
WYZYSK PRACOWNIC W EŁCKIEJ FIRMIE?
Źle się dzieje w jednej z dużych ełckich firm z branży odzieżowej. Jak twierdzą w niej zatrudnieni (byli i obecni) panuje tam 
mobbing i łamane są podstawowe prawa pracownicze. Państwowa Inspekcja Pracy częściowo potwierdza te zarzuty.

Wyzysk i warunki bardziej zbliżo-
ne do standardów chińskich czy 

też normalny zakład krawiecki funk-
cjonujący na trudnym rynku?
 W jakim stopniu o sukcesie lub po-
rażce jakiegoś przedsięwzięcia bizne-
sowego decyduje bezwzględność ro-
dem z „Ziemi Obiecanej” Władysława 
Reymonta a ile innowacyjność, zaan-
gażowanie i pracowitość?
 
Tajemnicą poliszynela jest to, że w du-
żej ełckiej firmie szyjącej m.in. garni-
tury dla znanej marki pracownicy nie 
są traktowani w odpowiedni sposób. 
Wystarczy wejść na związany z tym te-
matem wątek na internetowym forum 
„gowork.pl”, gdzie wpisy pojawiają się 
od 2012 roku:
 
— Jak żyję takiej firmy nie widziałam 
– twierdzi internauta o nicku „gucio” 
(wszystkie cytaty podajemy w pisowni 
oryginalnej – red.).  — Wyzysk, praca 
na czarno, chamstwo i przekleństwa 
ze strony brygadzistek.
— Chamstwo, pomiatanie, wyżywanie 
się, lekceważenie, przekleństwa pań 
brygadzistek są na porządku dziennym 
– pisze „bono.” Brak normalnej szatni, 
toalet, kradzieże, żadnych praw. Mamy 
się cieszyć, że pracujemy a na jakich 
zasadach, to nieważne. 
— Pracuję na żelazku, zapieprzam 

za marne grosze, jeden cykl kosztuje 
3 grosze, nie ma warunków do pracy 
– skarży się ktoś inny.

To tylko nieliczne cytaty z litanii po-
jawiających się tam narzekań zatrud-
nianych pracowników. Sprawdza-
my ich wiarygodność w Okręgowym 
Inspektoracie Państwowej Inspekcji 
Pracy w Olsztynie. Z odpowiedzi, jaką 
uzyskaliśmy wynika, iż firma ta była 
przez kontrolerów regularnie spraw-
dzana od 2004 roku, kiedy odbywa-
ły się w niej jedna lub dwie kontrole 
rocznie, z wyjątkiem lat 2011,2012 
oraz 2016, kiedy ich nie było.

—  W firmie tej kontrolę przeprowa-
dziliśmy w tym roku i stwierdziliśmy 
podczas niej nieprawidłowości – infor-
muje Andrzej Słownik, zastępca okrę-
gowego inspektora pracy ds. prawno 
– organizacyjnych w olsztyńskiej PIP.

 —  Nieprawidłowości te dotyczyły: 
prowadzenia indywidualnych kart 
ewidencji czasu pracy pracowników 
tymczasowych, uzgadniania z agen-
cją pracy tymczasowej wymiaru cza-
su pracy pracowników tymczasowych, 
ustalania norm przydziału odzieży ro-
boczej i obuwia oraz czasu ich użyt-
kowania, zawierania umów cywilno 
– prawnych, umów zlecenia, w warun-

kach określonych dla stosunku pracy, 
przeprowadzania okresowych szkoleń 
z zakresu bhp dla pracowników, do-
konania oceny ryzyka zawodowego, 
opracowania procedury antymob-
bingowej. Powyższe nieprawidłowo-
ści skutkowały skierowaniem środków 
prawnych, tj. wystąpień oraz nakazu. 
W stosunku do osób odpowiedzial-
nych skierowany zostanie również 
wniosek do sądu o ukaranie.

Jednak jak twierdzą pracownicy fir-
my, jej właściciele nie boją się nawet 
kar finansowych z inspekcji pracy, 
gdyż i tak wychodzą „na swoje”.

—  Co z tego, że właścicielka dostaje 
kary finansowe, kiedy jej po kieszeni 
i tak nic to nie uderzy, gdyż odbija je 
sobie na pracownikach – mówi jedna 
z krawcowych. — Łatwo też jest komuś 
powiedzieć, że jak ci się nie podoba, 
to tam nie pracuj. Jestem krawcową, 
to mój fach wyuczony, nie stanę się 
z dnia na dzień pracownikiem ochro-
ny albo przedstawicielem handlowym, 
nie ten wiek i zdrowie. 

Nie ma też na lokalnym rynku kon-
kurencji, do której można przejść, 
żeby pracować w tym zawodzie. I tak 
to trwa.  Złoszczę się, po cichu złorze-
czę, ale zaciskam zęby i pracuję za te 

marne w stosunku do moich wysił-
ków pieniądze.
Wpis z forum internetowego z 13 
stycznia 2017 roku:
— Pracowałem do dnia dzisiejszego 
– zaczyna „były pracownik” (pisow-
nia oryginalna). - A czemu do dnia 
dzisiejszego, bo od poniedziałku nie 
miałem pracy w zakładzie, wiec by-
łem na wolnym, ale od dnia wczoraj-
szego zachorowałem na anginę i je-
stem na zastrzykach, ale to szefową nic 
nie obchodzi, dzwoniłem dziś do niej 
i dowiedziałem się, że już nie pracuję 
i mam oddać kluczyk do szafki i dla 
niej rozmowa była zakończona. Jed-
nym słowem świństwo z jej strony, że 
tak podchodzi do ludzi.
 
Nie tylko krawcowe, również han-
dlowcy czują się pokrzywdzeni.
 
— Praca dla ludzi bez serca – pisze 
„aneczka”. — Musiałam naciągać lu-
dzi, opowiadać cudawianki, żeby coś 
sprzedać. Przez telefon namawiałam 
starsze panie na kupowanie tego ba-
dziewia. Odeszłam. Mam nadzieję, że 
szefostwo kiedyś popadnie w wielką 
biedę i w tej biedzie trafi na takich 
naciągaczy jak oni.

 Zwróciliśmy się do opisywanej fir-
my  z prośbą o ustosunkowanie się do 

tych wszystkich zarzutów, jednak jej 
kierownictwo nie chciało ich komen-
tować i do nich się odnosić. Nam cis-
ną się w tej sprawie pytania, na które 
nie ma prostych odpowiedzi. Wygląda 
na to, że w branży odzieżowej wciąż 
jest rynek, na którym to pracodawca 
dyktuje warunki, a pracownik albo się 
do nich dostosowuje, albo jest zastę-
powany innym – tańszym, często są 
to teraz kobiety z Ukrainy.

 Staramy się wejść w skórę takie-
go pracodawcy i zrozumieć, a nawet 
usprawiedliwić jego postępowanie. 

Jeśli nie jest ono motywowane tylko 
chęcią jak największego zysku, przy 
ponoszeniu jak najmniejszych kosztów 
(a o to przecież na wolnym rynku to-
czy się gra), to mógłby on twierdzić, że 
musi zaniżać pensje, żeby przetrwać, 
że jak nie on, to zrobiłaby to inna fir-
ma, z Jaworzna czy ze Szczecinka 
i krawcowe z Ełku, i okolic w ogóle 
pracy by nie miały.

 Martwi jednak nikły nadzór insty-
tucji odpowiedzialnych za przestrze-
ganie prawa pracy. I nie chodzi o to, 
że brak jest kontroli, ale że nie ma ich 
efektów albo że ich wyniki uderzają 
w tych, których mają bronić.
Adam Sobolewski
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MIASTO EŁK: pod napięciem

Przypomnijmy historię rodziny
O rodzinie, pisaliśmy na łamach na-
szej gazety w grudniu 2015 r. w arty-
kule zatytułowanym „Ich nowy dom". 
Wtedy to jeszcze 12-osobowa rodzina 
zajmowała lokal komunalny przy ul. 
Gdańskiej. W rozmowie z nami przy-
znali wówczas, że starania o więk-
sze mieszkanie podjęli już kilka lat 
wcześniej.

— Byliśmy na konferencji „Polska dla 
Rodziny” w Warszawie — wspomina-
ła pani Agnieszka. — Mówiono tam, 
że w którymś mieście, nie pamiętam 
nazwy, rodzina wielodzietna czeka na 
zamianę mieszkania dwa miesiące. 
Pomyślałam wtedy: co ja tutaj jeszcze 
robię, pójdę i zapytam, może w Ełku 
będą wdrażane omawiane rozwiąza-
nia? Tym bardziej że w konferencji 
uczestniczyły władze naszego mia-
sta. Prezydent zapewnił mnie wtedy, 
że jak tylko będzie możliwe, pomoże.

— Problem polegał na tym, że potrze-
bowaliśmy mieszkania nie tyle więk-
szego metrażowo, ile z większą ilością 
pomieszczeń — mówił pan Adam. — 
Zależało nam na tym, żeby oddzielić 
młodsze dzieci od starszych. Napisa-
liśmy wniosek o zamianę mieszkania. 
Niestety, odpowiedź była negatywna. 
Powód? Miasto nie posiada takich za-
sobów mieszkaniowych.

Rodzina nie siedziała 
z założonymi rękami
— W swojej desperacji zaczęłam prze-
glądać Internet, bo usłyszałam, że są 
rodziny, którym np. bezdzietni właś-
ciciele przekazują własny dom, albo 
komuś rodzą się czworaczki i samo-
rząd przekazuje mieszkanie — mó-
wiła pani Agnieszka. — To mnie zain-
spirowało. Znalazłam fundację, która 
udziela bezprocentowych pożyczek na 
wybudowanie domu. Niestety, w na-
szym przypadku, wiązałoby się to z ko-
niecznością opuszczenia Ełku. I kiedy 
rozważaliśmy już przeprowadzkę, ode-
zwał się pan prezydent. Powiedział, że 
ma dla nas dom!
Szulcowie długo zastanawiali się nad 
propozycję, gdyż dom wymagał kapi-
talnego remontu i sporych nakładów 
finansowych. W końcu zdecydowa-
li się na podpisanie umowę najmu.
W listopadzie 2015 r. na połączonych 
komisjach mienia komunalnego i bu-
dżetowej radni ełccy wydali pozytyw-
ną opinię w sprawie możliwości przy-
znania wyżej wspomnianym ełczanom 
pierwszeństwa zakupu budynku wraz 
z gruntem przy ul. Suwalskiej za 1% 
wartości.

— Budynek stał od dłuższego cza-
su niewykorzystany — mówił wtedy 
Wojciech Kwiatkowski, przewodni-
czący komisji. — Były dwa przetargi 
na sprzedaż, niestety, nie znalazł się 

nabywca. Ponieważ Ci państwo pro-
sili o znalezienie rodzinie godnego 
miejsca do zamieszkania, postano-
wiliśmy pomóc. Komisja przychyliła 
się do tego, by udzielić państwu 99% 
bonifikaty oraz pierwszeństwa wyku-
pu nieruchomości. Biorąc pod uwa-
gę to, że rodzina jest bardzo aktywna 
i udziela się wolontariacko, uważam, 
że było warto.

Radni zmienili zdanie?
Na posiedzeniu komisji budżeto-
wej 27 marca, radni mieli raz jeszcze 
pochylić się nad opinią do projektu 
uchwały dotyczącej przyznania ro-
dzinie pierwszeństwa w nabyciu nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej 
przy ul. Suwalskiej i wyrażenia zgody 
na udzielenie 99% bonifikaty przy jej 
sprzedaży. Zdania, tym razem, były 
podzielone. Rozpętała się burzliwa 
dyskusja.

Jako pierwszy głos zabrał
Ireneusz Dzienisiewicz
(klub „Łączy-nas-Ełk)
— Krótko mówiąc — katastrofa! — 
wyraził swoje zdanie radny. — Przy-
znawanie komukolwiek 99% bonifi-
katy, pod pretekstem, że zainwestował 
tam swoje środki to kiepski argument 
(chodzi o kwotę 169 tys. zł, które ro-
dzina „włożyła” w remont budynku — 
przyp. autora). — Jeżeli ktoś dostaje 
90% bonifikatę, to już wiemy o tym, że 
musi zainwestować swoje środki, i to 
jest dodatkowy motywator, żeby lokal, 
dom czy mieszkanie doprowadzić do 
stanu używalności. Uważam, że taką 
decyzją możemy naruszyć pewien 
konsensus, jaki mamy z mieszkańcami 
i stworzyć niebezpieczny precedens, 
który w przyszłości może obrócić się 
przeciwko nam. Powinniśmy ten pro-
jekt, czym prędzej odrzucić!

Inne zdanie miał w tej kwestii 
Wojciech Kwiatkowski (klub 
„Dobro Wspólne”)
— Wartość tej nieruchomości wynosi 
w tej chwili 344 tys. zł — mówił radny. 

— Prawie 170 tys. zł zostało zainwe-
stowanych. Możemy teraz próbować 
ustalić bonifikatę do tej kwoty, która 
była przed remontem, czyli 175 tys. zł. 
Gdybyśmy przyjęli 90% zniżkę, wów-
czas kwota, którą mieliby zapłacić, 
wyniesie 17,5 tys. zł. Z kolei, patrząc 
na wartość nieruchomości dzisiaj, 
gdybyśmy przyjęli 95% zniżki, to za-
płaciliby 17,2 tys. zł. Według mnie to 
jest ta sama wartość, na którą żeśmy 
się umówili w 2015 r. Chodzi o pew-
ną uczciwość, bo ci państwo podjęli 
się remontu z myślą, że rzeczywiście 
otrzymają tę nieruchomość za 1%.
Uważam, że 10% zapłata za tę nieru-
chomość od wartości 344 tys. byłaby 
nieuczciwa, bo jest to po prostu kwota 
dużo większa, niż ta, na jaką się rodzi-
na, w pewnym sensie, przygotowała.

— Myślę, że nieuczciwe było kazać 
płacić wszystkim dotychczas 10% od 
wartości nieruchomości po remoncie, 
bo takich przykładów jest bardzo wie-
le — ripostował Dzienisiewicz. — A na 
pewno nieuczciwe jest dawanie 99% 
bonifikaty, tylko dlatego, że ktoś, nie 
wiem właściwie dlaczego, zabezpiecza 
się w szczególny sposób już w 2015 r.

Zastępca prezydenta - Artur Urbań-
ski starał się przekonać radnych, że 
sytuacja tych państwa jest szczególna.
— Prezydent zaproponował w projek-
cie uchwały  ten 1%, który „kiedyś tam” 
został w jakiś sposób przyjęty — mówił 
Urbański. — Uważam, że nie możemy 
odwoływać się do historii sprzed lat, 
tylko powinniśmy wziąć pod uwagę tę 
kwotę, która dzisiaj stanowi wartość 
nieruchomości. Ale myślę też, że war-
to uwzględnić specyfikę tej rodziny.

— Wiem, że to jest sytuacja szczegól-
na — ripostował Dzienisiewicz.  — Ale 
mam koleżankę, która jest samotną 
matką, ma dwie córki, jedna niedawno 
skończyła leczenie białaczki — to też 
jest sytuacja szczególna. Mam kolegę, 
który właśnie wziął kredyt hipotecz-
ny, żeby kupić mieszkanie na nowym 

osiedlu na Konieczkach, bo musi się 
przeprowadzić — to też jest sytuacja 
szczególna. Możemy mnożyć takie 
przypadki. Nie twórzmy precedensu!

— Ale my się tutaj teraz nie prześcigaj-
my w nieszczęściach — odpowiedział 
Urbański. — Prowadzimy wiele dzia-
łań, które wychodzą naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom rodzin w naszym 
mieście. To nie jest nic nadzwyczajne-
go, że chcemy pomóc.

W tym punkcie dyskusji głos
 zabrał Dariusz Wasilewski  
(klub „Dobro Wspólne”).

— Umów należy dotrzymywać — po-
wiedział radny. — 23 listopada 2015 r. 
na posiedzeniu dwóch komisji wy-
pracowaliśmy pewne stanowisko. Ja 
to traktuję, jako nasze zobowiązanie 
wobec tej rodziny. Byłoby nieuczci-
wym zmieniać wcześniej przyjęte za-
sady. Bądźmy konsekwentni. Miałem 
pewne dylematy odnośnie do argu-
mentów, że traktujmy wszystkich tak 
samo. Oczywiście, starajmy się stoso-
wać obiektywne zasady do wszystkich, 
ale nigdy nie jest tak, że dana sytuacja 
jest podobna, czy taka sama, jak wie-
le innych. Każda sytuacja jest indywi-
dualna. Uważam, że należy poprzeć 
wniosek pana prezydenta.

 Po wysłuchaniu wielu argumentów 
radny Dzienisiewicz wystąpił z formal-
nym wnioskiem o zamianę w projek-
cie uchwały wielkości bonifikaty z 99% 
na 90%. Wniosek nie uzyskał poparcia 
większości, w związku z czym radni 
przystąpili do głosowania nad projek-
tem przedłożonym przez prezydenta 
(uwzględniającym 99% bonifikatę). 
Stosunkiem głosów: 3- za i 3 – prze-
ciw, projekt nie uzyskał opinii komisji. 
Od głosu wstrzymało się 4 radnych.
We wtorek (28 marca) Ireneusz Dzie-
nisiewicz próbował raz jeszcze przefor-
sować zmianę à propos wielkości bo-
nifikaty, ale i tym razem jego wniosek 
nie uzyskał większości głosów. Radni 

przyjęli projekt uchwały uwzględnia-
jący 99% bonifikatę.
— W ten sposób sprzedajemy działkę 
budowlaną o pow. 2233 m2 za 990zł 
netto, czyli za ok. 44 grosze m2, a po-
sadowiony na niej dom za 2.450 zł net-
to. REWELACJA !!! - tak na portalu 
społecznościowym komentuje decy-
zję radnych Ireneusz Dzienisiewicz. 
— Moi drodzy !!! Teraz nie pozosta-
je nic innego, jak korzystać z prawa 
do równego traktowania obywateli 
i składać wnioski do UM o zastoso-
wanie specjalnej bonifikaty. Wam też 
się należy. Ważne, żeby przedstawić 
swoją sytuację życiową jako trudną, 
czy wręcz tragiczną. Wówczas moż-
na stać się posiadaczem najtańszych 
nieruchomości w galaktyce.

