha północno-wschodniej części 
terenu EKW pod edukacyjny Park Odkrywców Kolei oraz zostaną wy-
konane ciągi  piesze i parkingi. 

Przebudowana zostanie droga wewnętrzna obszaru rewitalizowanego 
oraz wschodnie ogrodzenie działki.   Dodatkowo nowe tereny zielone, 
ławki i oświetlenie mają uatrakcyjnić teren parku. 

 Całkowita wartość projektu to 4 191 491,97 zł, Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji to koniec września 2018 roku.
Źródło/UM Ełk

3,4 mln zł dofinansowania 
na „Park Odkrywców Kolei”
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Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, 
Pracownicy Oświaty, Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zakończenie roku szkolnego to chwila, na którą z niecierpliwością czekają 

zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele. Rok szkolny to okres wytężonej

 pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. 

Koniec roku szkolnego to także okazja, aby podziękować Wam,

 Drodzy Nauczyciele, za trud, wysiłek i za to, że kształcicie przyszłe pokolenia naszych 

mieszkańców. Wam Drodzy Uczniowie dziękuję za to, że godnie reprezentujecie swoje 

szkoły i miejscowości na różnych szczeblach konkursowych. 

Serdeczne podziękowania kieruję do Rady Rodziców i Rodziców, za to, że bardzo chęt-

nie wspierają działania szkół i są nieocenioną pomocą dla naszych nauczycieli. Z oka-

zji zbliżających się wakacji życzę Wam Wszystkim niezapomnianych wrażeń, spokoju 

i udanego wypoczynku oraz dużo słońca.

 Życzę szczęśliwego powrotu do domu z wakacyjnych wojaży.

Dużo słońca i uśmiechu

Wojciech Kossakowski

Wasz poseł

DO SZKÓŁ WRÓCĄ GABINETY ZDROWIA I STOMATOLOGICZNE
Podczas konferencji pra-
sowej, która odbyła się 
w szkole podstawowej 
w Boguchwale, minister 
zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł oraz wiceminister Jó-
zefa Szczurek-Żelazko za-
prezentowali pierwsze 
efekty prac nad systemem 
medycyny szkolnej.

„Szukamy najlepszych prak-
tyk i wzorów do naśladowania. 
Stworzenie nowego mode-
lu wymaga szerszego zaan-
gażowania – nie tylko resortu 
zdrowia. Dlatego za owocną 
współpracę już teraz chcę po-
dziękować Ministerstwu Edu-
kacji Narodowej” – zaznaczył 
minister.

- Planujemy wsparcie, żeby już 
od przyszłego roku szkolnego 
- 2018/2019 - można było przy-
najmniej w części szkół zapew-
nić istnienie tych gabinetów - 
podkreślił. 
Minister zapowiedział wpro-
wadzenie trzech elementów 
nowego systemu medycyny 
szkolnej:

Szkolnych gabinetów zdro-
wotnych – będą prowadzone 
przez pielęgniarkę lub higie-
nistkę szkolną,
Szkolnych gabinetów denty-

stycznych – będą zlokalizowa-
ne na terenie szkół,
Dentobusów – będą świadczy-
ły pomoc i wsparcie w lecze-
niu stomatologicznym w tych 
szkołach, które są zbyt małe, 
żeby umieścić w nich gabinet 
stomatologiczny.

„Niebawem do konsultacji 
publicznych skierowany zosta-
nie projekt założeń do ustawy 
o zdrowiu dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym” – poinfor-
mowała wiceminister Józefa 
Szczurek-Żelazko. Zaznaczyła, 
że w projekcie założeń znala-
zły się m.in. zasady współpracy 
szkolnych gabinetów z właści-
wym lekarzem POZ, tworzenie 
schematów systemu medycyny 
szkolnej w oparciu o doświad-
czenia Instytutu Matki i Dzie-
cka, podział odpowiedzialności 
w sposobie finansowania mię-
dzy budżet państwa, budżet 
samorządów i płatnika pub-
licznego.

Planowany jest pięcioletni pro-
gram, który pozwoli na utworze-
nie gabinetów dentystycznych 
w szkołach i ich wyposażenie. 
Program przewiduje także za-
kup dentobusów – początkowo 
po jednym na województwo.

Wiceminister podkreśliła, że 

trzeba na nowo zdefiniować 
rolę oraz zadania pielęgniar-
ki, higienistki szkolnej i leka-
rza dentysty opiekującego się 
dziećmi.

Ważnym elementem nowej 
ustawy będzie wprowadzenie 
koordynacji opieki nad dzie-
ckiem w szkole z zespołem 
POZ, pod którego opieką jest 
dziecko. Jest to najlepszy spo-
sób, aby zwiększyć efektywność 
działania medycyny szkolnej. 
Dzięki temu pielęgniarka śro-
dowiska nauczania lub higie-
nistka szkolna będą miały infor-
macje od POZ na temat chorób 
przewlekłych małego pacjen-
ta i sposobów leczenia. Jest to 
ważne np. w przypadku dzieci
z cukrzycą.
Zadania szkolnych gabinetów 
zdrowotnych i gabinetów sto-
matologicznych zostaną rozsze-
rzone o realizację całego profilu 
edukacji zdrowotnej i profilak-
tyki zdrowia. Za wypracowa-
nie modelu edukacji i wsparcie 
szkół w jego realizacji będzie 
odpowiedzialny Instytut Matki 
i Dziecka.

Finansowanie opieki zdrowot-
nej w szkołach obejmie także 
część profilaktyczną, która rów-
nież jest realizowana we współ-
pracy z POZ.
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Zgodnie z rozporządze-
nie ministra zdrowia dzie-
ci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym oraz niemowlaki, 
powinny być obowiązkowo 
poddawane szczepieniom 
ochronnym. Zapis budzi 
wiele kontrowersji, zwłasz-
cza że w ostatnim czasie 
pojawia się coraz więcej 
opinii specjalistów na te-
mat różnego rodzaju powi-
kłań poszczepiennych.

- Do mojego biura zgłaszają się 
młodzi rodzice, którzy nie wie-
dzą, czy realizować po kolei cały 
kalendarz szczepień obowiąz-
kowych i zalecanych, czy może 
wybierać tylko niektóre pozycje 
– mówi poseł Wojciech Kossa-
kowski. - Problemem jest to, że 
szczepionki nie są testowane pod 
względem bezpieczeństwa oraz 
skuteczności, podobnie jak inne 
farmaceutyki. Tymczasem ich 
podanie wcale nie gwarantuje, 
że dziecko będzie zdrowe. Ame-
rykanie pozostawiają rodzicom 
wolność wyboru najlepszej dla 
ich dzieci opieki, tymczasem na 
polskich rodziców nakładane są 

restrykcyjne obowiązki oraz suro-
we kary za ich nieprzestrzeganie.
Poseł Kossakowski w piśmie do 
ministra zdrowia pytał m.in. o to, 
czy rozważana jest możliwość 
zniesienia obowiązku szczepie-
nia?

- Zgodnie z art. 68 Konstytucji 
RP władze publiczne są zobo-
wiązane do zwalczania chorób 
epidemicznych, w tym zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi – czy-
tamy w odpowiedzi na pismo 
posła. 
- Zwalczanie zakażeń i chorób 
zakaźnych jest jednym ze stra-
tegicznych celów polityki zdro-
wotnej państwa. Obowiązkowe 
szczepienia ochronne są sku-
teczną i społecznie akceptowaną 
metodą zapobiegania zachoro-
waniom na choroby zakaźne, za-
równo w wymiarze przeciwdzia-
łania zachorowaniom u osoby 
poddanej szczepieniom ochron-
nym, jak i kształtowania odpor-
ności całej populacji.

 Warunkiem osiągnięcia odpor-
ności w skali populacji jest wysoki 
odsetek zaszczepionych osób, co 

skutecznie zapobiega szerzeniu 
się zachorowań na choroby za-
kaźne nie tylko u osób uodpor-
nionych w drodze szczepienia, 
ale również u tych osób, które ze 
względu na przeciwwskazania 
zdrowotne nie mogą być prze-
ciw nim szczepione lub osób, 
które pomimo prawidłowo prze-
prowadzonego szczepienia nie 
wykształciły odporności immu-
nologicznej.

 Nie można podzielić argumen-
tów o bezwzględnym pryma-
cie wolności wyboru i wolności 
życia rodzinnego od ingerencji 
organów państwowych, w tym 
żądających zapewnienia swo-
body przy podejmowaniu decy-
zji o poddaniu się szczepieniom 
ochronnym. 
Zgodnie z art. 31 Konstytucji RP 
prawo wolności może być ogra-
niczone w drodze ustaw, m.in. 
gdy jest to niezbędne dla ochro-
ny zdrowia. Nie jest obecnie roz-
ważane zniesienie ustawowego 
obowiązku szczepień i wprowa-
dzenie w tej kwestii dobrowol-
ności.

Surowsze kary dla kierowców. 
Sprawdź, co się zmieni

W kwestii szczepień
zmian nie będzie...

1 czerwca 2017 weszły w ży-
cie nowe przepisy zaostrza-
jące kary za wykroczenia 
i przestępstwa dla uczestni-
ków ruchu drogowego. Su-
rowiej karani będą pijani kie-
rowcy i piraci drogowi. 
 
Nowelizacja obejmuje zmiany 
w kodeksie karnym, kodeksie 
wykroczeń, kodeksie postępo-
wania karnego, kodeksie po-
stępowania w sprawach  wy-
kroczeń oraz w prawie o ruchu 
drogowym.
Tak teraz będzie:
Pijany lub pod wpływem środ-
ków odurzających kierowca, któ-
ry spowoduje wypadek śmier-
telny lub taki który spowoduje 
ciężki stan, może być skazany 
na dwa lata pozbawienia wol-
ności bez możliwości zawiesze-
nia kary.
 Do tej pory  najniższą karą było 

9 miesięcy pozbawienia wolno-
ści z zawieszeniem kary do jed-
nego roku. Natomiast wykrocze-
nia drogowe będą przedawniały 
się po 3 latach, a nie jak do tej 
pory dwóch.  Kierowca, który 
mimo utraty prawa jazdy bę-
dzie kierował pojazdem, otrzy-
ma karę dwóch lat więzienia 
oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów do lat 15.
Ucieczka kierującego przed 
policją będzie teraz trakto-
wana jak przestępstwo, a nie 
jak do tej pory jako wykrocze-
nie.  Może  on także otrzymać 
karę pięciu lat więzienia i na-
razić się na utratę prawa jazdy 
do lat 15.
 Dodatkowo sądy będą infor-
mowane na bieżąco o przestęp-
stwach i wykroczeniach dro-
gowych. Będą odnotowywane 
w specjalnych kartotekach da-
nego kierowcy.

