
Stare obwody szkolne wróciły do łask
Miejski samorząd na ostatniej Komisji Oświaty i Kultury przygotował projekt uchwały dotyczący dostosowania sieci i granic obwodów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Propozycja władz miasta wywołała prawdziwą burzę. Powodem były zmiany dotychczasowych obwo-
dów, co w przypadku niektórych dzieci oznaczało, że musiałyby one pokonywać długą i niebezpieczną drogę do szkoły. Niezadowoleni 
rodzice postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć o przywrócenie poprzedniego porządku. Udało się!

Miasto Ełk prowadzi dziś siedem 
szkół podstawowych, po zmianach, 
które wymusza reforma edukacji, 
szkół podstawowych będzie osiem. 
Nową podstawówką ma być Szko-
ła Podstawowa nr 1, która powsta-
nie w wyniku przekształcenia Gim-
nazjum nr 2 przy ulicy Koszykowej 
w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Uczniowie tego gimnazjum swoją 
naukę, będą kontynuować w macie-
rzystym budynku, aż do jego wyga-
szenia, czyli do końca roku szkolnego 
2019. Zmiany sieci szkół pociągnę-
ły za sobą zmiany granic obwodów. 
A to, nie spodobało się rodzicom.

„Pierwszaki”
— Mieszkam na ul. Tuwima 28, 
mam córkę w 4 klasie szkoły pod-
stawowej. Córka będzie dalej cho-
dziła do „trójki”, ale już moje dru-

gie dziecko,  które teraz zapisuję do 
pierwszej klasy, muszę zapisać do 
„czwórki”. 
To duże wyzwanie logistyczne, o za-
mieszaniu nie wspomnę – żaliła się 
naszej redakcji jedna z mam.
Z przygotowanego projektu wynika-
ło bowiem, że starsze dzieci z osiedla 
Tuwima, będą miały do pokonania 
krótszą drogę do szkoły, niż te młod-
sze, które będą chodziły do szkoły nr 
4. Pokonanie ruchliwych ulic, kilku 
przejść dla pieszych, bez sygnalizacji 
świetlnej (przejście ulicą Sikorskie-
go przy tzw. rondzie) — to wszystko 
uzasadniało obawy rodziców.

Podobny problem miałyby dzie-
ci z ulicy Sikorskiego 8 (falowca) 
i Gdańskiej. Zamiast do „trójki czy 
czwórki”, musiałyby chodzić do 
szkoły nr 9 na „Konieczki”.
 Ulica Sikorskiego, w naszej opinii 
nie jest ulicą bezpieczną, jest tzw. 
czarnym punktem na mapie zagro-
żeń. Przy tej ulicy znajdują się dwa 
duże markety i natężenie ruchu na 
tej drodze jest zbliżone do ruchu 

w centrum miasta.
 —  Moje córki uczęszczają do „szóst-
ki”, poza swoim rejonem — żali się 
inna mama. — Zgodnie z nową 
uchwałą, powinny uczęszczać do 
Szkoły Podstawowej nr 2. Nie zga-
dzam się na to! Dlaczego mam wy-
słać dzieci do szkoły, która nie cieszy 
się dobrą opinią, i której po prostu 
nie akceptuję? Konstytucja daje mi 
prawo wyboru.

Obawy rodziców podzielali 
niektórzy radni.
— Taka sama sytuacja dotknie dzie-
ci z osiedla Jeziorna, które mieszka-
ją w blokach przy kościele — mówił 
Michał Tyszkiewicz, członek komi-
sji oświaty.
 — Dzieci, które otrzymają promo-
cję do klasy siódmej, będą musiały 
uczęszczać do Szkoły Podstawowej 
nr 1, czyli aż na ulicę Koszykową, 
mijając po drodze podstawową 
„siódemkę”. Szkoły podstawowe 
pomieściłyby wszystkich uczniów, 
ale wtedy musiałby powstać system 
dwuzmianowy, a tego miasto chce 

uniknąć, i to faktycznie jest argu-
ment.
Tego samego zdania była radna 
Joanna Porucznik.
— Szkoły nie pomieszczą takiej ilości 
uczniów — mówiła Joanna Porucz-
nik, również członek komisji oświa-
ty. — Jeżeli utworzymy więcej klas 
w szkole, musimy zrezygnować z sy-
stemu jednozmianowego. Nie chce-
my, żeby te dzieci chodziły do szkoły 
np. na godzinę 11 i kończyły zajęcia 
lekcyjne po 16. Wtedy zabiera im się 
czas na tzw. zajęcia dodatkowe.

Eksperymenty edukacyjne
Przygotowanego projektu uchwa-
ły bronił zastępca prezydenta Ełku.
— Jesteśmy nieustannie w epoce 
eksperymentu edukacyjnego — 
mówił Artur Urbański. 
— Proszę zwrócić uwagę, że naj-
pierw był czas, kiedy rozpatrywano 
czy dzieci 6-letnie powinny iść do 
szkoły. Rozważne było to ze dwa lata. 
Potem rząd Platformy Obywatelskiej 
postanowił, że tylko połowa sześcio-
latków rozpocznie naukę wcześniej. 

Poszła jedna połowa, w drugim roku 
poszła druga połowa. W kolejnym 
poszły wszystkie sześciolatki, ale 
już w następnym roku nie musiały 
iść. W tej sytuacji my jako samorząd 
nie mamy możliwości sprawdzenia 
jaki model, normalnie działa, bo je-
steśmy nieustannie w epoce ciągłych 
zmian. Daje się nam mało czasu na 
przygotowanie tego wszystkiego. 
Obecny rząd nie dał się przekonać, 
aby chociaż o rok przesunąć tę re-
formę. I warto pamiętać o tym, kto 
o tym zdecydował.

 — Nowa reforma nie wymusza 
zmian w rejonizacji szkół — ripo-
stował Wojciech Kossakowski, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości. — Wraca-
my tylko do tego, co było, wracamy 
do ośmioklasowej podstawówki. Są 
samorządy, które wprowadzają re-
formę bardzo łagodnie. Konsultu-
ją to z kuratorami, wicekuratorami 
i rodzicami. Nasz samorząd robi to 
po swojemu i stąd te problemy, wy-
musza rejonizację.
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✓Próbują na 
własną rękę
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cud

✓Kiedy 
skóra 
twarzy jest
przesuszona

✓Zdrowe 
nawyki, 
czyli kontroluj 
swoje życie

✓Karol Okrasa: zdrowe posiłki 
wcale nie muszą być niesmaczne 
i brzydko wyglądać na talerzu
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JA SIĘ PYTAM©- Krzysztof Piłat
 Antidotum na wysokie ceny paliw w Ełku?

O tym, że paliwo w Ełku jest drogie, wie niemal każdy kierowca. Różnica cen paliwa kupionego np. w Olecku to oszczędność prawie 30 groszy na litrze. 
Ceny paliw w Ełku na stacjach benzynowych praktycznie są do siebie zbliżone. Coraz częściej w różnych miastach Polski, powstają miejskie stacje pa-
liw. Pozwala to na stworzenie alternatywy cenowej w stosunku do cen konkurencji — bo te byłoby po prostu tańsze. Miejskie paliwo nie tylko zasilałoby 
pojazdy spółek miejskich, ale i mieszkańców naszego powiatu. Dodatkowo skłoniłoby komercyjne stacje benzynowe do obniżenia cen. Czy zatem w Ełku 
powinna powstać miejska stacja paliwowa, która mogłaby być antidotum na wysokie ceny paliw w Ełku?

Adam Dobkowski
PLATFORMA 

OBYWATELSKA

MICHAŁ TYSZKIEWICZ
RADNY MIEJSKI

 

Niewątpliwie, gdyby istniała miej-
ska stacja benzynowa, przykłado-
wo przy MZK Sp. z o.o., byłoby to 
z korzyścią i dla budżetu nasze-
go samorządu, i dla mieszkańców 
Ełku. Już sam fakt, że miejskie pali-
wo zasilałoby pojazdy spółek miej-
skich, znacznie obniżyłoby koszty 
ich działalności. Ponadto, jeśli by-
łoby tanio na miejskiej stacji pa-
liw, siłą rzeczy cenę musieliby obni-
żyć także komercyjni sprzedawcy. 
Jednakże problemem wydaje mi 
się koszt jej budowy. Inwestycja 
we własną stację paliw to spory 
wydatek liczony w milionach zło-
tych. Ich, choć jestem przekonany, 
iż zyski, o których wspomniałem, 
wynagrodziłyby z czasem ponie-
sione koszty, to obecnie, uważam, 
że nasze miasto ma ważniejsze wy-
datki. Dlatego też pomysł zbudowa-
nia miejskiej stacji paliw to raczej 
sprawa przyszłości.

Miejska stacja paliw w Ełku była 
przedmiotem mojego wystąpie-
nia na komisji mienia komunalne-
go Rady Miasta Ełku. Wówczas to 
zasugerowałem członkom komi-
sji i władzom miasta, żeby ciągle, 
zamiast dopłacać do utrzymania 
Parku Technologicznego w Ełku, 
spróbować by zaczął on zarabiać na 
siebie. Byłoby to możliwe poprzez 
powstanie stacji paliw, której orga-

nem założycielskim byłoby miasto 
Ełk. Taka inwestycja mogłaby być 
zlokalizowana przy parku naukowo-
-technologicznym przy obwodnicy 
miejskiej i spowodowałaby obniże-
nie cen paliw, które w Ełku nie nale-
żą do najtańszych. Kilka lat temu na 
mój wniosek Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, delegatu-
ra w Bydgoszczy badała sprawę tzw. 
zmowy cenowej panującej w na-
szym mieście. Wynikiem kontroli 
było stwierdzenie, że sprzedawcy 
stosują tzw. naśladownictwo ceno-
we, a zmowy nie stwierdzono.
Rozmowa podniesiona na komi-
sji mienia komunalnego w Radzie 
Miasta Ełku była okazuje się strza-
łem w przysłowiową 10, była oży-
wiona, ale tylko z jednej strony-
-strony radnych, którzy zauważyli 
potencjał tej inwestycji, odciążenie 
budżetu miasta w związku z corocz-
nym i ciągłym niekończącym się do-
pompowywaniem finansowym do 
Parku Naukowo — Technologicz-
nego w Ełku. Drugą intencją byłoby 
wsparcie mieszkańców, bo koszt za-
kupu paliwa nie był tak wygórowa-
ny, jak obecnie — po to, by skończyć 
drenaż portfeli mieszkańców przez 
miejscowych przedsiębiorców, sto-
sujących tzw. naśladownictwo ceno-
we. Niestety, tego tematu władze 
miasta i odpowiednie merytorycz-
ne wydziały (wydział mienia komu-
nalnego i finansowy) nie pociągnę-
ły dalej, a według mnie nie trafił na 
podatny grunt. Słyszy się, że to tylko 
problemy, problemy i koszty. Jed-
nak biorąc pod uwagę to, co dzieje 
się w kraju, m.in. miasto Tarnów 
prowadzi taką stację, należałoby 
się zmierzyć z problemami i pójść 
drogą skorzystania z doświadczeń 
innych samorządów i podjąć ręka-
wicę w walce z naśladownictwem 
cenowym w Ełku.
Zawsze można powiedzieć, że nie 

jest to zadanie własne miasta — za-
wsze oraz to, że nie musimy ingero-
wać w wolny rynek. Lecz nie chodzi 
mi tu o ingerencję, a o ustabilizowa-
nie niezdrowej sytuacji.

Jako czynny uczestnik życia dro-
gowego obserwuję duże zmiany 
cen na rynku paliw. Na przestrze-
ni ostatniego półtora roku, ceny 
niektórych paliw gwałtownie pod-
skoczyły. Za litr gazu LPG w roku 
2015 płaciliśmy ok. 1,50 zł, dziś 
przeszło 2,25 zł. Jeżdżąc po woje-
wództwie, zauważyć można kolej-
ną kwestię, mianowicie ceny pa-
liw w Ełku, też różnią się od tych 
w innych miejscowościach – nie-
stety, są zazwyczaj większe. W Ełku 
działa kilka stacji paliw i zazwy-
czaj ceny na nich są podobne. Czy 
jest sens, aby powstała stacja pa-
liw np. przy Miejskim Zakładzie 
Komunikacji, która mogłaby być 
dostępna dla mieszkańców mia-
sta, a zarazem konkurencyjna dla 
stacji firmowych? Nie tak dawno 
temu stacja przyzakładowa mieś-
ciła się właśnie przy ul. Łukasiewi-
cza przy MZK. Stacja taka mogłaby 
powstać z udziałem spółek miej-
skich, które posiadają w swoich 
szeregach tabor drogowy. PWiK, 
PUK, MZK to m.in. spółki, które 
corocznie wydają na paliwo masę 
pieniędzy. Posiadanie przyzakłado-
wego punktu tankowania (otwarte-
go dla wszystkich) oznacza niższe 
ceny paliwa, gdyż zakupy dokony-
wane są w cenie hurtowej. Do tego 
dochodzi pełna informacja dla firm 
o tankowniach poszczególnych po-

jazdów (kto, kiedy, gdzie, do czego 
i ile wlał paliwa, jakie miał średnie, 
rzeczywiste zużycie, jak przebiegał 
cały proces nalewu), zmniejszenie 
nadużyć pracowniczych przy rozli-
czeniu paliwa. Oszczędności na pa-
liwie tankowanym w takiej stacji 
dochodzą do kilku procent w po-
równaniu do stacji firmowych. 
Część miast w Polsce wprowadzi-
ła takie rozwiązania. Warto było-
by przeprowadzić analizę kosztów 
i zysków, bo być może ten pomysł 
warto byłoby wprowadzić również 
i w Ełku.

W opinii powszechnej krąży in-
formacja co do istnienia prawdo-
podobieństwa zmowy cenowej na 
ełckich stacjach paliw. Tyle tylko, 
że trudno to formalnie udowodnić 
i nikt ze zmową zabronioną przez 
prawo nic nie może zrobić. War-
to jednak pomyśleć o tym, co zro-
bić, aby ceny paliw nie były w Ełku 
o kilkanaście czy kilkadziesiąt gro-
szy na litrze wyższe niż w miej-
scowościach oddalonych od nas 
o kilkanaście, czy kilkadziesiąt 
kilometrów.Jednym ze sposobów 
na tańsze paliwo byłoby utworzenie 
miejskiej stacji. Od lat temat jest 
znany, ale w tej kadencji rady po-
wraca co chwilę, więc przyjrzymy 
mu się dokładniej na najbliższym 
posiedzeniu komisji mienia ko-
munalnego. Uważam, że taka sta-
cja mogłaby być prowadzona przez 
jedną z ełckich spółek. Mamy miej-
skie tereny zlokalizowane przy ob-
wodnicy, co już jest wartością samą 
w sobie. Myślę tu o terenie Parku 
Naukowo-Technologicznego i po-

wiązaniu działalności tej instytu-
cji z dystrybucją paliw. Innowacji 
można przecież szukać i w tym sek-
torze gospodarki.
Jestem przekonany, że uruchomie-
nie takiej miejskiej stacji da spore 
oszczędności nie tylko mieszkań-
com, ale także w budżecie miasta 
– przecież jest ogromne zapotrze-
bowanie na tankowanie pojazdów 
Urzędu Miasta i jednostek podle-
głych, np. Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych.

Stacja benzynowa miejska powstać 
powinna. Kilkanaście lat temu, pró-
bowałem w radzie miasta przefor-
sować ten temat. Wtedy jednak nie 
znalazł on zwolenników.  W tej ka-
dencji pojawiła się szansa, ponieważ 
pomysł podoba się co najmniej kil-
ku radnym. Urząd Ochrony Konsu-
mentów potwierdził, że w Ełku jest 
tzw. naśladownictwo cenowe. Więc 
warto byłoby to  naśladownictwo  na 
stacjach benzynowych rozbić. Taka  
miejska stacja mogłaby nam w tym 
bardzo pomóc.Tego typu ekspery-
menty w Polsce już się dzieją. I to 
z dobrym skutkiem. Istnienie takiej 
stacji mogłoby też, mocno obniżyć 
koszty funkcjonowania wszystkich 
jednostek samorządowych. Mamy 
kilka spółek, kilkanaście jednostek 
samorządowych takich jak ECK, 
MOSIR itp., które mogłyby tam ku-
pować paliwo i tym samym obniżyć 
koszty swojej działalności.  Skorzy-
staliby też na tym mieszkańcy na-
szego miasta. Jest to ruch dobry.  
A nawet niezbędny. Trzeba będzie 
to jak najszybciej wprowadzić.