Analizując decyzję radnych czy była 
ona słuszna, czy nie, warto wziąć pod 
uwagę fakt, że jeszcze 1,5 roku temu 
(kiedy opiniowano projekt uchwały) 
sytuacja finansowa rodziny była zgoła 
inna, niż dziś. 
Dzięki programowi 500+, który to 
miał za zadanie wyprowadzić rodzi-
ny wielodzietne z ubóstwa, stało się 
tak, że dziś rodzina otrzymuje pomoc 
w kwocie 4000 zł. Ważne jest też to, 
że takiej poprawy sytuacji  finanso-
wej polskich rodzin nikt przewidzieć 
nie mógł.

Być może decyzja obiecania bonifika-
ty zapadła zbyt wcześnie i teraz nale-
żałoby postawić się w sytuacji rodzi-
ny, której poczynione zostały pewne 
obietnice i jak mówi przysłowie „nie 
robić z gęby cholewy”. 
Z drugiej strony, jeżeli rodzina zdołała 
wyremontować dom za setki tysięcy 
złotych, to czy nie stać jej na wykupie-
nie nieruchomości wraz z gruntem, za 
tak mały procent ? 
Za wiele pytań i dwie strony przeciw-
ne, i praktycznie można by przyjąć, że 
każda z nich ma jakąś rację.

W naszej ocenie (oczywiście, jeżeli 
była taka możliwość) powinno zadziać 
się inaczej. Może trzeba było sprzedać 
nieruchomość za 1% wartości w 2015 
roku z wyszczególnieniem jej „złego 
stanu technicznego”. Wtedy cena ryn-
kowa była całkiem inna i przyznanie 
tak dużej bonifikaty na tamten czas, 
włączając w to sytuację finansową ro-
dziny, byłoby całkiem uzasadnione.

Dziś czasu nie cofniemy, ale zostaje-
my z nauką, że człowiek uczy się na 
błędach i pozostaje nadzieja, że na-
uka nie pójdzie w las [do radnych ; -) 
], i takie sytuacje będą rozpatrywane 
bardziej wnikliwie. 
Niesmaczne jest (delikatnie mówiąc) 
to, że rodzina ma prawdopodobnie 
znajomości w radzie miasta, i to bu-
dzi ogromne wątpliwości i sprzeciw.
Agnieszka Czarnecka

KTO MA RADNEGO W RODZIE
TEGO BIEDA NIE BODZIE?

Za 1% wartości rodzina z Ełku nabędzie budynek wraz z działką przy ul. Suwalskiej. Taką decyzję podjęli radni na ostatniej sesji. Nie by-
łoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że rodzina, o czym mówi się w kuluarach, jest prawdopodobnie spokrewniona z jednym z rad-
nych miejskich. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że nieruchomość, o której mowa, jest dziś warta aż 344 tysiące złotych.
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 Szkoła w Stradunach za działanie wójta
Osewskiego zapłaci odszkodowanie

W Sądzie Okręgowym w Suwałkach zapadł wyrok w sprawie odwołania Anny Sidorowicz ze stanowiska dyrektora Szkół Samorządowych w Stradu-
nach. Sidorowicz otrzyma ponad 15 tysięcy złotych odszkodowania. Kwotę tę, wraz z odsetkami, zapłaci szkoła. Szkoda, bo za takie pieniądze można 
byłoby zorganizować dzieciom np. wyjazd na półkolonie. 

Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. miasto-gazeta.pl marzec 2017

O sprawie pisaliśmy dwu-
krotnie na łamach naszej ga-
zety. Przypomnijmy:
Wójt gminy Ełk Tomasz Osewski, 26 
lipca 2016 r, po 7 latach pracy, odwo-
łał Annę Sidorowicz ze stanowiska dy-
rektora ZSS w Stradunach. Powodem 
takiej decyzji miała być długotrwała 
nieobecność Sidorowicz, która powo-
dowała dezorganizację pracy szkoły. 
W sprawie od samego początku dawał 
do myślenia fakt, że zarówno organ 
prowadzący, jak i kurator zauważył 
problem dopiero 3 dni przed kończą-
cym się zwolnieniem lekarskim. Za-
rządzenie zostało podpisane 26 lipca, 
natomiast Sidorowicz miała wrócić do 
pracy 29 lipca.
Wójt uzasadniał swoją decyzję nastę-
pująco: „W przedmiotowej sprawie 
zdaniem organu prowadzącego zacho-
dzą przesłanki do odwołania dyrektora 
szkoły noszące znamiona szczególnie 
uzasadnionych przypadków, o których 
mowa w przytoczonym przepisie (art. 
38 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty). Wskazać 
należy, że w orzecznictwie pozostaje 
bezspornym, że zastosowanie przepisu 
(ww. - przyp. autora) powinno mieć 
miejsce w sytuacjach, kiedy zachodzi 
konieczność przerwania czynności 
dyrektora w związku z zagrożeniem 
dla osiągnięcia celów placówki lub 
z innych, obiektywnie ważnych wzglę-
dów, jest nie do przyjęcia, by nadal nią 
kierował. Owe szczególne okoliczno-
ści powinny przybrać taką postać, że 
uniemożliwiają nauczycielowi dalsze 
sprawowanie funkcji kierowniczej i za 
jedną z takich przyczyn orzecznictwo 
uznaje długotrwałą absencję chorobo-
wą. Pani Anna Sidorowicz w 2015 r. 
przebywała 19 dni na zwolnieniu le-
karskim, zaś w 2016 r. jej zwolnienie 
lekarskie będzie trwało nieprzerwa-
nie 182 dni".

Kurator z pozytywną opinią
Warmińsko-mazurski kurator oświa-
ty w Olsztynie wydał w dniu 20 lipca 
pozytywną opinię w sprawie odwoła-
nia pani Sidorowicz.

— Katalog „przypadków szczególnie 
uzasadnionych” nie został enume-
ratywnie w ustawie wskazany, jed-
nakże mając na uwadze stanowisko 
judykatury (orzecznictwa — przyp. 
autora) można, w określonych oko-
licznościach, zaliczyć do niego m.in. 
długotrwałe absencje chorobowe dy-
rektora szkoły, które uniemożliwiają 
mu wykonywanie powierzonej funkcji 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 
lutego 2008 r., III PK 69/07). Nato-
miast ocena, czy podstawy odwołania 
wskazane przez organ prowadzący 
szkołę, w tym konkretnym przypadku, 
mieściły się w katalogu objętym treś-
cią art. 38 ustawy o systemie oświa-
ty i czy były rzeczywiste, należy do 
sądu — tłumaczył Wojciech Cybul-
ski, warmińsko-mazurski wicekurator 
oświaty.  — Długotrwałe sprawowanie 
nadzoru pedagogicznego nad szkołą 

przez osoby tymczasowo powołane 
(w zastępstwie) do pełnienia tej funk-
cji niewątpliwie niekorzystnie wpływa 
na prawidłowe funkcjonowanie szkoły 
w zakresie dydaktyczno - wychowaw-
czym, organizacyjnym oraz admini-
stracyjno-gospodarczym.

 Tym samym absencja dyrektora, 
która ogranicza pełne, kompleksowe 
i perspektywiczne zarządzanie szko-
łą nie mogła pozostać niezauważona 
przez kuratora oświaty, czemu dano 
wyraz w opinii w przedmiocie odwo-
łania pani Anny Sidorowicz ze stano-
wiska dyrektora Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Stradunach.

Wójt złamał prawo?
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 
29 listopada 2016 r. wojewoda war-
mińsko-mazurski stwierdził nieważ-
ność zarządzenia wójta.
— Organ nadzoru stwierdził, iż zarzą-
dzenie wójta gminy Ełk narusza art. 
38 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.) - in-
formowała Bożenna Ulewicz z War-
mińsko-Mazurskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Olsztynie.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nad-
zorczego wojewody możemy przeczy-
tać: „Uzasadnienie zarządzenia (ww.- 
przyp. autora) jest bardzo lakoniczne 
i nie wskazuje w jaki sposób absencja 
dyrektora szkoły, poza koniecznością 
zapewnienia zastępstwa, doprowadzi-
ła do destabilizacji funkcjonowania 
szkoły i niemożności osiągania celów 
jej działania. Nie wskazuje również 
żadnych zdarzeń, które uzasadnia-
łyby konieczność natychmiastowego 
odwołania dyrektora ze stanowiska 
w czasie ferii letnich. Jak wynika z wy-
jaśnień pani Anny Sidorowicz, przeby-
wa ona na długotrwałym zwolnieniu 
lekarskim w związku ze złamaniem 
nogi, które to zdarzenie miało miej-
sce w styczniu 2016 r. Powszechnie 
wiadomo, iż złamanie nogi wiąże się 
z długotrwałym zwolnieniem lekar-
skim, a więc do organu prowadzącego 
szkołę należało zapewnienie zastęp-
stwa gwarantującego sprawne funk-

cjonowanie szkoły w czasie nieobec-
ności dyrektora. Pobytu dyrektora na 
długotrwałym zwolnieniu lekarskim 
nie można uznać za zdarzenie wyjąt-
kowe i nagłe, uzasadniające natych-
miastowe przerwanie wykonywania 
funkcji dyrektora z uwagi na zagroże-
nie dla interesu publicznego i dalszego 
funkcjonowania szkoły".

Wójt gminy Ełk złożył skargę na roz-
strzygnięcie nadzorcze wojewody do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Olsztynie. Wiemy już, że WSA 
oddalił skargę Osewskiego. Treść wy-
roku wraz z uzasadnieniem, opubliku-
jemy w następnym numerze gazety.
Jednocześnie, w Sądzie Okręgowym 
w Suwałkach toczyła się sprawa z po-
wództwa Anny Sidorowicz, przeciw-
ko Zespołowi Szkół Samorządowych 
w Stradunach. Sidorowicz wniosko-
wała o uznanie wypowiedzenia zmie-
niającego warunki pracy i płacy za 
bezskuteczne. 23 lutego zapadł wy-
rok w tej sprawie. Sąd zasądził od po-
zwanego, czyli ZSS w Stradunach na 
rzecz powódki Anny Sidorowicz kwotę 
15.004,08 złotych tytułem odszkodo-
wania, z ustawowymi odsetkami od 
daty uprawomocnienia się orzeczenia 
do dnia zapłaty oraz pokrycia kosztów 
procesowych.

„Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Bydgosz-
czy z dnia 12 marca 2014 r. II SA/Bd 
1566/13, przyczyną odwołania w try-
bie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. mogą być 
zaniedbania obowiązków dyrektora 
szkoły, które mogą prowadzić do de-
stabilizacji funkcjonowania szkoły, 
to jest realizacji jej zadań w zakresie 
nauczania i wychowania — czytamy 
w uzasadnieniu wyroku. 
— Nie każde naruszenie prawa przez 
dyrektora jest wystarczające do zasto-
sowania tej formy odwołania.
 Z uwagi na to, że art. 38 ust. 1 pkt 2 
u.s.o. przewiduje możliwość odwoła-
nia tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych, to zarówno ocena, jak 
i uznanie organu, który powierzył na-
uczycielowi stanowisko kierownicze, 
a następnie zamierza odwołać go z tej 

funkcji, nie mogą mieć charakteru 
dowolnego ani arbitralnego. Organ, 
opierając się na materiale dowodo-
wym, powinien w sposób wyczerpu-
jący wskazać okoliczności uzasad-
niające zastosowanie omawianego 
trybu nadzwyczajnego i umotywować 
rozstrzygnięcie tak, aby wywód i ar-
gumentacja prawna mogły podlegać 
wnikliwej analizie zarówno organu 
nadzoru, jak i sądu.

  Podobnie wypowiedział się Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w War-
szawie, który w wyroku z dnia 30 
grudnia 2014 r. w sprawie II SA/Wa 
929/14 stwierdził, że przepis art. 38 
ust. 1 pkt 2 u.s.o. nie ustanawia obo-
wiązku, lecz jedynie upoważnia właś-
ciwy organ do odwołania dyrektora 
z funkcji kierowniczej, nie podając 
przy tym wprost żadnych kryteriów 
oceny „szczególnie uzasadnionego 
przypadku". 
Skoro jednak ustawodawca do zwrotu 
„uzasadniony przypadek” - używanego 
w innych normach prawnych u.s.o. - 
dodał przysłówek „szczególnie”, to nie 
może ulegać wątpliwości, że w art. 38 
ust. 1 pkt 2 u.s.o. położył nacisk na to 
właśnie określenie, świadomie zawę-
żając zastosowanie przedmiotowej 
regulacji do sytuacji zupełnie wyjąt-
kowych, nadzwyczajnych i nagłych, 
kiedy organ prowadzący ma prawo 
ocenić, czy dalsze kierowanie szko-
łą lub placówką oświatową stanowi 
istotne zagrożenie dla funkcjonowania 
tych jednostek, lub z jakichkolwiek in-
nych, obiektywnie ważnych przyczyn 
jest nie do przyjęcia.
 Użyte w tym przepisie pojęcie „szcze-
gólnie uzasadnionego przypadku” 
musi być rozumiane wąsko. W peł-
ni akceptując wskazania, wynikające 
z powołanych orzeczeń uznać należy, 
iż pozwany, podejmując sporną decy-
zję, nie sprostał wymogom, o których 
mowa w przepisie art. 38 ust. 1 pkt 
2 u.s.o. Uznać zatem należy, iż dwie 
z trzech przesłanek odwołania dyrek-
tora szkoły ze stanowiska w trybie na-
tychmiastowym nie zostały spełnione, 
a więc co do istoty roszczenie powódki 
jest zasadne".

Za decyzje Osewskiego
 zapłacą dzieci?
Łączna kwota, jaką będzie musiała 
wypłacić Annie Sidorowicz szkoła, 
wynosi ok. 20 tysięcy złotych. Łatwo 
wyliczyć, że za takie pieniądze moż-
na byłoby np. zakupić pomoce dy-
daktyczne czy chociażby dofinanso-
wać wycieczkę. Mieszkańcy Stradun, 
których pytaliśmy, zgodnie twierdzą, 
że nie podoba się im postępowanie 
wójta.
— Kiedy pani Ania Sidorowicz była 
dyrektorem, to szkoła kwitła — mówi 
mieszkanka Stradun. — W tej chwili 
na nic szkoły nie stać.  A dziecko wy-
słałabym gdziekolwiek, czy to w góry, 
czy nad morze, bo ani tu, ani tu nie 
było nigdy. Mam pretensję do władz 
naszej gminy, bo jak mówią, to nie je-
dyna sprawa, którą wójt przegrał. Nie 
podoba mi się to, że z moich podat-
ków wójt opłaca swoją "głupotę", bo 
inaczej tego chyba nie można nazwać.
 —Te pieniądze mogłyby być przezna-
czone na inne cele: na drogi i oświet-
lenie — ja akurat mieszkam przy ta-
kiej ulicy, gdzie jadąc drogą, można 
wszystko zgubić, łącznie z podwoziem. 
Straduny są wg mnie bardzo zanie-
dbane pod tym względem.

Podobnego zdania jest inny 
mieszkaniec z okolic Stradun
— Jest sporo miejsc, w które wysłał-
bym swoje dziecko, gdyby te pienią-
dze przeznaczone zostały na ten cel 
— mówi. — Wiem, że jest organizo-
wany wyjazd do Hiszpanii w ramach 
wymiany międzynarodowej. Koszt 
wynosi ok. 2 tys. zł. Gdyby szkoła do-
finansowała ten wyjazd w 50-60% to 
sporo dzieci by pojechało. Rozmawia-
łem swego czasu z przewodniczącym 
rady i pytałem, jakie odszkodowanie 
trzeba będzie zapłacić pani Sidoro-
wicz. Odpowiedział: gminę stać. Mó-
wię: przy takim zadłużeniu, to nie 
wiem, czy stać. Moim zdaniem, to była 
taka zagrywka nie w porządku wobec 
i pani Sidorowicz, i pana Potapczyka. 
Można kogoś zwolnić, gdy naprawdę 
jest za co, a nie pod byle pretekstem! 
Brzydko się stało. Można było sprawę 
rozwiązać za porozumieniem stron.

AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

 Mieszkaniec Stradun: — Jest spo-
ro miejsc, w które wysłałbym swo-

je dziecko, gdyby te pieniądze 
przeznaczone zostały na ten cel — 

mówi. 
— Wiem, że jest organizowany wy-

jazd do Hiszpanii w ramach wy-
miany międzynarodowej. Koszt 

wynosi ok. 2 tys. zł. Gdyby szko-
ła dofinansowała ten wyjazd w 50-
60% to sporo dzieci by pojechało. 

Rozmawiałem swego czasu z prze-
wodniczącym rady i pytałem, jakie 

odszkodowanie trzeba będzie za-
płacić pani Sidorowicz. 