Bezpieczeństwo oraz działania 
ratownicze na wodach śródlądo-
wych były tematem głównym 
konferencji zorganizowanej 30 
maja w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Giżycku. Spot-
kaniu patronował komendant 
główny Państwowej Straży Po-
żarnej, gen. bryg. Leszek Suski.

Podczas konferencji rozma-
wiano m.in. o służbach ratow-
niczych na akwenach, anoma-
liach pogodowych i związanych 
z nimi zagrożeniach, bezpie-

czeństwie żeglugi śródlądowej 
w świetle obowiązujących prze-
pisów, systemach ostrzegania 
na jeziorach, sonarach w działa-
niach ratowniczych i wspoma-
gających czy chociażby o me-
dycznych aspektach ratowania 
tonących. 

Zorganizowane zostały dodat-
kowo ćwiczenia pokazowe z za-
kresu ratownictwa wodnego na 
molo w Giżycku. W konferen-
cji wziął udział poseł Wojciech 
Kossakowski.

Na Pływalni Krytej MOSIR 
13 maja odbył się już VII Re-
gionalny Mityng Pływacki 
Olimpiad Specjalnych Gi-
życko 2017. W wydarzeniu 
uczestniczył poseł Kossa-
kowski.

W zawodach rywalizowało w su-
mie 76 zawodników, którzy re-
prezentowali 11 ośrodków z te-

renu naszego województwa: 
Działdowo, Elbląg, Kętrzyn SOSW 
i Kętrzyn WTZ, Jeziorany, Olsztyn, 
Pisz, Orzysz, Ryn, Siedliska i Gi-
życko. Gościnnie w zmaganiach 
wzięli udział członkowie Stowa-
rzyszenia Podaruj Dziecku Ra-
dość z Giżycka.
Zawodnicy podzieleni zostali na 
grupy według wieku, sprawno-
ści intelektualnej, płci oraz wy-

ników uzyskanych w zawodach 
lokalnych. Startowano na kilku 
dystansach, w konkurencjach in-
dywidualnych i w sztafecie. W su-
mie rozegrano 26 biegów.
Zawodom towarzyszyło wiele 
emocji. Uczestników dopingowa-
li licznie przybyli goście, m.in. po-
seł Wojciech Kossakowski i woje-
woda warmińsko-mazurski Artur 
Chojecki.

Duch walki nie słabnie

O zagrożeniach
 nad wodą

Nie umiesz pływać?:
�wybierz miejsce, gdzie woda sięga poniżej klatki piersiowej 
i jest równe dno
�zabierz do wody dowolny sprzęt asekuracyjny

Jak wezwać pomoc:
�zadzwoń pod numer alarmowy 112
�powiedz, gdzie jesteś, przedstaw się
�podaj liczbę poszkodowanych
�powiedz, co się wydarzyło
�nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie skończy rozmowy

Udzielenie pomocy tonącemu:
�wyciągnij poszkodowanego z wody
�sprawdź, czy oddycha i jest przytomny
�wezwij pomoc
�w przypadku braku oddechu, rozpocznij uciskanie klatki 
piersiowej - 30 uciśnięć na 2 oddechy

ZAPAMIĘTAJ



Z pomocą przedsiębiorcom 
z Mazur

— Został on rozłożony na dwie czę-
ści: pierwsza — za lokal, gdzie pro-
wadzę firmę, druga — za mieszkanie 
i piwnicę — mówi mężczyzna. - Zo-
bowiązanie miałem spłacać przez 15 
lat, przy czym rata za mieszkanie wy-
nosiła 1900 zł miesięcznie, a za lokal 
- 1350 zł.
 Po 7 latach spłacania kredytu, 
u przedsiębiorcy pojawiły się przej-
ściowe kłopoty finansowe.
— Realizowałem inną inwestycję 
i z racji tego było krucho z pieniędz-
mi — mówi mężczyzna. — Pomyśla-
łem, że jeśli nie zapłacę dwóch rat, to 
nic się nie stanie. I kiedy zalegałem 
już ze spłatą dwie i pół raty, przyszło 
do mnie zawiadomienie z banku, że 
w ciągu 7 dni muszę spłacić całość. 
Zostało utworzone na ten cel specjal-

ne konto techniczne. Dwa dni przed 
końcem wskazanego w piśmie termi-
nu, uregulowałem zadłużenie. Kolejne 
raty spłacałem już zgodnie z regula-
minem — na te samo konto.
Pomimo uregulowania zadłużenia, 
po kilku miesiącach do przedsiębior-
cy przyszło kolejne pismo, w którym, 
jak twierdzi, bank domagał się 100 
tysięcy złotych.

— Na wpłacenie tej kwoty na poda-
ne w piśmie konto dano mi 7 dni — 
mówi mężczyzna. — Nie wiedziałem, 
o co chodzi, i skąd wzięła się ta kwo-
ta. Zadzwoniłem do banku z prośbą 
o wyjaśnienie sytuacji. Dowiedzia-
łem się, że została mi wypowiedziana 
umowa kredytu. Zapytałem: dlaczego, 
skoro uregulowałem zaległości i nadal 
w terminach spłacam kolejne raty? 

— Pracownik, z którym rozmawia-
łem, odpowiedział, że ich system „wy-
rzucił mnie” z automatu, ponieważ na 
rachunku, na który pierwotnie wpła-
całem pieniądze, jest 65 złotych zale-
głości za prowadzenie konta.

 — Sytuacja wręcz groteskowa... 
Bank wypowiedział mi umowę kre-
dytu z powodu 65 złotych!

Znajomi, jak twierdzi przedsiębiorca, 
radzili mu pójść z tą sprawą do sądu, 
jednakże ten bał się, że przegra.

— Kontakt z bankiem był koszma-
rem — mówi mężczyzna. — Sprawa 
ciągnęła się ponad 1,5 roku bez efektu. 
Wtedy postanowiłem pójść po pomoc 
do biura poselskiego. Pan Wojciech 
Kossakowski wystosował do banku 
pismo z zapytaniem w mojej sprawie 
i wtedy ruszyło...

Pomiędzy stronami podpisana zo-
stała ugoda.

— Bank zaproponował rozłożenie 
spłaty pozostałej części kredytu na 10 
lat — mówi przedsiębiorca. — Dodat-
kowe 1000 złotych kosztowało mnie 
wznowienie kredytu i 150 zł — har-
monogram. Nie wspomnę o 1400 zł, 
które musiałem zapłacić notariuszo-
wi oraz o 4000 zł, których wcześniej 
zażądał ode mnie bank, za to, żeby 
w ogóle ze mną rozmawiać. No cóż, 
wiele w całej tej sprawie było tak na-
prawdę mojej winy. Cieszę się, że nie 
zostałem z tym sam. Dziękuję panu 
posłowi Wojciechowi Kossakowskie-
mu oraz innym osobom, bez pomo-
cy, których bym sobie nie poradził.

✓OSą na to 
spore szanse. 
Poseł Wojciech 
Kossakowski za-
biega o budowę 
aż trzech ciągów 
pieszo-rowero-
wych z Ełku do 
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Są na to spore szanse. Poseł Woj-
ciech Kossakowski zabiega o bu-
dowę aż trzech ciągów pieszo-
-rowerowych z Ełku do Stradun, 
z Ełku do Nowej Wsi Ełckiej oraz 
z Prostek do Grajewa. Miałyby one 
być realizowane w ramach mo-
dernizacji DK 65. - Droga na odcinku Ełk — 
Straduny jest bardzo ważnym szlakiem tury-
stycznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
turystyki i okolicznych miejscowości — uza-
sadnia w piśmie do wiceministra Jerzego 
Szmita, Wojciech Kossakowski. - Miejsco-
wość Straduny jest malowniczo położona 
nad rzeką Ełk i Jeziorem Straduńskim. Trasa 
charakteryzuje się bardzo dużym natęże-

niem ruchu, szczególnie w okresie letnim, 
kiedy to Mazury odwiedzają turyści, zarówno 
z Polski, jak i z zagranicy. W pobliżu wskaza-
nej trasy są ośrodki wypoczynkowe, agrotu-
rystyka oraz kilka ogólnodostępnych plaż.
— Z kolei, budowa ciągu pieszo-rowero-
wego na odcinku Ełk — Nowa Wieś Ełcka 
budzi ogromne emocje wśród mieszkań-
ców okolicznych miejscowości — uzasadnia 

Wojciech Kossakowski. - Ten odcinek dro-
gi wykorzystywany jest przez rowerzystów 
jako dojazd do pracy do miejscowości Ełk, 
dlatego też w pierwszej kolejności należy 
podkreślić, że budowa ścieżki wpłynie ko-
rzystnie na poprawę bezpieczeństwa ko-
munikacyjnego.
Trzeci z odcinków DK 65, mianowicie Prost-
ki-Grajewo praktycznie nie posiada pobo-

cza, co stwarza zagrożenie dla ży-
cia cyklistów.
- Pokonanie tego odcinka rowerem 
jest bardzo niebezpieczne, gdyż jest 
to droga o wysokim natężeniu ru-
chu (jak podaje GDDKiA w ciągu 
doby trasę Ełk — Grajewo pokonuje 
10068 aut), na której bardzo często 

dochodzi do wypadków i kolizji — uzasadnia 
Wojciech Kossakowski. - Nie zapominajmy 
o mieszkańcach gminy Prostki z pobliskich 
wsi, którzy codziennie przemierzają tę trasę, 
udając się do szkoły, do pracy, po zakupy 
do sklepu czy ośrodka zdrowia.
W kwestii budowy ciągów pieszo-rowero-
wych, poseł Kossakowski nie otrzymał jesz-
cze odpowiedzi. Trzymajmy kciuki!

Poseł Wojciech Kossakow-
ski zaniepokojony sygnała-
mi od mieszkańców, któ-
rzy wskazywali na rosnącą 
liczbę bezdomnych zwie-
rząt oraz nieradzenie sobie 
z problemem przez gminy, 
interweniował do ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. 

Wskazywał, że sytuację mogłoby 
polepszyć obowiązkowe czipowa-
nie zwierząt na koszt ich właści-
cieli, większa promocja adopcji, 
jak również bardziej szczegółowe 
kontrole schronisk.