ROBERT KLIMOWICZ
RADNY MIEJSKI

DARIUSZ DRACEWICZ
RADNY MIEJSKI 
ŁACZY NAS EŁK
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MIASTO EŁK: pod napięciem

Głośny w ostatnim czasie temat roz-
woju sektora elektromobilności 
w Polsce poruszony został na ostat-
niej sesji Rady Miasta Ełku. Radny 
Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę 
na to, że Ministerstwo Rozwoju, Pol-

ski Fundusz Rozwoju, jak również 
Związek Miast Polskich wystąpiły 
z inicjatywą zachęcającą władze 
miast i gmin do współpracy na rzecz 
tworzenia warunków do rozwoju 
elektromobilności. Zasugerował jed-

nocześnie, że samorząd ełcki powi-
nien zainteresować się tym tematem.
— Szczególną uwagę zwracają w tej 
zachęcie na rozwój zeroemisyjnego 
publicznego transportu zbiorowego 
— mówił Michał Tyszkiewicz. 
—W Polsce Plan Rozwoju Elektro-
mobilności zakłada osiągnięcie mi-
liona aut elektrycznych do 2025 r. 
Do tego czasu ma powstać też silny 
przemysł autobusów elektrycznych. 
Obecnie po Polsce jeździ tylko 31 e-
-busów po ulicach 5 polskich miast: 
Warszawy (20 autobusów elektrycz-
nych), Krakowa (6), Inowrocławia, 
Jaworzna (2) oraz Lublina (1). Zgod-
nie z planami polskich samorządów 
za pięć lat, po ulicach polskich miast 

i gmin będzie jeździć ok. tysiąca au-
tobusów z napędem elektrycznym. 
Już teraz sygnatariusze porozumie-
nia zadeklarowali chęć zakupu w su-
mie 780 autobusów elektrycznych. 
Trochę byłem rozczarowany, że nie 
widziałem na tej mapie Ełku.
W odpowiedzi na pytanie radnego 
prezydent Tomasz Andrukiewicz, za-
pewnił, że projekt ministerstwa jest 
mu znany.
— Autobus elektryczny kosztuje 2,5 
mln, hybryda 1,5 mln — wyliczał To-
masz Andrukiewicz. — Zakup auto-
busu elektrycznego wiąże się z bu-
dową stacji ładowania. Ważną 
informacją, o czym mówi się tylko 
w kuluarach, jest to, że co 5 lat w au-

tobusie elektrycznym należy wymie-
nić (pewną) część, która stanowi 40 
procent jego wartości. Czyli, co 5 lat 
trzeba łożyć milion złotych. Jest to 
ciekawy pomysł, ale na pewno nie 
będziemy deklarowali zakupu auto-
busów elektrycznych. W najbliższym 
czasie zakupimy natomiast 2 lub 3 
hybrydy. Elektromobilność będzie-
my realizowali w innym zakresie.
Prezydent dodał, że Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej planuje zrealizo-
wać kilka pilotażowych programów 
na rzecz ochrony środowiska, który-
mi ełcki samorząd jest zaintereso-
wany. Chodzi m.in. o zakup pojaz-
dów dla straży miejskiej. Czar

IRENEUSZ DZIENISIEWICZ
RADNY MIEJSKI

ŁĄCZY NA EŁK

Autobusów elektrycznych
u nas nie będzie?
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MIASTO EŁK: pod napięciem: międZY nami SpoŁecZeŃSTWo

 Nie będziemy segregować śmieci od lipca?
Od lipca w całym kraju zaczną obowiązywać ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych. Śmieci bę-
dziemy wrzucać do min. czterech kolorowych pojemników: szkło do zielonego, papier do niebieskiego, metale 
i tworzywa sztuczne do żółtego oraz odpady biodegradowalne do brązowego. 
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Tak wygląda teoria. Gorzej — jak 
się okazuje — będzie z praktyką. 
Samorządy, już szukają sposobu 
na przedłużenie terminu wprowa-
dzenia w życie nowych przepisów.

Na dostosowanie się do nowych 
przepisów, samorządy będą miały 
pięć lat, czyli do 30 czerwca 2022 
r. „Stare” zasady segregacji będą 
obowiązywały tylko do końca trwa-
nia umów z firmami odbierającymi 
śmieci, nie dłużej jednak niż do 30 
czerwca 2021 r. Oznacza to, że te sa-
morządy, które zawarły umowy na 
okres do 31 grudnia 2017 r., ogła-
szając nowy przetarg, będą musiały 
uwzględnić w nim nowe zasady se-
gregacji. Jeśli jednak przetarg ogło-
szony zostanie przed 1 lipca?

Samorządy się nie spieszą?
Nasze obawy co do tego, że niektóre 
samorządy będą próbowały wydłu-
żyć termin wprowadzenia w życie 
nowych zasad segregacji, po części 
potwierdziły się. Z informacji, któ-
re udało się nam pozyskać, wynika, 
że niektóre samorządy, skorzysta-
ją z furtki, jaką otwierają przepisy 
przejściowe zawarte w rozporządze-
niu. Urząd Miasta w Ełku już przy-
gotowuje się do ogłoszenia nowego 
przetargu na „starych” zasadach.

— W najbliższym czasie ukaże się 
ogłoszenie o przetargu na odbiór od-
padów komunalnych z terenu mia-
sta — informuje Andrzej Semeń-
czyk, naczelnik Wydziału Mienia 
Komunalnego w urzędzie miasta.
Zgodnie z istotnymi warunkami 
specyfikacji przetargowej odbiór 
odpadów odbywał się będzie z po-
sesji zamieszkałych i niezamieszka-
łych / usługi/.
Wymagany specyfikacją odbiór 
z posesji niezamieszkałych ma odby-
wać się od 1 lipca 2017 r. a zamiesz-
kałych od stycznia 2018 r. i trwać do 
31.05.2020 r.
System gromadzenia odpadów nie 
ulega zmianie i będzie obowiązywał 
do momentu dostosowania przez 
gminę nowych zasad zgodnie z wy-
tycznymi ministra środowiska. 
Wprowadzenie gwałtowne nowych 
zmian spowodowałoby znaczny 
wzrost opłat za odbiór odpadów, 
a jednocześnie wywołałby poważne 
utrudnienia w lokalizacji 5 pojem-
ników na każdą frakcję. Obecnie 
już występują problemy ustawia-
nia kontenerów na posesjach wie-
lorodzinnych w zwartej zabudowie 
i powstawanie konfliktów pomiędzy 
wspólnotami, choć obecnie sytua-
cja się unormowała. System odbioru 
i gromadzenia oraz zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych funkcjo-
nuje sprawnie a poziom odzysku 
selektywnego, osiągnął wytyczne 
prawa unijnego — czytamy w dal-
szej części odpowiedzi.

Zdaniem Wiesława Rusaka także 
Urząd Gminy Ełk prawdopodobnie 
będzie chciał „problem” rozwiązać 

w podobny sposób.
— Słyszałem, ale nie wiem, czy 
jest to prawda, że wójt chce omi-
nąć nowe przepisy, w taki sposób, 
że przedłuży rozstrzygnięcie obo-
wiązującego przetargu na 3 lata — 
mówi Wiesław Rusak, mieszkaniec 
gminy Ełk. 
 —  Jest podobno taka możliwość. 
Rozmawiałem z kolei z pracowni-
kiem Departamentu Gospodarki 
Odpadami w Ministerstwie Ochro-
ny Środowiska i nie ma według nich 
takiej możliwości, aby ogłosić przed 
1 lipca przetarg na okres od 1 stycz-
nia 2018 r. do końca 2021 r., na „sta-
rych” zasadach. Jest to niezgodne 
z prawem! Jeżeli jakikolwiek samo-
rząd to zrobi, to moim zdaniem, kto-
kolwiek zaskarży taką uchwałę, wy-
gra! Najprawdopodobniej napiszę 
petycję do ministra w tej sprawie. 
Zapytam, co zamierza zrobić rząd, 
żeby uniemożliwić niektórym gmi-
nom obejście prawa.

„Segregacja, to obecnie, 
utopia”
Zarządcy nieruchomości, z który-
mi udało się nam porozmawiać, do 
kwestii tego, czy uda się wprowa-
dzić nowe zapisy, podchodzą scep-
tycznie.
— Nasi mieszkańcy nie bardzo chcą 
tej segregacji, bo jest ona uciążliwa 
— mówi Marianna Dmochowska 
z Zespołu Zarządców Nieruchomo-
ści WAM Sp. z o.o. w Ełku. —Bę-
dziemy ich do tego przekonywać. 
Mamy „pod sobą” 32 wspólnoty. 
Na spotkaniach poszczególnych 
wspólnot już na ten temat rozma-
wiamy. Jeżeli chodzi o nowe pojem-
niki, to w tej chwili je dzierżawimy 
od KOMY albo PUK-u, zależy gdzie 
mamy rejon. Część wspólnot być 
może zakupi własne. Czekamy na 
to rozporządzenie i wtedy będzie-
my podejmować decyzje.
— Ogłoszone nowe uchwały Rady 
Miasta Ełku, które wchodzą w ży-
cie i one są aktem wykonalnym. Co 
będzie dalej, nie potrafię odpowie-

dzieć, bo to nie jest w mojej gestii 
— mówi Krzysztof Malinowski, pre-
zes spółki „Administrator” w Ełku. 
—  Jesteśmy tylko wykonawcą de-
cyzji, które nie są w naszych rękach, 
jako zarządców nieruchomości. 
Na wszystkich nieruchomościach, 
którymi zarządzamy, jest podjęta 
uchwała, że właściciele nie segregu-
ją śmieci, bo to aktualnie utopia... 
Najpierw trzeba ludzi wyedukować 
na temat tego, w jaki sposób ma to 
być robione, a dopiero później wpro-
wadzać elementy dotyczące nowego 
systemu.

Nie będzie miejsca
na kontenery
Zarządcy nieruchomości zauważyli, 
że przy wdrażaniu przepisów zarzą-
dzenia ministra środowiska, mogą 
wystąpić problemy logistyczne.
— Ełk jest miastem zwartym, miej-
sca jest mało — mówi Krzysztof Ma-
linowski. - Trzeba się zastanowić, jak 
pomieścić te wszystkie kontenery. 
Bo jeśli do każdej nieruchomości ma 
być np. 5 kontenerów? Przykładowo 
kwartał ulic W. Polskiego, A. Krajo-
wej, J. Słowackiego. Tam jest sporo 
budynków w zabudowie szeregowej, 
no i gdzie to postawić? Budynki W. 
Polskiego 14,18, 20, 22 i 24 to już 
jest 25 kontenerów.

Kto straci, kto zyska?
Wobec całego galimatiasu, jaki 
wywołało rozporządzenie ministra 
środowiska, jedynym „rozsądnym” 
rozwiązaniem wydawać, by się mo-
gło przesunięcie terminu wdrożenia 
nowych przepisów. Samorządy będą 
wówczas miały czas na opracowanie 
całego systemu gospodarowania od-
padami i przygotowanie społeczeń-
stwa na nadchodzące zmiany. Czy to 
jednak dobry krok?
Celem wprowadzenia ujednolico-
nych zasad segregacji, było osiąg-
nięcie wyższego poziomu recyklin-
gu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych oraz szkła. Towar lep-

szej jakości jest droższy, a to ozna-
cza, że z jego sprzedaży Zakład Unie-
szkodliwiania Odpadów uzyskałby 
większy dochód. Przyjęcie odpadów 
posegregowanych jest zatem ko-
rzystniejsze niż przyjęcie odpadów 
zmieszanych. Co za tym idzie? Jak 
twierdzi Edward Palczewski, prezes 
spółki PGO "Eko-Mazury" - koszty 
opłat za śmieci mogą się zmniejszyć. 
A to już korzyść dla mieszkańca!
— Ilość odpadów wytwarzanych 
przez nasze 12 gmin rośnie z roku 
na rok — mówi Edward Palczewski. 
—  W 2016 r. przyjęliśmy blisko 3 
tys. ton odpadów więcej niż w roku 
2015. I ta zwyżka jest powtarzalna, 
poczynając od roku 2012 do 2016. 
Stawka za zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych zmieszanych wy-
nosi w tej chwili 270 zł za tonę. Jest 
to najniższa stawka w naszym woje-
wództwie i jedna z niższych w kraju. 
Oczywiście, biorąc pod uwagę po-
ziom technologii, bo co innego, kie-
dy ktoś ma jakieś tam składowisko 
i małą linię technologiczną, która 
tak naprawdę nie spełnia wymogów, 
a co innego zakład z zaawansowaną 
technologią. Wiadomo, że wprowa-
dzenie tego rozporządzenia podroży 
ogólne koszty gospodarki odpadami, 
to nie podlega dyskusji. Jeżeli po-
droży koszty, to kto za to zapłaci? 
Zapłacą mieszkańcy. Taka jest ko-
lej rzeczy. Nam jest obojętne, czy 
przyjmiemy odpady komunalne 
zmieszane, czy zebrane selektyw-
nie. W naszej pracy tak naprawdę 
nic się nie zmieni. Nasza linia tech-
nologiczna jest tak przygotowana, 
że mamy możliwość zmiany spo-
sobu jej uruchamiania. Jeżeli dziś 
przyjmujemy odpady zmieszane, 
to przechodzą one przez całą linię, 
gdzie oddzielana jest frakcja biode-
gradowalna od frakcji materiałowej. 
W przypadku odpadów selektywnie 
zebranych, mamy możliwość usta-
wienia linii w taki sposób, że nie 
będzie ona w całości pracowała. Co 
to znaczy? Mamy możliwość bezpo-
średniego skierowania jej krótkim 

odcinkiem do kompostowni. Na 
pewno surowce wtórne uzyskane 
przy selektywnej zbiórce odpadów 
będą dużo lepszej jakości. To jest 
plus tego rozporządzenia. Za su-
rowce wtórne dużo lepszej jakości 
można uzyskać wyższą cenę przy ich 
sprzedaży. W roku 2016 sprzedali-
śmy surowce wtórne na kwotę blisko 
1,5 mln zł. Zakładając teoretycznie, 
że po wprowadzeniu w życie tego 
rozporządzenia, zyskamy dochód 
z tytułu sprzedaży surowców wtór-
nych rzędu, powiedzmy 2-2,5 mln, 
to wtedy mamy pewną nadwyżkę, 
którą możemy w ten sposób skon-
sumować, że obniżymy koszty zago-
spodarowania odpadów komunal-
nych, które będą do nas przywożone.

Przed gminami dużo pracy
Nie ulega wątpliwości, że w związ-
ku z wprowadzeniem nowych prze-
pisów, samorządy będą miały „pełne 
ręce roboty". Przygotowanie prze-
targów, opracowanie harmonogra-
mu odbioru odpadów, zakup po-
jemników na śmieci — to wszystko 
zajmie trochę czasu. Jednakże praw-
dziwym wyzwaniem będzie przeko-
nanie mieszkańców, do tego, żeby 
chcieli segregować odpady.
—  Jeśli gminy próbują przesunąć 
to w czasie, wcale się nie dziwię, 
a rozporządzenie same wskazuje 
jakąś taką drogę wyjścia z tej sytu-
acji — mówi Edward Palczewski. 
—  Dłuższy termin wprowadzenia 
w życie rozporządzenia, da możli-
wość edukacji mieszkańców, wy-
posażenia nieruchomości w większą 
ilość pojemników. Będzie to pozy-
tywnie oddziaływało na możliwość 
wypełniania przepisów tego rozpo-
rządzenia później. Ważne, by w tym 
wszystkim nie przeholować. Pamię-
tajmy, że Polska zobowiązała się, że 
do końca 2020 roku, przynajmniej 
50 procent odpadów, takich jak pa-
pier, szkło, metal itd. poddać recy-
klingowi. Niewywiązanie się z tego 
zobowiązania może skutkować wie-
lomilionowymi karami.
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Jesteśmy od dawna przygotowani do segregacji odpadów - mówi Edward Palczewski, prezes spółki PGO "Eko-Mazury" 
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Po styczniowych zamieszkach 
w Ełku pod barem „Prince Kebab” 
wizerunek naszego miasta bardzo 
ucierpiał. Przez kilka dni przez prasę 
i media elektroniczne przetoczyła się 
lawina relacji, komentarzy i analiz, 
w których ełczanie jawili się jako 
rasiści. Redaktor jednego z ogólno-
polskich dzienników nazwał nawet 
Ełk miastem, w którym „buzują 
nacjonalistyczne emocje, dochodzi 
do przemocy na tle rasowym”. 
Sprawa wciąż budzi emocje i kontro-
wersje. Podejmowane są działania, 
żeby ten niekorzystny trend odwró-
cić. Działania edukacyjne.   Dzięki 
inicjatywie nauczycielek z Przed-
szkola „Światełko” odbyły się w tej 
placówce zajęcia i warsztaty, które 
miały na celu wszczepienie dzieciom 
szacunku i akceptacji dla innych kul-
tur, narodowości, dla ludzi o innym 
kolorze skóry.
 To chyba dobry kierunek – otwarcie 
się na innych w złożonym świecie 
gospodarki globalnej, sieci wzajem-
nych powiązań i zależności. 
Warto pamiętać, że Ełk od zawsze był 
miejscem granicznym, przestrzenią, 
w której stykały się i mieszały jak 
w tyglu różne pierwiastki etniczne. 
Jaćwingowie, Litwini, Niemcy z róż-
nych zakątków tego bardzo przecież 
w średniowieczu zróżnicowanego 
kraju, Mazowszanie, zwani Mazura-
mi (stąd nazwa krainy — Mazury), 
Polacy, Rosjanie, Cyganie i Żydzi.
 Po tych ostatnich niewiele śladów 
pozostało. Jednym z nich jest 
górka na Placu Jana Pawła II znana 
w materiałach źródłowych jako 
Jerusalemberg (Góra Jerozolimska). 
     Nazwa ta jest nieprzypadkowa 
i wskazuje, że miejsce to jest związane 
z judaizmem.   Według starych map 
w jej pobliżu był cmentarz, zniszczo-