Odpowiedział: gminę stać.
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Podążając tropem jednego z progra-
mów telewizyjnych, w którym auto-
rzy jeżdżą po Polsce w poszukiwaniu 
absurdów drogowych, postanowili-
śmy zrobić to samo w naszej lokalnej 
skali i w odniesieniu do Polskich Ko-
lei Państwowych. Ten instytucjonalny 
moloch, pomimo tego, iż zmienia się 
na lepsze, zachowuje w sobie jeszcze 
spuściznę czasów minionych.
 
Przykłady? 
Jak przejść obojętnie wobec tabliczki, 
która do niedawna zabraniała psom 
wejścia na teren parku przy Dworcu 
PKP w Ełku? (na zdjęciu).

— Tabliczka jest przyczepiona do jed-
nego z drzew, brzmi groźnie i zabaw-
nie zarazem — poinformował nas je-
den z Czytelników. — „Teren PKP. 
Wprowadzanie psów zabronione”. 
Rozumiem, że nie mogę tam pójść na 
spacer ze swoim czworonogiem, gdyż 
PKP zakłada, że jak on zrobi kupę, to 
ja po nim nie posprzątam.

 A co, jeśli będę się tam wałęsały psy 
bezpańskie i bezdomne?
 Czy im kierownictwo PKP też zabro-
ni się załatwiać?

Po naszej interwencji w tej sprawie 
w spółce PKP S.A. dostaliśmy nastę-
pującą odpowiedź:

—Tabliczka w parku z zakazem wpro-
wadzania psów została zdjęta. Teren 
ten należy do PKP S.A., zostanie upo-
rządkowany – napisała nam Joanna 
Kubiak z Zespołu Prasowego PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A.

W tym momencie wszystkie ełckie psy 
mogą odetchnąć z ulgą, gdyż manda-
tu za wkroczenie na teren parku PKP 
przy ulicy Dąbrowskiego w Ełku nie 
dostaną. 
Podobna tabliczka, zakazująca tym 
razem przejścia widniała jeszcze do 
niedawna przy zmodernizowanym 
przejeździe kolejowym na ulicy To-
warowej w kierunku ulicy Cmentar-
nej. Przejazd przez tory doczekał się 
asfaltu, dzięki temu nie trzeba tam już 
redukować biegu do jedynki.  Jednak-
że pojawiły się obok przejazdu barierki 
i zakazy zabraniające przejścia w kie-
runku strefy ekonomicznej. 

W czym problem?
 Ścieżka ta jest masowo wykorzy-
stywana właśnie przez pracowników 
firm na strefie, żeby dotrzeć do pra-
cy, a potem z niej wrócić. Idiotyczny 
zakaz i tak był ignorowany, gdyż trze-
ba by chyba było postawić przy nim 
pracowników Służby Ochrony Kolei, 
żeby wlepiali mandaty za jego łamanie. 
W PKP ktoś jednak poszedł po rozum 
do głowy i zakaz przejścia zniknął.

Często w sprawach związanych z PKP 
chodzi o sprawy fundamentalne, takie 
jak kwestie bezpieczeństwa.

— Wjazd na niestrzeżony przejazd 
kolejowy w Chrzanowie koło Ełku 
razi słabą widocznością spowodowa-
ną nasypem, który zasłania tory ko-
lejowe — napisał do nas Marcin ze 
Starych Juch. — Czy PKP planuje tam 
w ogóle jakieś działania w celu popra-
wy bezpieczeństwa? Czy jest możliwe 
zrównanie nasypu kolejowego w celu 
poprawy widoczności, gdyż podobna 
sytuacja w tym samym miejscu miała 
miejsce z drugiej strony tego przejaz-
du i została ona rozwiązana, właśnie 
poprzez likwidację zasłaniającej wi-

doczność górki? A może przydałaby 
się w tym miejscu sygnalizacja świet-
lna i szlaban kolejowy?

 Z odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy od 
PKP S.A., wynika, że przewoźnik nie 
widzi jednak w tej sytuacji aż takiej 
wielkiej dramaturgii.  —Przejazd kole-
jowo-drogowy w Chrzanowie, na szla-
ku Ełk — Stare Juchy, nie jest przejaz-
dem niestrzeżonym, ale przejazdem 
kategorii „B”, wyposażonym w rogatki 
oraz samoczynną sygnalizację świetlną 
i dźwiękową — mówi Joanna Kubiak 
z Zespołu Prasowego PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A..
 — Przejazd ten w obecnym kształ-
cie i kategorii funkcjonuje od ponad 
30 lat. 
Przejazd jest bezpieczny pod warun-

kiem, że kierowcy samochodów oraz 
piesi będą przestrzegali obowiązują-
cych przepisów. 

Według prowadzonych od prawie 15 
lat badań, na tym przejeździe nie od-
notowano żadnych wypadków. Do-
datkowo przejazd ten spełniał wymogi 
„Rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kole-
jowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowania z 1996 r.”, jak również 
spełnia wymogi obecnie obowiązują-
cego rozporządzenia z 2015 r.
Jeśli Czytelnikom przychodzą na myśl 
podobne sytuacje związane z PKP 
w naszym regionie, to prosimy o syg-
nał na adres: 
redakcja@miasto-gazeta.pl 

Ból głowy kolejowy 

ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL

a.sobolewski@miasto-gazeta.pl
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Jazda bez biletu, bo nie było gdzie go kupić. Absurdalna tabliczka albo znak, z którymi nie bardzo wiadomo, co począć. Niebez-
pieczny, niestrzeżony przejazd kolejowy. Jedna podróż z koniecznością kupowania biletu w czterech różnych spółkach PKP.
Któż z nas nie natknął się na podobne, czasami zabawne, innym razem irytujące sytuacje?

          miasto-gazeta.pl marzec 2017

 gMInA, MIASTO EŁK: cuda i dZiwY

Kolejna siłownia terenowa od-
dana do użytku mieszkańców 
na osiedlu Jeziorna. Atrak-
cja sportowa usytuowana jest 
przy promenadzie nieopodal 
drewnianego mostu.

Siłownia wyposażona jest w takie 
sprzęty jak: narciarz + pylon + wy-
ciskanie siedząc, wioślarz + pylon 
+ prasa nożna, pajacyk + pylon + 
wahadło, twister + pylon + koła Tai 
Chi małe, jeździec + pylon + wyciąg 
górny, rowerek + pylon + motyl, or-
bitrek + pylon + motyl odwrotny, 
biegacz.

Dodatkowo plac do ćwiczeń zaopa-
trzony został w zestaw Street Wor-
kout, który posiada 19 stanowisk. Po-
jawił się też stojak na min. 4 rowery. 
Ta sportowa, otwarta przestrzeń bę-
dzie monitorowana przez 3 kamery 
zewnętrzne. Wartość inwestycji wy-
niosła 95 119,37 zł. 
Na terenie miasta działa już 5 takich 
siłowni. Mieszczą się one przy stadio-
nie MOSiR, w parku sportowym przy 
rzece, promenadzie,  nieopodal Szkoły 
Podstawowej nr 7, na terenie Szko-
ły Podstawowej nr 3 oraz na osiedlu 
Jeziorna. 
Opr. na podstawie www.elk.pl (RS)

Nowa siłownia plenerowa na 
osiedlu Jeziorna już otwarta

Fot. Zakaz wprowadzania psów

„Przejazd jest bezpieczny pod warunkiem, że kierowcy samochodów oraz piesi będą przestrzegali obowiązujących przepisów. „

Szukajcie nas w Internecie i 
na fb!

Drodzy Czytelnicy zaprasza-
my Was do odwiedzania na-

szej strony internetowej 
www.miasto-gazeta.pl

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

nym innym portalu.

Patronaty medialne. Obsługa 
konferencji prasowych i innych 

wydarzeń. Oferujemy współpracę 
w zakresie kompleksowej obsłu-

gi medialnej wydarzeń.

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

Agnieszka-512 123 335,
 Grażyna-602 210 045

redakcja@miasto-gazeta.pl

DOGADAJMY SIĘ
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Na stronie internetowej gminy Ełk 
pojawiła się informacja:
– Wójt Tomasz Osewski od dwóch 
lat próbuje porozumieć się z prezy-
dentem Tomaszem Andrukiewiczem 
w kwestii ceny wody, ale do tej pory 
prezydent nie zajął właściwego sta-
nowiska – zaznaczyła Małgorzata Ko-
piczko. – Wiem, że wójt Osewski robi 
wszystko, by dojść do porozumienia. 
Mieszkańcy Gminy Ełk muszą mieć 
tańszą wodę. Jeżeli prezydent Ełku 
nie podejmie właściwej decyzji w tej 
sprawie, uważam, że jedynym wyj-
ściem jest budowa własnego ujęcia 
wody w Nowej Wsi Ełckiej.
 
Co ma oznaczać zajęcie właś-
ciwego stanowiska i dla kogo 
ono ma być właściwe?
Czytając wypowiedź  Kopiczko, można 
by wywnioskować, że pani senator nie 
do końca ma prawdziwe informacje, 
albo inaczej, jest niedoinformowana. 
Otóż zdanie „ale do tej pory prezydent 
nie zajął właściwego stanowiska” w na-
szej ocenie jest niezupełnie prawdzi-
we. Wiemy, że Tomasz Andrukiewicz 
odpowiadał (do wiadomości prezesa 
PWiK) na pisma urzędu gminy Ełk, 
co w praktyce oznacza już zajęcie sta-
nowiska. Być może na początku nego-
cjacji było ono niezgodne z wyobraże-
niem gminy Ełk. Bo to, co dla jednej 
strony wydaje się właściwe, dla dru-
giej być właściwym nie musi. Jednak 
w wyniku prowadzonych negocjacji 
wypracowano wspólne stanowisko, 
w wyniku którego został podpisany 
aneks do umowy, między gminą Ełk 
a PWiK, który to już zawierał nowe, 
niższe ceny. Opowiadanie o tym, że 
prezydent nie zajął właściwego sta-

nowiska, jest więc jakimś nieporozu-
mieniem, bo to stanowisko, ma zająć 
nie Andrukiewicz a prezes firmy, która 
dostarcza wodę mieszkańcom gminy 
Ełk, czyli PWiK. 
Dlaczego senator Kopiczko uderza 
tym zdaniem w prezydenta Ełku, w li-
dera stowarzyszenia Dobro Wspólne, 
z którego sama się wywodzi, nie wia-
domo.  Można by się pokusić i streścić 
krótko — idzie nowe?
 Na odzew przeciwnej strony nie trze-
ba było długo czekać. Na komisji bu-
dżetowej miasta Ełku, na której był 
obecny prezes PWiK, Wojciech Jassak, 
temat budowy własnego ujęcia wody 
przez gminę Ełk, były szeroko dys-
kutowany.

— Podejmowaliśmy z wójtem rozmo-
wy i w poprzednim, i w tym roku — 
mówił podczas komisji Jassak. 
— Wójt wynegocjował, w porozu-
mieniu z prezydentem cenę za do-
starczenie wody na poziomie 2,84 zł 
netto za m3 oraz cenę za ścieki na po-
ziomie 4,89 zł netto. Od ceny (taryfy 
miejskiej) zostały odjęte ceny przesyłu 
i amortyzacji na sieciach gminnych.
 Okazuje się w tym roku, że wójta to 
nie zadowala i chciałby jakieś abstrak-
cyjnej ceny. Oczekuje, że miasto będzie 
mu obniżało w nieskończoność cenę 
umowną. Na dzisiaj nie ma przesła-
nek, aby obniżać kwotę, którą mają. 
Ponieważ w aneksie zapisaliśmy, że 
będziemy negocjować co rok. 13 mar-
ca, wójt Osewski wystąpił do PWiK, 
o rozważenie możliwości obniżenia 
ceny i zadeklarował zwiększenie wy-
dajności swoich sieci, czyli, że będzie 
zamawiał więcej wody.
—  Pan wójt jednocześnie wymyśla 
sobie i wydaje się mu, że stosujemy 
subsydiowanie skrośne, a oświadczam, 
że nie. Cena jest adekwatna do kosz-
tów,  jakie ponosimy na dostawę wody 
do gminy — wyjaśnia sprawę prezes 
Jassak, i dodaje: jestem otwarty na 
rozmowę. Jeżeli będzie wola porozu-
mienia, a nie szumu medialnego to 
się dogadamy.
 
Czy Osewski ze swoimi urzęd-
nikami zadziałał na szkodę  
mieszkańców gminy Ełk?
Zachodzi duże prawdopodobieństwo, 
że był czas, w którym gmina Ełk mogła 
domagać się od PWiK poprzez UOKiK 
wielomilionowego odszkodowania 

działając w interesie mieszkańców. 
Okres, w którym to firma dostarcza-
jąca wodę mogła naliczać mieszkań-
com gminy Ełk stawkę za wodę, taką 
jak mieszkańcom miasta.
 Zdaniem urzędu gminy Ełk, PWiK nie 
miało prawa brać takiej samej opłaty 
od mieszkańców gminy jak od ełczan. 
Szczególnie w sytuacji, kiedy gmina 
wiejska posiada własne sieci wodno-
kanalizacyjne.  — Mam nadzieję, że 
dojdzie między nami a władzami mia-
sta oraz PWiK do porozumienia w tej 
sprawie. Jeśli nie, to kwestię rozstrzyg-
nie UOKiK, w którym złożyliśmy już 
odpowiednie dokumenty — mówił 
w 2015 roku naszej Gazecie Rolnika, 
Osewski.
   I wtedy można by założyć, że wystę-
powało zjawisko subsydiowania skroś-
nego. Termin ten oznacza, w uprosz-
czeniu, że jedna grupa odbiorców 
(w tym przypadku gmina Ełk) pokry-
wała koszty drugiej grupy odbiorców 
(miasto Ełk). Dodatkowo do tej ceny, 
operator musiał doliczyć koszty utrzy-
mania tych sieci (awarie, konserwa-
cje, obsługę itp.), aby utworzyć tary-
fę (cenę) za m3 wody, którą w efekcie 
otrzymywali mieszkańcy gminy Ełk.

  Teraz, wójt gminy Ełk poprzez za-
warcie aneksu do umowy skompliko-
wał, prawdopodobnie, sobie drogę do 
UOKiK.  I można by domniemywać, że 
tym jednym ruchem załatwił się sam, 
bo być może stracono szansę na zwrot 
dużych pieniędzy, które mieszkańcy 
gminy mogliby otrzymać w wyniku 
tzw. finansowania skrośnego.
 Gdyby UOKiK nałożył karę za sub-
sydiowanie skrośne, mieszkańcy gmi-
ny Ełk, prawdopodobnie, otrzymaliby 
zwrot poniesionych wcześniej kosztów 
w rachunkach za wodę (obarczonych 
subsydiowaniem skrośnym). Takie 
stwierdzenie można by wysnuć na 
podstawie tego, że w Polsce,  wszędzie 
tam, gdzie wystąpiło tzw. finansowa-
nie skrośne, UOKiK nałożył kary na 
monopolistów.
 Stawiamy hipotezę, że dziś już, nie 
może być mowy o stosowaniu finanso-
wania skrośnego, na które wójt gminy 
w dalszym ciągu się powołuje.  Zawar-
cie  aneksu do umowy można potrak-
tować jako porozumienie, i w związ-
ku z tym nielogiczne jest kierowanie 
sprawy do UOKiK.
 Być może jest to błąd Osewskiego, 

bo w naszej ocenie nie powinien tej 
umowy aneksować a dążyć do tzw. 
odszkodowań. Nowozawarte poro-
zumienie nie narzuca już taryfy miej-
skiej mieszkańcom gminy Ełk, więc 
trudno tutaj mówić o tym, czy jest 
liczone w dalszym ciągu utrzymanie 
sieci miejskiej.
Wójt zgodził się na cenę, którą ma 
obecnie. Podpisując aneks do umo-
wy (06-11-2015), tym samym przyjął 
świadomie, że PWiK nie stosuje sub-
sydiowania skrośnego. W wyniku tak 
zawartej umowy, pisząc „po chłopsku”, 
ustalono, że dla PWiK opłacało się 
sprzedać a gminie Ełk kupić. 
Mogłoby się zdawać, że urzędnicy 
gminy Ełk nie rozumieją, że aneksując 
umowę, której cena nie jest związana 
z taryfą miejską, utrudnili sobie dro-
gę do roszczeń.  Jedyne co (w naszej 
ocenie) pozostało stronom to negocja-
cje, które są normalną, powszechnie 
stosowaną metodą handlową, a te nie 
są obarczane żadnym błędem w sensie 
subsydiowania.
 Można też wysnuć wniosek, że urzęd-
nik gminy (pismo sporządziła M. Fuk-
-zastępca wójta Osewskiego) piszący 
pismo do PWiK, nie do końca zdaje 
sobie sprawę, co właściwie chciałby 
osiągnąć, bowiem w piśmie tym stosu-
je pojęcie „subsydiarność”, a to pojęcie 
nie pokrywa się z pojęciem subsydio-
wania.  Więc w naszej ocenie, trudno 
stwierdzić, o co gmina Ełk teraz zabie-
ga.  Może należałoby przywołać żartob-
liwie przysłowie: Słyszy, że dzwonią, 
ale nie wie w którym kościele?
 