- Problem bezdomności zwierząt 
najbardziej widoczny jest w okre-
sie wakacyjnym — czytamy w piś-
mie do ministra. — Przyczynami 
tego zjawiska są nieprzemyślane 
adopcje, chwilowa moda czy nie-
trafiony prezent. Zdarzają się także 
ucieczki zwierząt spowodowane 
głównie brakiem nadzoru opie-
kuna bądź coraz częściej spoty-
kaną przemocą.

Poseł pytał o to, czy i kiedy, zo-
stanie wprowadzony obowiązek 
czipowania zwierząt oraz czy Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi ma w planach podjęcie dzia-
łań zmierzających do rozwiązania 
problemu bezdomności?

- Na konieczność wprowadzenia 
obowiązkowego elektronicznego 
znakowania psów oraz budowy 
centralnej bazy danych zidentyfi-
kowanych i zarejestrowanych zwie-
rząt domowych wskazują zarów-
no przedstawiciele parlamentu, 
organizacji, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt, sa-
morządu terytorialnego, jak rów-
nież Inspekcja Weterynaryjna i Naj-

wyższa Izba Kontroli stwierdzając, 
że wprowadzenie przepisów re-
gulujących te zagadnienia będą 
głównym narzędziem do walki 
ze zjawiskiem bezdomności zwie-
rząt, w szczególności psów — od-
pisuje Krzysztof Jurgiel, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi. - Podzie-
lam ten pogląd, niemniej jednak 
uważam, że kwestie te wykraczają 
poza zakres podmiotowy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt. W związku z tym pod-
jąłem decyzję o przygotowaniu 
projektu ustawy o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierząt domo-
wych, na podstawie której zostanie 
wprowadzony obowiązek elektro-
nicznej identyfikacji psów oraz zo-
stanie utworzona centralna baza 
danych zidentyfikowanych i zare-
jestrowanych zwierząt domowych. 
Prace nad projektem znajdują się 
dopiero we wstępnej fazie proce-
su legislacyjnego w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związ-
ku z tym przedwczesne jest oma-
wianie szczegółowych rozwiązań 
w tym zakresie.

Projekt ustawy o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt domo-
wych, jak podkreśla Jurgiel, zosta-
nie udostępniony do publicznej 
wiadomości po uzyskaniu wpisu 
do wykazu prac programowych 
i legislacyjnych rządu i skierowa-
niu do konsultacji publicznych 
i opiniowania.

Jeśli chodzi kwestię bezdomności 
zwierząt, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, zapewnianie 
im opieki oraz ich wyłapywanie 
należy do zadań własnych gmin.
- Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi nie dysponuje środka-
mi, które można by przeznaczyć 

na realizację tego zadania oraz 
polepszenie sytuacji w schroni-
skach dla zwierząt — tłumaczy 
Krzysztof Jurgiel.

Dłuższe kary za znęcanie!
Kolejna kwestia, na którą wskazy-
wał poseł Wojciech Kossakowski, 
dotyczyła zaostrzenia kar orzeka-
nych za znęcanie się nad zwie-
rzętami.

— Sędziowie zbyt łagodnie trak-
tują przestępstwa przeciwko zwie-
rzętom, bardzo często jest tak, że 
sprawy sądowe dotyczące zanie-
dbywania lub nawet znęcania są 
umarzane — czytamy w piśmie 
do ministra. — Aby przeciwdziałać 
znęcaniu się nad zwierzętami, po-
trzebna jest zmiana mentalności 
społeczeństwa poprzez chociaż-
by edukację dzieci i młodzieży. 
Ten, kto nie ma poszanowania dla 
zdrowia i życia zwierząt, prawdo-
podobnie nie będzie miał posza-
nowania dla zdrowia i życia ludz-
kiego. Potrzebne jest zaostrzenie 
kar za znęcanie się nad zwierzę-
tami tak, aby znęcający się nie żyli 
w poczuciu bezkarności.

Poseł pytał, czy projekt noweli-
zacji ustawy o ochronie zwierząt 
przewiduje dodatkowe przepisy 
dotyczące m.in. zakazu posiada-
nia zwierząt przez osoby skazane 
prawomocnym wyrokiem?
- Projekt ustawy wydłuża czas, na 
jaki można orzec zakaz posiadania 
zwierząt z 10 do 15 lat, precyzuje 
sposób wykonywania tego zaka-
zu, a także wprowadza karę do 3 
lat pozbawienia wolności za jego 
złamanie — informuje Łukasz Pie-
biak, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości.

Czipowanie psów
obowiązkowe!

Prace nad uchwaleniem no-
wego prawa wodnego dobie-
gły końca. Dzięki zaangażowa-
niu wielu osób, w tym posła 
Wojciecha Kossakowskiego, 
udało się przeforsować wie-
le ważnych postulatów, któ-
re znalazły odzwierciedlenie 
w projekcie uchwały.
Opłata za dzierżawę gruntów 
zalanych wodami dla przysta-
ni ustalona została na pozio-
mie 0,89 zł za pomosty wraz 
z przyległym do nich akwe-
nem na szerokość 8 metrów 
(z każdej strony, z której są urzą-
dzenia cumownicze w rodza-
ju bojek, muringów itp.). Tyle 
wynosi średnia długość śród-
lądowego jachtu. Nie będzie 
to więc cały akwen ani obszar 
do najdalej położonych mar-
twych kotwic, jak rozważano.

Slip, jako budowla służąca ob-
słudze jednostek pływających, 
został zwolniony z zakazu jazdy 
pojazdami po dnie. Jeśli ktoś 
wjedzie z plaży, aby zwodować 
łódkę z przyczepki, również nie 
będzie podlegał karze. Zakaz 
nie dotyczy ponadto bojerów 
i quadów na lodzie. Jest to bo-
wiem w zakresie zwyczajnego 
korzystania z wód.

Śluzy będę czynne w dwóch 
turach i dwóch taryfach: 07.00-
19.00 standardowo, i 19.00-
7.00 na życzenie. Podjęte zo-
stały próby zaokrąglenia kwot 
za śluzowanie, aby nie były 
ułamkowe, jednak nie jest to 
możliwe ze względu na ko-
nieczność uwzględniania in-
flacji, co leży w gestii Minister-
stwa Skarbu. Ale w planach jest 
zaopatrzenie operatorów śluz 
w terminale na karty płatni-

cze oraz rozważana jest moż-
liwość wnoszenia opłat po-
przez aplikacje na telefon. To 
powinno przyspieszyć proces 
śluzowania.

Kontrowersyjne uzyskiwa-
nie zezwolenia na pływanie 
łodziami z silnikami powyżej 
10KW (taki będzie zapis) do-
tyczy jedynie wód, które nie 
są drogami wodnymi w rozu-
mieniu wykazu śródlądowych 
dróg wodnych zamieszczone-
go w projekcie ustawy. Ten wy-
kaz obejmuje całe systematy 
wód, więc zagadnienie doty-
czyć będzie w sumie niewielu 
akwenów.

Ze względu na silną presję 
społeczną, utrzymany zosta-
nie zakaz grodzenia nierucho-
mości nad wodą do 1,5 metra 
od linii wodnej. Zostanie też 
ustalony nowy przebieg linii 
wodnej zgodny ze stanem rze-
czywistym. Następnie zosta-
ną przeprowadzone kontrole 
i tam, gdzie stwierdzone zo-
stanie łamanie prawa, pójdą 
nakazy rozbiórki.

Ze względu na niekomercyjny 
charakter akwenów wykorzy-
stywanych przez sportowców-
-wioślarzy, zostanie ponownie 
rozpatrzony zapis o opłacie 
0,30 zł za każdy metr toru 
wodnego. Jest propozycja, aby 
tę opłatę również zredukować 
do samych pomostów.

Powyższe ustalenia zapadły na 
spotkaniu z przedstawicielem 
ministra środowiska w maju. 
Uczestniczył w nim poseł Woj-
ciech Kossakowski.

Przybędzie ścieżek rowerowych?



IV BIULETYN WOJCIECHA KOSSAKOWSKIEGO

MINI KALENDARIUM

Obchody Dnia Strażaka to oka-
zja do świętowania, ale też re-
fleksji nad istotą strażackiej służ-
by.
Ełckie obchody miały miejsce 
16 maja przed siedzibą Komen-
dy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Podczas uroczyste-
go apelu wyróżnionych zostało 
łącznie 18 osób. Poza tym, z rąk 
komendanta wojewódzkiego 
PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosła-
wa Hołubowicza i komendanta 

powiatowego PSP w Ełku bryg. 
Marka Markowskiego 22 straża-
ków odebrało awanse na wyż-
sze stopnie strażackie. Gołdap-
scy strażacy świętowali 13 maja 
na Placu Zwycięstwa. Była msza, 
uroczysty apel, podczas którego 
wyróżniono ponad 40 osób oraz 
piknik strażacki.

W obchodach Dnia Strażaka 
w Ełku i Gołdapi uczestniczył 
poseł Wojciech Kossakowski.

Poseł Wojciech Kossakowski, 
wspólnie z prezydentem An-
drzejem Dudą i ministrem obro-
ny narodowej Antonim Macie-
rewiczem, uroczyście powitał 13 
kwietnia żołnierzy Batalionowej 
Grupy Bojowej NATO. Grupa wej-
dzie w skład. 15 Giżyckiej Bryga-
dy Zmechanizowanej.
Wojska NATO stacjonują w Pol-
sce w ramach wzmocnionej Wy-
suniętej Obecności NATO (eFP 
– ang. Enhanced Forward Pre-
sence) oraz amerykańskiej ini-
cjatywy wzmocnienia regionu, 
tzw. European Reassurance 
Initiative (ERI). Polega ona na 
ciągłej, rotacyjnej, obecności 
w regionie czterech wielona-
rodowych batalionowych grup 
bojowych. Grupy rozlokowane 
zostały w Polsce, Estonii, na Ło-
twie i na Litwie. Żołnierze, którzy 
zostali skierowani do Polski sta-

cjonują głownie w Orzyszu i Be-
mowie Piskim. W skład grupy 
wchodzą, oprócz Amerykanów, 
żołnierze z Rumunii i Wielkiej 
Brytanii, do których dołączą żoł-
nierze z Chorwacji. Polska z kolei 
przydzieliła swoich żołnierzy do 
sojuszniczej batalionowej grupy 
bojowej na Łotwę oraz podod-
dział do Rumunii.
Jak podkreślił podczas powi-
tania żołnierzy NATO w Orzy-
szu minister obrony narodowej, 
grupa bojowa przybyła, by bro-
nić naszego kraju w przypadku 
zagrożenia.
16 maja poseł Kossakowski 
uczestniczył, jako widz, w ćwi-
czeniach taktycznych z wojska-
mi „SABER STRIKE17” (SASE17), 
które miały miejsce w Ośrodku 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych Orzysz w Bemowie 
Piskim.