ny w czasie burzliwych czasów na-
rodowego socjalizmu w III Rzeszy. 
  Co ciekawe, teren ten prawnie 
należy już do Związku Gmin Wy-
znaniowych Żydowskich w RP.
— Sprawa cmentarza żydowskiego 
przy ulicy Kilińskiego w Ełku przed 
Komisją Regulacyjną została za-
kończona na podstawie orzeczenia 
z 2010 r. — poinformował nas Adam 
Pindor z Fundacji Ochrony Dziedzi-
ctwa Żydowskiego. - Na podstawie 
przedmiotowego orzeczenia Związek 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w RP stał się właścicielem działki 
ewidencyjnej nr 3055/1 o powierzch-
ni 1714 metrów kwadratowych.
 Dopytywaliśmy, czy  Związek uznaje 
sprawę roszczeń majątkowych w tym 
miejscu za zakończoną.
 — Tak, więcej roszczeń nie mamy.
 Sprawa została zweryfikowana 
na podstawie dokumentów oraz 
specjalnej komisji, która badała ją 
na miejscu – dodaje Adam Pindor.
 Nam nasunął się jednak jeszcze 
jeden wątek tej sprawy. Proszę sobie 
wyobrazić, że w jednym z ogólnopol-
skich dzienników ukazuje się wstrzą-
sający artykuł, z którego wynika, że 
ełczanie nie dość, że nienawidzą Ara-
bów, to są też antysemitami. Gdyby 
to był tabloid, początek tekstu móg-
łby brzmieć tak: „Skandal! Groby 
bezczeszczone przez tłuszczę, która 
za nic ma spokój zmarłych. Dzieci 
jeżdżą na sankach po trupach przy 
akceptacji rodziców”. Gdyby gazetą 
był dziennik opiniotwórczy, wpro-
wadzenie w temat brzmiałoby trochę 
inaczej: „W diecezjalnym Ełku, na 
placu upamiętniającym Wielkiego 
Polaka miejscowi profanują miejsce 
wiecznego spoczynku wyznawców 
judaizmu. Władze miasta nie widzą 
żadnego problemu”.
 Postanowiliśmy uprzedzić poja-
wienie się takich artykułów i za-
pytać samych zainteresowanych, 
czyli organizacje żydowskie, jak 
spoglądają na tę delikatną sytuację. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, iż 

sami zainteresowaniu uważają, iż 
zjeżdżanie na sankach z tej górki jest 
lepsze, niż np.: spożywanie w tym 
miejscu alkoholu.
 Nic nie wskazuje na to, że będą 
tam w najbliższej przyszłości pro-
wadzone jakieś prace polegające na 
upamiętnieniu tego miejsca.
— Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego nie planuje w najbliż-
szym czasie żadnych prac na terenie 
starego cmentarza żydowskiego 
w Ełku — powiedział nam Adam 
Pindor.
Z kolei Tomasz Andrukiewicz, pre-
zydent Ełku, zapewnia, że wkrótce 
powstaną tam tablice, które mają 
informować o historii tego miejsca.
— Będą to tablice podobne do tych, 
jakie stoją, chociażby w  Parku So-
lidarności, gdzie również informu-
jemy miejscowych i turystów o tym, 
co się w danym miejscu przed laty 
znajdowało — mówi Tomasz An-

drukiewicz.  — Treść tych napisów 
w porozumieniu z nami przygoto-
wuje Muzeum Historyczne w Ełku.
Wygląda więc na to, że górka przy 
pomniku Jana Pawła II dalej będzie 
służyła najmłodszym ełczanom do 
zimowych harców na sankach i de-
skach. Tym bardziej że jej zawartość, 
wcale nie jest pewna. Miejska legen-
da głosi wprawdzie, że pochowani 
w niej są ludzie, ale …
  — Przy cmentarzach żydowskich 
były zwykle miejsca zapasowe na 
grzebanie zmarłych i żeby mieć 
pewność, czy Jerusalemberg w Ełku 
służyła takim celom, czy też kryje 
jednak w sobie szczątki ludzkie, 
potrzebne są badania georadarowe 
— wyjaśnia Adam Pindor.  - Badania 
archeologiczne nie wchodzą tutaj 
w rachubę, gdyż wyklucza je religia 
żydowska.
Adam Sobolewski
Pierwsze wzmianki o Żydach w Ełku 

dotyczą kupców żydowskich, którzy 
pojawili się tutaj już w XV w. Żydzi 
w mieście zaczęli osiedlać się jednak 
dopiero na początku XVIII w. 
Wcześniej pojawiali się na organizo-
wanych w mieście jarmarkach. 
W 1713 r. w mieście mieszkało 29 
Żydów. Ich liczba stale wzrastała. 
Dostępne źródła podają następujące 
dane o liczbie żydowskich mieszkań-
ców Ełku: 1845: 90, 1852: 118, 1878: 
ok. 300, 1907: 181, 1910: 156, 1913: 
162, 1925: 167, 1933: 137 Żydów.
Ełcka gmina żydowska zaczęła roz-
rastać się dopiero po edykcie eman-
cypacyjnym z 11 marca 1812 r., któ-
ry przyznawał Żydom obywatelstwo 
pruskie. […] Ełczanie żydowskiego 
pochodzenia trudnili się przede 
wszystkim kupiectwem i spedycją.
Źródło: Michał Olszewski, Rafał Żyty-

niec, Ełk. Spacerownik po mieście nie-
zwykłym, Muzeum Historyczne w Ełku, 
2012 r., strona 41

Ełk upamiętni Jerusalemberg?
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Fot. Jerusalemberg w Ełku to jeden z ostatnich materialnych śladów obecności w naszym mieście wyznaw-
ców judaizmu.

Jakie tajemnice kryje górka na Placu Jana Pawła II, która zimą służy dzieciom do zjeżdżania na sankach? 
Czy w jej wnętrzu pochowani są ludzie? Jeśli tak, to czy ełczanie profanują to miejsce?
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Rodzice w akcji

Na reakcję rodziców, niezadowolo-
nych z projektu uchwały dotyczącej 
dostosowania sieci i granic obwo-
dów szkół podstawowych i gimna-
zjów, długo nie trzeba było czekać. 
W poniedziałek (dzień przed tym, 
jak wspomniany projekt miał tra-
fić na obrady Rady Miasta Ełku) 
w dwóch ełckich szkołach zorgani-
zowane zostały spotkania rodziców 
z władzami Ełku. Najpierw w Szko-
le Podstawowej nr 4, następnie 
w Szkole Podstawowej nr 2. 
Na potkaniach obecni byli też po-
seł Wojciech Kossakowski oraz 
warmińsko-mazurski wicekurator 
oświaty — Wojciech Cybulski.

 Rodzice uczniów klas szóstych 
z „czwórki” apelowali do władz, aby 
umożliwiły ich pociechom konty-
nuowanie nauki w tej samej szko-

le, w klasie siódmej i ósmej. O to 
samo prosili rodzice uczniów, któ-
rzy podejmą naukę w klasie pierw-
szej, z „dwójki".
— Nasze 7-letnie dzieci będą musia-
ły pokonywać długą i niebezpiecz-
ną drogę do Szkoły Podstawowej 
nr 6, gdzie teraz mają szkołę prak-
tycznie „pod nosem” - mówił jeden 
z rodziców. 

— Starsze rodzeństwo uczy się 
w „dwójce”, nie rozdzielajcie dzieci.

Po licznych naciskach i długich roz-
mowach włodarze obiecali jeszcze 
raz pochylić się nad projektem. 
Ostatecznie, podjęta została de-
cyzja, że szóstoklasiści będą kon-
tynuowali naukę (aż do klasy ós-
mej) w macierzystych szkołach, 
a tylko dzieci, które dopiero rozpo-
czną naukę, pójdą do nowych ob-
wodów. W przypadku rodzeństw 

decyzję o przyjęciu pierwszoklasi-
sty do szkoły, poza obwodem, bę-
dzie podejmował dyrektor placów-
ki. Wyjątek będą stanowiły: Szkoła 
Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawo-
wa Sportowa nr 6, której nie obej-
mie rejonizacja, przy czym, do tej 
drugiej mają być kierowane dzieci 
z gmin wiejskich, zainteresowane 
nauką w Ełku.
Jedynie dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5, będą musiały dokoń-
czyć naukę na ul. Koszykowej, gdyż, 
jak zaznaczył prezydent Urbański, 
w przypadku tej jednej placówki nie 
ma technicznie możliwości, na po-
mieszczenie w małym budynku od-
działów klas siódmych i ósmych.
Poprawiony projekt uchwały doty-
czący dostosowania sieci i granic ob-
wodów szkół podstawowych i gim-
nazjów został przyjęty, większością 
głosów, na sesji Rady Miasta Ełku, 
28 lutego.

Stare obwody szkolne wróciły do łask

Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku



✓Próbują na 
własną rękę
i czekają na 
cud

✓Kiedy 
skóra 
twarzy jest
przesuszona

✓Zdrowe 
nawyki, 
czyli kontroluj 
swoje życie

✓Karol Okrasa: zdrowe posiłki 
wcale nie muszą być niesmaczne 
i brzydko wyglądać na talerzu

✓Jak przeciwdziałać 
wypadaniu włosów?



✓STWÓRZ NAWYK
Zaczynasz dzień od kawy albo co 
gorsza od papierosa? I nie wyobra-
żasz sobie, że mogłoby być inaczej? 
Nawyki i rutyna są nieodłącznym 
elementem naszego życia. Co wię-
cej, z części z nich nie zdajesz sobie 
w ogóle sprawy, wkradają się w two-
je życie niezauważalnie, a czynności 
z nimi związane wykonujesz automa-
tycznie. Tak dzieje się szczególnie 
wtedy, gdy obecne w twoim życiu 
nawyki wiążą się z czymś przyjem-
nym, jak kieliszek wina do kolacji czy 
kawałek czekolady po obiedzie. I do 
takich przyjemności absolutnie masz 
prawo. Ale dlaczego nie powalczyć 
o to, by słabości zastąpić mądrymi 
wyborami? To właśnie one pozwolą 
pożegnać się z tymi nawykami, które 
zwyczajnie ci szkodzą. Nawet się nie 
spostrzeżesz, gdy zamiast papiero-
sem rozpoczniesz dzień wodą z cy-
tryną. Najważniejsze to być ze sobą 
szczerym w odpowiedzi na pytanie, 
co chcesz osiągnąć i jak pragniesz 
zmienić swoje życie. Potem wystar-
czy postawić sobie konkretny, ale też 
realny cel, który będziesz chciał i był 
w stanie zrealizować. Wtedy łatwiej 
będzie ci „zaprzyjaźnić” się z nowy-
mi, zdrowymi nawykami.

✓KARM CIAŁO
Jesteś tym co jesz. To niby banał, ale 
prawdziwy. Jak wynika z raportu Na-
tionale-Nederlanden „Miej serce do 
zdrowia” niezdrowa dieta oraz nad-
mierne spożywanie alkoholu (powy-
żej 40 g czystego alkoholu dziennie 
przez kobiety i powyżej 60 g przez 
mężczyzn) są przyczynami około 40 
proc. nowotworów złośliwych. Dlate-
go zacznij myśleć, czego codziennie 
dostarczasz, a może raczej czego nie 
dostarczasz swojemu organizmowi. 
Czytaj etykiety produktów, które 
kupujesz. Jeżeli ich skład jest dłuż-
szy niż dwie czy trzy linijki, omijaj 
je szerokim łukiem. Staraj się, by 
w każdym twoim posiłku znalazło 
się jakieś warzywo. Zaprzyjaźnij się 
z owocami, kaszami, a pożegnaj się ze 
smażeniem w głębokim tłuszczu. Je-
dzenie może być równie smaczne, je-
żeli przygotujesz je w piekarniku lub 
na parze. I przede wszystkim najważ-
niejsze - jedz regularnie. To pozwoli 
utrzymać ci nie tylko dobrą kondycję, 

ale też pozbyć się nadprogramowych 
kilogramów. W zdrowym odżywia-
niu chodzi o ograniczenie kalorii, 
tłuszczów zwierzęcych, zwiększenie 
tłuszczów roślinnych, ryb, warzyw, 
owoców i pełnoziarnistego pieczywa.
 Wyrzeczenia? Po paru tygodniach, 
gdy poczujesz się lepiej, nie będziesz 
mógł się nadziwić, jak wcześniej mo-
głeś żywić się śmieciowym jedzeniem.  

✓RUSZ SIĘ
Badania przeprowadzone w Danii 
i Wielkiej Brytanii pokazują, że re-
gularna i umiarkowana aktywność 
fizyczna może wydłużyć życie czło-
wieka o 3-5 lat. 
Dlatego od wysiłku fizycznego warto 
się uzależnić. Codzienna porcja ćwi-
czeń może się przerodzić w nawyk, 
z którego trudno będzie ci zrezyg-
nować.
Mniejsze znaczenie ma to, czy to 
będzie bieganie, rower, joga, pilates, 
fitness czy tak modny ostatnio cross 
fit. Ważne jest, by aktywność fizycz-
ną odpowiednio dobrać do swojego 
temperamentu i by wykonywać ją 
regularnie. Zapełnione siłownie 
po Sylwestrze, które pustoszeją już 
w okolicach marca są najlepszym 
przykładem na to, jak słomiany bywa 
nasz zapał. Dlatego na początku le-
piej wprowadzać ruch małymi krocz-
kami, szczególnie wtedy, gdy jedyną 
aktywnością, którą do tej pory po-
dejmowałeś było wstanie z kanapy, 
by odebrać zamówioną pizzę. Pamię-
taj, że regularna aktywność fizyczna 
zmniejsza o połowę ryzyko rozwoju 
raka okrężnicy, raka piersi, raka trzo-
nu macicy i prostaty, a wzrost ilości 
czasu spędzanego w pozycji siedzącej 
o dwie godziny dziennie jest w spo-
sób istotny powiązany ze wzrostem 
ryzyka zachorowania na raka jelita 
grubego (o 8 proc.) oraz raka błony 
śluzowej macicy (o 10 proc.). Żadną 
wymówką nie jest w tym względzie 
brak czasu ani pieniędzy. 
Naprawdę nie trzeba od razu ku-
pować najlepszych i najdroższych 
butów sportowych, by zrobić małą 
przebieżkę po parku. Na początku 
wystarczy zrezygnować z windy na 
rzecz schodów, a zamiast samocho-
du wybrać spacer. Jeśli uważasz, że 
sam nie dasz rady, to w mediach 
społecznościowych działa mnóstwo 

grup, których członkowie nawzajem 
się motywują do działania, wspierają 
w trudnych chwilach i chwalą za osią-
gane sukcesy. Wystarczy tylko zrobić 
pierwszy krok. 

✓BADAJ SIĘ
W kalendarzu masz rozpisane wizy-
ty na manicure na trzy miesiące do 
przodu, bo lubisz, gdy twoje dłonie 
ładnie wyglądają? Pilnujesz kolej-
nych terminów corocznego prze-
glądu twojego auta? To dlaczego 
nie masz czasu, by raz w roku zro-
bić morfologię, badanie USG piersi, 
brzucha i tarczycy czy pokazać zna-
miona dermatologowi? Najczęściej 
dlatego, że się nie masz czasu i nic 
ci nie dolega. Tymczasem badania 
profilaktyczne pozwalają na wczes-
ne wykrycie raka i większe szanse 
na jego wyleczenie, tym bardziej, że 
nowotwory potrafią rozwijać się lata-
mi w utajeniu, a ich pierwsze objawy 
widoczne są po długim czasie, gdy 
choroba bywa już zaawansowana. Aż 
84 proc. ankietowanych przez Natio-
nale-Nederlanden kobiet  twierdzi, 
że odpowiednia profilaktyka może 
przynieść pożądane efekty. Niestety 
z mężczyznami jest o wiele gorzej. 
Tylko co czwarty wierzy w koniecz-
ność wykonywania badań profi-
laktycznych, a większość nie czuje 
szczególnej potrzeby ich zrobienia. 
Ale wymówki nikogo nie usprawied-
liwiają. Każdy z nas jest inny, inne 
są jego potrzeby oraz skłonności 
genetyczne. Lekarze zalecają, by 
podstawowe badania profilaktyczne, 
bez względu na wiek, wykonywać raz 
w roku. Przed czterdziestym rokiem 
życia ważne jest badanie krwi i mor-
fologia, pomiar ciśnienia, ogólne ba-
danie moczu, cytologia, USG piersi 
u kobiet, a u mężczyzn samobadanie 
jąder. Później trzeba do tego dodać 
pomiar stężenia cholesterolu, RTG 
płuc, USG jamy brzusznej, mam-
mografię oraz badanie przesiewowe 
w kierunku raka jelita.

✓PLANUJ
Choroba nowotworowa odbiera 
nam nie tylko zdrowie, ale również 
poczucie bezpieczeństwa, także tego 
finansowego. Dlatego warto wyrobić 
w sobie nawyk oszczędzania na tzw. 
„czarną godzinę”. Taka poduszka 

finansowego bezpieczeństwa zabez-
pieczy cię na wypadek nieplanowa-
nych wydarzeń, takich właśnie jak 
choroba, która wymagać będzie 
długotrwałego i kosztownego lecze-
nia. Poduszkę tę buduje się poprzez 
regularne oszczędzanie. Odkłada-
nie nawet niewielkich kwot pozwo-
li wyrobić ci nawyk oszczędzania 
i w dłuższej perspektywie czasowej 
pomoże zbudować zabezpieczenie 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb. Dobrym sposobem są tak-
że ubezpieczenia, w tym specjalne, 
oferujące wsparcie przy ciężkich 
zachorowaniach, takich właśnie jak 
nowotwór czy zawał serca. 
Należy bowiem pamiętać, że powrót 
do zdrowia może na dłuższy czas wy-
łączyć się z zawodowej aktywności.
 - Stabilna sytuacja finansowa daje 
większy komfort psychiczny i pew-
niejszą postawę w walce z chorobą – 
zarówno choremu,  jak i jego bliskim 
– mówi Martyna Kucicka-Witek, 
Menedżer ds. Produktów Ochron-
nych w Nationale-Nederlanden. 