Czy senator Kopiczko
uważa uważnie? 
— Uważam, że jedynym wyjściem 
jest budowa własnego ujęcia wody 
w Nowej Wsi Ełckiej — mówi sena-
tor Kopiczko.
To, że senator tak uważa, nie oznacza, 
że wybuduje. Wybudowanie własnego 
ujęcia wody, przypuszczalnie opłacalne 
byłoby w sytuacji, gdyby gmina posia-
dała dodatkowo własną oczyszczalnię 
ścieków, ale na to potrzeba dużych na-
kładów finansowych.
  W obecnej sytuacji gminy Ełk, po-
zyskanie funduszy na budowę już nie 
tylko nowego ujęcia wody, ale i tzw. 
spinek (zamknięcia pierścieniowe-
go gminnych sieci) oraz oczyszczalni 
ścieków należałoby, w naszej ocenie,  
poddać pod wątpliwość. Gdyby roz-

ważać budowę samego ujęcia wody, 
należałoby skalkulować cenę wypro-
dukowania metra sześciennego wody. 
Na koszt tej produkcji muszą składać 
się wszystkie czynniki jej towarzyszce. 
W cenę produkcji należy wliczyć kosz-
ty pozyskania, obsługi, pracowników, 
a także zainwestowane fundusze, któ-
re pochłonęłaby budowa tego ujęcia.    
W sytuacji, gdyby były to środki własne 
samorządu np. obligacje komunalne, 
które dodatkowo kiedyś trzeba spłacić, 
odsetki od obligacji,  to te także muszą 
być wliczone do ceny wyprodukowa-
nia jednego metra sześciennego wody.
 Następnie, aby ustalić taryfę miesz-
kańcom, trzeba do tego wyproduko-
wanego metra doliczyć koszty utrzy-
mania sieci (konserwacji rur, awarie 
i obsługę itp.). Wtedy te składowe po-
zwolą na ustalenie taryfy za wodę, 
którą zostaną obciążeni mieszkańcy 
gminy Ełk. Czy da to kwotę niższą 
niż obecnie, czyli mniejszą niż 2,84 zł 
netto za m3 (to cena, po której dziś 
gmina kupuje od PWiK), przy nakła-
dzie finansowym potrzebnym do wy-
budowania nowego ujęcia, o jakim 
mówił prezes Jassak, czyli około 5 
milionów złotych?
  Gdyby powołać się na obowiązu-
jące stawki, jakie stosuje dziś gmina 
Ełk przy obecnym własnym ujęciu 
wody „Gospodarstwa domowe, po-
zostali odbiorcy podłączeni do sieci 
zasilanej z ujęć Gminy Ełk – 3,02 zł 
(netto) za 1m3 dostarczanej wody, to 
należy przeanalizować, czy jest to fak-
tycznie opłacalne? 

 Jedyną chyba korzyścią takiej inwe-
stycji, jest to, że gmina mogłaby stać 
się samowystarczalna w kwestii do-
stawy wody i nie byłaby uzależniona 
od żadnego monopolisty.
 Jednakże podzielamy zdanie Małgo-
rzaty Kopiczko, że „Mieszkańcy Gminy 
Ełk muszą mieć tańszą wodę”. Biorąc 
pod uwagę informację prezesa PWiK, 
że dziś to przedsiębiorstwo sprzedaje 
gminie Ełk wodę za 2,84 zł netto/m3  
a ścieki za 4,89 zł netto/m3, i porów-
namy te ceny do obecnej taryfy, jaką 
obciążani są mieszkańcy gminy Ełk, 
to zadajemy pytanie tymże mieszkań-
com, czy nieudolnie jest prowadzona 
polityka wodnokanalizacyjna w gmi-
nie,  która tak „drenuje”( w naszej opi-
nii) kieszenie mieszkańców tej  gminy? 
© miasto-gazeta.pl

Gmina Ełk chce wybudować własne
ujęcie wody? Prezes PWiK: Szum medialny

 KOMENTARZE

— Prezydent miasta 
Ełku nie jest upraw-
niony w zakresie sta-
nowienia cen za wodę 
i ścieki, nie tylko na 
terenie gminy Ełk, 
ale również dla mia-
sta Ełku. Nie można 

oczekiwać od prezydenta miasta Ełku 
działań niezgodnych z prawem. Na-
kazanie Przedsiębiorstwu Wodocią-
gów i Kanalizacji obniżenia stawek 
za wodę i ścieki dla gminy Ełk przez 
prezydenta miasta Ełku byłoby właś-
nie takim działaniem — mówi Tomasz 
Andrukiewicz.

Żądanie od prezydenta miasta Ełku 
obniżenia stawek dla gminy Ełk, któ-
re finansowane musiałyby być przez 
mieszkańców miasta Ełku, jest nie 

tylko niezgodne z prawem, ale przede 
wszystkim niezgodne z zasadami funk-
cjonowania samorządu terytorialnego.

 — W ubiegłym roku na wniosek wój-
ta gminy Ełk, po przeprowadzeniu 
szeregu analiz, w tym rachunku eko-
nomicznego, PWiK w Ełku wykazało 
dobrą wolę i chęć współpracy oraz 
wsparcia gminie Ełk. Przedsiębiorstwo 
przychyliło się do prośby wójta i obni-
żyło mieszkańcom gminy Ełk stawki 
za wodę (o 13,9%) i ścieki (o 6,7%).
Obecnie taryfa za dostarczanie wody 
dla mieszkańców miasta Ełku wynosi 
3,30 zł/m3 netto, za odprowadzanie 
ścieków 5,24 zł/m3 netto. Natomiast 
zaproponowane przez PWiK i przyjęte 
ceny dla mieszkańców gminy Ełk za 
dostarczenie wody to 2,84 zł/m3, a za 
odprowadzenie ścieków – 4,89 zł/m3.
 Gmina Ełk do ceny za wodę i ścieki 
nałożyła dodatkowe koszty, skutkiem 
czego jest wzrost ceny m3 wody do 

kwoty 5,48 zł (wzrost o 193%) oraz 
ścieków do kwoty 14,82 zł (wzrost 
o 303%).

OŚWIADCZENIE
  W dniu 23 marca 
2017 roku na stronie 
internetowej www.elk.
gmina.pl, opublikowa-
ny został artykuł pt. 
Spotkanie Senator RP 
Małgorzaty Kopiczko 

z wójtem Tomaszem Osewskim.

Oświadczam, że moim jedynym 
stanowiskiem w sprawie związanej 
z cenami wody było stwierdzenie o ko-
nieczności prowadzenia dialogu i ne-
gocjacji między miastem Ełk a gmi-
ną Ełk.
 Podstawą rozwiązania każdego prob-
lemu jest znalezienie wspólnego kom-
promisu. We wskazanym artykule 

pada stwierdzenie  „– Wójt Tomasz 
Osewski od dwóch lat próbuje poro-
zumieć się z prezydentem Tomaszem 
Andrukiewiczem w kwestii ceny wody, 
ale do tej pory prezydent nie zajął właś-
ciwego stanowiska – zaznaczyła Mał-
gorzata Kopiczko. 
– Wiem, że wójt Osewski robi wszyst-
ko, by dojść do porozumienia. Miesz-
kańcy Gminy Ełk muszą mieć tań-
szą wodę.
Jeżeli prezydent Ełku nie podejmie 
właściwej decyzji w tej sprawie, uwa-
żam, że jedynym wyjściem jest bu-
dowa własnego ujęcia wody w Nowej 
Wsi Ełckiej”.

Przypisane mi zostały słowa wójta 
Tomasza Osewskiego, których nigdy 
nie wypowiedziałam. Stwierdzenia 
te zostały nadinterpretowane, a po-
wyższy tekst nie został przesłany do 
autoryzacji, co uniemożliwiło mi 
wcześniejszą weryfikację tekstu. [...]

Zdaje się, że senator nie do końca 
rozumie, kto jest stroną sporu i nie 
prostuje rzekomo przypisanej jej wy-
powiedzi. W kwestiach spornych do-
tyczących wody, stronami są gmina 
Ełk i PWiK, a nie miasto Ełk. Niemniej 
jednak umieszczone na Facebooku 
oświadczenie pani senator należało-
by rozumieć, że zaprzecza ona, jako-
by opowiedziała się po stronie gminy 
Ełk, tym samym reprezentując tyl-
ko interesy samorządu wiejskiego. 
Podjęte stanowisko przez panią sena-
tor cieszy, bo rolą parlamentarzysty 
jest reprezentowanie interesów miesz-
kańców i tych z miasta, i tych ze wsi. 
Zastanawia fakt, że mimo pojawienia 
się oświadczenia Małgorzaty Kopicz-
ko na jej FB, artykuł, o którym mowa 
w oświadczeniu, na dzień pisania tego 
tekstu, nadal widnieje na stronie gmi-
ny Ełk. ©Renata szymaszko mg

I OPINIE

Tomasz Andrukiewicz

Małgorzata Kopiczko

Budowa własnego ujęcia 
wody oraz rozbudowy sieci 
wodociągowej przez gminę 
Ełk to ostatnio głośny temat 
na forum samorządowym. 
Tym bardziej że w sprawę 
zaangażowała się senator  
Małgorzata Kopiczko. 

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl
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Nowy radny Przygodziński na tapecie 
stowarzyszenia. Na własne życzenie?
✓Czym różni się obecność od nieobecności radnych? Takie pytanie zadaje stowarzyszenie Adelfi, które bardzo skrupulatnie przygląda się pracy ełckich samorzą-
dowców.  Pod lupą znaleźli się radni miejscy. Wolontariackie, czujne oko stowarzyszenia wypatrzyło „postawę” nowego radnego, której niestety ładnie nazwać nie można.

          miasto-gazeta.pl marzec 2017

ALE O CO CHODZI?

 Marcin Przygodziński (Dobro Wspól-
ne), dopiero poznający nową rolę rad-
nego miejskiego (31 stycznia tego roku 
złożył ślubowanie — przyp. red.), uczy 
się złej praktyki obowiązującej w eł-
ckiej radzie — opiniuje sprawę Adelfi. 
— Podczas połączonych prac Komi-
sji Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz 
Oświaty i Kultury, która rozpoczęła 
się o 12.30, doszło do kuriozalnej sy-
tuacji. Radny Przygodziński dotarł 
na komisję o 13.45 i uczestniczył w jej 
ostatnich chwilach, obrady zakończy-
ły się bowiem 10 minut później. Nie 
przeszkodziło mu to jednak w podpi-
saniu się na liście obecności. — Rad-
ny Przygodziński 22 marca podpisał 
listę obecności, uczestnicząc w komi-
sji tylko 10 min — komentuje zajście 
stowarzyszenie.

JAK WIDZI SPRAWĘ
SAM PRZYGODZIŃSKI?
 — TO SZUKANIE DZIURY 
W CAŁYM. 
— Spóźniłem się, bo miałem inne 
obowiązki — tłumaczy się radny. Pani 
z biura rady, sama przyszła i dała mi 
listę do podpisania. I było to dla mnie 
zaskoczenie.  Zgłoszę, że byłem nie-
obecny, żeby ktoś nie pomyślał, że 
jestem łasy na kasę. To takie szuka-
nie dziury w całym. Bardzo chciałem 
być na komisji, a pani, która dała mi 
do podpisania listę, nie pomyślała 
o tym, co robi. Ja, odstępuję od tych 
pieniążków. Ktoś, zamiast przyjść do 
mnie i porozmawiać normalnie, to po-
leciał do biura robić aferę. 

 Nie „przyleciałem” po to, aby do-
stać sto złotych. Jeżeli jednak te 
pieniążki dostanę, to przeznaczę 
na cel charytatywny i stowarzysze-
niu Adelfi zgłoszę tę informację. 
 Zachowanie nowego radnego, nie jest 
jakimś ewenementem, ponieważ czę-
sto w radzie zdarzają się takie przy-
padki i być może przykład idzie od 
starszych radnych.
— Radni często podpisują się na li-
ście, znikając przed końcem sesji 
lub wychodzą kilkakrotnie w trakcie 
jej trwania, nie uczestnicząc w tym 
czasie w głosowaniach — ocenia sy-
tuację Adelfi. — Na prowadzonym 
przez nas portalu „Mam Prawo Wie-
dzieć” taką sytuację oznaczamy jako 
„głos nieoddany” obok „za/przeciw/ 
wstrzymał/a się”). Nie przywołuje-
my już nawet sytuacji, gdy radny lub 
radna obecni są podczas obrad jedy-
nie ciałem, duchem załatwiając swo-
je sprawy w telefonie lub laptopie. 
Wszystko dzieje się przy milczącym 
przyzwoleniu przewodniczących oraz 
innych członków rady.

JAK OCENIAJĄ SYTUACJĘ 
KOLEDZY?

Michał Tyszkiewicz:
 PiS  RADNY MIEJSKI
— Nie zauważyłem nawet, że rad-
ny Przygodziński był na komisji.
Ale zdarzały się przypadki, że rad-
ni przychodzą, podpisują listę i wy-
chodzą. Jednak to kwestia zasad ety-
ki radnego i jego kultury osobistej. 

Ireneusz Dzienisiewicz
 „ŁĄCZY NAS EŁK”RADNY MIEJSKI
— Jestem szefem komisji rewizyjnej, 
to mała komisja, ale nasi członko-
wie, gdy się spóźnią, to o tym infor-
mują. Przeważnie mamy frekwencję 
100%. Czasami nawet zdarza się tak, 

że poczekamy na naszego członka 
i nie rozpoczynamy obrad, gdyż wia-
domo, człowiek też ma różne sprawy. 
Wypracowaliśmy sobie taką sytuację 
i u nas zasada dżentelmeńska bardzo 
dobrze działa.

Adam Dobkowski (PO) RADNY 
POPRZEDNIEJ KADENCJI
 — Jest to niestosowne działanie rad-
nego.  Jest niewłaściwe i niewskazane. 
Jeżeli ktoś piastuje funkcję publiczną, 
wybieralną, powinien stosować się do 
pewnych zasad.

Złe praktyki zauważył już wcześniej, 
radny Piotr Karpienia (DW), który 
próbował zmienić panujące złe nawy-
ki, ale pomysł nie spotkał się z aproba-
tą innych radnych a na drodze, praw-
dopodobnie stanęły bariery prawne.
— Sprawa upadła, bo dostałem infor-
mację, że chyba nie można tego zrobić 
prawnie — mówi Karpienia. — Każ-
de pieniądze publiczne powinny być 
w jasny sposób rozliczane. To nie są 
nasze pieniądze, tylko nas wszystkich. 
Myślę jednak, że warto wrócić do tego 
tematu. Sam miałem taki przypadek, 
że spóźniłem się 33 minuty i nie wpi-
sałem się na listę obecności, i wtedy 
nie pobrałem tych pieniędzy — ko-
mentuje Karpienia.

Zaistniała sytuacja może wydawać się 
dla innych błahostką lub tzw. biciem 
piany. Sam radny, którego dotyczy to 
kuriozum, podchodzi do sprawy jako 
do kwestii pieniądza.
 Jednak nam i stowarzyszeniu nie 
chodzi tylko o dietę, która de facto 
należy się za faktyczne pełnienie man-
datu radnego, ale także o zachowanie 
i podejście do sprawy poważnie. I być 
może nowego radnego zatrzymały 
inne sprawy, i mimo wszystko chciał 
chociaż przez chwilę być na komisji, to 

na liście podpisywać się nie powinien, 
bo to oznacza, że był obecny przez cały 
czas trwania tej komisji i za to otrzyma 
pełne wynagrodzenie (dietę).

Można by trochę sprawę złagodzić 
i stanąć w obronie radnego Przygo-
dzińskiego, bo być może zdarzyło mu 
się to pierwszy raz.
Biorąc jednak pod uwagę fakt  (który 
niejako potwierdzają radni), że incy-
dent podpisywania się na liście obec-
ności, któremu towarzyszy spóźnienie, 
w skrajnych przypadkach bardzo krót-
ka obecność, np. podpisywanie się na 
początku sesji i „znikanie” po chwi-
li z jej obrad, jest często stosowaną 
praktyką. Aczkolwiek trzeba pamiętać 
o tym, że obecność jest jednym z czyn-
ników, od których zależy wysokość 
diety radnych miejskich.

Niemniej jednak położenie, w jakim 
znalazł się „nowy”, właściwie pokazuje 
zachowania praktykowane przez miej-
skich radnych (oczywiście nie przez 
wszystkich). O ocenie jego zachowa-
nia przesądził fakt, że jest to „świeżo 
upieczony” radny i wydawać by się 
mogło, że takie złe nawyki powinny 
być mu obce.

Natomiast jeżeli by przyjąć, że pani 
z biura rady miasta „podsunęła” no-
wemu radnemu listę do podpisania, 
praktycznie przed zakończeniem ko-
misji, to należałoby zadać pytanie, dla-
czego owa pani praktykuje taką meto-
dę (dlaczego sama wyszła z inicjatywą 
podpisania listy — bo ta, chyba nie leży 
w jej interesie?).  Być może ktoś powi-
nien urzędniczkę pouczyć, bo wycho-
dzi na to, że przykład rodzi przykład.
Stowarzyszenie Adelfi jest często kry-
tykowane za swoje działania przez rad-
nych. Niektórym nie podoba się dzia-
łanie tej grupy wolontariuszy. Bowiem 

są oni, wg nich, jak ten kat stojący nad 
głową. A poniektórzy radni, chyba wy-
chodzą nawet z założenia, że o nich 
to ma być tylko dobrze albo wcale. 
Co niestety jest przykre, bo to ozna-
cza, że nie potrafią znieść krytyki, na 
którą z własnego wyboru są narażeni.

— Nasi wolontariusze uczestniczą 
w sesjach oraz komisjach Rady Miasta 
Ełku od końca 2014 roku, przygląda-
jąc się jej działaniom — mówi wolon-
tariusz stowarzyszenia. — Jak określa 
nas urzędniczka Biura Rady Miasta: 
szukamy dziury w całym i czepiamy 
się. No i tym razem też się przycze-
piliśmy. Czy jest do czego, ocenicie 
Państwo sami? 
— Mamy też propozycję, będącą 
pierwszym krokiem w stronę przej-
rzystości procesu, a mianowicie wpro-
wadzenie rejestracji wideo sesji i ko-
misji oraz głosowania imiennego 
podczas obrad. Nie będziemy mieli 
wtedy wątpliwości czy radni spra-
wują swój mandat przynajmniej na 
podstawowym poziomie — wychodzi 
z inicjatywą Adelfi.