STRAŻACY MIELI SWOJE 
ŚWIĘTO

POWITANIE WOJSK NATO 
W ORZYSZU

Kolejna edycja charytatywnego 
koncertu „Dziecięce Marzenia” 
za nami. Jak co roku, na sce-
nie Ełckiego Centrum Kultury 
wystąpiły tzw. Zespoły Jedne-
go Dnia, które utworzyli m.in. 
starosta ełcki z pracownika-
mi, prezydent Ełku z radnymi, 
sportowcy, policjantki, strażacy 
i żołnierze z 15 Giżyckiej Bryga-
dzie Zmechanizowanej oraz sta-
cjonujący w regionie żołnierze 

międzynarodowej Batalionowej 
Grupy Bojowej NATO. W prze-
rwach między występami li-
cytowano przedmioty przeka-
zane przez darczyńców. Poseł 
Wojciech Kossakowski podaro-
wał na aukcję srebrną płasko-
rzeźbę przedstawiającą Sejm 
RP w Warszawie. Cały dochód 
z koncertu przekazany został 
dzieciom po przebytej choro-
bie nowotworowej.

Otwarcie odcinka drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki z udziałem m.in. wicemi-
nistra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita i wojewody warmińsko-mazur-
skiego Artura Chojeckiego. W uroczystości uczestniczył także Metropolita Warmiń-
ski Arcybiskup Józef Górzyński.

7 maja w Grodnie reprezentowałem sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą

W czwartek 6 lipca 2017 roku Donald Trump zło-
ży wizytę w Polsce na zaproszenie prezydenta 
Andrzeja Dudy.
W związku z tym wydarzeniem serdecznie zapra-
szam na spotkanie z Prezydentem USA. Przejazd 
autokarem jest bezpłatny, a moi goście otrzyma-

ją zaproszenia. Po spotkaniu, na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się polsko-amerykański piknik 
militarny. Zapisy w moim biurze poselskim przy 
ul. Mickiewicza 15 lok. 7U w Ełku lub telefonicznie 
pod nr 87 732 10 39 w godzinach 9-16.
Ilość miejsc ograniczona.
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MIASTO EŁK: pod napięciem

JA SIĘ PYTAM©- ZNAK RÓWNOŚCI?
 RENATA SZYMASZKO: W obecnym czasie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie wybierani są w tzw. wyborach bezpośrednich. Starostowie i marszałkowie 
województw wybierani są drogą pośrednią, czyli poprzez głosowanie radnych. Prezydent, burmistrz czy wójt, mają pod sobą budżet, spółki komunalne itp. Mają 
także przesądzający wpływ na mianowanie i odwoływanie osób zarządzających spółkami i instytucjami podległymi prezydentowi/burmistrzowi. Do 2002 roku byli 
oni wybierani przez radę miasta czy gminy, która sprawowała kontrolę nad prezydentem/burmistrzem/wójtem. Obecnie są wybierani w wyborach bezpośrednich, 
a ich pozycja stała się bardzo silna, przez co rada miasta/ gminy nie sprawuje już tak silnej kontroli nad tym organem wykonawczym. Inaczej kodeks wyborczy sta-
nowi w sprawie starostów, ci natomiast wybierani są przez radę powiatu, która może decydować o ich odwołaniu. Starosta pełni w powiecie podwójną funkcję: jest 
przewodniczącym kolegialnego organu wykonawczego powiatu – zarządu oraz  jednoosobowym organem wykonawczym powiatu. Czy więc w obecnym systemie 
demokratycznym należałoby postawić w wyborze znak równości między tymi organami? Jakie byłyby plusy i minusy takich zmian? 

 

     
Właściwie to niekoniecznie ma zna-
czenie. Proszę zauważyć, że w jed-
nym, jak i drugim przypadku toczy 
się zawsze w wyborach walka o więk-
szość. 
Każda opcja polityczna chce mieć 
większość w radzie właśnie po to, 
żeby decydować. Jak ma się więk-
szość, a do tego burmistrza/prezy-
denta z tej samej opcji, ma się swo-
bodę decyzyjną, o ile oczywiście 
komitet, czy partia trzyma dyscypli-
nę. Jeżeli ma się większość w staro-
stwie lub urzędzie marszałkowskim 
mamy zagwarantowane, że starosta, 
czy marszałek będzie też z naszej op-
cji politycznej. 
Taka jest gra, zawsze tak próbuje się 
to ustawiać, aby można było zabez-
pieczyć największy wpływ. Przeciw-
wagą, sytuacją idealną, jest dyskusja 
merytoryczna, której nie umiemy 
prowadzić. Gdyby założyć, że delibe-
ratywnie można się zawsze dogadać 
i jednak pogodzić różne interesy, lub 
po prostu zgodzić się na to, że rada 
zdecyduje, jak uważa, i nie będą to 
decyzje po kluczu politycznym, a wy-
nikające w osobistego przekonania 
poszczególnego radnego, to może nie 
trzeba by było robić tych wszystkich 
politycznych fikołków. Ktoś napędza 
tę machinę dzielenia, mówienia: jak 
nie nasz to wróg, jak myśli inaczej to 
zły i jest naszym wrogiem. 
Mamy kolosalny problem z różno-
rodnością, która wydaje się zagro-
żeniem, a nie szansą na poszerzenie 
horyzontów. Mamy kolosalny prob-
lem z dialogiem. Kompromisy mogą 
oznaczać stratę wpływów, pieniędzy. 
Ja, w polityce jeszcze nie widziałam 
prawdziwej otwartości na kompro-
mis. W takim kontekście najważniej-
szy jest wybór demokratyczny, a nie 
już forma bezpośrednia czy pośred-
nia. Bo jeżeli nie jesteśmy wolni od 
systemu i układu, w każdej formie 
próbujemy zachować status quo.■ 

Dziwi mnie trochę taki systemowy 
bałagan. Obecnie głosujemy na kon-
kretne nazwiska, wybierając wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. 
Dlaczego mielibyśmy nie decydo-
wać, kto pokieruje samorządem na 
szczeblu powiatowym czy wojewódz-
kim? Bezpośrednie wybory starostów 
w powiatach, jak i marszałków w wo-
jewództwach, to — moim zdaniem — 
dobre rozwiązanie.
 To jest także dobry sposób na roz-
wój społeczeństwa obywatelskie-
go. Każdy samorządowiec wybrany 
w wyborach bezpośrednich ma silny 
mandat społeczny. Tak wybrany sta-
rosta czy marszałek z powodzeniem 
zastąpiłby obecne zarządy w tych sa-
morządach, co w skali kraju przy-
niosłoby dodatkowe oszczędności. 
Oczywiście, powinni mieć prawo, 
chociażby do zastępcy, jednak nie 

z wyboru radnych, z którymi czę-
sto staroście czy marszałkowi nie po 
drodze. Myślę, że należałoby pozwo-
lić wybranemu bezpośrednio przez 
mieszkańców wspólnoty lokalnej 
staroście czy marszałkowi, by sam 
mógł dobierać sobie współpracow-
ników tak jak prezydent czy wójt. 
Widzę więc same plusy w tej pro-
pozycji, choć pewnie minus będzie 
tam, gdzie wybrany starosta nie bę-
dzie miał poparcia u większości wy-
branych radnych powiatowych. Jed-
nak przykład prezydenta Ełku, który 
w jednej z kadencji miał tylko jedne-
go radnego z własnego ugrupowania, 
a potrafił przekonać wszystkich do 
proponowanych zmian, pokazuje, 
że i ze statystyką w radzie też można 
sobie poradzić.
Mam nadzieję, że obecny parlament 
solidnie przyłoży się do kodeksu wy-
borczego i wprowadzi też dwukaden-
cyjność, oczywiście taką, która nie 
działa wstecz. Jestem zwolennikiem 
wprowadzenia dwóch 5-letnich ka-
dencji na każdym szczeblu władzy 
samorządowej i państwowej, od rad-
nego po głowę państwa.■ 

Każdy sposób wyboru prezydenta, 
burmistrza czy wójta ma swoje wady 
i zalety. Gdyby spróbować dokład-
nie przeanalizować, jaki system jest 
lepszy, to przypuszczam, że nikt nie 
udzieliłby jednoznacznej odpowie-
dzi. Moim zdaniem zależy to od tego, 
jacy ludzie są wybierani do sprawo-
wania funkcji publicznych — kto zo-
staje radnym, prezydentem, burmi-
strzem, czy wójtem. Jeżeli postawimy 
na ludzi mądrych, merytorycznych, 
umiejących wspólnie pracować, roz-
mawiać i wypracowywać kompro-
misy to naprawdę nie ma znacze-
nia sposób wyboru włodarza gminy. 
Jeśli jednak źle wybierzemy, to bez 
względu na system, będziemy mie-
li do czynienia z wiecznym konflik-
tem, jałowymi sporami i straconym 
czasem dla lokalnego samorządu.■ 

 

Uważam, że obecny sposób wybiera-
nia prezydentów miast (burmistrzów 
i wójtów) jest bardzo dobry i nie na-
leży go zmieniać. Osoba startująca 
w wyborach na prezydenta, burmi-
strza lub wójta otrzymuje swoisty 
mandat zaufania od społeczności do-
konującej wyboru na takie stanowi-
sko. Może również zweryfikować taką 
osobę przy kolejnych wyborach. Jest 
to sposób przejrzysty i jasny dla każ-
dego. Uważam, że sposób wybierania 
starosty powiatu należałoby dosto-
sować do sposobu, w jaki wybierani 
są prezydenci miast (burmistrzowie 
i wójtowie). Przy bardzo niestabilnej 
radzie powiatu można mieć wniosek 
odwołania starosty praktycznie przy 
każdej sesji rady powiatu. Z lat ubie-
głych również wiadomo, że niektó-

rzy radni, próbując załatwić własne 
interesy, nie dopuszczają do ukon-
stytuowania się zarządu powiatu.■ 

   