✓ODETCHNIJ
Ważną rzeczą w dbaniu u siebie 
i swoje zdrowie jest umiejętność 

odpoczynku, relaksowania się i od-
reagowania stresu. Tego ostatniego 
nie da się całkowicie wyeliminować, 
ale można się nauczyć sobie z nim 
radzić i minimalizować jego de-
strukcyjny wpływ na twoje zdrowie. 
Trwający kilka minut lub godzin 
stres nie jest zły. Wręcz odwrotnie, 
wzmaga on adaptację układu odpor-
nościowego. Dużo gorzej jest jednak 
z przewlekłym stresem, trwającym 
kilka tygodni lub miesięcy, który 
upośledza funkcje układu odpornoś-
ciowego, zmniejsza produkcję prze-
ciwciał i cytokin przeciwzapalnych, 
a zwiększa wytwarzanie się wolnych 
rodników, co sprawia, że zaczynamy 
chorować. Dobrym sposobem rozła-
dowania stresu może być choćby wy-
siłek fizyczny. Pozwala on nie tylko 
pozbyć się napięcia i nabrać dystansu 
do spraw codziennych, ale sprzyja 
wydzielaniu endorfin – hormonów 
szczęścia. Polecaną metodą relaksu 
są także spacery, joga, odpowiednie, 
głębokie oddychanie czy medytacje. 
Ważne jest również rozwijanie zain-
teresowań i swoich pasji, które po-
zwolą ci oderwać się od zmartwień 
i problemów.
Jednak być może najważniejszy 
nawyk, który warto praktykować, 
to pozytywne nastawienie do życia. 
Pogoda ducha zwiększa poczucie 
bycia szczęśliwym, nawet pomimo 
choroby, a więc nie warto być pesy-
mistą. To czysta chemia, którą trzeba 
wykorzystać na swoją korzyść. Za-
cząć możesz już dziś, by z czystym 
sumieniem móc sobie powiedzieć, 
że zrobiło się wszystko, by zapobiec 
chorobie lub zminimalizować jej 
niszczące skutki. Dlaczego warto? Bo 
robisz to dla najważniejszej osoby na 
świecie, czyli siebie. 

Zdrowe nawyki,
czyli kontroluj swoje życie

S Z K O Ł A  R O D Z E N I A

Według ocen Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce co roku notuje się ok. 160 tys. nowych przypadków raka. Za osiem lat będzie to już 
blisko 180 tys. rocznie. Każda poważna choroba, a szczególnie nowotworowa zmienia życie pacjenta o 180 stopni. Ale nie zawsze musi tak 
być. Warto już dziś pomyśleć o działaniach profilaktycznych, które pomogą nam poradzić sobie ze skutkami ewentualnej choroby. 
Wystarczy kilka prostych sposobów, które nie wymagają ani dużo czasu, ani wielkich pieniędzy.  

✓Dlaczego nie masz 
czasu, by raz w roku 
zrobić morfologię,

 badanie USG piersi, 
brzucha i tarczycy? 

✓Wymówki 
nikogo nie uspra-

wiedliwiają. 
Lekarze zalecają, 
by podstawowe 

badania profilak-
tyczne, bez wzglę-
du na wiek, wyko-
nywać raz w roku. 

II ZDROWIE I URODA 



BEZPIECZEŃSTWO

Obawy konsumentów nasiliły się 
po komunikacie Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, która podała, że 
na podstawie długoletnich badań 
eksperci stwierdzają, że jedzenie 
czerwonego mięsa może powodo-
wać zachorowania na raka. Chodzi 
tu głównie o raka jelita grubego. 
Dodatkowo na skutek spożywa-
nia dużej ilości mięsa czerwonego 
i mięsa przetworzonego zaobserwo-
wano także zwiększone zachorowa-
nia na raka trzustki i prostaty.
– Przetworzone mięso, czyli szyn-
ki, kiełbasy, pasztety czy wędzonki 
od dawna są znane jako środki ra-
kotwórcze. Związane jest to głów-
nie z przetworzeniem mięsa pod 
postacią wędzenia, peklowania czy 
dodawania środków konserwują-
cych. Ale te produkty same w so-
bie nie powodują raka i mimo że 
znajdują się na liście obok palenia 
papierosów czy azbestu, to ich siła 
rakotwórcza nie jest porównywalna 
– mówi agencji Newseria Lifestyle 
Piotr Ziembicki, gastroenterolog, 
ordynator Oddziału Chorób We-
wnętrznych SP ZOZ w Słupcy.
Dla przykładu, powołując się na 
dane Światowej Organizacji Zdro-
wia, liczba zgonów spowodowa-
nych jedzeniem czerwonego mięsa 
i przetworzonego mięsa to rocznie 
trochę więcej niż 30 tys., natomiast 
paleniem papierosów – około mi-
liona.
– Przetworzonego mięsa nie na-
leży nadużywać i to ryzyko rośnie 
wraz z wielkością tego produktu 
w naszym jadłospisie. Czerwone 
mięso zostało zaliczone według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
do listy numer 2A, czyli potencjal-
nie rakotwórczych o nie do koń-
ca udowodnionym znaczeniu, jeśli 
chodzi o badania – tłumaczy Piotr 
Ziembicki.
Nie można go jednak całkowicie 
wykluczać z diety, a jedynie ogra-
niczać.
– Niezależnie, czy to będzie wie-
przowina, wołowina, jagnięcina, 
baranina czy dziczyzna, to mię-
so oprócz tego potencjalnie rako-
twórczego działania ma również 
według Światowej Organizacji 
Zdrowia bardzo korzystny wpływ, 
ponieważ zawiera żelazo bardzo 
dobrze przyswajalne dla organi-
zmu człowieka. 
Jest też bogate w selen, w wita-
minę B12. Dlatego też nie jedzmy 
mięsa sześć razy w tygodniu, ale 
2–3 razy. Skierujmy się do diety 
naszych przodków, którzy jada-
li mięso od święta i idźmy w kie-
runku diety zrównoważonej, gdzie 
produkty roślinne i ryby znajdują 
swoje główne miejsce – wyjaśnia 
Piotr Ziembicki.
Mięso czerwone i mięso przetwo-
rzone może mieć wpływ na rozwój 

rak jelita grubego, który jest hege-
monem wśród nowotworów i zaj-
muje drugie miejsce co do liczby 
zgonów wśród nowotworów na ca-
łym świecie, również w Polsce.
 Co roku na raka jelita grubego za-
pada ponad 13 tys. Polaków, z cze-
go ponad 9 tys. umiera.
– Rak jelita grubego, jak i odbytni-
cy to w ponad 90 proc. przypadków 
gruczolakoraki. I wbrew powszech-
nej opinii nie są one uwarunkowane 
genetycznie w większości przypad-
ków, bo takich raków jelita grube-
go jest niespełna 5 proc.  Są to raki, 
które rozwijają się na podłożu po-
lipowatości rodzinnej, zespołem 
Lyncha, czyli raka dziedziczne-
go jelita grubego niezwiązanego 
z polipowatością, z zespołem Peu-
tza-Jeghersa, z zespołem Cowde-
na.  Ponad 75 proc. raków jelita 
grubego to raki sporadyczne, czy-
li niezwiązane i nieuwarunkowane 
genetycznie. Pozostałe 20 proc. to 
raki jelita grubego u osób z dodat-
nim wywiadem rodzinnym – mówi 
Piotr Ziembicki.
Objawy raka jelita grubego to:

 zmiana rytmu wypróżnień w ostat-
nich kilku miesiącach, krwawienie 
przy oddawaniu stolca, stolce ołów-
kowate, niedokrwistość, osłabienie, 
pobolewania brzucha i utrata masy 
ciała.
– Czynniki genetyczne polegają na 
zaburzeniach, mutacjach DNA. 
Natomiast jeśli chodzi o czynnik 
społeczny, to w tym przypadku 
główne znaczenie ma dieta – bo-
gata w czerwone i przetworzone 
mięso, a uboga w selen i produkty 
roślinne. Te czynniki mogą wpły-
wać właśnie na zwiększone ryzyko 
występowania stanów przednowo-
tworowych i samego raka jelita gru-
bego – mówi Piotr Ziembicki.
Prewencyjnie działa tu więc dieta 
bogata w błonnik, oparta o świe-
że produkty. W Polsce w ramach 
profilaktyki osoby po 50. roku ży-
cia mogą bezpłatnie wykonać bada-
nie – kolonoskopię, dzięki któremu 
można wykryć raka jelita grubego, 
a przy okazji ewentualnie usunąć 
niektóre niepokojące zmiany poja-
wiające się w jelicie grubym.
©Newseria
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Ogranicz 
        mięso ✓Światowa Organizacja 
Zdrowia alarmuje, że spożywa-
nie czerwonego i przetworzo-
nego mięsa może powodować 
raka jelita grubego.
 Eksperci zalecają, by dziennie 
nie jeść go więcej niż 200 gra-
mów. W komponowaniu jadło-
spisu warto jednak uwzględ-
nić pewną jego ilość. Mięso 
bowiem jest również źródłem 
cennych składników, takich 
jak żelazo, selen czy witamina 
B12, które są jak najbardziej 
potrzebne.

Karol Okrasa: 
zdrowe posiłki nie muszą 
być niesmaczne i brzyd-
ko wyglądać na talerzu

– Jeszcze do niedawna panowało 
takie przekonanie, że zdrowe jedze-
nie jest mało atrakcyjne, na pewno 
niesmaczne i wręcz musimy się ka-
tować, żeby schudnąć. Ja co najmniej 
od 16 lat staram się udowadniać, że 
zdrowe może być po pierwsze ładne, 
a po drugie bardzo smaczne i może 
sprawiać przyjemność – mówi agen-
cji informacyjnej Newseria Lifestyle 
Karol Okrasa, szef kuchni.
Okrasa przekonuje, że zdrowy po-
siłek wcale nie musi być mały i po-
zbawiony wszystkich smacznych 
produktów. Wszystko zależy od 
odpowiedniego skomponowania 
potraw, doboru składników i dosto-
sowania do kulinarnych upodobań. 
Ważny jest również sposób przyrzą-
dzania dań.
– Przede wszystkim nie trzeba psuć 
produktów niewłaściwą obróbką ter-
miczną. Podam przykład, chociażby 
warzyw korzeniowych: pietruszka, 
seler, marchewka.
 Wystarczy je upiec w piekarniku 
albo ugotować na parze i może się 
okazać, że będą smakować zupełnie 
inaczej aniżeli do tej pory, kiedy były 
wygotowane w dużej ilości wody. 
Pietruszka ugotowana na parze za-
chowuje swoją jędrność. Może być 
doprawiona niewielką ilością mio-
du czy oliwy i to wszystko zaczyna 

pachnieć, chrupać, zaskakiwać nas 
– podkreśla Karol Okrasa.
 Produkty gotowane zbyt długo 
w wysokiej temperaturze tracą smak 
i swoje wartości odżywcze. 
Nie dostarczają więc organizmo-
wi wystarczającej ilości składników 
potrzebnych do normalnego funk-
cjonowania. Dlatego też szefowie 
kuchni radzą, by na przykład zamiast 
smażenia w głębokim tłuszczu, mię-
so, ryby i warzywa gotować na parze.
– Gotowanie na parze jest to jedna 
ze zdrowszych metod przygotowania 
produktów. Jest bardzo łatwe, szyb-
kie i do wykonania przez każdego – 
mówi Karol Okrasa.
Zdaniem Karola Okrasy odpowied-
nio zbilansowana dieta to jednak 
stanowczo za mało,  jeśli chcemy 
gruntownie zadbać o zdrowie i za-
chować szczupłą sylwetkę, to mu-
simy też pamiętać o regularnej 
aktywności fizycznej.
– Jest kilka elementów, które trzeba 
wdrożyć do naszego stylu życia, żeby 
cieszyć się rzeczywiście dobrą kon-
dycją. I tutaj mam na myśli dobrze 
przyrządzony posiłek, z odpowied-
nich produktów, a później jeszcze 
odpowiednie spalenie go – dodaje 
Karol Okrasa.
 ©Newseria

✓Szef kuchni walczy ze 
stereotypami, że zdrowe je-
dzenie jest mało atrakcyjne 
i niesmaczne. Według Karola 
Okrasy każdą potrawę można 
przyrządzić i doprawić tak, by 
zachowała wartości odżyw-
cze, trafiała w gust kulinarny 
i zaspokoiła potrzeby organi-
zmu. Mistrz kuchni szczególnie 
poleca gotowanie na parze. 
Dzięki temu produkty zacho-
wują naturalny smak.

III
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 Próbują na 
własną rękę
i czekają na cud

✓10 proc. mężczyzn 
cierpi z powodu zaburzeń erekcji
Zaburzenia erekcji to problem, 
który dotyka ponad 1,5 mln pol-
skich mężczyzn. Jego przyczy-
ną mogą być choroby, takie jak 
cukrzyca lub miażdżyca, stoso-
wanie niektórych leków lub uży-
wek, oraz stres i depresja. 

Zdecydowana większość mężczyzn 
nie zgłasza się jednak do lekarza. 
Tymczasem skuteczność leczenia 
zaburzeń erekcji jest bardzo wyso-
ka, wynosi bowiem ponad 70 proc.
Zaburzenia erekcji to powszechny 
problem, dotyczy bowiem 10 proc. 
mężczyzn na całym świecie. Proble-
my z osiągnięciem wzwodu występu-
ją przede wszystkim u panów, którzy 
ukończyli 40 rok życia, coraz częściej 
pojawiają się jednak także u młod-
szych mężczyzn. Według Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Seksualnej 
z powodu zaburzeń erekcji cierpi bli-
sko 1,7 mln Polaków. Z badań GFK 
Polonia wynika jednak, że aż 65 proc. 
z nich ukrywa ten fakt i nie zgłasza 
się do lekarza. Najczęściej wynika to 
z poczucia wstydu i obawy przed od-
rzuceniem przez partnerkę.
– Z problemami z erekcją do le-
karza zgłasza się 8–10 proc. męż-
czyzn, a reszta próbuje na własną 
rękę, stosują np. suplementy z inter-
netu, a jeszcze gorzej – czekają na 
cud. Są tacy, którzy mają zaburzenia 
erekcji i nic z tym nie robią. Stano-
wią oni większość – mówi agencji in-
formacyjnej Newseria Lifestyle prof. 
Zbigniew Lew-Starowicz, konsultant 
krajowy w dziedzinie seksuologii.
Samodzielne leczenie źle dobrany-
mi suplementami lub preparatami 

ziołowymi może nie przynieść ocze-
kiwanych rezultatów. Warunkiem 
skutecznej terapii jest bowiem roz-
poznanie przyczyny zaburzeń erekcji. 
W 85 proc. są one efektem chorób, 
np. serca i układu krążenia oraz cuk-
rzycy, zaburzeń hormonalnych lub 
stosowania niektórych leków i uży-
wek, zwłaszcza papierosów i alkoho-
lu. W 10 proc. przypadków źródłem 
problemu jest przewlekły stres, de-
presja oraz problemy w relacjach 
z partnerką.
– Nieraz u pacjentów rozpoznaje-
my choroby, o których nie mieli po-
jęcia. Np. chorobę nadciśnieniową, 
zdziwią się, że mają zaburzenia hor-
monalne. I teraz leczenie jest dwu-
torowe, bo się leczy podstawową 
chorobę, która została rozpoznana, 

a jednocześnie leczy się jej skutki tak 
jak np. zaburzenia erekcji – mówi 
prof. Zbigniew Lew-Starowicz.
Mężczyźni mający problemy z erek-
cją powinni się zgłosić do seksuologa 
lub urologa. Lekarz specjalista posta-
wi diagnozę i wdroży odpowiednią 
terapię lub skieruje na kolejne bada-
nia. Jeśli przyczyną zaburzeń erekcji 
są problemy natury psychologicznej, 
niezbędna będzie wizyta u seksuolo-
ga lub psychologa. Tego typu terapia 
trwa zazwyczaj kilka miesięcy, często 
w sesjach uczestniczą także partner-
ki pacjentów. Według międzynaro-
dowych badań skuteczność leczenia 
zaburzeń erekcji jest bardzo wyso-
ka, wynosi bowiem ponad 70 proc.
– W przypadku łagodnych zabu-
rzeń krążenia, nadciśnienia, sku-
teczność leczenia wynosi ponad 80 
proc., w przypadku cukrzycy za-
awansowanej – sześćdziesiąt kilka 
procent. Ale ogólnie sięga powy-
żej 70 proc., a w niektórych zabu-
rzeniach dochodzi prawie do 100 
proc., mowa tu o takich łagodnych 
zaburzeniach, zaburzeniach krąże-
nia obwodowego czy psychogennych 
przyczynach – mówi prof. Zbigniew 
Lew-Starowicz.
W maju 2016 roku na polskim rynku 
pojawił się nowy lek na zaburzenia 
erekcji dostępny bez recepty. Za-
wiera on sildenafil, substancję czyn-
ną dotąd obecną jedynie w lekach, 
które kupić można wyłącznie na re-
ceptę. W każdym opakowaniu leku 
znajduje się narzędzie diagnostycz-
ne w postaci ankiety, która pomaga 
pacjentowi ocenić możliwość zasto-
sowania leku.© NEWSERIA

– Z problemami z erekcją do le-
karza zgłasza się 8–10 proc. męż-
czyzn, a reszta próbuje na własną 
rękę, stosują np. suplementy z in-
ternetu, a jeszcze gorzej – czeka-
ją na cud- mówi  prof. Zbigniew 
Lew-Starowicz, konsultant krajo-
wy w dziedzinie seksuologii.