CO ZYSKUJĄ NA TYM ROZ-
LUŹNIENIU OBYCZAJÓW 
NASI PRZEDSTAWICIELE 
W SAMORZĄDZIE?

Obecność na sesjach oraz przynaj-
mniej jednej, wybranej komisji jest 
obowiązkiem członków rady. Statut 
Miasta Ełku głosi § 64.

„1. Radny otrzymuje dietę za pracę:   
1) na sesjach rady, 2) w komisjach, do 
których został powołany, 3) w zespo-
le kontrolnym komisji rewizyjnej, do 
którego został powołany.
2. Zasady wypłacania radnym diet 
określa rada odrębną uchwałą”.

Wysokość miesięcznej diety „zwykłe-
go” radnego w 2017 roku w Ełku to ok. 
976 zł, wiceprzewodniczący komisji 
otrzyma ok. 1100, wiceprzewodniczą-
cy rady miasta i przewodniczący ko-
misji rady ok. 1560 zł, najwyższa die-
ta ze względu na funkcję przysługuje 
przewodniczącemu rady ok. 1950 zł.

Do nieobecności Rada Miasta Ełku 
podchodzi, delikatnie mówiąc, mało 
restrykcyjnie. W uchwalonych przez 
siebie zasadach ustaliła bowiem, że:
„Za każdą nieobecność z wyjątkiem 
nieobecności wynikającej z reprezen-
towania Rady Miasta na zewnątrz oraz 
uczestnictwa w szkoleniu na podsta-
wie zlecenia Przewodniczącego Rady 
Miasta, w danym miesiącu kalenda-
rzowym na posiedzeniu Rady Miasta 
lub Komisji Rady Miasta, w których 
radny powinien uczestniczyć, potrą-
ca się 10% stawki diety.  Potrąceń, (...) 
dokonuje się za nieobecność Radnego 
na sesji Rady Miasta oraz na dwóch 
wskazanych przez Radnego komisjach 
Rady Miasta. Radnemu potrąca się 
25% stawki diety, jeśli zadeklarował 
uczestnictwo tylko w jednej komi-
sji rady”.
Oznacza to, że w miesiącu, w którym 
radny będzie nieobecny na sesji oraz 
dwóch wybranych przez siebie ko-
misjach wciąż  będzie dostawał 70% 
swojej diety, nie wykonując, de fac-
to żadnych obowiązków związanych 
z mandatem. Źródło www.adelfi.pl/

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl
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✓Będzie ścieżka 
rowerowa do
 Nowej Wsi Ełckiej

Jak dodała premier, zmiany w sy-
stemie oświaty gwarantują rodzi-
com współdecydowanie o tym, jak 
polska szkoła realizuje cele pedago-
giczne oraz wychowawcze. To także 
bezpieczeństwo dla uczniów i szan-
sa dla nauczycieli na godne zarobki 
i doskonalenie zawodowe. Ta refor-
ma daje ogromną szansę dla polskich 
nauczycieli, zawodu, który jest tak 
niezwykle potrzebny. Wszyscy poli-
tycy szczególnie mówią tu o służbie, 
misji, ale wiemy doskonale, że jest 
to zawód, który przez naszych po-
przedników nie był doceniany. Nie 
był dostrzegany jako zawód rzeczy-
wiście bardzo istotny, niełatwy oparty 
właśnie o tę przesłankę misji i służby 
– powiedziała premier.

Reforma edukacji w pigułce

 Na mocy dwóch ustaw: Prawo 
Oświatowe i Przepisy wprowadzają-
ce Prawo Oświatowe obecne, 6-letnie 
szkoły podstawowe staną się 8-letni-
mi szkołami podstawowymi, podob-
nie 3-letnie licea ogólnokształcące 
staną się 4-letnimi liceami, a 4-letnie 
technika 5-letnimi technikami. W sy-
stemie edukacji pojawią się dwustop-
niowe szkoły branżowe.
Gimnazja funkcjonujące w zespo-
łach szkół ze szkołą podstawą lub 
liceum ogólnokształcącym zostały 
włączone do tych szkół. Gimnazja 
funkcjonujące samodzielnie zostały 
przekształcone w szkoły podstawo-
we, licea, technika, szkoły branżowe 
lub zlikwidowane. Decyzję, w jaki 
sposób zostanie wprowadzona re-
forma oświaty, rząd pozostawił sa-
morządom.

Zmiany w zakresie wychowa-
nia w szkołach

Wprowadzono po raz pierwszy de-
finicję wychowania rozumianego 
jako wspieranie dziecka w rozwo-
ju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 
emocjonalnej, intelektualnej, du-
chowej i społecznej, które powinno 
być wzmocnione i uzupełnione przez 
działania z zakresu profilaktyki prob-
lemów dzieci i młodzieży.

Połączony program wycho-
wawczy szkoły i program
profilaktyki

Szkoła lub placówka ma realizować 
program wychowawczo-profilak-
tyczny przygotowany na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy potrzeb 
i problemów występujących w da-
nej społeczności szkolnej, dostoso-
wany do potrzeb rozwojowych ucz-
niów, obejmujący treści i działania 
o charakterze wychowawczym skie-
rowane do uczniów, a także treści 
i działania o charakterze profilaktycz-
nym skierowane do uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Rada pedagogiczna 
w porozumieniu z radą rodziców ma 
uchwalić program wychowawczo-
-profilaktyczny.
Przywrócono należytą rangę oddzia-
ływaniom wychowawczym i profi-
laktycznym w szkołach i placówkach 
systemu oświaty, m.in. przez uzupeł-
nienie katalogu zadań systemu oświa-
ty o działania podkreślające wycho-
wawczą funkcję szkoły.

Egzamin ósmoklasisty

Od roku szkolnego 2018/2019 
w ostatniej klasie 8-letniej szkoły 
podstawowej będzie przeprowadza-
ny egzamin ósmoklasisty. W latach 
szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 egzamin ósmoklasisty 

przeprowadzany będzie z języka pol-
skiego, języka obcego nowożytne-
go i matematyki. Od roku szkolne-
go 2021/2022 z przedmiotów: język 
polski, matematyka, język obcy no-
wożytny oraz jeden z przedmiotów 
do wyboru spośród: biologii, chemii, 
fizyki, geografii, historii.

Egzamin będzie przeprowadzany 
na podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej kształce-
nia ogólnego dla ośmioletniej szko-
ły podstawowej. Wyniki egzaminu 
będą przedstawiane w procentach 
i na skali centylowej. Przystąpienie do 
egzaminu będzie obowiązkowe, uzy-
skane wyniki nie będą miały wpływu 
na ukończenie szkoły, natomiast będą 
stanowić jedno z kryteriów rekruta-
cji do szkoły ponadpodstawowej. Za-
sady organizacji i przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty, dotyczące 
m.in. warunków zwalniania uczniów 
z obowiązku przystąpienia do egzami-
nu, dostosowania warunków i formy 
przeprowadzania egzaminu, możli-
wości wglądu do sprawdzonej i oce-
nionej pracy egzaminacyjnej, będą 
analogiczne do rozwiązań funkcjonu-
jących na obecnie przeprowadzanym 
egzaminie gimnazjalnym.

Wolontariat w szkołach 
i placówkach

Dotychczasowe przepisy nie regulo-
wały szczegółowo działań szkoły lub 
placówki w obszarze wolontariatu. 
Podkreślono rolę wolontariatu szkol-
nego jako istotnego elementu kształ-
towania u uczniów postaw prospo-
łecznych. Samorządy uczniowskie 
będą miały możliwość, w porozumie-
niu z dyrektorem szkoły lub placów-
ki podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. Ponadto stworzono 
możliwość działania w szkole rady 
wolontariatu wyłanianej ze składu 
samorządu uczniowskiego. Rada wo-
lontariatu może stanowić narzędzie 
do koordynacji zadań z zakresu wo-
lontariatu, przez m.in.: diagnozowa-
nia potrzeb społecznych w środowi-
sku szkolnym lub otoczeniu szkoły, 
opiniowania oferty działań i decy-
dowania o konkretnych działaniach 
do realizacji.

Wprowadzony zostanie obowiązek 
zawarcia w statucie szkoły regula-
cji dotyczących sposobu organiza-
cji i realizacji działań w zakresie wo-
lontariatu.

Dzięki wprowadzonym zmianom 
działania te będą odbywać się według 
zawartych w statucie szkoły regulacji, 
w których zostaną określone sposób 
organizacji i realizacji zadań z zakresu 
wolontariatu w szkole. Umożliwienie 
uczniom wyboru i opiniowania ofert 
oraz dokonywania samodzielnej diag-
nozy potrzeb społecznych w środo-
wisku szkolnym lub otoczeniu szko-
ły, a tym samym przekazanie części 
odpowiedzialności będzie sprzyjać 
promowaniu idei wolontariatu oraz 
angażowaniu dzieci i młodzieży szkol-
nej w projekty z zakresu wolontariatu.
Dzięki takim rozwiązaniom wolon-
tariat szkolny będzie bardziej dosto-
sowany do różnych rodzajów i form 
aktywności młodych ludzi, co jed-
nocześnie umożliwi zaangażowanie 
społeczne większej liczbie uczniów 
o różnorodnych predyspozycjach. 
Wprowadzane zmiany umożliwiają 
udział szkołom i uczniom w szerokiej 
ofercie projektów odpowiadającej ich 
wartościom, postawom i potrzebom.
Źródło/ /www.premier.gov.pl

✓ Nie mam wątpliwości, że ta reforma oświaty jest reformą dobrze przygotowaną, dopracowaną, która gwarantuje polskiej 
młodzieży i dzieciom kompleksowe, bardzo dobre przygotowanie, kształcenie i wychowanie — powiedziała 
premier Beata Szydło.

✓Poseł
 pomógł ełcza-
ninowi, któremu 
bank wypowie-
dział umowę 
kredytu

Biuletyn 
sfinansowany przez 
biuro 
poselskie
Wojciecha 
Kossakowskiego

 marzec 2017

Reforma edukacji: dobra zmiana 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej przeznaczyło w tym 
roku 151 mln zł na utworzenie i utrzy-
manie miejsc opieki w żłobkach, klu-
bach dziecięcych i u dziennych opie-
kunów. Dzięki temu powstanie ok. 12 
tys. nowych miejsc opieki, a prawie 
43 tys. otrzyma dofinansowanie do 
funkcjonowania.

Tegoroczny Program „MALUCH 
plus“ składał się z czterech modułów. 
Moduł pierwszy skierowany był do 
gmin, które mogły się ubiegać o środ-
ki na utworzenie w 2017 r. nowych 
miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki 
z drugiego modułu zostaną przezna-
czone na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania w instytucjach gminnych 
i niegminnych. Trzeci moduł skiero-
wany został do uczelni, które mogły 
tak, jak gminy, pozyskać środki na 
utworzenie w 2017 r. nowych miejsc 
opieki i ich utrzymanie.
Nowością był moduł 4 skierowany do 
podmiotów niegminnych, w ramach 
którego można było ubiegać się o do-
finansowanie do tworzenia nowych 
miejsc opieki, a nie tylko - jak do-
tychczas - do funkcjonowania miejsc.
Na realizację modułu 1 ministerstwo 
przeznaczyło kwotę 46 489 386,61 zł, 
modułu 2 - 68 702 753,14 zł, modu-
łu 3 – 2 426 720 zł, a modułu 4 – 33 
377 857,58 zł.
Od 2011 r., Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy-
ło na program „MALUCH plus“, któ-
rego celem jest wsparcie polskich ro-
dzin w działaniach opiekuńczych nad 
małymi dziećmi, ponad 774,4 mln zł.

Prawie 
osiemset
milionów na 
wsparcie pol-
skich rodzin



II BIULETYN WOJCIECHA KOSSAKOWSKIEGO
PROGRAM INWESTYCYJNY PODPISANY!

Poseł „wychodził” remont
Grajewskiej i Przemysłowej

Na potrzebę gruntownej modernizacji 
strategicznych odcinków DK 65, poseł 
Kossakowski wskazywał niejednokrot-
nie w licznych interpelacjach skiero-
wanych do ministerstwa.
Interweniował m.in. w sprawie ulic 
Grajewskiej i Przemysłowej:
„[...] Zwracam się z prośbą o uwzględ-
nienie w planach budżetowych mo-
dernizacji ulic Przemysłowej i Gra-
jewskiej w ciągu drogi krajowej nr 65, 
dzięki czemu wyeliminowane zostaną 
podstawowe ograniczenia w ruchu 
drogowym w Ełku — czytamy w inter-
pelacji. — Ulica Przemysłowa jest od-
cinkiem obwodnicy miasta o długości 
3.8 km, znajdującym się w sąsiedztwie 
Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, której częścią 
jest Park Naukowo-Technologiczny. 
Przede wszystkim jest to część gospo-
darcza miasta, a bezpośrednio przy 
DK 65, na powierzchni 100 ha funk-
cjonują, jak informuje powiat ełcki, 
42 firmy z branży budowlanej elektro-
technicznej, motoryzacyjnej, techno-
logii informatycznych oraz produkcji 
drzewnej, elementów metalowych czy 
wyrobów z tworzyw sztucznych. Do 
zagospodarowania pozostaje ponad 
46 hektarów terenu przeznaczonego 
pod inwestycje.

 Miasto z obwodnicą Ełku od strony 
ulicy Przemysłowej łączy ulica Grajew-
ska, która jest drogą wylotową z mia-
sta w stronę Białegostoku. W związku 
z powyższym, przez DK 65 prowadzi 
nie tylko ruch lokalny (komunikacja 
z osiedlami Szyba, Jeziorna), ale i ruch 
tranzytowy, który ma istotny wpływ 
na warunki drogowe. Według prze-
prowadzonego w 2015 roku General-
nego Pomiaru Ruchu w województwie 
warmińsko-mazurskim najwyższe na-
tężenie ruchu odnotowano na odcinku 

drogi krajowej nr 65 w Ełku. W 2015 
r. wyniosło ono 23 397 poj./dobę. 
Dlatego też należy podkreślić, że roz-
budowa ulic Przemysłowej i Grajew-
skiej w Ełku w ciągu DK 65 poprawi 
warunki i bezpieczeństwo mieszkań-
ców i osób podróżujących...”

 Kossakowski wskazywał również na 
konieczność przebudowy odcinka Ełk 
— Olecko — Gołdap

„[...] W perspektywie rozbudowy dro-
gi ekspresowej S16 o kolejny odcinek 
Ełk–Knyszyn, dzięki któremu powsta-
nie połączenie międzynarodowych 
szlaków drogowych Via Carpatia i Via 
Baltica, bardzo ważnych dla naszego 
regionu węzłów komunikacyjnych, 
kontynuowanie działań inwestycyj-
nych, a w szczególności modernizacja 
DK 65 na odcinkach Nowa Wieś Eł-
cka, Ełk przez Gąski, Olecko, Kowa-
le Oleckie i Gołdap zapewni kompa-
tybilność obu tras, a w szczególności 
zapewni spójność połączeń, dzięki cze-
mu wyeliminowane zostaną podsta-
wowe ograniczenia, wzrośnie jakość 

połączenia, podróż będzie bardziej 
komfortowa — czytamy w innej in-
terpelacji [...]”

Działania posła przyniosły efekt
Blisko 350 milionów złotych — tyle 
pochłonie modernizacja fragmentu 
drogi krajowej nr 65 na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
od przejścia granicznego w Gołdapi, 
przez Ełk, do granicy województwa. 

W ramach inwestycji zrealizowanych 
zostanie 7 odcinków: przejście gra-
niczne Gołdap — początek obwodni-
cy Gołdapi (5,1 km), Kowale Oleckie 
— początek obwodnicy Olecka (10,95 
km), Olecko — Gąski (7,1 km), Gąski 
— Ełk (15,5 km), Ełk: ul. Przemysło-
wa i ul. Grajewska (5,1 km), Ełk — 
Nowa Wieś Ełcka (3,5 km) oraz Nowa 
Wieś Ełcka — granica województwa 
(15,2 km).

— Jeszcze w tym roku zostaną roz-
pisane przetargi na realizację tych 
siedmiu odcinków — mówił podczas 
konferencji Jerzy Szmit. — Chcemy 

pójść starym śladem, żeby uniknąć 
problemów związanych z uzyskaniem 
decyzji środowiskowych. Przyspieszy 
to znacznie prace drogowe, które pro-
wadzone będą sukcesywnie do 2020 r.

Na modernizację DK 65, jak zauważył 
wiceminister, mieszkańcy wschodniej 
części województwa warmińsko-ma-
zurskiego, czekali wiele lat.

— To, że dziś dane mi jest uczestni-
czyć w tym wydarzeniu, i osobiście 
podpisywać te dokumenty, jest zasłu-
gą wielu osób, które przez lata upo-
minały się o realizację jakże istotnej 
dla nas wszystkich drogi. Dziękuję 
panu wojewodzie, panu posłowi, oraz 
działaczom samorządowym z Olecka 
i Gołdapi.