Stoję na stanowisku, że obecnie dzia-
łający system wymaga samorządo-
wych poważnych zmian. Obecnie 
mamy mocno zachwianą równowa-
gę w relacjach władza wykonawcza 
— władza ustawodawcza. Prezydent, 
burmistrz czy też wójt mają ogromną 
przewagę nad radami miast i gmin. 
Kształtują oni całość polityki lokalnej 
a radni, w praktyce odgrywają rolę 
statystów. Dodatkowo radni mają 
bardzo ograniczone możliwości nad-
zoru. Najlepiej widać to w przypad-
ku absolutorium. Efektem dominacji 
prezydenta, burmistrza miasta jest 
zdominowanie lokalnych rad przez 
ugrupowania ich popierające. Brak 
silnej opozycji powoduje, że zamiast 
włodarzy mamy władców.
Moim zdaniem obojętne jest to czy 
prezydent miasta będzie wybierany 
bezpośrednio przez mieszkańców, 
czy też pośrednio przez radnych. 
Kluczowe jest stworzenie systemu, 
w którym będzie równowaga pomię-
dzy organami władzy. Do tego nie-
zbędna jest bardzo głęboka reforma 
samorządu, której elementami była-
by np. dwukadencyjność, zmniejsze-
nie liczby radnych czy zakaz wydawa-
nia publicznych środków na lokalne 
media.■ 

Osobiście jestem za wyborami bez-
pośrednimi prezydenta (wójta, bur-
mistrza, starosty, marszałka), gdyż 
daje to większą stabilizację i nie roz-
mywa odpowiedzialności. Aktualnie, 
w dobie planowanych zmian w or-
dynacji wyborczej można zastano-
wić się nad poszerzeniem kompe-
tencji kontrolnych rady. Wszystko 
zależy od osób zasiadających w ra-
dzie, jak i wielkości samorządu, - 
radnym zależy na rozwoju samo-
rządu, ale im większe miasto, tym 
bardziej w działania wkracza polity-
ka. Czego przykładem może być Bia-
łystok, gdzie radni „dobrej zmiany” 
używając swoich kompetencji, blo-
kują niektóre działania Prezyden-
ta w samorządzie, co prowadzi do 
wstrzymywania inwestycji. Każdy 
samorząd ma różne, choć podob-
ne problemy oraz zróżnicowane bu-
dżety, dlatego do zmian w ordyna-
cji potrzebna jest otwarta dyskusja 
z innymi samorządami w Polsce.■ 

 

 Jestem zwolennikiem przywróce-
nia samorządom ich pierwotnego 
kształtu, tzn. zwiększenia roli rad 
gmin oraz wybór wójta/burmistrza/

prezydenta przez radę danej gmi-
ny. Z tego wynika, że również jestem 
przeciw wyborowi bezpośredniemu 
starostów i marszałków. Moim zda-
niem należy wrócić do wyboru po-
przez rady odpowiednich szczebli. 
Co najwyżej, zmniejszając w powiecie 
i województwie, zarząd do organów 
jednoosobowych. Dziś rady gmin 
są w zasadzie fasadami samorząd-
ności. Kompetencje zmalały do po-
twierdzania przedłożonych uchwał 
i ma minimalny wpływ bieżąca po-
litykę inwestycyjną. Co prawda może 
przyjmować dokumenty strategiczne, 
ale z ich realizacji szefa rady już nie 
może rozliczyć.
 Moim zdaniem, obecnie narasta 
społeczna skłonność i przyzwolenia 
na wzrost autorytaryzmu: wierzy-
my w demagogiczne zapewnienia, 
oczekujemy cudownych rozwiązań 
od „silnych ludzi”. Temu należy się 
przeciwstawić! Mieszkańcy, którzy 
zgodnie z ustawową definicją tworzą 
„wspólnotę samorządową”, przesta-
ją identyfikować się ze środowiskiem 
lokalnym i jego rozwojem, cedując 
swoje prawa na rządzących.
Długofalowa polityka społeczna po-
winna być skierowana na edukację 
obywatelską, gdyż w okresie „słusz-
nie minionym” takich nawyków, jako 
społeczeństwo nie nabyliśmy!
Dziś, dodatkowo osłabia się samo-
rządność poprzez podporządkowa-
nie ich opcji rządzącej. Najlepszym 
tego przykładem jest ograniczenie 
samodzielności Regionalnych Izb 
Obrachunkowych. Jednym z zagro-
żeń niech będzie coroczne skwito-
wanie wykonania budżetu, tzw. ab-
solutorium. Może być wykorzystany 
do usunięcia niewygodnego dla rzą-
dzących lokalnego polityka, mimo 
że w 100% wykonał zaplanowany 
budżet.
Konkludując: przywróćmy radom 
gmin i samorządom ich kompeten-
cje. Edukujmy w zakresie praw oby-
watelskich. Uczmy ludzi korzystać 
z ich praw.■ 

Zarówno rada gminy/miasta, jak 
i wójt/burmistrz/prezydent miasta to 
dwa działające na podstawie przepi-
sów ustawy o samorządzie gminnym 
organy, które dysponują konkretny-
mi uprawnieniami i zadaniami. Rada 
jest organem stanowiącym i kontrol-
nym w stosunku do — w naszym eł-
ckim przypadku — prezydenta mia-
sta. Oba podmioty zachowują zatem 
niezależność w swoich działaniach. 
Bezpośrednia forma wyboru na pew-
no wzmocniła pozycję organu wyko-
nawczego w stosunku do rady. Jed-
nak dużo zależy od osoby, która pełni 
funkcję danego wójta czy prezydenta. 
Każdy przecież musi umieć zbudo-
wać wokół siebie „większość". Po-
zwala ona na dużo „spokojniejsze” 
rządzenie. Nie zawsze się to udaje, 
czego przykładem w tej kadencji jest 
np. miasto Białystok. W Ełku nato-
miast udało się bardzo dobrze reali-
zować program wyborczy obecnemu 

prezydentowi, nawet gdy w pierwszej 
kadencji weszła do rady tylko jedna 
osoba z jego ugrupowania. Tak, jak 
powiedziałem, wiele zależy od tego, 
kto pełni funkcję organu, ale też od 
osób, które zostały wybrane do rady.
„Większość” również — w przypad-
ku samorządu powiatowego — musi 
zbudować starosta czy cały zarząd 
powiatu. Ten pośredni wybór doko-
nywany przez radnych powiatu daje 
z pewnością mniejszy mandat spo-
łeczny niż w przypadku bezpośred-
nio wybieranego gminnego organu 
wykonawczego. Nie to jest jednak 
istotą problemu w przypadku po-
wiatów w Polsce. Bardziej niż nad 
sposobem wyboru starosty, należa-
łoby zastanowić się nad funkcjono-
waniem tego stopnia samorządu te-
rytorialnego. Ma bardzo ograniczone 
dochody własne, a zadania szerokie 
i wymagające zaangażowania dużych 
środków finansowych. Tego z pew-
nością nie zmieni bezpośredni wy-
bór starosty. Każda z form wyboru 
ma zatem swoje plusy, chociaż nie 
sposób nie zauważyć również mi-
nusów. Przy tym wszystkim, rad-
ni i organ wykonawczy zawsze za-
chowują niezależność kompetencji. 
Najważniejsze w naszym działaniu 
powinno być przekonanie, że wszy-
scy pracujemy dla dobra naszych 
mieszkańców: gminy, powiatu czy 
regionu. To powinno nas zawsze łą-
czyć, niezależnie jaką opcję politycz-
ną czy partyjną reprezentujemy.■ 

 Każdy z systemów posiada zarówno 
wiele zalet, jak i wad. Faktycznie war-
to byłoby ujednolicić kwestie wybie-
rania włodarzy we wszystkich samo-
rządach, a w którą stronę pójść — to 
już pytanie bardzo złożone. Jedna-
kowo wielu zwolenników, znajdzie 
jeden czy drugi system. 
Osobiście bliżej mi do zwolenni-
ków demokracji przedstawicielskiej, 
w której to osoby wybrane w wybo-
rach bezpośrednich, wybierają da-
nego włodarza. Zaletą wyborów bez-
pośrednich jest to, że każdy dorosły 
obywatel ma w nich głos. Wadą wy-
borów bezpośrednich jest też to, że 
każdy dorosły obywatel ma w nich 
głos. Tak w skrócie, można byłoby to 
przedstawić. Bardzo dużym plusem 
w wyborach pośrednich jest możli-
wość wybrania włodarza, który jest 
kompetentny (spoza rady), a który 
nie kandydował w wyborach. Dana 
osoba miałaby mocny mandat, ale 
równocześnie musiałaby się liczyć 
z radą, która go wytypowała. W syste-
mie przedstawicielskim większe zna-
czenie miałaby również poszczególna 
rada, która w istocie sprawowałaby 
bardzo mocny mandat, jako przed-
stawiciele społeczności. Obecnie, nie-
stety wiele rad jest tzw. kwiatkiem do 
kożucha. Rady są organem uchwało-
dawczym, ale często uzależnionym 
od organu wykonawczego. Główną 
wadą systemu demokracji bezpo-
średniej jest kwestia poziomu kom-
petencji przy sprawowaniu władzy.

URSZULA PODURGIEL
STOWARZYSZENIE ADELFI

ROBERT KLIMOWICZ
RADNY MIASTA EŁKU

MICHAŁ TYSZKIEWICZ
RADNY MIASTA EŁKU 

JOANNA PORUCZNIK
RADNA MIASTA EŁKU

IRENEUSZ DZIENISIEWICZ
RADNY MIASTA EŁKU

ROBERT DAWIDOWSKI
RADNY POWIATOWY

JAROSŁAW FRANCZUK
SEKRETARZ GMINY
STARE JUCHY

BOGUSŁAW WISOWATY
RADNY MIASTA EKU

ADAM DOBKOWSKI
 EŁCKIE STRUKTURY PO
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MIASTO-pOwIAT EŁK: co się Zmieni warto wiedZieć

Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Ełckiego radni więk-
szością głosów podjęli uchwa-
łę w sprawie udzielenia abso-
lutorium obecnemu Zarządowi 
Powiatu Ełckiego na czele ze 
starostą ełckim Markiem Choj-
nowskim.

Udzielenie absolutorium jest wyra-
żeniem pozytywnej opinii dla dzia-
łalności finansowej zarządu powiatu 
w poprzednim roku.
Zanim jednak odbyło się głosowanie 
nad absolutorium, skarbnik powiatu 
ełckiego Grażyna Boroda przedstawi-
ła sprawozdanie finansowe powiatu 
ełckiego za 2016 rok oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu powiatu eł-
ckiego za 2016 rok wraz z informacją 
o stanie mienia.