CHRAPANIE 
może być objawem
bezdechu sennego

Kiedy śpimy, następuje rozluźnie-
nie mięśni i niegroźne osłabienie 
oddychania. Bezdech senny to sy-
tuacja, w której podczas snu wie-
lokrotnie dochodzi do epizodów 
całkowitego lub niewystarczają-
cego braku przepływu powietrza 
przez drogi oddechowe. O scho-
rzeniu mówi się, jeśli zdarzają się 
one częściej niż 5 razy na godzi-
nę i trwają co najmniej 10 sekund.
Pierwszą rzeczą, która może wska-
zywać na bezdech, jest chrapanie. 
Właściwie każda osoba, która chra-
pie podczas snu, miewa epizody 
bezdechu. Innym niepokojącym 
objawem może być także niespo-
kojny sen – wiercenie się na łóżku 
i gwałtowne zrywanie w środku 
nocy z potrzebą zaczerpnięcia po-
wietrza.
Ciężki bezdech senny zazwyczaj 
prowadzi do zwiększonego ryzy-
ka zawału serca czy udarów, czyli 
może mieć bardzo poważne kon-
sekwencje zdrowotne.
 Chory odczuwa jego skutki prze-
de wszystkim w codziennym funk-
cjonowaniu. Mowa tu o zmęczeniu, 
obniżonym nastroju i stresie. Wy-
nikiem bezdechu sennego są także 

problemy z koncentracją i opóź-
niony czas reakcji, co może mieć 
duże znaczenie, chociażby przy 
prowadzeniu pojazdów.
Bezdech senny to schorzenie, 
które pozostaje z człowiekiem do 
końca życia, chyba że jest on spo-
wodowany otyłością, to wtedy 
problem może zniknąć po schud-
nięciu.
– Skuteczną metodą jest stoso-
wanie aparatu CPAP, który poda-
je ciśnienie na stałym, stabilnym 
poziomie. Wystarczy podłączyć 
aparat i założyć maseczkę na noc. 
Podawane powietrze jest pod wyż-
szym ciśnieniem niż atmosferycz-
ne, co wymusza otwarcie dróg 
oddechowych – wyjaśnia agencji 
Newseria Lifestyle Tomasz Zarzy-
cki, dyrektor ResMed ds. rynków 
wschodzących.
Urządzenie CPAP jest refundowa-
ne przez NFZ. Należy zgłosić się do 
pracowni snu, gdzie lekarze zdiag-
nozują bezdech senny. 
Specjaliści podadzą także konkret-
ne ustawienia urządzeń i wypiszą 
wniosek, z którym pacjent powi-
nien zgłosić się do Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

✓Szacuje się, że na bezdech senny cierpi niemal 
półtora miliona Polaków, a choroba ta dotyka naj-
częściej dorosłych mężczyzn. Jednym z głównych 
objawów tego schorzenia może być chrapanie.

Farby przyjazne alergikom
  Przy wybieraniu farby do ścian 
warto zwrócić uwagę na jej rodzaj. 
Składniki chemiczne zawarte w wielu 
farbach mogą bowiem stać się przy-
czyną różnych problemów zdrowot-
nych. Szczególnie alergicy narażeni 
są na tego typu substancje.

Jak się okazuje, najbardziej niebez-
pieczne są farby rozpuszczalniko-
we. Zawierają one w swoim składzie 
lotny rozpuszczalnik, np. benzynę 
lakową, która odparowuje podczas 
wysychania, emitując niebezpiecz-
ne toksyny. Takich farb, osoby po-
datne na uczulenia powinny zdecydo-
wanie unikać. Ale nie tylko... Warto 
wiedzieć, że alergię mogą wywołać 
również farby zawierające w swoim 
składzie środki grzybobójcze, dodatki 
w postaci włókien czy ziarna.
Jeśli zatem wybieramy farbę dla 
alergika, w pierwszej kolejności po-
winniśmy sprawdzić, czy posiada 
ona atest hipoalergiczny, który po-
twierdza, że nie zawiera ona sub-
stancji uczulających. Taką informa-
cję znaleźć możemy na opakowaniu 

farby. W przypadku, gdy dany pro-
dukt nie ma stosownego certyfikatu, 
wówczas najbezpieczniej sięgnąć po 
farby emulsyjne lub farby gliniane.
Farby emulsyjne są wytrzymałe, a do 
tego szybko schną i łatwo się nakła-
dają. Ich głównym składnikiem są 
żywice (np. akrylowe lub latekso-
we). Ale uwaga! Emulsje gęste, które 
nie ściekają, i które łatwo nałożyć na 
powierzchnię ściany, mogą być bar-
dzo niebezpieczne. Posiadają z regu-
ły w swoim składzie winyl, poliuretan 
lub rozpuszczalniki. Najlepiej więc, 
spośród farb emulsyjnych wybrać te, 
które są rozcieńczane wodą np. mato-
wą winylową farbę emulsyjną. Dzięki 
połączeniu emulsji z wodą uzyskamy 
powierzchnie gładkie i jednolite, a co 
najważniejsze — nieszkodliwe dla na-
szego zdrowia.
Pamiętajmy, że zdrowie nasze i na-
szych bliskich, jest najważniejsze! 
Zatem wybierając farbę, nie suge-
rujmy się jej niższą ceną, łatwością 
w nakładaniu, czy wymarzonym ko-
lorem, tylko tym, czy będzie ona bez-
pieczna dla naszego otoczenia.

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



Jak przeciwdziałać 
wypadaniu włosów?
Wypadanie włosów to bez 
wątpienia coraz bardziej po-
wszechny, dotykający wielu 
osób problem. Powody wystę-
powania tego schorzenia mo-
gą być różne — szybkie tempo 
życia, stres, nieprawidłowa 
dieta oraz różnego rodzaju 
choroby. Niestety, leczenie-
na własną rękę”, bez znalezie-
nia przyczyny, ma nikłe szanse 
powodzenia. Do postawienia 
właściwej diagnozy i wybrania 
odpowiedniej kuracji niezbęd-
na zatem jest wizyta u trycho-
loga.

Trychologia to stosunkowo nowa 
dziedzina nauki z pogranicza me-
dycyny estetycznej i dermatolo-
gii, zajmująca się rozpoznawaniem 
schorzeń skóry głowy, a także prob-
lemem wypadania włosów.
– Do najczęściej występujących 
schorzeń z tego zakresu zaliczamy 
łysienie, łojotokowe zapalenie skó-
ry głowy, przetłuszczającą się skórę 
głowy, łupież, łuszczycę, wypadanie 
włosów, a także różnego rodzaju po-
drażnienia skóry głowy – wyjaśnia 
Bogumiła Redlarska, kosmetolog 
i trycholog z Renew Clinic w Bia-
łymstoku.

✓NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN 
– SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ

Przyczyny wypadania włosów mogą 
być różne. Z  jednej strony — choro-
ba lub źle dobrana dieta. Z drugiej 
zaś długotrwały stres, stan zapalny 
organizmu czy wspomniane anoma-
lie skóry głowy. Leczenie każdorazo-
wo dobiera się więc indywidualnie 
– w zależności od potrzeb danego 
pacjenta.
– Pierwszy krok w tym wypadku 
to spotkanie z trychologiem, który 
podczas konsultacji przeprowadza 
wywiad i określa możliwe powody 
występowania schorzenia – mówi 
specjalista Renew Clinic.

I dodaje: Obowiązkowym punktem 
takiej wizyty jest również badanie 
skóry głowy za pomocą mikrokame-
ry. Dopiero po dokonaniu dokładnej 
analizy włączana jest odpowiednia 
kuracja – zarówno profesjonalna 
(realizowana w klinice), jak i uzu-
pełniająca (domowa).
Co ważne, w dniu konsultacji nie 
należy myć włosów. Na wizytę war-
to zabrać ze sobą również aktualne 
wyniki badań (morfologia, hormo-
ny itp.), o ile, rzecz jasna, takowe po-
siadamy.

✓INDYWIDUALNIE
 DOBRANA KURACJA
Po diagnozie przychodzi czas na le-
czenie. Jednym ze sposobów walki 
z wypadającymi włosami jest mezo-
terapia skóry głowy, która polega na 
wstrzykiwaniu w głąb skóry substan-
cji aktywnych mających na celu sty-
mulację oraz odżywienie komórek, 
a także pobudzenie mikrokrążenia.
– W ostatnim czasie coraz częściej 
wykonujemy również zabiegi z wy-
korzystaniem pozyskiwanego z krwi 
pacjenta osocza bogatopłytkowego. 
Preparat ten zawiera czynniki wzro-
stowe, pobudzające procesy regene-
racyjne w tkankach. Skutkiem tego 
jest zahamowanie wypadania wło-
sów oraz poprawa ich kondycji – 
opisuje trycholog Renew Clinic.
Uzupełnienie obu terapii stanowi 
zaś wspomniana kuracja domowa. 
Obejmuje ona odpowiednie dermo-
kosmetyki, dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb i pozwalających na 
przeciwdziałanie konkretnym prob-
lemom skóry głowy.
– Jak zatem widzimy, nie ma jednej, 
prostej recepty na sukces w tej dzie-
dzinie. Ogólnodostępne preparaty 
mające na celu ograniczenie wypa-
dania włosów nie zawsze się spraw-
dzają, ponieważ przy doborze terapii 
najważniejsze jest uwzględnienie 
poszczególnych uwarunkowań i po-
trzeb danego pacjenta – doda-
je na koniec Bogumiła Redlarska.  

Kiedy skóra
twarzy jest
przesuszona

Szkoła rodzenia funkcjonuje w szpi-
talu „Pro-Medica” od października 
2012 r. Jest bezpłatna i cieszy się 
dużą popularnością.
— W tym roku przewidzieliśmy 
sześć turnusów — mówi Anna Masz-
kowska.— Każdy trwa około dwóch 
miesięcy. Jesteśmy właśnie po 
pierwszym turnusie, drugi rozpo-
cznie się 3 marca.
Kto jest adresatem szkoły rodzenia?
— Ciężarne, z osobą towarzyszącą 
lub bez niej — mówi Anna Masz-
kowska. - Najlepiej rozpocząć tur-
nus od 25.-28. tygodnia ciąży. Panie 
dużo wtedy rzeczy zapamiętują 
i mają opiekę edukacyjną praktycz-
nie do momentu porodu.
W zajęciach szkoły rodzenia może 
uczestniczyć, w ramach jednego tur-
nusu, maksymalnie 10 kobiet, wraz 
z osobami towarzyszącymi.
— Zajęcia prowadzone są w for-
mach ćwiczeniowych i warsztato-
wych — mówi Anna Maszkowska. 
- W większych grupach prowadzenie 
zajęć byłoby znacznie utrudnione.
Zajęcia odbywają się dwa razy w ty-
godniu, w poniedziałki i w piątki. 
Program liczy łącznie 25,5 godziny.
— Przewidziana jest dodatkowo go-
dzina warsztatowa w poradni lak-
tacyjnej — mówi Anna Maszkowska. 
- Poradnia znajduje się przy ul. Ko-

nopnickiej 1. Panie mają tam wspar-
cie odnośnie karmienia piersią. Tam 
też mogą zgłaszać się po porodzie, 
jeśli wystąpią problemy z karmie-
niem. W sumie więc program szko-
ły rodzenia obejmuje 26,5 godziny.
Od tego roku nowością jest również 
dodatkowa godzina zajęć z tzw. 
pierwszej pomocy noworodka. Za-
jęcia prowadzi ratownik medyczny. 
Przyszłe mamy zdobywają tutaj wie-
dzę na temat tego, jak postępować 
w przypadku zatrzymania akcji ser-
ca u noworodka, zadławień, zakrztu-
szeń czy oparzeń. Te zajęcia są już 
płatne, a ich koszt to 50 zł od pary.
— Zainteresowanie udziałem w za-
jęciach szkoły rodzenia jest ogrom-
ne — mówi Anna Maszkowska. 

— Kobiety chcą się edukować i przy-
gotować psychofizycznie do porodu, 
i macierzyństwa. Niestety, ze wzglę-
du na limit miejsc, nie wszystkie pa-
nie mogą się do nas dostać.
Szkoła rodzenia, która funkcjonuje 
w szpitalu „Pro-Medica”, jest finan-
sowana ze środków Urzędu Miasta 
Ełku. Bezpłatnie mogą z niej sko-
rzystać wszystkie ełczanki. Dla cię-
żarnych spoza Ełku zajęcia prowa-
dzone są odpłatnie, w cenie 400 zł 
za turnus.
Ważne! Warunkiem udziału w tur-
nusie jest posiadanie zaświadczenia 
od lekarza ginekologa o braku prze-
ciwwskazań do uczestniczenia w za-
jęciach szkoły rodzenia.
Czar

Poród pod pełną kontrolą
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✓Zimą dochodzi często do uszkodzenia naturalnej bariery hydro-
lipidowej skóry. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich kremów

Kiedy skóra twarzy jest przesuszo-
na, podrażniona, to znak, że wy-
maga kompleksowej regeneracji 
i użycia odpowiednich kosmety-
ków. Preparaty powinny być dobie-
rane indywidualnie do rodzaju cery, 
najlepiej po konsultacji z dermato-
logiem. Pozwoli to uniknąć stosowa-
nia substancji, które zamiast pomóc, 
mogą zaszkodzić. Zimą nie należy 
też bać się używania kremów na-
wilżających – zawarta w nich woda 
po kilku minutach wyparowuje i nie 
podrażnia skóry na mrozie.

– Zima jest szczególną porą roku, 
kiedy codzienna pielęgnacja skóry 
powinna wyglądać inaczej niż w po-
zostałych porach roku.

 Wynika to z niekorzystnych wa-
runków zarówno na zewnątrz, jak 
i w pomieszczeniach. Na dworze 
zimno, wiatr, śnieg są czynnika-
mi, które mogą powodować uszko-
dzenie naturalnej hydrolipidowej 
bariery na powierzchni skóry. W po-
mieszczeniach z kolei centralne 
ogrzewanie powoduje wysuszenie 
powietrza i to też może uszkadzać 
tę barierę – mówi agencji Newse-
ria Lifestyle dr Agnieszka Czubak, 
dermatolog z Centrum Medyczne-
go Falck.
Codzienna pielęgnacja skóry twarzy 
i dobór odpowiednich kosmetyków 
zależą od tego, z jakim rodzajem 
cery mamy do czynienia. Dobrze, 

jeśli wybrany produkt ma w swo-
im składzie substancje kojące, ła-
godzące podrażnienia, nawilżające 
i chroniące przed niekorzystnym 
działaniem warunków atmosfe-
rycznych.
– W przypadku skóry suchej rze-
czywiście pielęgnacja zimą powinna 
zawierać kremy półtłuste albo tłuste. 
Natomiast pielęgnacja skór łojoto-
kowych z tendencją do tworzenia się 
sebum może zawierać kremy nawil-
żające, niewskazane są kremy tłuste 
– mówi dr Agnieszka Czubak.
Dr Agnieszka Czubak radzi także, 
by używać nawilżaczy powietrza, 
kiedy nie jest to konieczne zrezygno-
wać z makijażu, unikać gorących ką-
pieli i gruboziarnistych peelingów. 
Trzeba pozwolić skórze oddychać, 
wykorzystywać naturalne natłusz-
czanie i nawilżanie. Zimą koniecz-
ne jest natomiast używanie kremu 
z odpowiednimi filtrami, ponieważ 
promienie słoneczne odbijające się 
od śniegu działają jeszcze silniej.
– Ekspozycja na słońce w porze zi-
mowej jest prawie taka sama jak la-
tem, a szczególnie promieniowanie 
UVA może powodować uszkodzenie 
skóry łącznie z uszkodzeniem włó-
kien kolagenowych i włókien elasty-
nowych. Dlatego w słoneczne dni 
zimowe, zarówno w mieście,  jak 
i w górach, gdzie dodatkowo jeszcze 
słońce odbijane jest przez śnieg, ko-
nieczne jest używanie kremów z blo-
kerami minimum 30, a optymalnie 

50 – radzi dr Agnieszka Czubak. 
Ważny jest też odpowiedni zimo-
wy jadłospis, który poprawia stan 
skóry.
– Skóra wymaga suplementacji wita-
minami, mikroelementami oraz nie-
nasyconymi kwasami tłuszczowymi.  
To, że jest eksponowana na nieko-
rzystne warunki, wymaga tego, żeby 
te składniki uzupełniać. W związku 
z tym oczywiście owoce, warzywa, 
które bogate są w witaminy i skład-
niki mineralne. Natomiast niena-
sycone kwasy tłuszczowe, które 
występują głównie w olejach ro-
ślinnych, w rybach, potrzebne są do 
odbudowy ochronnego płaszcza hy-
drolipidowego na skórze – dodaje dr 
Agnieszka Czubak.
Zima to najlepszy czas na wykona-
nie niektórych zabiegów medycyny 
estetycznej. Peelingi chemiczne, 
mezoterapia, mikrodermabrazja, 
depilacja laserowa czy fotoodmła-
dzanie – dobrze wykonywać właśnie 
w tym czasie, ponieważ z jednej stro-
ny zmniejszamy ryzyko wystąpienia 
przebarwień, a z drugiej – dajemy 
swojej skórze czas i dobre warunki 
do regeneracji.
W zimowej pielęgnacji nie można 
zapominać jeszcze o ustach. Wiatr 
i mróz sprawiają, że ich powierzch-
nia bardzo często wysycha i pęka. 
Dlatego warto regularnie stosować 
wazelinę lub pomadkę ochronną, 
najlepiej zawierające witaminę E 
lub masło shea.
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MIASTO EŁK: międZY nami

„Łączy nas Ełk” za pośrednictwem 
Krzysztofa Wilocha złożył na ostat-
niej sesji miejskiej (28 lutego) na 
ręce przewodniczących m.in. Da-
riusza Wasilewskiego wyrazy dez-
aprobaty i sprzeciwu wobec postawy 
klubu radnych „Dobro Wspólne”, 
który to, wg nich, od dziesięciu mie-
sięcy ignoruje fakt powołania tego 
klubu. Tą „złą postawą” ma być mia-
nowicie brak reprezentanta klubu 
mniejszościowego w gronie wice-
przewodniczących rady.
— Od początku istnienia samorzą-
du ełckiego praktykowana była za-
sada, że każdy powołany i zgodnie 
ze statutem miasta Ełku zgłoszo-
ny klub radnych, posiada swojego 

reprezentanta w Prezydium Rady 
Miasta, jako wiceprzewodniczące-
go rady — czytamy w stanowisku.  — 
Przez wszystkie lata zasada powyż-
sza była przestrzegana jako dobra 
praktyka ełckiego samorządu.