Zadowolenia z inwestycji nie krył też 
wojewoda warmińsko-mazurski.
—To bardzo radosny dzień dla całego 
naszego województwa — mówił Artur 
Chojecki. — Naszym celem była za-
wsze polityka zrównoważonego, czy 
jak to dziś mówimy — odpowiedzial-
nego - rozwoju. Odpowiedzialnego, to 
znaczy takiego, w którym wszystkim 
mieszkańcom naszego kraju stwarza-
my warunki do dobrego życia. Decyzja 
dotycząca modernizacji drogi krajo-
wej nr 65 doskonale się w to wpisuje.

— Dziękujemy panu wiceministrowi 
za podpisane plany inwestycyjne na 
kwotę 350 milionów — podsumował 
spotkanie Wojciech Kossakowski.
— Wierzę, że niebawem będziemy 
mogli cieszyć się tymi inwestycjami.
Jednym z celów modernizacji odcin-
ków drogi krajowej 65 jest ich dostoso-
wanie do parametrów pozwalających 
na poruszanie się po nich pojazdów 
o dopuszczalnym nacisku osi napędo-
wej do 11,5 t. Ma to zapobiegać nisz-
czeniu dróg przez pojazdy ciężarowe. 
Ponadto jest to zgodne z aktualnymi 
wymogami Unii Europejskiej.

✓W 2018 roku ruszy prze-
budowa kolejnych odcin-
ków drogi krajowej nr 65 
we wschodniej części wo-
jewództwa warmińsko-
-mazurskiego. 20 marca, 
podczas konferencji pra-
sowej w Ełku, wiceminister 
Jerzy Szmit podpisał pro-
gram inwestycyjny doty-
czący realizacji ważnych dla 
naszego regionu inwesty-
cji. W spotkaniu, zorganizo-
wanym z inicjatywy posła 
Wojciecha Kossakowskie-
go, uczestniczyli także woje-
woda warmińsko-mazurski 
Artur Chojecki oraz dorad-
ca w Gabinecie Politycznym 
Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa, Paweł Czemiel. 
Nie zabrakło również przed-
stawicieli ościennych miast, 
m.in. Olecka i Gołdapi.

Będzie ścieżka rowerowa do Nowej Wsi Ełckiej
Budowa ścieżki rowerowej z Ełku 
do Nowej Wsi Ełckiej jest prag-
nieniem nie tylko mieszkańców 
Ełku ale i wsi. Poseł Kossakowski 
znając  te potrzeby, postanowił 
podjąć działania zmierzające do 
uwzględniania w planach budo-
wy, ścieżki rowerowej z Ełku do 
Nowej Wsi Ełckiej.  –To dobrze, że 
mamy posła, na którego pomoc 
możemy zawsze liczyć – mówi 
mieszkaniec gminy Ełk.
 
Wojciech Kossakowski interwenio-
wał, aż do ministra infrastruktury 
i budownictwa, i... „załatwił” ścieżkę 
rowerową z Ełku do Nowej Wsi Eł-
ckiej. Będzie ona realizowana w ra-
mach modernizacji DK 65.
— Droga krajowa nr 65 na odcinku 
Ełk — Nowa Wieś Ełcka praktycz-
nie nie posiada pobocza, co stwa-
rza zagrożenie dla życia cyklistów 
— czytamy w piśmie skierowanym 
do ministra. — Obecnie pokonanie 

przedmiotowego odcinka rowerem 
jest bardzo niebezpieczne ze wzglę-
du na fakt, iż DK 65 łącząca Ełk 
z Białymstokiem jest drogą o wy-
sokim natężeniu ruchu, na której 
bardzo często dochodzi do wypad-
ków i kolizji. Według przeprowa-
dzonego w 2015 roku Generalnego 
Pomiaru Ruchu w województwie 
warmińsko-mazurskim, średni do-
bowy ruch roczny pojazdów silniko-
wych (SDRR) w 2015 roku na sieci 
dróg krajowych Warmii i Mazur był 
większy o 8%. 
Najwyższe natężenie ruchu odno-
towano na odcinku drogi krajowej 
nr 65 w Ełku. Jak podaje GDDKiA 
w ciągu doby trasę Ełk - Grajewo 
pokonuje 10068 aut.

Wiele osób korzysta przez cały rok 
ze środka transportu, jakim jest ro-
wer, nie tylko rekreacyjnie, ale nie-
jednokrotnie dojeżdżając z Nowej 
Wsi Ełckiej do pracy w Ełku — pod-

kreślał Wojciech Kossakowski. 
— Dlatego też, w pierwszej kolej-
ności należy podkreślić, że budowa 
ścieżki wpłynie korzystnie na popra-
wę bezpieczeństwa komunikacyjne-
go. Nie bez znaczenia jest również 
aspekt turystyczny i sportowy tej 
inwestycji. Z roku na rok zwiększa 
się liczba turystów, jak również mi-
łośników jazdy na rowerze, którzy 
preferują zwiedzanie z dala od miej-
skiego zgiełku.

Odcinek Ełk-Nowa Wieś Ełcka bę-
dzie realizowany w latach 2019-
2020. W ramach inwestycji prze-
widziano m.in. poszerzenie jezdni, 
przebudowę skrzyżowania i przejaz-
du kolejowego oraz budowę chodni-
ków i ciągów pieszo-rowerowych na 
długości 3,5 kilometra. Za dwa lata 
mieszkańcy Nowej Wsi Ełckiej, jak 
też turyści, będą mogli pokonywać 
ten odcinek na rowerze, ciesząc się 
urokami przyrody.



Dyskusje o kształcie
nowego prawa 
wodnego

Z inicjatywy posła Wojciecha 
Kossakowskiego 11 stycznia w Sej-
mie zorganizowane zostało spot-
kanie z podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Ma-
riuszem Gajdą. Jego tematem 
był projekt nowelizacji ustawy 
Prawo Wodne. Do rozmów poseł 
zaprosił burmistrza Węgorzewa 
Krzysztofa Piwowarczyka, Zbi-
gniewa Sawickiego (ze Stanicy 
Wodnej Kietlice nad Mamrami), 
Michała Żaka (z AZS Wilkasy), 
Tomasza Durkiewicza (z gru-
py Amax Mikołajki) oraz Ada-
ma Kowalskiego (z QRS Mazury 
Giżycko).

W trakcie spotkania pan minister 
stwierdził, że postulaty przedstawio-
ne przez obecnych, zostały wnikliwie 
rozpatrzone przez zespół przygoto-
wujący projekt zmian i wprowadzo-
ne w znacznej części do ostateczne-
go tekstu projektu ustawy, który ma 
zostać skierowany do sejmu. Dotyczy 
to w szczególności określenia górnej 
stawki za dzierżawę gruntów zala-
nych wodą w wysokości 0,89 zł/m2 
w skali rocznej, wykreślenia zakazu 
poruszania się pojazdami po wodach 
powierzchniowych oraz po gruntach 
pokrytych wodami (chodziło zwłasz-
cza o możliwość slipowania jachtów), 
a także uszczegółowienia paragrafów 
dotyczących poboru wód podziem-
nych i powierzchniowych oraz odpro-
wadzanie wód opadowych. Propono-
wane zapisy mają dotyczyć wyłącznie 
przemysłu oraz powierzchni wielko-

parkingowych.
Te kwestie, które nie znalazły od-
zwierciedlenia w poprawkach do pro-
jektu ustawy Prawo Wodne, uczest-
nicy spotkania będą mieli okazję 
przedstawić w trakcie posiedzenia 
sejmowej komisji ochrony środowi-
ska, która to będzie procedowała do-
kument. Chodzi tu przede wszystkim 
o postulat dotyczący szczególnych po-
zwoleń na korzystanie z jednostek na-
pędzanych silnikiem powyżej 9,9 km.

Temat nowelizacji ustawy Prawo 
Wodne kontynuowany był 22 mar-
ca na posiedzeniu podkomisji stałej 
ds. turystyki. Uczestniczył w nim wi-
ceminister Sportu i Turystyki Dawid 
Lasek. Dyskutowano wówczas o tury-
styce wodnej w Polsce, w kontekście 
propozycji zmian w opłacie za użyt-
kowanie gruntów pokrytych wodami, 
zgodnie z zakresem kompetencyjnym 
ministra właściwego ds. gospodarki 
wodnej. Tym razem do udziału w po-
siedzeniu poseł Wojciech Kossakow-
ski zaprosił burmistrza Węgorzewa 
Krzysztofa Piwowarczyka, gestorów, 
właścicieli portów i przystani z terenu 
Wielkich Jezior Mazurskich, Zbignie-
wa Sawickiego, Tomasza Durkiewi-
cza i Adama Kowalskiego. Po zakoń-
czeniu posiedzenia zorganizowane 
zostało spotkanie z przedstawicie-
lami WJM, poświęcone projektowi 
nowelizacji ustawy Prawo Wodne. 
Byli na nim obecni: zastępca burmi-
strza Giżycka - Roman Łożyński oraz 
pełnomocnik wojewody warmińsko-
-mazurskiego - Ewa Kunda.

Poseł pomógł ełczaninowi, 
któremu bank wypowiedział 
umowę kredytu

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

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

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

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

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

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

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

Pomiędzy stronami podpisana zo-
stała ugoda.

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

✓Osiem lat 
temu drobny 
przedsiębiorca 
z Ełku zaciągnął 
w banku kredyt 
w wysokości 130 
tys. zł na zakup 
domu

Poseł Wojciech Kossakowski spotkał się z mieszkańcami Konopek Wiel-
kich. Rozmawiał z nimi o bieżących sprawach m.in. 500 +, reformie eduka-
cji, która od września wchodzi w życie. Poruszył także kwestie planowanych 
inwestycji, takich jak budowa wielkopowierzchniowych obiektów oraz obaw 
mieszkańców, które dotyczą w szczególności pojawienia się w przyszłości in-
westorów z branży trzody chlewnej na terenie gminy.
W Miłkach poseł uczestniczył w debacie oświatowej, której celem było wy-
pracowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy jakości naucza-
nia w lokalnych szkołach.
Reforma edukacji była także tematem spotkania z mieszkańcami Olecka.

Bliżej ludzi

Mazurskie postulaty
zostały uwzględnione w projekcie

Pobiegł dla Pawełka

IIIBIULETYN WOJCIECHA KOSSAKOWSKIEGO

W Giżycku odbył się II Bieg Cha-
rytatywny pod patronatem po-
sła Wojciecha Kossakowskiego 
na rzecz 8-letniego
Pawełka Odojewskiego. 

W akcji wzięło udział kilkaset osób, 
a jej wynik to ponad 4,5 tysiąca złotych. 
Pawełek od czterech lat cierpi na cuk-

rzycę typu I. Jest pod opieką fundacji.  
Obecnie jest podłączony do pompy 
insulinowej. 
To wymaga ciągłego zakupu insuliny, 
pojemników oraz pasków do badania 
poziomu cukru. Chłopiec musi prze-
strzegać diety. Jest pod stałą opieką 
Poradni Diabetologicznej w Olsztynie 
oraz poradni okulistycznej. 
Zdiagnozowano u niego wady po-

stawy, które wymagają ćwiczeń re-
habilitacyjnych.
Podczas akcji, która miała miejsce 
5 marca, na plaży miejskiej nad je-
ziorem Niegocin zbierano datki na 
turnus rehabilitacyjny dla chłopca. 
Pieniądze giżycczanie wrzucali do pu-
dełka, które kształtem przypominało 
pompę insulinową. Udało się zebrać 
dokładnie kwotę 4519,05 zł.



Pan Wiesław wraca do życia

— Z rozmów przeprowadzonych z wieloma 
mieszkańcami wynika, iż problem bezdomności 
zwierząt znacznie się pogłębia, a gminy nie radzą 
sobie z nim — mówi Wojciech Kossakowski. 
— Znaczna część osób, która opiekuje się ta-
kimi zwierzętami, uważa, że sytuację mogłoby 
polepszyć obowiązkowe czipowanie zwierząt na 
koszt ich właścicieli, większa promocja adopcji, 
jak również bardziej szczegółowe kontrole schro-
nisk. Niepokojący jest fakt, że z roku na rok ta-
kich zwierząt przybywa. Problem bezdomności 
zwierząt najbardziej widoczny jest w okresie wa-
kacyjnym. Przyczynami tego zjawiska są nieprze-
myślane adopcje, chwilowa moda czy nietrafio-
ny prezent. Zdarzają się także ucieczki zwierząt 
spowodowane głównie brakiem nadzoru opie-
kuna bądź coraz częściej spotykaną przemocą 
stosowana przez właściciela. Bezdomne zwie-
rzęta są bardziej narażone na różne niebezpie-

czeństwa. Niektórzy ludzie umyślnie je krzyw-
dzą, są też narażone na różnego rodzaju choroby.
 Problem bezdomności zwierząt jest najbar-
dziej widoczny w małych miastach oraz wsiach. 
Smutnym faktem jest to, że przeciętna długość 
życia bezdomnego zwierzęcia to jedynie od 2 do 
3 lat, gdzie długość życia w „domu” może wy-
nosić nawet ok. 20 lat. Olbrzymim problemem 
jest również niedożywienie bezdomnych zwie-
rząt. Żywią się one głównie tym, co wyrzucają lu-
dzie. Wyniki kontroli schronisk przeprowadzo-
nych przez NIK w 2013 roku wykazały, iż 86% 
skontrolowanych przytulisk dla zwierząt nie za-
pewniało im odpowiednich warunków bytowych.
Zdaniem posła, problem jest bardzo poważny, 
na co wskazują statystyki — w Polsce żyje bli-
sko 3 miliony bezdomnych zwierząt!

Poseł pytał ministra m.in. o to, czy wprowa-

dzony zostanie obowiązek czipowania zwierząt 
domowych na koszt właściciela, a także o to, 
czy ministerstwo ma w planach podjęcie dzia-
łań, których celem jest rozwiązanie problemu 
bezdomności oraz przepełnionych schronisk?
Kolejnym problemem, który poruszony został 
w interpelacji, tym razem skierowanej do mi-
nistra sprawiedliwości, jest zaostrzenie kar za 
znęcanie się nad zwierzętami.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o ochronie zwierząt mówi, że „Zwierzę jako isto-
ta żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie 
jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowa-
nie, ochronę i opiekę” - czytamy w interpelacji. 
— Niestety, coraz częściej słyszymy o bestial-
skich zachowaniach „właścicieli” czworonogów, 
i nie tylko. Sędziowie zbyt łagodnie traktują prze-
stępstwa przeciwko zwierzętom, bardzo często 

jest tak, że sprawy sądowe dotyczące zaniedby-
wania lub nawet znęcania, są umarzane. Aby 
przeciwdziałać znęcaniu się nad zwierzętami, 
potrzebna jest zmiana mentalności społeczeń-
stwa poprzez, chociażby edukację dzieci i mło-
dzieży. Ten, kto nie ma poszanowania dla zdro-
wia i życia zwierząt, prawdopodobnie nie będzie 
miał poszanowania dla zdrowia i życia ludzkie-
go. Potrzebne jest zaostrzenie kar za znęcanie 
się nad zwierzętami, tak, aby znęcający się nie 
żyli w poczuciu bezkarności.
Poseł zwrócił się do ministra z zapytaniem, czy 
projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 
przewiduje także dodatkowe przepisy dotyczące 
m.in. zakazu posiadania zwierząt przez osoby ska-
zane prawomocnym wyrokiem. Zapytał też o licz-
bę postępowań sądowych dotyczących znęcania 
się nad zwierzętami, prowadzonych w 2016 r. 
 oraz o ich wyniki.

Przewozy Regionalne planowały likwidację ełckiej 
sekcji. W firmie zatrudnionych jest około 70 pracow-
ników. W ramach reorganizacji spółki, dyrektor PR — 
Załuska zamierzała włączyć ełcką sekcję do sekcji 
w Olsztynie.

Dla ełckich pracowników tej spółki oznaczałoby to dojazdy do 
pracy do Olsztyna. Kolejarze mieliby do pokonania około 160 
km w jedną stronę. Musieliby pracować w systemie dwuzmia-
nowym, czyli dojeżdżać do pracy co drugi dzień. Jednak nie ta-
kich rozwiązań oczekiwali ełccy kolejarze.
— Chodzi nam o utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy, 
tu w Ełku — mówili wówczas pracownicy sekcji ełckiej.
Rezygnacja z tej oferty prawdopodobnie oznaczałaby, że część 
tych pracowników musiałaby wypowiedzieć stosunek pracy. Na 
to nie zgadzali się ełccy kolejarze. Postanowili szukać pomo-
cy u parlamentarzystów. I jak się okazuje, interwencje były na 
tyle skuteczne, że kolejarze nie stracą tej pracy. Zostają w Ełku.
Wskutek tak licznych interwencji posła Wojciecha Kossakow-

skiego stanowisko kolei zmieniło się na korzyść pracowników.
— Po analizie wyników prac specjalnej komisji, zarząd spółki, 
mając na uwadze optymalizację realizowania części procesów 
związanych z przewozami pasażerskimi i utrzymaniem taboru, 
podjął decyzję o pozostawieniu ełckiej sekcji w strukturach Oddzia-
łu Przewozów Regionalnych z siedzibą w Olsztynie — informuje 
Michał Stilger, główny specjalista PR Przewozów Regionalnych.
— Bardzo się cieszę, że nasi ełccy pracownicy pozostają na swo-
ich stanowiskach pracy, tu w Ełku — mówi Kossakowski.
 — To dla nich bardzo ważne. Interweniowałem wielokrotnie 
w Sejmie oraz u prezesa spółki. Jak widać skutecznie i bardzo 
mnie to cieszy. Mam na uwadze dobro pracowników oraz kom-
fort mieszkańców, a także przyszłość rozwoju naszego regionu 
— podsumowuje poseł Kossakowski.
Sami pracownicy nie kryją swego zadowolenia.
— Zostajemy w Ełku. Chcemy podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w ratowanie naszych miejsc pracy — mówią 
pracownicy ełckiej kolei. — Reakcja była natychmiastowa, a spra-
wa ruszyła z kopyta. Podjęcie tak szybkich interwencji (decyzja 

w sprawie zwolnień zapadła na początku grudnia), pozwoliło 
nam zatrzymać nasze stanowiska pracy. Nigdzie nie musimy 
dojeżdżać — mówią kolejarze.