Decyzja radnych powiatowych nie 
powinna dziwić, gdyż rok 2016 był 
dla powiatu ełckiego bardzo udany i, 
co najważniejsze, osiągnięto nadwyż-
kę budżetową w wysokości ponad 6,8 
mln złotych (porównując – w 2015 r. 
nadwyżka wyniosła prawie 3,8 mln 
złotych). Jest to efekt racjonalnej po-
lityki finansowej prowadzonej od lat 
przez władze powiatu.

Ubiegłoroczne dochody kształtowa-
ły się na poziomie blisko 106 mln 
złotych, natomiast wydatki wyniosły 
ponad 99 mln złotych. Najważniej-
szymi źródłami dochodu w ubiegłym 
roku były subwencje z budżetu pań-
stwa, w tym w szczególności subwen-
cja oświatowa, która wyniosła ponad 
38,5 mln złotych. Niestety kolejny rok 
z rzędu subwencja, w porównaniu 

z nakładami na prowadzenie placó-
wek edukacyjnych, okazała się nie-
wystarczająca. Cieszy jednak fakt, że 
dzięki odpowiedzialnej polityce oświa-
towej prowadzonej przez zarząd po-
wiatu nie jest ona odczuwalna przez 
uczniów i nauczycieli.
Prowadzenie ostrożnej polityki finan-
sowej powiatu ełckiego nie wyklucza 
jednak realizowania inwestycji, któ-
re są niezbędne do rozwoju powiatu. 
W ubiegłym roku na inwestycje wy-
dano ponad 6 mln złotych, z czego 
ponad 4 mln złotych przeznaczono 
na przebudowę dróg powiatowych. 
Innym ważnym zadaniem inwesty-
cyjnym samorządu powiatowego była 
rozbudowa budynków Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ełku przy ulicy Suwalskiej, która 
kosztowała blisko 1 mln złotych.

Na terenie gminy Kali-
nowo w powiecie ełckim 
niebawem rozpocznie się 
przebudowa mostu przez 
rzekę Małkiń w miejsco-
wości Makosieje.

W ramach zadania zostanie prze-
budowany most dwuprzęsłowy 
oraz dojazdy na długości ponad 
100 metrów. Modernizacja polegać 
będzie na rozbiórce elementów ist-
niejącego mostu i dojazdów, wyko-
naniu płyty żelbetowej na belkach 
stalowych i obustronnych chod-
ników, poszerzeniu istniejących 
przyczółków, wykonaniu izolacji 
poziomej i nawierzchni bitumicz-
nej o szerokości 6 metrów na mo-
ście i dojazdach, a także montażu 
barieroporęczy i wymianie porę-

czy stalowych na bariery spręży-
ste. Dzięki przebudowie zwiększy 
się nośność normatywna mostu 
z klasy C do klasy B.
Łączna wartość projektu wynie-
sie ponad milion złotych. Roboty 
w wysokości ponad 700 tys. złotych 
sfinansowane zostaną ze środków 
własnych powiatu ełckiego, a ze 
środków budżetu państwa w ra-
mach rezerwy subwencji ogólnej 
ponad 400 tys. złotych.
Na koniec września 2017 roku 
przewidziano zakończenie robót 
w ramach zadania pn. „Przebu-
dowa mostu przez rzekę Małkiń 
w miejscowości Makosieje w ciągu 
drogi powiatowej nr 1878N Sędki – 
Sypitki – Stacze — Borzymy — do 
drogi powiatowej nr 1884N w km 
8+003 wraz z dojazdami”.

PRZEBUDOWA MOSTU
W MAKOSIEJACH

Kiedy będąc w Suwałkach, zobaczy-
łem na jednym z wieżowców mu-
ral przedstawiający malarza Alfreda 
Wierusza Kowalskiego, oniemiałem 
z wrażenia. Artystyczna podobizna 
mistrza pędzla na całą boczną ścianę 
10-piętrowego kolosa zapierała dech 
w piersiach.
 Pomyślałem sobie – dlaczego w Ełku 
nie mamy podobnej atrakcji? Zdol-
nych adeptów sztuk plastycznych 
z pewnością u nas nie brakuje, co po-
twierdzają pomniejsze grafiki na ga-
rażowych murach. Taki mural może 
stać się znakiem charakterystycznym 
miasta nie gorszym niż filmik promo-
cyjny, którym chwalą się w ostatnich 

dniach pijarowcy z ełckiego ratusza.
Gdzie mógłby powstać?
 Potrzebna jest duża powierzchnia, 
widoczna z różnych zakątków i per-
spektyw. Świetnie do tego nadawał-
by się budynek starej lokomotywowni 
PKP (na zdjęciach), który widoczny 
jest z ełckiego dworca i przykuwał-
by wzrok nie gorzej niż nieistniejąca 
sygnalizacja świetlna. 

Problemem nie do przejścia jest jed-
nak to, iż jak się dowiedzieliśmy, kolos 
ten przeznaczony jest do efektowne-
go zapewne wyburzenia. Macie jakieś 
pomysły? Może wieżowce na osiedlu 
Północ II albo jakaś ściana starej ka-

mienicy przeznaczonej do remontu? 
W Białymstoku przy niepozornej ka-
mieniczce wykorzystano stojące nie-
opodal drzewo i powstał czarujący 
mural. Przedstawia on dziewczynkę 
z konewką nad drzewem, co sprawia 
wrażenie, że je podlewa. 
Wybór miejsca do tego przedsięwzię-
cia jest istotny, gdyż trzeba by było 
pozyskać przychylność właściciela lub 
zarządcy nieruchomości, równie waż-
na jest też sama treść obrazu.
 Tutaj widzimy szerokie pole do popi-
su dla kreatywności naszych Czytelni-
ków. Zgłaszajcie nam swoje pomysły, 
my wybierzemy najciekawszy i posta-
ramy się go wcielić w życie.

ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL

a.sobolewski@miasto-gazeta.pl

- Skandal! Ktoś nielegalnie 
wywozi żużel z kotłowni na 
plac koło szkoły w Nowej 
Wsi Ełckiej – zaalarmował 
nas pan Mieczysław, miesz-
kaniec gminy Ełk. - Kurz, pył, 
nie ma czym oddychać, za-
błocona droga, a przecież 
w pobliżu jest rzeka i rosną 
piękne drzewa.

Pan Mieczysław poinformował 
nas, że jadąc od strony Ełku po 
lewej stronie drogi, w pobliżu Ze-
społu Szkolno — Przedszkolne-
go w Nowej Wsi Ełckiej powstała 
hałda żużlu. - Tam jest tego ponad 
600 ton, hałda jest wysoka na pół-
tora metra – mówi pan Mieczysław 
– Ciężarówki wjeżdżają tam od 
strony Ełku i wwożą kolejne star-
ty miału. To jest jakiś spalony po-
piół, pewnie z kotłowni. Przecież to 
zagraża środowisku naturalnemu 
i zdrowiu mieszkańców!
Jedziemy we wskazane miejsce. 
Jest deszczowa pogoda, więc żad-
nego kurzu czy pyłu nie ma. Wi-
dzimy wyrównany żużlem plac na 
prywatnej posesji koło szkoły. Py-
tamy okolicznych mieszkańców, co 
o tym sądzą. Zdania są podzielone.

- Ktoś wreszcie się za to zabrał 
i zrobił z tym porządek – mówi 
pani Janusz. - Było gruzowisko i za-
rośnięte chaszczami pobojowisko, 
teraz jest ładny placyk.
- Rzeczywiście, trochę kurzu 
jest, zwłaszcza jak sypią ten żużel 
– przyznaje pani Jadwiga. - Jak 
pada deszcz, to na drodze robi się 
też błoto i widać wyjeżdżoną przez 
ciężarówki trasę. Nie jest to jednak 
aż tak bardzo dokuczliwe.
 Dzwonimy do Urzędu Gmi-
ny w Ełku, żeby się zorientować 
w sytuacji. Urzędnicy potwierdzają 
nam, że jest to działka prywatna.
- Właściciel tej działki poinformo-
wał nas, że wwozi na swoją posesję 
żużel już spłukany, o odpowiednim 
kodzie odpadu i wszystko jest zgod-
nie z literą prawa – dowiadujemy 
się w Urzędzie Gminy w Ełku. - 
My nie mamy takich uprawnień, 
żeby sprawdzać jego pozwolenia, 
to jest w gestii Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
w Olsztynie.
- Teraz urzędnicy będą odsyłać od 
Annasza do Kajfasza, a problem 
pozostanie – uważa pan Mieczy-
sław, który zgłosił nam tę spra-
wę. (sup)

MIAŁ I ŻWIR

mural?

Dlaczego w Ełku nie ma dużego muralu, który 
stałby się znakiem rozpoznawczym miasta i wy-
razem artystycznym młodego pokolenia?

G
dz

ie
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MIASTO EŁK: wokół nas społecZeństwo

Szanowni Dyrektorzy
Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi,

Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla 
każdego z Was. Okres nauki szkolnej jest czasem zdobywania wiedzy i umie-
jętności umożliwiających kształcenie na dalszych etapach edukacji. Zdobyta 

wiedza na pewno będzie przydatna w życiu i pomoże osiągnąć wyznaczony 
cel, szczególnie w tych dziedzinach, które budzą szczególne zainteresowanie. 
Mijający rok szkolny był bardzo pracowitym okresem. Wiele wyzwań i zmian, 
cennych inicjatyw oraz twórczych działań to efekt Waszej codziennej pracy. 

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Nauczycielom, 
Wychowawcom, Rodzicom i przede wszystkim Uczniom podziękować za 

rzetelność, wytrwałość, serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę 
i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.

Starosta Ełcki
Marek Chojnowski

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

W spotkaniu zorganizowanym przez 
ełckie struktury Platformy Obywatel-
skiej wzięło udział trzech posłów tej 
największej partii opozycyjnej. 

Wszyscy oni nie pozostawiali na rzą-
dzących suchej nitki, krytykując ich za 
niszczenie mechanizmów demokracji.