Dobro wspólne 
— niewspólne?

— Obecnie, po raz pierwszy od po-
czątku istnienia ełckiej samorząd-
ności, zarówno przewodniczący 
rady, jak i wszyscy troje wiceprze-
wodniczących reprezentują jeden 
klub radnych  „Dobro Wspólne” — 
mówi Krzysztof Wiloch. — Nato-
miast powołany w kwietniu 2016 
roku, klub radnych „Łączny nas 
Ełk” takiej reprezentacji nie posia-
da. Pragniemy podkreślić, że nie 
oczekiwaliśmy i nie oczekujemy od-
wołania któregokolwiek z wiceprze-
wodniczących rady miasta Ełku, lecz 
podjęcia honorowej decyzji o rezyg-
nacji z funkcji jednego z nich.

„Honorowe” milczenie?

Klub „Łączy nas Ełk” odpowiedzi 
doczekał się tylko od przewodniczą-
cego rady Dariusza Wasilewskiego. 
Reszta uparcie milczy?
— Z przykrością musimy stwierdzić, 
że Klub Radnych „Dobro Wspólne” 

nie tylko nie podjął żadnego kroku 
w przedmiotowej sprawie, ale także 
nie przedstawił swojego oficjalnego 
stanowiska do pisma naszego klubu 
z dnia 18.10.2016 r., które skiero-
wane było także do przewodniczą-
cego klubu radnych Dobro Wspólne 
Bogusława Wisowatego — czytamy 
w stanowisku radnych klubu Łączy 
nas Ełk. Odpowiedź formalnopraw-
ną otrzymaliśmy jedynie od Prze-
wodniczącego Rady Miasta.

Nie dadzą
wiceprzewodniczącego?

W odpowiedzi na pismo skierowa-
ne do przewodniczącego Rady Mia-
sta Ełku, Dariusza Wasilewskiego 
czytamy m.in. że 3 grudnia 2014 
roku Rada Miasta dokonała wybo-
ru przewodniczącego i wiceprze-
wodniczących (3 osoby - wszystkie 
z DW - od red.) i w związku z tym 
wniosek jest bezprzedmiotowy.
— Myśmy wiedzieli od samego po-
czątku, że może być kłopot, ale by-
liśmy naiwni, myśląc, że tradycja 
samorządowa będzie przez Klub 
„Dobro Wspólne” szanowana.
 — mówi Krzysztof  Wiloch, radny 
miejski.  — W radzie miasta wszy-
scy przeważnie się lubimy i szanuje-
my. Nie ma w radzie czegoś takiego 
jak walka polityczna. Jednak sądzi-

liśmy, że skoro mamy klub, to też 
powinniśmy mieć swojego repre-
zentanta. Ale,  jak widać, tak się nie 
stało. Dostaliśmy tylko odpowiedź 
formalnoprawną od przewodniczą-
cego rady Dariusza Wasilewskiego.  
— 26 kwietnia 2016 założyliśmy 
klub i nie było naszym celem, aby 
mieć swojego wiceprzewodniczą-
cego,  ale temat nie mógł zniknąć 
— mówi Wiloch.  Zależy nam na 
utrzymaniu dobrych praktyk w sa-
morządzie i o te dobre praktyki bę-
dziemy walczyć. Wszyscy powinni-
śmy być traktowani równo.
 Przykro nam, że od przewodni-
czącego klubu DW nie otrzymali-
śmy żadnej odpowiedzi. Jest jesz-
cze możliwość, że  „Dobro Wspólne” 
wróci do tematu i sprawa zostanie 
załatwiona w sposób dżentelmeń-
ski — podsumowuje radny Krzysz-
tof Wiloch”. 

 Wisowaty nie odpisał 
— odpowiedział?

Odpowiedzi udzieliłem ustnie — 
tłumaczy Bogusław Wisowaty. — 
Ale napiszę im konkretne pismo. 
To takie nieeleganckie zachowa-
nie. Był wcześniej klub, który się 
rozwiązał. Przed samorozwiąza-
niem, dostał wiceprzewodniczące-
go — Pawła Odoleckiego,  ale ten 

przeszedł zaraz do Dobra Wspól-
nego. Tak samo wiceprzewodniczą-
ca Porucznik. Też była z innej opcji 
(PO), a  szybko do nas przeszła. Były 
wcześniej dwa kluby i każdy z nich 
dostał możliwość przewodniczące-
go. To, czy teraz mamy karać kogoś, 
że do nas dołączył? 
—  Czy mam powiedzieć swoim lu-
dziom, że mają zrezygnować, czy to 
ja mam się odwołać? Powiedziałem 
Krzyśkowi Wilochowi, że za małe 
jest nasze miasto, aby uprawiać 
taką politykę. Chodzi o przyzwoi-
tość. Każdy klub miał swego przed-
stawiciela, a że później wyszło, jak 
wyszło, to nie nasza wina.  Uważam, 
że jest temat zamknięty — zamyka 
sprawę Bogusław Wisowaty. 
  Zajmując niniejsze stanowisko, 
pragniemy podkreślić, że nadal 
z sympatią i szacunkiem odnosi-
my się do wszystkich naszych ko-
leżanek i kolegów – radnych Klubu 
„Dobro Wspólne”, deklarując dalszą 
dobrą współpracę w Radzie Miasta, 
dla dobra Ełku i jego mieszkańców. 
Jednak uważamy, że nieprzestrze-
ganie dobrych praktyk zawsze rzuca 
cień na szczerość intencji oraz szla-
chetność postaw,  i to nie powinno 
być pomijane milczeniem — puen-
tuje w piśmie klub radnych „Łączy 
na Ełk”.  

Przy Radzie Miasta Ełku dzia-
łają dwa kluby. Jeden z nich 
tworzą radni klubu Dobro 
Wspólne, które liczy - 17 rad-
nych (większość) oraz klub „Łą-
czy nas Ełk” - 3 radnych. Klub 
mniejszościowy tworzą Krzysz-
tof Wiloch, Ireneusz Dzienisie-
wicz, Dariusz Dracewicz. 
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Oferty na realizację zadań w ra-
mach konkursu mogą składać 
stowarzyszenia, fundacje, oso-
by prawne, jednostki kościoła 
katolickiego oraz innych kościo-
łów i związków wyznaniowych 
oraz spółdzielnie socjalne.

Celem konkursu jest wyłonie-
nie najbardziej interesujących 
projektów małej infrastruktu-
ry turystycznej, projektów plaż 
wiejskich, szlaków turystycz-
nych, miejsc spotkań wyko-
rzystywanych w celach rekre-

acyjno-wypoczynkowych oraz 
urządzeń turystycznych mają-
cych na celu służenie lokalnej 
społeczności i przyjeżdżającym 
na dany obszar turystom oraz 
zaspokajaniu ich potrzeb zwią-
zanych z turystyką.

Wielkość środków finansowych 
na realizację zadania w kon-
kursie „Miejsca spotkań w każ-
dej gminie powiatu ełckiego” 
w bieżącym roku Rada Powiatu 
Ełckiego ustaliła na 60 000 zło-
tych, z podziałem na cztery gmi-

ny powiatu ełckiego, maksymal-
nie po 15000 złotych.
W 2017 roku oferty będą wyjąt-
kowo przyjmowane do 31 mar-
ca, natomiast realizacja projektu 
konkursowego musi być całkowi-
cie zakończona do 31 lipca.
Szczegółowe informacje (regu-
lamin z załącznikami) dostępne 
są na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Starostwa Powiato-
wego w Ełku oraz w Wydziale In-
formacji i Cyfryzacji (pokój 393, 
tel. 87/621 83 36).

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór w konkursie 
„Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania 
kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2017

Nagrodę ustanowioną przed Radę 
Powiatu Ełckiego można uzyskać 
w jednej z ośmiu dziedzin: eduka-
cja i wychowanie; kultura fizyczna, 
turystyka i ekologia; kultura i ochro-
na dziedzictwa kulturowego; rozwój 
i wspieranie przedsiębiorczości; roz-
wój samorządności lokalnej; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, wo-
lontariatu i aktywności społecznej; 
filantropia i sponsoring; nagrody 
specjalne (przyznawane są w dzie-
dzinach niewymienionych wyżej lub 
osobom/podmiotom szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju powiatu 
ełckiego).
Podmiotami uprawnionymi do skła-
dania wniosków są: Rada Powiatu 
Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, 
Starosta Ełcki, organy administracji 

rządowej, jednostki samorządu tery-
torialnego, organizacje pozarządo-
we oraz media lokalne, regionalne 
i ogólnopolskie. 
Wniosek o przyznanie nagrody po-
winien zawierać: imię i nazwisko 
wraz z danymi adresowymi kan-
dydata indywidualnego lub nazwę 
i dane adresowe osoby prawnej 
będącej kandydatem do nagrody; 
zwięzły opis dotychczasowej dzia-
łalności; opis osiągnięć kandydata; 
dane wnioskodawcy wraz z oświad-
czeniem o prawdziwości podanych 
informacji; zdjęcie w formie elek-
tronicznej oraz inne dodatkowe 
informacje i dokumenty 
mogące mieć znaczenie 
przy ocenie kandydata. 

Miejsca spotkań w każdej 
gminie powiatu ełckiego

Nagroda „Ełcki Bocian” 2017

FOT: Na zdjęciu laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody „Ełcki Bocian” 2016

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego 
w Ełku w terminie do 31 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” 
dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w Wydziale Informacji i Cyfryzacji  (pok. 393, tel. 87/621 83 36).

FPP: obchodzenie minimalnych stawek 
wynagradzania jest naganne

miasto-gazeta.pl luty 2017

MIASTO EŁK: WarTo WiedZieć

Kontrole PIP muszą ukrócić 
nielegalne praktyki
Polski rynek pracy po wejściu w ży-
cie ustawy podwyższającej płacę mi-
nimalną do 2.000 zł oraz ustanawia-
jącej najniższą stawkę godzinową na 
poziomie 13 zł nie w pełni dostosował 
się do wymogów prawnych. Odno-
towano poważne nieprawidłowości 
w zakresie realnych kwot wypłaca-
nych pracownikom zatrudnionym 
na umowę zlecenie. Obchodzenie 
stawek minimalnych jest nagan-
ną praktyką, która w trybie pilnym 
powinna zostać wyeliminowana na 
drodze skrupulatnych kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Państwowe 
organy powinny również przyjrzeć 
się stawkom oferowanym w przetar-
gach na zamówienia publiczne, które 
znacznie odbiegają od rzeczywistego 
kosztu zatrudnienia pracowników.
Nieuczciwe firmy pobierają od pra-
cowników nielegalne opłaty za sprzęt 
lub nie odprowadzają należnych 
składek. Docierają również sygnały, 
że zaniżane są stawki za godzinę pra-
cy w pierwszej dobie miesiąca, lub 
do czasu realizacji umowy zlecenia 
nie jest wliczany pełen czas, w któ-
rym pracownik realizuje zlecenie, co 
jest sprzeczne z obowiązującym pra-
wem. Przedsiębiorstwa teoretycznie 
gwarantują zatrudnionym pensję na 

poziomie określonym przez Ustawo-
dawcę, jednak realna płaca za robo-
czogodzinę jest obniżana.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ta-
kie praktyki zaburzają konkurencję 
na rynku usług, a obniżenie wyna-
grodzeń pracowników poniżej usta-
wowych 13 zł jest bardzo niepożąda-
nym skutkiem ubocznym. Kontrole 
Państwowej Inspekcji Pracy powin-
ny doprowadzić do weryfikacji fak-
tycznych kwot otrzymywanych przez 
pracowników i wykluczenia proce-
deru omijania przepisów.
„Karygodne praktyki niektórych 
firm drastycznie obniżają jakość 
polskiego rynku pracy. Niedopusz-
czalna jest sytuacja, w której oso-
by zatrudnione na umowę zlecenie 
otrzymują wynagrodzenie niższe niż 
ustawowo wymagane 13 zł/h. Niejas-
ne zapisy w umowach, które mogą 
być dowolnie interpretowane na ko-
rzyść firmy, bezprawne opłaty za wy-
posażenie, a także obniżenie realne-
go czasu realizacji zlecenia pozwalają 
przedsiębiorstwom nielegalnie ob-
niżać wynagrodzenie i czerpać zyski 
kosztem szeregowych pracowników. 
Obowiązkiem PIP jest przeciwdzia-
łać patologiom i chronić prawa pra-
cownicze, dlatego kontrole PIP po-
winny wyegzekwować zaprzestanie 
nieuczciwych praktyk” – mówi To-

masz Wojak, wiceprzewodniczący 
Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Państwowa Inspekcja Pracy ma 
uprawnienia do kontroli przestrze-
gania przepisów prawa pracy oraz 
legalności zatrudnienia:
PIP może sprawdzać realne wyna-
grodzenie otrzymywane przez pra-
cowników – na podstawie grafików, 
rozkładu czasu wykonywania obo-
wiązków lub usług oraz porównaniu 
z liczbą zatrudnionych
Inspektorzy mogą współpracować 
z ZUS i urzędami skarbowymi. Brak 
zapewnienia minimalnego wyna-
grodzenia dla pracowników podle-
ga grzywnie do 30 tys. zł

Inspekcja ma prawo wydać po-
lecenie wypłaty wynagrodzenia 
w wymaganej wysokości
Pracownicy, których dotyczą ww. 
praktyki, powinni zgłosić się do 
najbliższego Inspektoratu Państwo-
wej Inspekcji Pracy lub też przeka-
zać swoje dane na adresy mailowe 
Państwowej Inspekcji Pracy, aby ta 
mogła interweniować.
„Nowelizacja ustawy w zakresie mi-
nimalnych stawek wynagradzania 
w założeniu miała być elementem 
normalizacji rynku pracy i szansą na 
podniesienie jakości życia Polaków, 
jednak jak wynika z ostatnich donie-

sień, przepisy są omijane, a koszty 
zatrudnienia przenosi się na pracow-
ników. Nadrzędnym celem organów 
państwowych powinno być budo-
wanie silnej gospodarki na drodze 
uzdrawiania rynku pracy, dlatego 
niezbędne jest szybkie i efektywne 
sprawdzenie jego stanu faktyczne-
go. Eliminacja patologii i stabiliza-
cja warunków zatrudnienia przynie-
sie korzyści całemu społeczeństwu, 
pozwoli również osiągnąć standardy 
obowiązujące w krajach Europy Za-
chodniej” – dodaje Tomasz Wojak.
Nieprawidłowości pojawiają się 

także w zakresie zamówień pub-
licznych – w przetargach oferowa-
ne są kwoty, które nie spełniają wy-
mogów ustawowych pod względem 
wynagrodzenia za roboczogodzinę. 
Koszt podstawowy 1 roboczogodzi-
ny pracy pracownika zatrudnionego 
na umowę o pracę, przy średniej ilo-
ści 168 roboczogodzin w miesiącu, 
powinien wynosić 17,66 zł/h + VAT 
(uwzględniając składki ZUS, urlopy, 
etc.) – natomiast wybierane są ofer-
ty na poziomie nawet 8 lub 9 zł za 
roboczogodzinę. Federacja Przed-
siębiorców Polskich



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

Koniec wojny na Szafera?
Dobra wiadomość dla miesz-
kańców bloków przy Szkole 
Podstawowej nr 4 oraz dla 
rodziców, którzy wożą swoje 
dzieci do tej placówki edu-
kacyjnej. Po interwencjach 
mieszkańców urzędnicy 
z ełckiego ratusza posta-
nowili, choć częściowo roz-
wiązać problem dużego 
natężenia ruchu samocho-
dów w tym miejscu i zadbać 
o powstanie nowych miejsc 
parkingowych.
O sprawie pisaliśmy jesienią ubie-
głego roku. Wąski dojazd do dużej 
placówki edukacyjnej stał się koś-
cią niezgody pomiędzy mieszkańca-
mi okolicznych bloków a rodzicami, 
którzy używają tej drogi jako parkin-
gu. Efekt? Tłoczno, niebezpiecznie, 
nerwy w godzinach dużego natęże-
nia ruchu w tym miejscu, czyli w cza-
sie dowozu i odbioru dzieci ze szkoły. 
Jak są nerwy, to pojawiły się wza-
jemnie oskarżenia i negatywne emo-
cje. Sami zainteresowani pisali w tej 
sprawie do naszej redakcji.