Problemy pana Wiesława za-
częły się kilkanaście lat temu, 
kiedy stracił pracę i przez dłuż-
szy czas pozostawał bez za-
trudnienia. Długi zaczęły się 
mnożyć. A jaki był tego finał?

— Dokładnie 14 lipca 2014 r. zostałem 
eksmitowany do lokalu tymczasowego 
przy ul. Mickiewicza 39a — opowia-
da mężczyzna. — Warunki tragiczne! 
To był warsztat, bez ogrzewania, i bez 
światła. Mieszkałem tam 2 lata. Naj-
gorzej było zimą. Kładłem się spać 
w dresach i przykrywałem grubą koł-
drą. Temperatura była tak niska, że 
woda mi zamarzała. 5 kwietnia 2016 
r. eksmitowano mnie z lokalu tym-
czasowego na ulicę. Wtedy zaczęła 
się gehenna.

Pan Wiesław przez wiele
lat służył w wojsku
— Byłem zawodowym żołnierzem — 
mówi mężczyzna. — Miałem przydzie-
lone mieszkanie z Wojskowej Agen-
cji Mieszkaniowej, gdzie mieszkałem 
wraz z rodziną. W 1988 r., po rozwo-
dzie, to mieszkanie zostało podzielo-
ne. Ja otrzymałem pokój z kuchnią, 
a moja rodzina dwa pokoje z kuch-
nią. Wszystko było pięknie, dopóki 
nie straciłem pracy. Ponieważ z wy-
kształcenia jestem budowlańcem, po 
zakończeniu „przygody” z wojskiem 
pracowałem przez kilka ładnych lat 
na budowie. Niestety, później nad-

szedł trudny okres, kiedy tej pracy po 
prostu nie było. Zaczęły się robić dłu-
gi. Pierwszą sprawę z WAM miałem 
w 2001 r. Wtedy moje zadłużenie się-
gało kwoty 14 tysięcy złotych. Nadeszła 
decyzja z sądu o eksmisji. Komornik 
chciał mnie eksmitować w 2005 r. 
Napisałem zażalenie na działalność 
komorniczą, bo przecież nie można 
tak człowieka na bruk wyrzucić! Sę-
dzia zapytał mnie na sprawie, gdzie 
ja pracuję? Mówię: nigdzie! Jak Pan 
nigdzie nie pracujesz — mówi sędzia 
— to możesz ubiegać się o lokal socjal-
ny. Idąc za radą sędziego, złożyłem 
wniosek o przydział lokalu socjalne-
go. Któregoś dnia otrzymałem pismo 
z Urzędu Miasta w Ełku, że wpisano 
mnie na listę oczekujących. Chodzi-
łem i pytałem, kiedy dostanę ten lo-
kal. Powiedziano mi, że kolejka jest 
długa i trzeba czekać. Lata mijały. Pa-
miętam jak dziś, jest 14 lipca 2014 r., 
wracam z plaży do domu i zastaję 
plomby na drzwiach i kartkę: Proszę 
zgłosić się po klucze do lokalu socjal-
nego. Ucieszyłem się. Później okaza-
ło się, że nie był to lokal socjalny, na 
który czekałem, tylko warsztat!

Zaprzepaszczona szansa?
Kilka miesięcy przed przeniesieniem 
pana Wiesława do lokalu tymczasowe-
go przy ul. Mickiewicza 39a, jak twier-
dzi mężczyzna, eksmitowano z bloku 
obok innego lokatora.
— Jeden z moich znajomych był przy 

tym — opowiada mężczyzna. — Pan, 
który przeprowadzał eksmisję, z Ol-
sztyna, zapytał się, czy ten znajomy 
zna mnie. Mówi: znam. Ja go też eks-
mituję — odpowiedział. Dlaczego? — 
zapytał mój znajomy. — Mu należy się 
lokal socjalny. On odmówił lokalu — 
odpowiedział tamten. Później znajomy 
pyta mnie: Odmówiłeś lokalu? Mówię 
mu: Co ty, poważany jesteś? Przecież 
mi na tym mieszkaniu zależy! Zobacz 
— mówię — mija już 9 lat, jak ja cze-
kam na ten lokal! Później okazało się, 
że prawdopodobnie 5 lutego 2013 r. 
został mi przyznany lokal socjalny, 
o czym Urząd Miasta w Ełku, powia-
domił mnie pisemnie, a ja nie wiem 
dlaczego, tego pisma nie odebrałem.

W związku z tym urzędnicy uzna-
li, że zrzekłem się lokalu socjalnego. 
Powiadomili o tym Wojskową Agen-
cję Mieszkaniową, w której byłem za-
dłużony, w następstwie czego „wrzu-
cono” mnie do lokalu tymczasowego.

Dług pana Wiesława sięga obecnie 
kwoty ok. 60 tysięcy złotych (zaległo-
ści czynszowe), z czego jak twierdzi 
mężczyzna, ponad 30 tysięcy złotych 
stanowią odsetki. Od 2014 r. mężczy-
zna przebywa na emeryturze, z której 
komornik potrąca 25% miesięcznie, 
na poczet spłaty zadłużenia.

— W maju 2015 r. w sądzie zapadła 
decyzja o eksmitowaniu mnie z loka-

lu tymczasowego — opowiada pan 
Wiesław. — Napisałem pismo z proś-
bą o wstrzymanie eksmisji, ponieważ 
nie miałem gdzie mieszkać. Przez cały 
rok nikt się do mnie nie odezwał, aż 5 
kwietnia tego roku otrzymałem pismo 
od drugiego komornika, że 20 kwiet-
nia mnie eksmituje i, że mam zapłacić 
koszta sądowe. Napisałem ponownie 
pismo z prośbą o przydzielenie loka-
lu socjalnego. Tymczasem komornik 
zablokował moje konto. Wtedy napi-
sałem do Sądu Rejonowego w Ełku 
zażalenie komornicze. Po 2 miesią-
cach otrzymałem odpowiedź, że moje 
zażalenie jest bezzasadne. Komornik 
miał prawo to zrobić. Napisałem więc 
odwołanie do Sądu Okręgowego w Su-
wałkach. Ten podtrzymał decyzję sądu 
I instancji i odrzucił moje zażalenie.

Interwencja posła
Kossakowskiego
Jedną z osób, do której pan Wiesław 
zwrócił się o pomoc, był poseł Woj-
ciech Kosakowski. Za pośrednictwem 
biura poselskiego prowadzone były 
rozmowy z komornikiem, tam też pi-
sano zażalenia i pisma do sądu, celem 
wypracowania jak najkorzystniejszego 
rozwiązania dla obu stron.
— Nie miałem w ogóle pieniędzy na 
życie — mówi mężczyzna. — Moja 
gehenna trwała 7 miesięcy. Wszę-
dzie, gdzie tylko można pisałem pis-
ma o odblokowanie konta. Bez skutku. 
W listopadzie, za radą pani prawnik, 

napisałem zażalenie na działania ko-
mornika do Okręgowej Izby Komor-
niczej w Białymstoku. Odpowiedzi nie 
otrzymałem. Jednak któregoś dnia 
dostaję wiadomość z biura poselskie-
go pana Wojciecha Kossakowskiego, 
że ten drugi komornik przekazał już 
sprawę pierwszemu komornikowi 
i że będę miał tylko jednego komor-
nika. Ucieszyłem się. Niestety, kiedy 
poszedłem do banku po pieniądze, 
okazało się, że moje konto nadal jest 
zablokowane. Tam uzbierało się ok. 
8 tysięcy złotych. Ale nie mogę ich 
wziąć. Mam długi, ponieważ przez te 
7 miesięcy, musiałem z czegoś żyć! 
Pożyczyłem i nie mam z czego oddać.
Korzystna zmiana prawa

8 września weszła w życie zmiana 
prawa bankowego, która określa nowy 
sposób ustalania wysokości kwoty, 
którą może zająć komornik z rachun-
ków bankowych. Tym samym, dotych-
czas obowiązujący jeden nieodnawial-
ny limit zastąpiony został miesięczną 
kwotą wolną od zajęcia. Wynosi ona 
w 2016 roku 75 proc. minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, tj. 1387,50 
zł. Pan Wiesław wspomnianą kwo-
tę pobiera od listopada, co pozwoliło 
mu na wynajęcie niewielkiej stancji.
— Mam pokój i wspólną z innymi lo-
katorami kuchnię — mówi mężczyzna. 
— Gdybym nie dostał tych pieniędzy, 
to nie wiem, co bym zrobił. Pan Wie-
sław wraca do życia.

W trosce o lepszy byt zwierząt

IV BIULETYN WOJCIECHA KOSSAKOWSKIEGO

Bezdomność zwierząt jest w Polsce dużym problemem i nie lada wyzwaniem dla rządzących. W ostatnim czasie do biura posła Wojciecha Kossakowskiego zgłaszało się 
wiele osób zatroskanych losem psów i kotów z zapytaniem, czy Rząd podejmie jakieś kroki w kierunku zwalczania bezdomności zwierząt? Poseł interweniował u ministra rolni-
ctwa i rozwoju wsi w tej sprawie.

Spotkanie dotyczące utrzymania Placówki Sekcji Przewozów Pasażer-
skich w Ełku wraz z posterunkiem rewizji technicznej Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Olsztynie
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Od teorii do praktyki – zrównoważone 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa 
naturalnego w Ełku oraz Birštonas

Stypendium im. Jana Pawła II

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się we wtorek,
14 marca br., w sali konferencyjnej Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

W bieżącym semestrze roku szkolnego 2016/2017 Komisja Stypendialna, 
po analizie wniosków, przyznała 101 uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
stypendia w wysokości 110 złotych miesięcznie:

✓ Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 8 uczniów,
✓ Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 13 uczniów,
✓ Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 29 uczniów,
✓ Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 7 uczniów,
✓ I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 35 uczniów,
✓ Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku – 9 uczniów.

Powiat ełcki od 15 lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem 
na stypendia dla uczniów ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek 
o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, 
rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opie-
kunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres 
jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium 
oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności 
od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

miasto-gazeta.pl marzec 2017

MIASTO EŁK: pod napięciem

Bezpośrednim celem projektu 
jest zwiększenie zrównoważo-
nego wykorzystania i ochrona 
zasobów dziedzictwa natural-
nego znajdujących się na obsza-
rze partnerów projektu – w Pol-
sce na terenie powiatu ełckiego, 
na Litwie — na terenie Miasta 
Birštonas.

 Cele pośrednie projektu to 
poprawa jakości dziedzictwa 
naturalnego w obszarze trans-
granicznym, wzmocnienie 
współpracy transgranicznej 
w dziedzinie ochrony środo-
wiska oraz wzmocnienie i pro-
mocja polityki zrównoważone-
go rozwoju. Po polskiej stronie 
granicy obszarem dziedzictwa 
naturalnego, na który będzie 
oddziaływał projekt, jest Obszar 
Chronionego Krajobrazu Poje-
zierza Ełckiego. Po stronie litew-
skiej jest to obszar Wielkiej Pęt-
li Wodnej Rzeki Niemen/Pętli 
Niemna Obszaru Natura 2000. 

W ramach prac infrastruktu-
ralnych zaplanowanych w pro-

jekcie zostanie przebudowany 
budynek główny Międzyszkolne-
go Ośrodka Sportowego w Ełku 
wraz z wymianą źródła ciepła 
z opalania węglem na pompy 
ciepła (etap I). Strona litewska 
wyposażona zostanie w sprzęt do 
uprawiania parkouru, poznawczy 
plac zabaw dla dzieci oraz pomost 
obserwacyjny na rzecze Niemen 
wraz ze specjalistycznymi lune-
tami. Dzięki tym działaniom na-
stąpi poprawa stanu dziedzictwa 
naturalnego oraz atrakcyjności 
turystycznej obu partnerskich 
regionów.

Ponadto, w ramach projektu 
zaplanowano m.in. oczyszcze-
nie fragmentu Jeziora Ełckiego 
i rzeki Niemen, organizację wi-
zyt studyjnych dla pracowników 
samorządowych oraz realizację 
kampanii społecznej, skierowa-
nej do dzieci i młodzieży, pod-
kreślającej znaczenie zrówno-
ważonego korzystania z zasobów 
dziedzictwa naturalnego. Celem 
tych działań będzie lepsze zrozu-
mienie problematyki zagrożeń 

środowiska i zaangażowanie 
decydentów w problematykę 
ochrony dziedzictwa natural-
nego.

  Projekt jest realizowany 
w partnerstwie z Samorządem 
Miasta Birštonas na Litwie. Po-
wiat ełcki będzie pełnił funkcję 
lidera projektu.
 Wartość całkowita projektu 
wynosi 965 304,28 Euro (ok. 
4 054 277 zł), w tym dofinan-
sowanie środkami EFRR 85% 
wartości projektu. 

  Wartość projektu po stro-
nie powiatu ełckiego wynosi 
817 578,48 Euro (ok. 3 433 829 
zł), a po stronie Samorządu 
Miasta Birštonas 147 725,80 
Euro. Okres realizacji projek-
tu - 1 stycznia 2017 – 31 grud-
nia 2018.

Projekt realizowany będzie 
dzięki dofinansowaniu w ra-
mach Programu Współpracy 
Interreg V-A Litwa – Polska.

1 stycznia br. powiat ełcki rozpoczął realizację projektu pn. „Od teorii do 
praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego 
w Ełku oraz Birštonas”.

JA SIĘ PYTAM©- Bartosz Detkiewicz PO
 Centralizacja zadań samorządów?

W latach ubiegłych samorząd terytorialny obarczany był szeregiem zadań zleconych, za którymi niekoniecznie szły adekwatne środki do realizacji tych zadań. 
Dziś zmierza to w kierunku odwrotnym, mianowicie zadania są powoli odbierane i przechodzą one pod administrację rządową. Słyszymy, iż instytucje takie jak 
powiatowe stacje sanitarno — epidemiologiczne, zarządy melioracji i urządzeń wodnych, powiatowe inspekcje nadzoru budowlanego, wojewódzkie urzędy pracy, 
powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i szereg innych, będą w kompetencjach administracji rządowej. Wcześ-
niej starała się obowiązywać zasada jak najwięcej kompetencji w dół – czyli do samorządu; tak by dostęp do nich był jak najłatwiejszy, wg mnie najlepszy, najbliżej 
obywatela. Czy powrót do zasad, które obowiązywały przed 1989 rokiem (centralizacja), jest właściwy czy nie, jest to z uszczerbkiem dla samorządu i obywateli?

 

W czasie licznych spotkań z wyborca-
mi spotykam się z szeregiem proble-
mów, jakie ich dotykają. Część doty-
czy funkcjonowania oraz załatwiania 
spraw w wyżej wymienionych insty-
tucjach. Obywatel w kontakcie z jed-
nostkami samorządu czy administra-
cji rządowej jest najważniejszy.

 To Rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści, w którego pracach biorę czynny 
udział, od zawsze stawia dobro oby-
watela na najwyższym szczeblu. Nie 
zgodzę się, że dostęp do wskazanych 
instytucji będzie w jakimś stopniu 
utrudniony. Zmieni się jedynie organ 
zarządzający. W moim przekonaniu 
może to jedynie usprawnić, jak rów-
nież ujednolicić działanie tych insty-
tucji w skali kraju. 

W mojej ocenie centralizacja niżej 
wymienionych urzędów zapowiada-
na przez administrację rządową nie 
będzie dobrym rozwiązaniem dla oby-
wateli. Obecnie funkcjonujący model, 
który zakłada działalność tych insty-
tucji na poziomie powiatu, powoduje, 
że służby te są blisko mieszkańców, 
a więc swoich klientów. To urzędy 
działające w samorządach najlepiej 
znają problemy lokalnej społeczno-
ści i najbardziej czują lokalny rynek. 
Decentralizacja zadań, o których 
mowa, miała na celu usprawnienie 
działania tych instytucji w miejscu, 
gdzie wymagana jest ich interwen-
cja. To urzędom funkcjonującym na 
miejscu najbardziej zależy na szyb-
kim i efektywnym rozwiązywaniu 
lokalnych problemów. Zabranie tych 

służb z powiatów spowoduje spadek 
znaczenie administracji tego szczeb-
la samorządu terytorialnego, oddali 
urzędy od obywateli i z pewnością ob-
niży jakość ich usług. Centralne ob-
sadzanie stanowisk może też dopro-
wadzić do odejścia z urzędów wielu 
kompetentnych fachowców.
 Moim zdaniem,  kierunek działania 
każdej administracji rządowej powi-
nien być odwrotny i prowadzić do 
tego, aby wszelkie urzędy funkcjono-
wały jak najbliżej obywatela. 