- Na dyskusję o fundamentalnych 
zmianach w edukacji był zaledwie 
miesiąc, zaś kilkaset ustaw i artyku-
łów zostały przegłosowane w trzy go-
dziny – podkreślała Kinga Gajewska-
-Płochocka, posłanka PO. 
- A przecież nie chodzi o samą likwi-
dację gimnazjów, ale też o zmiany 
w podstawach programowych. Zmia-
ny w edukacji wpisują się w wojnę 
z samorządami, bo to na ich barkach 
spoczywa cały proces konkretnych 
decyzji, szczególnie tych dotyczących 
zwalniania nauczycieli. Pani minister 
edukacji zarzeka się, że żadnych re-
dukcji nie będzie, tymczasem z ana-
liz arkuszy organizacyjnych wynika, 

że pracę straci co najmniej 9 tys. na-
uczycieli zatrudnionych na czas nie-
określony, a tych, którzy maja umowy 
czasowe zwalnianych będzie o wiele 
więcej.
Arkadiusz Myrcha, poseł PO, zwracał 
uwagę na kolejne niebezpieczne za-
kusy rządzących, tym razem związane 
ze zmianami ustawy o regionalnych 
izbach obrachunkowych, czyli insty-
tucjach zajmujących się kontrolą sa-
morządów oraz zmianą ordynacji 
wyborczej.
- Regionalne Izby Obrachunkowe 
mogą stać się takim młotem na nie-
wygodnych prezydentów, wójtów czy 
burmistrzów- uważa Arakdiusz Myr-
cha. - Nie mamy też pewności, czy 
pół roku przed wyborami samorzą-
dowymi będziemy znali ich reguły, 
czyli ordynację wyborczą.
 Orzeczenie Trybunału Konstytucyj-
nego nie wiąże przecież tej władzy, 
a zmiana w ordynacji może być wpro-
wadzona na dwa albo trzy miesiące 
przed dniem głosowania.

Na pytanie z sali dotyczące rozlicze-
nia obecnie rządzących po przejęciu 
władzy padła klarowna deklaracja.
- Wygramy wybory i unormujemy sy-
tuację w Trybunale Konstytucyjnym, 
prokuraturze i wymiarze sprawiedli-
wości – zapewnia Arkadiusz Myrcha.

 - Te sprawy i nieprawidłowości, 
o których teraz mówimy powrócą 
i zobaczymy jak się zachowa proku-
ratura bez politycznego już nadzoru. 
Będzie tez wniosek o Trybunał Stanu 
dla prezydenta Andrzeja Dudy.
Adam Dobkowski, szef ełckich struk-
tur PO i koordynator spotkania był 
z niego zadowolony.

- Dyskusja była bardzo owocna – 
mówi Adam Dobkowski. - Na nasze 
spotkania przychodzą nie tylko sym-
patycy opozycji, ale też obecnej wła-
dzy, którzy bronią jej i jej racji. Cieszy 
mnie, że po zderzeniu z faktami po-
trafią oni zmienić zdanie i podejście 
do sytuacji w naszym kraju.

ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL

a.sobolewski@miasto-gazeta.pl

Wygramy wybory i rozliczymy PiS!

Bojowe nastroje panowały 
podczas drugiego już spot-
kania ełckiego Klubu Oby-
watelskiego, który działa pod 
hasłem: „Czas na nową ja-
kość w życiu publicznym”. 
Krytyka zmian wprowa-
dzanych przez rządy Prawa 
i Sprawiedliwości i wizja in-
nego funkcjonowania in-
stytucji państwa były mo-
tywami przewodnimi tego 
wydarzenia.

Chcesz zmienić spo-
sób ogrzewania wę-
glowego na ekolo-
giczne źródło ciepła?

 Nic prostszego. Złóż wniosek 
o udzielenie dotacji celowej 
z budżetu powiatu ełckiego 
i czekaj na jego rozpatrzenie.
Dotacje celowe udzielane 
będą osobom fizycznym, 
które chcą zmienić istnieją-
cy system ogrzewania węglo-
wego na ekologiczny w tym: 
ogrzewanie gazowe, elektrycz-
ne, olejowe, kocioł na paliwo 
stałe typu biopaliwo, pompy 
ciepła. Dofinansowaniu pod-
legać może również podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej.
Dotacje przeznaczone będą 
na częściowe pokrycie kosz-
tów związanych z zakupem 
nowego źródła ciepła oraz 
częściowe pokrycie kosztów 
związanych z podłączeniem 
nieruchomości do sieci cie-
płowniczej według następu-
jącego podziału:
– 3 000 złotych brutto – dla 
ekologicznych źródeł ciepła
– 2 500 złotych brutto – 
w przypadku podłączenia 
nieruchomości zabudowa-
nej
– 2 000 złotych brutto – 
w przypadku podłączenia 
samodzielnego lokalu w bu-
dynku do sieci ciepłowni-
czej.
Rozpatrywanie wniosków 
oraz udzielanie dotacji na-
stąpi od początku września br.
Regulamin, wniosek oraz wy-
kaz niezbędnych dokumen-
tów znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego w Ełku. 
Szczegółowych informacji na 
temat możliwości pozyska-
nia dotacji udziela Wydział 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego 
w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, 
pokój nr 376, 379, tel. 87/621 83 
16, 87/621 83 15. 
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Gdy się jest z podobnych roczników, mieszka w niewielkim mieście i ma wspólnych znajomych, to 
o poznanie się nietrudno. Michała spotkałem jako 14-latka z błyskiem w oczach, który przy pierw-
szej rozmowie zachwycał się książkami Marka Hłasko. Co za facet! – pomyślałem, nie mając poję-
cia, kto to taki jest Marek Hłasko, tak jak teraz z innych powodów nie wiem, o czym mówią młodzi 
ludzie zachwycający się najnowszym sezonem serialu „Gra o tron”.
 Prawie trzydzieści lat minęło i spotykamy się w Ełku, w okolicach dworca PKP, żeby pogadać. 
Błysk w oczach ten sam przypomina mi się postać „Złego”, tytułowego bohatera książki Leopolda 
Tyrmanda, który zły wcale nie był, miał za to cechę charakterystyczną – jarzące się białe oczy.

Adam Sobolewski

– rozmowa z Michałem Olszewskim,
 pisarzem, publicystą, dziennikarzem, ełczaninem
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—WŁAŚNIE WRÓCIŁEM Z LIBANU.  WIESZ, JA ROZUMIEM, ŻE LUDZIE SIĘ BOJĄ, MAJĄ WĄTPLIWOŚCI. JA TEŻ MAM. 
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- „Tu miarą sukcesu jest to, ilu 
masz wrogów” - to cytat z tekstu 
rapera Chady z utworu „Na tych 
osiedlach”. Z tego, co widzę na 
twoim profilu na Facebooku, to 
wrogów masz już sporo ...

- W mediach społecznościowych jest 
wielu ludzi, którym coś w życiu nie 
wyszło i zaczynają szukać winnych. 
Znajdują – Tuska, Michnika, „Gaze-
tę Wyborczą” albo kolegę, który w niej 
pracuje. Dla wielu moich znajomych, 
z akademika, ze szkoły, z miasta, sta-
łem się wygodnym celem do bicia. 
Chłopak z małego miasta wybił się, 
znaczy — zdradził ideały. Z niektórymi 
nie rozmawiam, bo się nie da.

- Z kim?

- Nie będę rzucał nazwiskami. Jest 
taki specyficzny, głównie prawico-
wy typ umysłowości, który polega na 
tym, że daje sobie prawo do miesza-
nia wszystkich wokół z błotem, ale 
jeśli sam spotka się z ostrą reakcją 
(słowną czy pisemną) drugiej strony, 
to się obraża.

- Jak sobie dajesz radę z hejtem?

- Muszę mieć grubą skórę. Jednak 
dopóki nie przekracza pewnych gra-
nic, radzę z nim sobie nieźle. Grani-
cą jest ordynarny bluzg, wtedy koń-
czę rozmowę, bo poziom frustracji 
i agresji jest tak duży, że nie ma sen-
su dyskutować, trzeba ominąć i iść 
dalej. Mam już kilku „psychofanów”, 
którzy chyba nie potrafią beze mnie 
żyć. Język ich wyprzedza i często mó-
wią więcej o sobie niż im się wydaje. 
O swoich frustracjach, lękach, niena-
wiściach, niechęciach. Ale wszystkie te 
sarkastyczne uwagi pod moim adre-
sem, jako chłopaka, który się sprze-
dał i zamiast trzymać sztamę z do-
brymi chłopakami z małych miast, 
jest zdrajcą, cynglem, pracuje w dużej 
gazecie, przyjmuję z dobrodziejstwem 
inwentarza. To mnie nie razi ani nie 
rani, taki jest internet. Co innego, gdy 
dochodzi do wyzwisk.

- O takich sprawach jak hejt 
mówi też między innymi twoja 
najnowsza książka „#Upał”. Tra-
dycyjne pytanie do autora powie-
ści brzmi: czy jej główny bohater 
– Fej – to trochę ty?

- Pani Bovary to nie ja (śmiech). Moje 
doświadczenia dziennikarskie posłu-
żyły mi jako trampolina, z której od-
biłem się i skoczyłem na głowę nie 
wiedząc, czy w basenie jest woda. Po-
myślałem, że napiszę książkę o świe-
cie, w którym egzystuje każdy z nas, 
niezależnie od tego, czym się zajmuje. 
O świecie, który jest zalany masą in-
formacji, świecie przebodźcowanym. 
Może jest to również książka o winie 
i karze, o tym, jaką płaci się cenę za 
fajne, szybkie, kolorowe, pozbawio-
ne chwili na refleksję życie. Bohater 
płaci z to wysoką cenę.

- Wariuje …

- Nie bardzo już wiadomo, co w nim 
jest prawdą, urojeniem, czy to on na-
daje z fałszywych kont, podgrzewa 
różne historie, czy rozmawia sam ze 
sobą, czy z innymi. A może jest bo-
tem w ogóle.

- Główny bohater to Fej, a inne 
postaci przewijające się na kar-
tach „#Upału”?

- Jest stary hipis Szczapa, który wy-
syła Fejowi lajka zza grobu, jest żona 
Feja – Edit – którą bardzo kocha i nie-
ustannie zdradza, jest jego kochanka 
Grudka, która pracuje jako modera-
torka kontentu w jednym z portali 
video, więc przez jej oczy i ręce prze-
chodzi największe błoto internetowego 
świata. Są też dzieci, pełniące bardzo 
istotną role. Na pierwszym planie jest 
jednak Fej, który fajnie się bawi, ma 
jakąś misję, dobrze mu się generalnie 
żyje. Jednak w pewnym momencie 
coś go zaczyna uwierać, jakaś samo-
świadomość, którą spycha, zasypuje 
kolejnymi bodźcami, postami. Coś się 
w tym fajnym życiu zacina, zaczyna 
trochę zgrzytać.