—Parkingi lokatorów są zajmowane 
przez cały dzień, czasami nawet do 
godziny 22.00 przez klientów szko-
ły, ponieważ oprócz osób przywożą-
cych i odbierających dzieci przyjeż-
dżają również masowo użytkownicy 
sali gimnastycznej i innych pomiesz-
czeń i obiektów szkoły, którzy nie są 
uczniami – pisze mieszkaniec bloku 
przy ulicy Wojska Polskiego 62 (pi-
sownia oryginalna – red.) Zastawio-
ne są nie tylko parkingi i wszystkie 
wolne przestrzenie wokół. Lokato-
rzy przyjeżdżający z pracy nie mo-
gąc postawić samochodu na swo-
im parkingu, stawiają więc, gdzie 
się da. Potem ktoś zgłasza na poli-
cję nieprawidłowe parkowanie. Po-
licja przyjeżdża przeważnie po 22.00 
i płacą przeważnie lokatorzy, którzy 
nie przestawili samochodu po 22.00, 
bo do 22.00 nie było gdzie. W ko-
mendzie policji ustawiają się nawet 
kolejki po odbiór mandatów do za-
płacenia. Wracając do tematu dzie-
ci, uczniów szkoły, to w najgorszej 
sytuacji są uczniowie okolicznych 
bloków, którzy nie są przywożeni. 
Są często wyzywani (czasem nawet 
w sposób wulgarny) przez osoby 
przywożące swoje pociechy z dale-
ka za to, że przeszkadzają im jezdnię. 
Wprowadzenie ruchu jednokierun-
kowego nic nie zmieniło, uważam 
nawet, że pogorszyło sytuację. Spły-

canie przez panią dyrektor proble-
mu mówiąc, że mieszkańcom chodzi 
tylko o wygodę, jest bzdurą, bo do 
szkoły chodzą również nasze dzieci, 
które jak to wspomniałem, są w naj-
gorszej sytuacji i nie widać, aby ich 
bezpieczeństwem ktoś się przejmo-
wał. Do wspomnianych przez panią 
dyrektor sytuacji spornych, w któ-
rych „kierowcy zatrzymują auta i do-
chodzi niemal do rękoczynów”, jak 
dochodziło tak i nadal dochodzi.
Inny głos nawiązywał do konkluzji 
artykułu, w którym napisaliśmy, że: 
„Wygląda na to, iż winny całej sytu-
acji jest brak wyobraźni architektów 
i planistów, którzy tak projektowali 
usytuowanie okolicznych budynków 
względem dużej szkoły, jakby miało 
się tamtędy poruszać tamtędy naj-
wyżej kilkanaście aut na dobę. Pro-

gnozy się nie sprawdziły i stąd cały 
galimatias.
  —Architekt przewidział, że po-
trzebna jest komunikacja ze szko-
łą od strony ul. Wojska Polskiego 
i w budynku przy ulicy WP 62 jest 
brama dla ruchu pieszego, z której 
korzystają uczniowie, których rodzi-
ce wysadzają swoje dzieci na przy-
ległym przystanku autobusowym 
— pisze nasz Czytelnik.  — Jestem 
jednym z tych mieszkańców, zbie-
rane były podpisy pod protestem 
w związku z wprowadzoną zmia-
ną organizacji ruchu na osiedlowej 
uliczce. W założeniu projektu było 
wykonanie „nawrotnicy” dla samo-
chodów odjeżdżających po wysadze-
niu dzieci. Tak się jednak nie stało.
 W sprawie interweniował Michał 
Tyszkiewicz, ełcki radny.

— Od wielu miesięcy (a może już 
i lat) zabiegam o rozwiązanie prob-
lemu komunikacyjnego na ul. Sza-
fera w Ełku – pisze w swoim poście 
na portalu społecznościowym Fa-
cebook Michał Tyszkiewicz. - Prob-
lem dotyczy nie tylko mieszkańców 
bloków Wojska Polskiego 58, 60, 62, 
62A, ale także nauczycieli i rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 
w Ełku, zwłaszcza w dniach wywia-
dówek i imprez szkolnych. Miesz-
kańcy wielokrotnie zwracali się do 
mnie z tą sprawą, ostatnio zwłaszcza 
ci, którzy pozostawiali samochody 
wzdłuż szkoły, przy żółtej barierce 
i otrzymali mandaty za parkowanie 
w miejscu nieoznaczonym. Najpierw 
wystąpiłem o załatwienie tego naj-
mniejszym kosztem, czyli o ozna-
czenie miejsc, jednak otrzymałem 
odpowiedź z ratusza, iż wymalowa-
nie linii jest niemożliwe, bowiem nie 
będą spełnione odpowiednie para-
metry („nienormatywne odległości 
od wyznaczonych już miejsc parkin-
gowych przy budynku WP 62”).
— Zwróciłem się więc z kolejnym 
wnioskiem i zaproponowałem, 
aby istniejący parking przy Wojska 
Polskiego 62 przesunąć niewielkim 

kosztem w stronę budynku WP 62, 
wykorzystując dwa metry dużego 
trawnika lub przesunąć istniejący 
chodnik przy SP4 w stronę szkoły. 
Prezydent miasta po konsultacjach 
z dyrekcją zapowiedział realizację 
tego drugiego wariantu. Przybę-
dzie więc miejsc parkingowych, ale 
i zostanie usprawniona komuni-
kacja w tym miejscu. Ponadto zo-
stanie zdemontowane ogrodzenie 
przy szkole (przy drugim, bocznym 
wejściu) od strony wieżowców – 
tam również powstanie kilkanaście 
miejsc postojowych.
Tomasz Andrukiewicz, prezydent 
Ełku potwierdził nam, że chodnik 
przy szkole ulegnie zwężeniu, dzięki 
czemu łatwiej będzie w tym miejscu 
jeździć autem i parkować je.
— Decyzja zapadła już jesienią, 
pracę rozpoczną się na wiosnę tego 
roku – mówi Tomasz Andrukie-
wicz.   — Interweniowali w tej spra-
wie mieszkańcy okolicznych bloków, 
my uwzględniliśmy również opinię 
policji oraz względy bezpieczeństwa.
Czy poszerzenie dojazdu do SP nr 4 
rozwiąże sporne kwestie, przekona-
my się już wkrótce?
Adam Sobolewski

Fot. Chodnik przy SP nr 4 zostanie zwężony, dzięki czemu powstaną nowe miejsca parkingowe.
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MIASTO EŁK: naSZe oSiedLa

O sprawie pisaliśmy w ostatnim wy-
daniu naszej gazety. Przypomnijmy: 
w 2015 w ramach przebudowy skrzy-
żowania ulic Kajki, Tuwima i Gro-
dzieńskiej, zlikwidowana została 
pętla autobusowa, a w jej miejsce 
powstał sporych rozmiarów parking. 
Mieszkańcy byli zadowoleni, bo zy-
skali nowe miejsca postojowe, któ-
rych, jak twierdzą „tak bardzo w tej 
części osiedla, brakowało". Radość 
trwała krótko...
- Problem w tym, że miejsca posto-
jowe są zajęte przez samochody do-
stawcze i mikrobusy — mówił Czy-
telnik. My, mieszkańcy, często nie 
mamy gdzie zaparkować. Walczymy 
o każde miejsce postojowe. Parking 
to nie dworzec!  Samochody cięża-
rowe powinny mieć swoje miejsce 
do parkowania! A tu — proszę zo-
baczyć — jeden mikrobus i drugi... 
One praktycznie codziennie tutaj 

stoją i zajmują miejsca samochodom 
osobowym. Wystarczyłoby postawić 
przy wjeździe znak „parking tylko dla 
samochodów osobowych” i wówczas 
nie byłoby problemu.
Sprawą zainteresowaliśmy władze 
miasta.
 - Wspomniany znak można posta-
wić wtedy, gdy łamane są przepisy 
związane z parkowaniem, a na ra-
zie takich zgłoszeń nie mamy — od-
powiedział na nasze zapytanie Ar-
tur Urbański, z-ca prezydenta Ełku.

Zdenerwowany Czytelnik nie dał 
za wygraną. Zebrał podpisy miesz-
kańców z bloków: Grodzieńska 11, 
14 i 16 pod wnioskiem w sprawie 
ograniczenia postoju, na parkingu, 
wyłącznie do samochodów osobo-
wych, i złożył go w Urzędzie Miasta 
w Ełku. Samorząd miasta Ełku, jak 
dowiadujemy się z korespondencji, 
poprosił Powiatową Komendę Poli-
cji oraz Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Świt” o wydanie opinii w tej spra-
wie. Obie instytucje uznały, że nie 

ma podstaw do zakazywania parko-
wania przy zbiegu ulic Kajki i Gro-
dzieńskiej wybranym użytkowni-
kom drogi.
Przytoczymy jedno ze zdań, jakie 
znalazło się w piśmie z SM „Świt".
– Jednak w ciągu dnia lub w godzi-
nach rannych pozostają jeszcze wol-
ne miejsca dla samochodów osobo-
wych".
Szkoda, że żaden z pracowników 
spółdzielni nie pofatygował się na 
miejsce w godzinach wieczornych.
Jerzy Korsak:
 „Sytuacja jest ciężka”
Na temat możliwości ustawienia 

przy wjazdach na parking przy 
zbiegu ulic Kajki i Grodzieńskiej 
znaków ograniczających postój 
niektórym pojazdom, postanowili-
śmy porozmawiać raz jeszcze z z-cą 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Świt".
- Parking jest ogólnodostępny, 
część leży na naszym terenie, część 
na terenie miasta — mówi Jerzy 
Korsak. 
 - Wybudowany został ze środków 
miejskich, na podstawie ugody, do 
jakiej doszło, w ramach przebudo-
wy skrzyżowania ulic Kajki, Tuwi-
ma i Grodzieńskiej. Rozmawialiśmy 
o problemie i doszliśmy do wnio-
sku, że nie ma dobrego rozwiąza-
nia. Bo jaki znak ustawić? Wjazd 
powyżej 3 ton, czy do 3 ton? Praw-
dopodobnie dopuszczalna ładow-
ność tych pojazdów jest do 3 ton. 
To i dobry samochód osobowy tyle 
waży. Nic by ten znak nie zmienił.     
Jedyne co możemy w tej sprawie 
zrobić to porozmawiać z właści-
cielem i zasugerować, żeby nie zaj-
mował tyle miejsca, i nie utrudniał 
użytkowania parkingu.  Sytuacja 
jest na tyle ciężka, że nie możemy 

w żaden inny sposób go zdyscypli-
nować, bo to nie jest członek naszej 
spółdzielni. Ale będziemy na pewno 
czynili starania, żeby też i on zrozu-
miał, że parking wybudowany został 
dla mieszkańców osiedla.
Nie łamie przepisów?
Odnośnie do słów z-cy prezydenta, 
że „wspomniany znak można posta-
wić wtedy, gdy łamane są przepisy 
związane z parkowaniem”  - czy Wa-
szym zdaniem na zdjęciu kierowca 
zaparkował pojazd zgodnie z prze-
pisami ruchu drogowego? Naszym 
zdaniem — nie.
Agnieszka Czarnecka

Wracamy do tematu parkin-
gu przy zbiegu ulic Kajki 
i Grodzieńskiej. Po naszym 
artykule do Urzędu Miasta 
w Ełku wpłynął wniosek 
z podpisami mieszkańców, 
którzy chcą, aby przy dwóch 
wjazdach ustawiony został 
znak „parking tylko dla samo-
chodów osobowych". Chodzi 
o to, że na miejscach postojo-
wych zaparkowane są busy, 
których właścicielem, jak 
twierdzi Czytelnik, jest pry-
watny przedsiębiorca. Nieste-
ty, właściciel terenu nie widzi 
potrzeby wprowadzania 
oznakowania.

Jak wiadomo, o atrakcyj-
ności danego osiedla decy-
duje jego lokalizacja.
Wyraża się ona nie tyl-
ko w otoczeniu, ale tak-
że dobrym skomunikowa-
niu miejsca zamieszkania 
z innymi interesującymi 
nas miejscami w mieście, 
a także poza nim. Naj-
ważniejszy dla większości 
mieszkańców jest bowiem 
dobry dojazd do pracy.

 A to z reguły musi oznaczać dobrze 
rozbudowaną komunikację miejską. 
Niestety co dla jednych jest zaletą, 
dla innych może okazać się wielolet-
nim koszmarem. Tak postrzegają są-
siedztwo przystanku autobusowego 
mieszkańcy bloku Piwnika Ponurego 
3, gdzie w odległości 5 metrów, co 
parę minut już, od wielu lat zatrzy-
mują się autobusy MZK. 
— Z przystankiem tym żyjemy od 
24 lat. „Żyjemy” w cudzysłowie, bo 
normalnym życiem tego nazwać nie 
można. Poziom hałasu, jaki emitują 
autobusy MZK, uniemożliwia nam 
normalne funkcjonowanie. Wra-
camy po całodniowym dniu pracy 

do domów i każdy chce odpocząć 
w domowym zaciszu, ale nie może-
my znaleźć chwili spokoju przez pod-
jeżdżające autobusy. Każdy przejazd 
trwa około 2 minut – zanim kierow-
ca wyda bilet i przeliczy resztę. I tak 
się dzieje co około 15 minut, kiedy 
przyjeżdża następny autobus.

I trudno się z tym nie zgodzić. Zmie-
rzony poziom hałasu w czasie, gdy 
stoi autobus z włączonym silnikiem 
wynosi 80-90 db. – jest wystarcza-
jący, aby skutecznie uniemożliwić, 
chociażby oglądanie telewizji przy 
otwartym oknie. Niestety zamknąć 
je, szczególnie latem przy wysokich 
temperaturach, nie zawsze się da. 
Hałas potęguje się, odbijając się od 
bloku naprzeciwko (Piwnika Ponu-
rego 4) i na wyższych kondygnacjach 
bloku jest tak samo uciążliwy, jak 
w oknach w bezpośrednim sąsiedz-
twie przystanku.

Za gęsto, za głośno?
— Niezrozumiały jest dla nas fakt, iż 
200 metrów dalej jest następny przy-
stanek przy ul. Dobrzańskiego. Czy 
ich lokalizacja nie jest zbyt bliska? 
Dla porównania przytoczymy przy-

padek ul. Pięknej. Tam linia MZK 
nie przebiega w ogóle. Ludzie, aby 
dostać się na przystanek MZK w kie-
runku miasta, muszą dotrzeć do uli-
cy Kilińskiego, pokonując ponad 1 
kilometr. Sytuacja mieszkańców tej 
części osiedla Konieczki jest dużo 
lepsza, bo można wsiadać do auto-
busu na pętli przy ul. Kolonia i na 
ul. Dobrzańskiego. W każdym przy-
padku to droga nie dłuższa niż 500 
metrów — pytają mieszkańcy osied-
la Konieczki.

Jako radni z osiedla Konieczki, za-
poznaliśmy się z prośbą mieszkań-
ców i postanowiliśmy interwenio-
wać w tej sprawie — mówi Robert 
Klimowicz. 
Prośba części mieszkańców bloku 
przy ul. Piwnika Ponurego 3, do-
tycząca likwidacji lub przeniesie-
nia przystanku MZK, została przez 
urzędników rozpatrzona negatywnie 
— mówi Klimowicz.  — Przystanek 
pozostanie na swoim miejscu. Przy-
najmniej na razie.
W uzasadnieniu decyzji czytamy: 
Lokalizacja przystanku jest zgodna 
z projektem organizacji ruchu, któ-
ra powstała na etapie modernizacji 

ulicy. Usytuowanie przystanku MZK 
Sp. z o.o. w Ełku na terenie miasta 
dla jednych jest udogodnieniem 
szybkiego dotarcia do autobusów, 
natomiast dla niektórych ich obec-
ność przeszkadza i nie ma tu opty-
malnego rozwiązania.

Prawda jest taka, że mieszkańcy 
okolicznych bloków są mocno po-
dzieleni w tej sprawie. Sądząc po ilo-
ści e- maili, które otrzymaliśmy (za 
wszystkie serdecznie dziękujemy) 
zwolenników i przeciwników zmia-
ny lokalizacji przystanku jest niemal 
tyle samo — tłumaczy radny. Gdy-
by podobne wystąpienie jak Państwa 
powtórzyło się w obrębie śródmieś-
cia, to wszystkie przystanki musieli-
byśmy przenieść na obrzeża miasta 
— czytamy dalej. Czyli krótko mó-
wiąc, urzędnicy nie chcą tworzyć 
precedensu, gdyż mogłoby to uru-
chomić „falę” podobnych próśb.
Jednakże drążąc temat, dotarliśmy 
do opinii biura projektowego, któ-
re wykonywało dokumentację prze-
budowy ul. Piwnika Ponurego. Już 
wówczas bowiem zastanawiano się 
nad najlepszą lokalizacją przystan-
ku. Biuro w swojej analizie przed-

stawiło szereg argumentów wyka-
zujących niekorzystną w skutkach 
zmianę lokalizacji kłopotliwego 
przystanku i przeniesienie go przy-
kładowo pod szkołę. Najważniejsze 
z nich to: obawa o bezpieczeństwo 
ruchu pieszego i drogowego w bez-
pośrednim sąsiedztwie szkoły pod-
stawowej. 
Obecne rozwiązanie jest najlepsze 
z punktu widzenia rozwiązań ko-
munikacyjnych: widoczność, spo-
sób mijania się pojazdów, odpowied-
nia odległość od skrzyżowań i ruchu 
pieszych przez ulicę. Nierentowność 
umiejscowienia przystanków w sy-
tuacji przeniesienia, gdyż blisko od 
szkoły znajduje się przystanek na ul. 
Dobrzańskiego. Konieczność uzy-
skania nowych warunków technicz-
nych gestorów branżowych: sieci ga-
zowej, wodociągowej, energetycznej, 
uzgodnień nowych rozwiązań tech-
nicznych likwidacji pozostałych ko-
lizji. Wykonanie nowej dokumen-
tacji projektowej i budowlanej oraz 
wszelkich niezbędnych pozwoleń bu-
dowlanych. Koszty wszelkich dzia-
łań związanych z decyzją o zmianie 
lokalizacji przystanku. 
© Klimowicz Robert 

 Osiedle KONIECZKI: 

Kłopotliwy przystanek przy ul. Piwnika Ponurego 3 zostaje!

 Osiedle PÓŁNOC II

Znaku nie będzie, za to będzie rozmowa
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Byłem na pogorzeliskach i na 
bagnach, w lasach i na torach

Zawsze chciał Pan być 
prokuratorem?