- Napisałeś moralitet?
- Tak mówią, chociaż ja wzbraniam 
się przed taką interpretacją, ponie-
waż nie daję sobie prawa do mora-
lizowania. Ta książka nie ma jasnej 
i oczywistej puenty, jest przez kryty-
ków oskarżana o to, że nie daje na-
dziei ani odpowiedzi. Co robić, jak 
poradzić sobie ze światem, w którym 
żyjemy. Tak, nie mam recept, bo pisa-
rze nie są od tego. Mam prawo, żeby 
poprzestać na diagnozie i opisie, bez 
dawania dobrych rad.

- A globalne ocieplenie, ważne 
w „#Upale” to fejk czy prawda?

- To akurat fakt. Większość Polaków 
nie zdaje sobie sprawy z istniejących 
zależności pomiędzy rosnącą tempe-
raturą a rosnącą liczbą ludzi, którzy 
stukają do bram raju, jakim jest dla 
nich Unia Europejska. Wojna domo-
wa w Syrii zaczęła się również dlate-
go, że przez kilka lat w tym regionie 
panowała katastrofalna susza i dużo 
rolników było zmuszonych, żeby zo-
stawić ziemie i ruszyć do miast. Tam 
błąkali się bez celu i pracy. Gdy przy-
szła rewolucyjna iskra, ten wysuszony 
na wiór stos zapłonął. 
Podobnie jest z północną Afryką. 
Duża część ludzi, która płynie sta-
teczkami do Europy, to ludzie, którzy 
nie mają odwrotu – zostawiają za sobą 
ziemię wyschniętą na kamień i puste 
studnie. W „#Upale” globalne ocieple-
nie pełni rolę fundamentalną, w mie-
ście, gdzie pracuje Fej, jest potwornie 
gorąco, strugi potu płyną mu po ple-
cach, on się poci, topi, jest w żarze. 
Wydawało mi się, że to dobra meta-
fora tego, co dzieje się w jego wnętrzu.

- Rozmawiasz o uchodźcach 
i emigrantach z młodzieżą z eł-
ckich gimnazjów i licealistami. 
Jak reagują na twoje opowieści 
o tym świecie?

- Jedni są bardziej, inni mniej otwar-
ci. Właśnie wróciłem z Libanu. Wiesz, 
ja rozumiem, że ludzie się boją, mają 
wątpliwości. Ja też mam. Ale błagam, 

rozmawiajmy o faktach, a nie o fej-
kach. Próbuję więc pokazywać kilka 
podstawowych faktów. Mówię im, 
że jeśli są przekonani, że idzie na nas 
jakaś muzułmańska lawina, inwazja, 
to niech spojrzą na Liban - 4-miliono-
wy kraj wielkości województwa świę-
tokrzyskiego, który przyjął 1,5 mln 
uchodźców, tyle co cała Unia Euro-
pejska w 2015 roku.

- Jak oceniasz zdarzenia pod ke-
babem Prince w Ełku na początku 
stycznia? Trochę czasu od tego już 
minęło, kurz bojowy opadł, czy-
tałem twoje analizy i komentarze 
publikowane na bieżąco. Czy coś 
się zmieniło w twojej ocenie od 
tego czasu?

- Oceniam je jako emblematyczne 
dla tego, co dzieje się w całym na-
szym kraju. Mogło się to zdarzyć w Su-
wałkach, mogło w Olecku, Olsztynie, 
Orzyszu. Zdarzyło się w Ełku. Pytanie 
— co dalej? Wszystko na to wskazuje, 
że niestety nic. Nie nastąpiła po tym 
jakaś refleksja, nie widzę rozmowy, 
działań skierowanych do młodzieży, 
a to jest potrzebne. Z góry, chociażby 
od ludzi pokroju szefa MSWiA, płyną 
usprawiedliwienia tego typu działań, 
a nie ma nic, co usprawiedliwiać by 
mogło atmosferę linczu. Musi popły-
nąć jasny przekaz z góry – nie wolno 
takich rzeczy robić. Mógłby to powie-
dzieć szef MSWiA, mógłby powiedzieć 
prezydent Andrzej Duda, ale tego nie 
zrobią, bo nie chcą zadzierać ze swo-
im elektoratem.

- W twoich tekstach oceniających 
ełckie wydarzenia pod kebabem 
zwróciłem uwagę na pewną ideę 
z pogranicza pedagogiki społecz-
nej. Piszesz, że takim środowi-
skiem wychowawczym, receptą 
na zmianę sposobu myślenia mło-
dych ludzi mogłoby stać się zaan-
gażowanie instytucji Kościoła ...

- Tak. Ełk jest miastem diecezjalnym, 
miastem na życie którego Kościół ma 
duży wpływ. W przypadku imigrantów 

Kościół zachowuje się bardzo przy-
zwoicie – jasno deklaruje koniecz-
ność pomocy. Nie możemy przecież 
być chrześcijańskim krajem, w któ-
rym chrześcijanie nie chcą pomagać 
potrzebującym. Rola Kościoła mogła-
by być tutaj bardzo istotna. Doceniam 
gest biskupa ełckiego, który odprawił 
mszę po śmierci młodego człowieka 
pod kebabem i mówił podczas niej, 
że nie może być mowy o linczu i ze-
mście. To ważny gest, ale nie można 
na nim poprzestać.

- Dlaczego?

- Bo to wszystko może się powtórzyć, 
powrócić. Pojawi się kolejny właści-
ciel kebaba, za rok, za dwa, jak spra-
wa ucichnie, znowu będą mu pluli na 
szyby, wygrażali pięściami, zdemolu-
ją lokal, może znowu chwyci za nóż.

- Coraz więcej pojawia się też 
w naszym mieście Ukraińców. 
Czy tutaj też mogą wystąpić ja-
kieś nieporozumienia, konflikty 
i zadrażnienia?

- Ełczanie nie chcą przyjąć do wiado-
mości pewnego faktu. Takiego miano-
wicie, że w Ełku jest praca i potrzebne 
są ręce do pracy. Tyle tylko, że pienią-
dze, jakie się za tę pracę oferuje, nie są 
w stanie zaspokoić aspiracji, ambicji 
i potrzeb materialnych mieszkańców. 
Ukraińcy wypełniają taką samą lukę 
jak ta, którą my wypełniamy we Fran-
cji, Niemczech czy też Anglii. 
Jestem Ukraińcom wdzięczny za to, 
że Polska jest krajem docelowym, a nie 
krajem przystankowym w drodze do 
Niemiec. Bez nich grozi nam wizja 
miast, w którym żyją sami starsi lu-
dzie. Powinniśmy Ukraińców jak naj-
szybciej asymilować i sprawić, żeby 
tutaj zostali. 
Dodatkowo jest im do nas blisko 
mentalnie i kulturowo. Z imigranta-
mi z Pakistanu czy Afganistanu tak 
łatwo nie będzie, co nie oznacza, że 
mamy przed nimi zamykać granice 
i stawiać druty kolczaste.
Rozmawiał Adam Sobolewski



16            To prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka. Jean Baptiste Delacour miasto-gazeta.pl CzeRWieC 2017

MIASTO EŁK: wokół nas

I kochać Cię będę, aż po kres mych dni…
Wręczenie medali za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie 
odbyło się dzisiaj w Urzędzie 
Miasta Ełku. Do grona amba-
sadorów miłości 29 czerwca 
2017 r. dołączyło 12 kolejnych 
par, które wspólnie przeżyły 
co najmniej 50 lat.

 Uroczystość wręczenia meda-
li odbyła się 29 czerwca 2017 roku  
w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta Ełku.  
Włodarz miasta złożył życzenia 
w imieniu wszystkich ełczan. 
Podkreślił także, że życie i postawa 
zgromadzonych dzisiaj w Urzędzie 
Miasta par małżeńskich stanowi dla 
nas najlepszy przykład na dobre ży-
cie małżeńskie.

- W dzisiejszych czasach coraz rza-
dziej spotykane są przykłady mał-
żeństw z tak długim stażem, ponie-
waż teraz młodzi szybko biorą ślub 
i równie szybko się rozchodzą. Jeste-
ście ambasadorami miłości małżeń-
skiej – mówił na początku uroczysto-
ści prezydent, Tomasz Andrukiewicz 
gratulując Jubilatom wytrwałości 
w związku małżeńskim.
– Gratuluję dobrych genów dłu-
gowieczności, które otrzymaliście. 
Możecie brać przykład z rodziców 
i dziadków, którzy tak długo są ra-
zem – dodał włodarz Ełku zwra-
cając się do dzieci i wnuków zgro-
madzonych dzisiaj w ratuszu par 
małżeńskich.
Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przyznaje Prezydent Rzecz-

pospolitej Polskiej. Odznaczenie 
otrzymują pary z co najmniej 50-let-
nim stażem małżeńskim. W imieniu 
Prezydenta RP medale wręczył mał-
żonkom prezydent Ełku Tomasz An-
drukiewicz w towarzystwie zastępcy 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Urszuli Ejsmont.

W 2017 roku była to druga uroczy-
stość wręczenia medali za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Na wręcze-
nie medali oczekuje jeszcze 6 par 
małżeńskich.
Żeby otrzymać medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie, małżonkowie 
lub najbliżsi, powinni złożyć wniosek 
o przyznanie takiego odznaczenia 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ełku.
Źródło/FOTO /UM EŁK
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Medale zostały przyznane 
następującym parom:

1. Regina i Witold Bakłażec – 50 
rocznica
2. Ryszarda i Bohdan Doliwa – 50 
rocznica
3. Dorota Genowefa i Lech Zyg-
munt Dobrzyccy – 50 rocznica
4. Teresa i Włodzimierz Kuźmicz – 
51 rocznica
5. Halina i Piotr Mejcz – 51 rocznica
6. Alina i Sławek Mikołajczyk – 51 
rocznica
7. Stanisława Kazimiera i Józef 
Mikuccy – 54 rocznica
8. Jadwiga i Ryszard Potoccy – 50 
rocznica
9. Genowefa i Stanisław Raczyń-
scy – 50 rocznica

10. Izabella i Andrzej Stachurzew-
scy – 50 rocznica
11. Celina Barbara i Włodzimierz 
Strus – 50 rocznica
12. Aleksandra i Józef Winniccy - 
65 rocznica