Wojciech Piktel: Studiowałem 
na Uniwersytecie w Gdańsku, na 
wydziale prawa. Na drugim roku 
studiów studenci musieli zaliczyć 
praktyki. Można je było odbyć w są-
dzie, prokuraturze, albo prywatnych 
kancelariach adwokackich, radcow-
skich, notarialnych. Traf chciał, że 
wybrałem Prokuraturę Rejonową 
w Ełku. Były to akurat okolice ferii 
zimowych, więc postanowiłem połą-
czyć praktyki z odpoczynkiem w ro-
dzinnych stronach. Wiedziałem też, 

że niektórzy moi licealni koledzy, 
którzy studiowali na wydziale pra-
wa w Białymstoku, również zaplano-
wali taką praktykę w Ełku, więc była 
okazja, żeby się z nimi spotkać. Kiedy 
już odbywałem te praktyki, spodoba-
ła mi się praca prokuratora.

Co takiego Pana
 zafascynowało?

W.P.: Akurat wtedy, w Ełku, toczy-
ła się głośna rozprawa sądowa, do-
tycząca zabójstwa pod Suwałkami.
 Z uwagi na zainteresowanie społecz-
ne i taką trochę elektryzującą atmo-

sferę, tamta sprawa została przekaza-
na  z  Suwałk do Ełku. Spodobała mi 
się ta cała otoczka rozpraw, rola pro-
kuratora, który walczy z przestępca-
mi i stoi na straży praworządności.  
 To wszystko mnie fascynowało. Wte-
dy właśnie postanowiłem, że pójdę 
w tym kierunku. Po odbyciu praktyk 
dostałem się na seminarium z pra-
wa karnego procesowego. Pamiętam, 
że to seminarium było bardzo oble-
gane, żeby się na nie dostać, trzeba 
było mieć bardzo dobrą średnią ocen 
z innych przedmiotów. Seminarium 
prowadził profesor Jan Grajewski, 
znany przedstawiciel doktryny do-
tyczącej procesu karnego, były sę-
dzia Izby Karnej Sądu Najwyższe-
go. Po tym seminarium napisałem 
pracę magisterską, również z pro-
cesu karnego, i od tamtej pory by-
łem zdecydowany, że chcę pracować 
w wymiarze sprawiedliwości. Przy-
znam, że myślałem też o sądzie, ale 
gdy przyszedł czas decyzji: sąd czy 
prokuratura, wybrałem prokuratu-
rę. Dodam, że egzaminy na aplikację 
sądową i prokuratorską odbywały się 
tego samego dnia, i trzeba się było 
zdecydować na jedną z nich. Wybra-
łem Prokuraturę, ale teraz jestem też 
sędzią w Sądzie Dyscyplinarnym dla 
Prokuratorów przy Prokuratorze Ge-
neralnym w Warszawie.

Czym różni się praca
prokuratora od 
pracy sędziego?

W.P.: Praca prokuratora jest bardziej 
aktywna, dynamiczna. 
 Mamy podejrzenie popełnienia 

przestępstwa, musimy szybko zna-
leźć dowody i stwierdzić, czy zaist-
niało przestępstwo, po czym ewen-
tualnie pociągnąć sprawcę do odpo-
wiedzialności karnej. Wiele czynno-
ści prokurator wykonuje osobiście: 
bada miejsce zbrodni, szuka dowo-
dów, przesłuchuje świadków i podej-
rzanych. Sędzia w sprawie karnej do-
staje komplet akt z dowodami, któ-
re zdaniem prokuratora,  świadczą 
o winie sprawcy przestępstwa. Może, 
owszem, wykonywać własne czynno-
ści dowodowe, jednak nie w takiej 
skali, jak prokurator. Rola sędziego 
jest też inna — orzeka o winie danej 
osoby, ale to prokurator musi tę winę 
udowodnić.

Czyli w skrócie, praca 
prokuratora to nie tyl-
ko praca za biurkiem?

W.P.: Nie tylko za biurkiem, bo 
i w sądzie, ale też i w terenie.  
Sekcje zwłok robimy w szpitalach, 
a świadków nieraz przesłuchujemy 
w ich domach. Prokuratorzy pełnią 
dyżury, zarówno w dni powszednie, 
jak i w weekendy oraz w święta. Są 
do dyspozycji o każdej porze dnia 
i nocy. Kiedy zdarzy się tragedia ze 
skutkiem śmiertelnym, przeważnie 
prokurator przybywa na miejsce ta-
kich zdarzeń. A to są miejsca prze-
różne. We własnej karierze byłem na 
pogorzeliskach i na bagnach, w la-
sach, na wszelakiego rodzaju dro-
gach i na torach. Czasami ciężko na 
nie dotrzeć. Pamiętam zdarzenie 
z ciepłowni, gdzie człowiek wpadł do 
jakiegoś zbiornika na węgiel. Trzeba 

było się wtedy wspinać i chodzić po 
jakiś konstrukcjach.

Ważna jest 
sprawność fizyczna?

 W.P.:  Też : -). Natomiast bardzo 
ważna w zawodzie prokuratora jest 
odporność psychiczna na stres i pre-
sję czasu...  Śledztwa wymagają od-
powiedzialnych, trafnych i szybkich 
decyzji. Zdarzenia związane z dyżu-
rami bywają zimą o 3., czy 4. nad 
ranem, kiedy naprawdę ciężko czło-
wiekowi zerwać się z łóżka i mieć już 
jakąś trzeźwość umysłu, żeby podej-
mować na miejscu takiego zdarze-
nia bardzo istotne, a nieraz wręcz ne-
wralgiczne decyzje, które mogą mieć 
wpływ na dalsze życie innych osób.

 
Spotyka  się Pan ze 
śmiercią  niemal  każde-
go dnia. Taka jest spe-
cyfika Pana zawodu. Czy 
zdarzyło się, że czy-
jaś śmierć, szczególnie 
Pana poruszyła?

W.P.: Zajęcia z medycyny sądowej 
prawnicy mają już na studiach. 
Niejednokrotnie uczestniczą w sek-
cjach zwłok, co pozwala w ja-
kiś sposób oswoić się ze śmiercią. 
 Wszystkie zdarzenia tragiczne, trak-
tuję zawodowo. Staram się wykazać 
pełen profesjonalizm, a to znaczy, że 
nie mogę pozwolić sobie na emocje. 
Chociaż muszę przyznać, że zdarze-
nia, w których śmierć ponoszą dzieci, 
są zawsze szczególnie poruszające.

 PO PRACY BYWA „MNIEJ POWAŻNY”, 
CHOĆ NIE CHCE ZDRADZIĆ, 
CO TO DOKŁADNIE ZNACZY

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Prokuraturze Rejonowej w Ełku, później przez 5 lat pra-
cował w Olecku, by w 2016 roku powrócić w rodzinne strony. Prowadził najpoważniejsze sprawy 
o zabójstwa, rozboje, handel i przemyt narkotyków. Ale nie tylko... W Prokuraturze Okręgowej 
w Olsztynie, gdzie został oddelegowany, zajmował się niektórymi poważniejszymi sprawami w ska-
li okręgu m.in. związanymi z korupcją na przejściu granicznym w Gołdapi. Wojciech Piktel w pra-
cy jest zdecydowany i konsekwentny, i jak na prokuratora przystało, bardzo poważny �  

Wojciech Piktel
- ełcki prokurator
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Wojciech Piktel: Od dwóch lat usiłuję
zgłębić tajniki windsurfingu.
Ale to jest pieśń 
przyszłości

 PROKURATORZY SĄ TYLKO LUDŹMI
Staram się swoją pracę wykonywać jak najlepiej i ta praca do tej pory była doceniana w jakiś sposób przez moich przełożonych

 Fot. Na zdjęciu prokurator Wojciech Piktelw miejscu pracy. Agnieszka Czarnecka

Wspomniał Pan o tym, 
że praca prokuratora 
obarczona jest dużą od-
powiedzialnością?
 

W.P.: Prokurator często decyduje 
o losie innych osób. Ocenia zebra-
ny materiał dowodowy i podejmuje 
decyzję, czy danej osobie postawić 
zarzut popełnienia przestępstwa, 
czy nie. Czy zachowanie, którego 
dopuściła się dana osoba, jest za-
bronione przez prawo karne, i czy 
są odpowiednie dowody wskazują-
ce na to, że to właśnie ona? A dalej 
czy należy zastosować tymczasowe 
aresztowanie, a w końcu, o jaką ka-
rę walczyć przed sądem. Wyroki są 
czasami wieloletnie. Zmieniają ludz-
kie życie. Stąd ta odpowiedzialność, 
która ciąży na prokuratorze, żeby do-
brze wyjaśnić każdą sprawę. Jednak 
wobec przestępcy prokurator musi 
być bezwzględny.

 
Zatem w pracy proku-
ratora nie ma miejsca 
na błąd? A może jednak 
błędy się zdarzają?

W.P.: Prokuratorzy są tylko ludźmi... 
Błędy zdarzają się bardzo rzadko. 
Nasz system prawny jest tak skon-
struowany, że istnieje możliwość 
zaskarżenia decyzji prokurator-
skiej. Poza tym prokuratorzy pracu-
ją pod presją, bo mają świadomość 
tego, że ich decyzje są zawsze kontro-
lowane, jeśli nie przez sąd, to przez 
prokuratorów nadrzędnych, a więc 
nie mogą sobie pozwolić na błąd.

 
Czy był Pan kiedykol-
wiek w niebezpieczeń-
stwie?

W.P.: Nie chciałbym o takich spra-
wach mówić. Bezpośrednio nie od-
czułem takich zdarzeń.

Boi się Pan czasami 
o swoją rodzinę?
 

W.P.: Staram się uczciwie wykony-
wać mój zawód, tak, jak przewidu-
je prawo, i wyciągać w stosunku do 
osób takie konsekwencje, jakie są 
przewidziane prawem. W związ-
ku z tym, w jakiś szczególny sposób 
nie obawiam się o swoje życie, acz-
kolwiek mam świadomość, że służba 
prokuratora, to niestety, taka misja, 
która wiąże się z pewnym niebezpie-
czeństwem. Decydując się na taką 
służbę, prokuratorzy decydują się 
tym samym na to, że w jakiś sposób 
muszą zachowywać się ostrożnie.
 

Jak odpoczywa Pan od 
stresu związanego 
z zawodem, który Pan

 wykonuje?

W.P.: Jak każdy człowiek, nie żyję 
tylko pracą. Mam swoje życie pry-
watne. Przede wszystkim, rodzina 
daje mi takie wytchnienie od pracy, 
ale też aktywność sportowa. Kie-
dyś grywałem w koszykówkę i piłkę 
nożną. Z powodu kontuzji musiałem 
zrezygnować z tego rodzaju aktyw-
ności, na rzecz jazdy rowerem. Do-
dam, że bardzo lubię przemierzać na 
dwóch kółkach piękne okolice Ełku. 
Od dwóch lat usiłuję zgłębić tajniki 
windsurfingu. Ale to jest pieśń przy-
szłości...

 
Z tą koszykówką to tak 
chyba nie do końca za-
mknięty rozdział?
 

W.P.: Kibicuję ełckim koszykarzom. 
Nie wiem, czy Pani wie, że dwóch 
wychowanków UKS "Nenufar" Ełk 
gra w drużynie Trefl Sopot, która 
miała na swoim koncie mistrzostwo 
Polski? Często jeżdżę do Gdańska na 
mecze "Trefla". Niesamowite emo-
cje... Polecam.

Czy jest jakiś pułap,
 który chciałby Pan 

osiągnąć w życiu? 

W.P.: Chcę być najlepszym prokura-
torem, ale nie celuję na pewno w ja-
kieś awanse. Staram się swoją pracę 
wykonywać jak najlepiej i ta praca 
do tej pory była doceniana w jakiś 
sposób przez moich przełożonych. 
Skupiam się raczej na bieżących "od-
cinkach" pracy.

W skrócie: jaki jest eł-
cki prokurator?

W.P.: Na pewno zdecydowany i kon
sekwentny w dążeniu do wyzna-
czonych celów. Zamierzam czuwać 
nad bezpieczeństwem wszystkich 
osób mieszkających w powiecie eł-
ckim i dokładać starań, żeby czuli 
się bezpiecznie, i rzeczywiście byli 
bezpieczni.

 
A prywatnie,  jaki  jest 
Wojciech piktel?

W.P.: Prywatnie, jak każdy czło-
wiek, bywam mniej poważny : -).
 

A może chociaż zdradzi 
Pan, jakie ma Pan

 marzenia?

W.P.: Należą one do mojej sfery pry-
watnej, dlatego pozostawiam je dla 
siebie : -).

Dziękuję za rozmowę 
Agnieszka Czarnecka 

ROZMOWY 
KONTROLOWANE
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Golf z silnikiem 1.0 TSI osiągającym 
moc 63 kW/85 KM kosztuje w wer-
sji Trendline 66.990 zł. Rodzinną 
wersję Variant z silnikiem 1.0 TSI 
o mocy 81 kW/110 KM wyceniono 
na 72.390 zł. W nowym Golfie Volks-
wagen oferuje rozwiązania, które 
dotychczas stosowano w samocho-
dach wyższych klas, takie jak Traffic 
Jam Assist (asystent jazdy w korku), 
Emergency Assist (system umiejący 
bezpiecznie zatrzymać auto, gdy kie-
rowca np. zasłanie) czy też sterowane 
gestami systemy radionawigacyjne.
Nowego Golfa można rozpoznać po 
zmienionej przedniej części nadwo-
zia (z diodowymi światłami do jaz-
dy dziennej) i po nowych elementach 
stylistycznych tyłu karoserii. Szcze-
gólnego wyrazu nadają mu w pełni 
LED-owe reflektory (dostępne za 
dopłatą), które zastępują reflektory 
ksenonowe. W najbogatszych wer-
sjach wyposażeniowych LED-o-
we reflektory należą do standardu. 
W zmodernizowanym Golfie Volks-
wagen zastosował rozwiązania, które 
dotychczas stosowano w samocho-
dach wyższych klas. Teraz w kom-

paktowym modelu dostępne są 
systemy asystujące takie jak wspo-
magający jazdę w korku Traffic Jam 
Assist (częściowo automatyczna jaz-
da do prędkości 60 km/h), a także 
system rozpoznający pieszych, bę-
dący funkcją systemu awaryjnego 
hamowania o nazwie Front Assist. 
Nowe rozwiązania pojawiły się także 
w dziedzinie multimediów. Nowoś-
cią w klasie samochodów kompak-
towych jest możliwość sterowania 
gestami dostępna dla systemu in-
formacyjnorozrywkowego Discover 
Pro (z ekranem dotykowym o prze-
kątnej 9,2 cala, przypominającym 
tablet). Wśród cyfrowych urządzeń 
na pokładzie nowego Golfa znajdu-
je się ponadto, zastosowany po raz 

pierwszy w tym modelu, Active Info 
Display (w pełni cyfrowe wskaźniki 
zamiast analogowych). Techniczne 
innowacje w bestsellerowym mo-
delu Volkswagena sprawiają, że 
jest on jednym z najnowocześniej-
szych aut w swojej klasie – właś-
nie w klasie Golfa. Golf oraz Golf 
Variant oferowane są w wersjach 
wyposażenia Trendline, Comfort-
line i Highline. Do wyposażenia 
Trendline, poza systemem multi-
medialnym Composition Colour 
i diodowymi lampami z tyłu, należą 
m.in. podwójne reflektory haloge-
nowe ze światłami do jazdy dzien-
nej w technice LED, klimatyzacja, 
system rozpoznawania zmęczenia 
kierowcy oraz system Start-Stop 
z układem odzyskiwania energii 
hamowania. Od wersji wyposaże-
nia Comfortline nowy Golf jest wy-
posażony w 16- calowe obręcze kół 
z lekkich stopów, komfortowe sie-
dzenia przednie, podłokietnik środ-
kowy z przodu, Pakiet Chrom we 
wnętrzu oraz komputer pokłado-
wy Premium i wielofunkcyjną kie-
rownicę obszytą skórą. Golf w wersji 
wyposażenia Highline ma również 
reflektory przeciwmgielne z funkcją 
statycznego doświetlania zakrętów, 
oświetlenie Ambiente, elementy 
dekoracyjne Highline we wnętrzu, 
sportowe fotele z przodu oraz ak-
tywny tempomat (do 210 km/h) 
z automatyczną regulacją odległości 
i z funkcją Front Assist. Odpowied-
nie wyposażenie dobrano także do 
Golfa Alltracka, który ma szczególny 
charakter dzięki napędowi na cztery 
koła. Model ten wyposażono m.in. 
w podwyższone zawieszenie, 17-ca-
lowe obręcze kół z lekkich stopów 
oraz osłonę silnika pod podwoziem. 
Wszystkie te elementy znajdują się 
w wyposażeniu seryjnym. 

Nowy Golf w polskiej ofercie Volkswagena

Nowy Golf w polskiej ofercie Volkswagena

� nowy Golf z bogatym wyposażeniem w standardzie
dostępny już od 66.990 zł
�jednocześnie debiutują wersje – hatchback, Variant,
Alltrack, GTD oraz R
�do wyboru aż 12 wersji silnikowych o mocy od 85 KM do 
310 KM
�już wkrótce ofertę uzupełnią kolejne odmiany silnikowe
oraz model GTI Performance
�w ofercie promocyjnej pakiet Business, dzięki któremu
klienci oszczędzają do 2.720 zł

W polskich salonach 
Volkswagena można skła-
dać zamówienia na no-
wego Golfa. Nowa wersja 
kompaktowego bestsel-
lera już w podstawowym 
wyposażeniu seryjnym 
ma system multimedialny 
Composition Colour (z ko-
lorowym ekranem o prze-
kątnej 6,5 cala), tylne 
lampy w technice LED oraz 
jeszcze bardziej eleganckie 
wnętrze. 

Do seryjnego wyposażenia Golfa GTD 
należą m.in. sportowe zawieszenie, 

17-calowe obręcze kół z lekkich stopów 
i sportowe fotele z przodu
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