 Nie widzę żadnych korzyści z cen-
tralizacji urzędów. Ostatnie lata po-
kazały, że instytucje zarządzane przez 
samorządowców są bardziej efektyw-
ne, lepiej zarządzane i tańsze, niż te 

zarządzane przez administrację rzą-
dową. Tutaj dobrym przykładem jest 
sytuacja szpitali w Ełku, gdzie jeden 
„wojskowy” podlega ministerstwu, 
a drugim na „Barankach' zarządza 
spółka Pro-Medica, której właścicie-
lem jest samorząd miejski.
 Wiem, że obecnie trwają prace nad 
przeniesieniem urzędów pracy czy 
zarządów melioracji w gestię woje-
wodów i tutaj pojawiają się problemy, 
nie tylko takie — kto będzie zarządzał 
w przyszłości i czy będziemy podle-
gać pod Olsztyn, czy pod Warsza-
wę; również to jak będą rozwiązane 
sprawy projektów unijnych, których 
„trwałość projektu” trwa kilka lat, co 
z majątkiem?
 Samorządy przez ostatnie lata do-
posażyły i wyremontowały budyn-
ki za swoje pieniądze i zapewne nie 
przekażą swojego mienia Skarbowi 
Państwa. To znaczy, że wojewoda, 
przejmując zarządzanie instytucjami, 
będzie musiał kupić nowe komputery, 

czy znaleźć budynek na nową siedzi-
bę. Moim zdaniem, takie nieprzemy-
ślane do końca pomysły — odbieranie 
kompetencji samorządom, przyniosą 
same straty. Historia pokazuje, że ko-
rzyści z tego nie będzie.

Centralizacja to inaczej proces, 
który ma za zadanie podporządko-
wanie władz lokalnych, władzy cen-
tralnej w Państwie. Jest to odebranie 
kompetencji wykonywanych zadań 
organom samorządowym np. gmi-
nom i powiatom. Oznacza to, że urzę-
dy niższego szczebla nie będą miały 
uprawnień do wydawania decyzji.
Władzę centralną tworzą: pre-
zydent i rząd (parlament) - władza 
wykonawcza,
sejm i senat — władza ustawodaw-
cza, sądy i trybunały — władza są-
downicza.
Władzę samorządową: gmina, 
powiat, województwo

Małgorzata Kopiczko 
SENATOR - PiS

Artur Urbański 
Z- CA PREZYDENTA EŁKU

Robert Dawidowski
RADNY POWIATOWY PO 
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MIASTO-pOwIAT EŁK: co się Zmieni warto wiedZieć

Mieszkańcy Ełku jako jedni 
z pierwszych w kraju, będą mo-
gli wziąć udział w programie pi-
lotażowym Ministerstwa Cy-
fryzacji i przetestować mobilny 
dowód osobisty w telefonach 
komórkowych. 

 Program będzie testowany już 
w maju. Ministerstwo Cyfryzacji pra-
cuje nad wdrożeniem ogólnodostęp-
nej usługi elektronicznej dokumentów 
najczęściej wykorzystywanych w życiu 
codziennym, obejmującej mobilny 
dowód osobisty, prawo jazdy, dowód 
rejestracyjny pojazdów oraz ubezpie-
czenie OC.
Prezydent Miasta Ełku Tomasz An-
drukiewicz w październiku ubiegłego 
roku spotkał się w Warszawie z Mi-
nister Cyfryzacji Anną Streżyńską. 

Podczas spotkania Prezydent zapro-
ponował udział samorządu oraz jego 
mieszkańców w pilotażowym progra-
mie Ministerstwa Cyfryzacji i chęć 
przetestowania wdrażanej usługi mo-
bilnego dowodu osobistego w telefo-
nach komórkowych. 
 Prośba została pozytywnie rozpatrzo-
na i Ełk został jednym z dwóch miast 
w Polsce, obok Łodzi, w których będzie 
testowany program ministerstwa. Te-
sty rozpoczną się już w maju tego roku 
i potrwają do końca czerwca. W kwiet-
niu 2017 r. Prezydent Ełku podpisze 
stosowne porozumienie w tej sprawie 
z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską.

Program „mDokumenty” Minister-
stwa Cyfryzacji ma na celu ogranicze-
nie potrzeby korzystania z tradycyjnej, 
papierowej lub plastikowej formy do-

kumentów. Ministerstwo Cyfryzacji 
realizować go będzie we współpracy 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Z nowych roz-
wiązań informatycznych będą korzy-
stać zarówno obywatele, jak i państwo.

– Obecnie telefon komórkowy jest 
niezbędnym urządzeniem osobistym 
człowieka. Nasz smartfon jest swoi-
stym centrum dowodzenia. Za jego 
pośrednictwem możemy już nie tyl-
ko wykonywać połączenia głosowe, 
ale bez ruszania się z miejsca kupić 
bilety do kina czy teatru, opłacić ra-
chunki, zrobić zakupy, zamówić lub 
wysłać dowolną rzecz z dowolnego 
krańca świata – mówi Prezydent Ełku 
Tomasz Andrukiewicz.
Już wkrótce usługa elektroniczna mo-
bilnych dokumentów będzie dostęp-

na dla osób lubiących nowinki infor-
matyczne, a także dla wygody. Będzie 
można spokojnie zostawić portfel 
w domu i korzystać z dokumentów 
przy pomocy smartfona. Jednak bę-
dzie to usługa nieobowiązkowa i nadal 
będzie można używać dokumentów 
tradycyjnych.

– Cieszę się, że ministerstwo do-
strzegło nasz potencjał społeczno-
-gospodarczy i umożliwi wzięcie udzia-
łu w testowaniu nowych rozwiązań 
technologicznych, które mają uspraw-
nić życie obywateli miasta. Wierzę, 
że w niedługiej przyszłości będziemy 
mogli uczestniczyć w kolejnych cieka-
wych projektach ministerstwa – dodał 
Tomasz Andrukiewicz.
W następnych etapach ministerial-
nego projektu będą wdrażane kolej-

ne mobile dokumenty takie jak pra-
wo jazdy, dowód rejestracyjny auta, 
a także ubezpieczenie OC. Następnie 
w 2018 roku, będą wdrażane doku-
menty służące przedsiębiorcom.

Równolegle do programu „mDoku-
menty” ministerstwo wdraża projekt 
wymiany dowodów osobistych, któ-
ry zostanie uruchomiony od 2019 r. 
Dokumenty będą wyposażone w chip 
z zakodowanymi danymi biometrycz-
nymi (takimi jak: wizerunek twarzy, 
zapis linii papilarnych palców, zapis 
obrazu tęczówki), które mają na celu 
eliminację fałszerstw lub stanowić kod 
dostępu. Tego typu rozwiązania dadzą 
możliwość podpisu elektronicznego 
czy rejestracji u lekarza. Ich wymiana 
potrwa prawdopodobnie do 2028 r.
Źródło: UM w Ełku

SPRAWY
W STAROSTWIE

 ZAŁATWISZ
 BEZ WYCHODZENIA 

Z DOMU

Już niedługo mieszkańcy powiatu 
będą mieli możliwość załatwienia 
spraw od początku do końca z do-
wolnego miejsca i o dowolnej po-
rze drogą elektroniczną. 

Każdy będzie mógł np. złożyć wniosek 
o wydanie dziennika budowy, zgłosić 
pracę geodezyjną czy złożyć wnio-
sek o wydanie odpisu aktu własności 
ziemi. W celu szybszego załatwienia 
spraw, bez konieczności osobistego 
stawiennictwa się w urzędzie, zapla-
nowano m.in.: wdrożenie cyfrowe-
go urzędu wraz z portalem płatności 
i konsultacji społecznych, wdrożenie 
systemu EOD (Elektroniczny Obieg 
Dokumentów), modernizację infra-
struktury sieciowej budynku.
 - Realizacja projektu ułatwi miesz-
kańcom kontakt z urzędnikami. Sko-
rzystają na tym zarówno mieszkańcy, 
którzy, aby załatwić sprawy urzędowe, 
nie będą musieli wychodzić z domu 
lub pracy, jak i sami urzędnicy, któ-
rzy szybko skontaktują się i pomogą 
załatwić daną sprawę – mówi Marek 
Chojnowski, starosta ełcki.
  Unijny projekt „Rozwój elektro-
nicznych usług publicznych powia-
tu ełckiego” uzyskał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 1,5 mln złotych, z czego ponad 
1,3 mln złotych to dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. Projekt 
będzie realizowany w latach 2017-
2018. Źródło: powiat.elk.pl

Małe firmy staną na nogi. Te najmniej zarabiające
zapłacą niższe podatki?

„W ramach małej działalności i dzia-
łalności pozarejestrowej chcemy te za-
sady dopracować  i od 1 stycznia 2018 r. 
one będą wdrożone. Z większymi ulga-
mi dla tych, którzy mają niskie docho-
dy miesięczne: 1 tys. zł, 2 tys. zł, 3 tys. 
zł, 4 tys. zł, będą lepsze zasady z punk-
tu widzenia łącznych danin: zarówno 
tego, co płacimy do ZUS, jak i opodat-
kowania dla tych małych przedsię-

biorców” - powiedział wicepremier. 
Tzw. działalność nierejestrowa to jed-
no z rozwiązań Konstytucji Biznesu. 
Jak tłumaczył zimą w rozmowie z PAP 
wiceminister rozwoju Mariusz Hała-
dyj, ma ona polegać na tym, by „osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, 
których przychody nie przekraczają 
50 proc. minimalnego wynagrodze-
nia, czyli obecnie 1 tys. zł, nie musiały 

rejestrować swojej działalności i tym 
samym płacić składek na ZUS".
Z kolei w przypadku tzw. małej dzia-
łalności gospodarczej, mówił wiceszef 
MR, „chodzi o to, by niewielkie firmy, 
których wpływy przekraczają 1 tys. zł, 
ale wciąż nie są wysokie, płaciły niż-
szy ZUS".
Źródło: Codzienny Serwis 
Informacyjny PAP/mp/

Jak wynika z komunika-
tu URE, w połowie marca za-
twierdzone zostały wyższe 
o 1,6 proc. stawki za gaz dla 
gospodarstw domowych za-
proponowane przez PGNiG. 
Nowa taryfa będzie obowią-
zywać od początku kwietnia 
do końca tego roku. 

Jak podała spółka, powodem wzro-
stu cen gazu jest utrzymujący się od 
połowy ubiegłego roku wzrost cen 
ropy naftowej i surowców ropopo-
chodnych na światowych rynkach, 
który przekłada się na wyższe koszty 
pozyskania gazu ziemnego.
Zdaniem ekspertów zapotrzebowa-
nie na ten surowiec coraz powszech-
niej wykorzystywany w celach grzew-
czych stale rośnie. Sprzyja temu 
również polityka Unii Europejskiej, 
która zakłada odchodzenie od paliw 
kopalnych.
– Biorąc pod uwagę politykę klima-
tyczną Unii Europejskiej, będziemy 
obserwować rosnącą presję na odcho-

dzenie od paliw kopalnych. Energia 
pozyskiwana z gazu ziemnego będzie 
natomiast zyskiwać na znaczeniu, 
dlatego zużycie tego surowca i jego 
wykorzystanie przez konsumentów 
w celach grzewczych będzie wzrastać 
– prognozuje Piotr Kasprzak, czło-
nek zarządu do spraw operacyjnych 
w spółce Hermes Energy Group, któ-
ra sprzedaje gaz polskim konsumen-

tom i handluje surowcem na rynkach 
międzynarodowych.
Zdaniem ekspertów zatwierdzona 
przez URE kwietniowa podwyżka 
nie ma jednak żadnego ekonomicz-
nego uzasadnienia, ponieważ zarów-
no ceny ropy, jak i gazu na świato-
wych rynkach notują spadki. Presja 
na zwiększanie podaży ropy nafto-
wej będzie coraz większa, co widać, 

chociażby po rosnącej aktywności 
wydobywczej w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie liczba odwiertów osiąg-
nęła poziom zbliżony do drugiej po-
łowy 2015 roku. W efekcie ceny ropy 
w najbliższym czasie nie powinny 
rosnąć, ale spadać. Sytuacja na świa-
towych rynkach i zwiększona podaż 
płynnego LNG ze Stanów Zjedno-
czonych sprzyjają też spadkom cen 
gazu ziemnego.
W Polsce natomiast planowanych 
jest w najbliższych latach wiele in-
westycji, które powinny zdywersy-
fikować dostęp do gazu i przyczynić 
się do spadku cen tego surowca, któ-
ry odczują konsumenci indywidual-
ni. W 2022 roku złoża gazu na szel-
fie norweskim z polskim systemem 
przesyłowym ma połączyć Brama 
Północna, która jest obecnie jednym 
ze strategicznych projektów Minister-
stwa Energii. W październiku ubie-
głego roku inwestycja dostała zielone 
światło Komisji Europejskiej i została 
uznana za projekt o znaczeniu wspól-
notowym. ©Newseria

Od kwietnia wzrosły ceny gazu

Wprowadzenie od 1 stycz-
nia 2018 r. niższych danin od 
firm o niskich dochodach, 
„w ramach małej działalności 
i działalności pozarejestro-
wej”, zapowiedział wicepre-
mier, minister rozwoju i fi-
nansów Mateusz Morawiecki 
w czwartek w Krakowie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne
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MIASTO EŁK: wokół nas społecZeństwo

Sposób na nieuczciwego
 pracownika?
Jeśli pracodawca podejrzewa, że pra-
cownik symuluje chorobę, a dostar-
czone przez niego L4 jest „lewe”, wów-
czas może przeprowadzić kontrolę. 
Coraz bardziej powszechnym zjawi-
skiem jest wynajmowanie w tym celu 
detektywa.

— Skala zjawiska jest na pewno więk-
sza, niż w ubiegłych latach — mówi 
detektyw z Ełku. — Zlecenia pochodzą 
w większości od przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą działalność w większym 
zakresie, tj. zatrudniają co najmniej 
kilkudziesięciu pracowników. Nasze 
działania mają charakter prewencyj-
ny. Jeżeli dokonujemy kontroli, jest to 
przez pracodawcę nagłaśniane, jako 
przestroga przed źle wykorzystywa-
nym zwolnieniem lekarskim lub nad-

używaniem tego zwolnienia.
Czynności wykonywane przez detek-
tywa mają charakter niejawny.
 
Jak to wygląda w praktyce?
— Po przyjęciu zlecenia prowadzimy 
obserwację — mówi detektyw. — Jeżeli 
pracownik ma zalecenie przebywania 
w miejscu zamieszkania, a jest widy-
wany na działce, albo co gorsze u in-
nego pracodawcy, gdzie dorabia sobie 
„na czarno”, wtedy dokumentujemy to 

filmem oraz zdjęciami i przekazujemy 
pracodawcy. Nie analizujemy zebra-
nego materiału.

— Oczywiście, pracodawca musi mieć 
interes prawny do tego, żeby zlecić 
czynności detektywowi — dodaje. — 
Nie możemy wykonywać działań „ot 
tak”, bo pracodawca sobie to wymyślił. 
Tylko, jeżeli pracodawca ma prawo do 
otrzymania informacji, wtedy po prze-
analizowaniu dokumentów możemy 

wykonać zlecone czynności. I co jest 
istotne, tylko w zakresie zlecenia. Czyli 
nie przedstawiamy tego, co pracow-
nik robił i z kim się spotykał, a jedynie 
formę spędzania przez niego czasu, 
w trakcie zwolnienia. Pracodawca, po 
zapoznaniu się z dostarczonym przez 
nas materiałem, ocenia, czy pracow-
nik dobrze wypełnia zalecenie lekarza. 
On również podejmuje decyzję, w jaki 
sposób wyciągnie konsekwencje wo-
bec pracownika.

Detektyw lepszy 
od inspektora?
Do kontroli pracownika przebywają-
cego na L4, poza samym pracodawcą, 
uprawniona jest inspekcja pracy. Or-
gan ten, ze względu na czas pracy ma 
ograniczone możliwości, i nie zawsze 
jest skuteczny. — Inspekcja pracy ma 
określony czas na kontrolę — mówi 
detektyw. — Nie chodzi za pracow-
nikiem przez cały dzień i nie filmuje, 
w przeciwieństwie do nas.

Konsekwencje mogą 
być surowe
Zwolnienie lekarskie to nie urlop! 
Warto o tym pamiętać! Jeśli pra-
cownik wykorzystuje L4 niezgod-
nie z jego przeznaczeniem, to praco-
dawca i ZUS mogą odmówić wypłaty 
zasiłku chorobowego za cały okres 
orzeczonej niezdolności do pracy. 
Przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującymi w Polsce przepisami, przez 
pierwsze 33 dni choroby wynagrodze-
nie płaci pracodawca, zaś od 34 dnia 
choroby — Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. W skrajnych przypadkach 
nieuczciwy pracownik może stracić 

pracę. Warto dodać, że w 2016 roku 
ZUS podjął ponad 22 tysiące decyzji 
wstrzymujących dalszą wypłatę zasił-
ków chorobowych, na kwotę prawie 
16,3 mln złotych (źródło GW).
 — Działamy na terenie dwóch wo-
jewództw: warmińsko-mazurskie-
go i podlaskiego — mówi detektyw 
z Ełku. — Obowiązuje mnie pew-
na tajemnica zawodowa, niemniej 
mogę powiedzieć, że skala zjawiska 
jest duża. Pracodawcy walczą z nie-
uczciwością i nie ma co się dziwić, 
wszak każdy chciałby mieć lojalnych 
pracowników. A. Czarnecka

Trwa procedura przetargowa związana z zaprojektowaniem 
nowego, dużego parkingu na osiedlu Konieczki. 

— Opracowaniem ma być objęta część działki położonej między ulicą 
Okulickiego i ulicą Kolonia.
 W ramach dokumentacji należy zaprojektować ok. 40 miejsc posto-
jowych wraz z jezdniami manewrowymi - mówi Robert Klimowicz.
 
Według wymogów przetargu komunikacja do projektowanych miejsc 
postojowych ma być od drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy bu-
dynku Okulickiego nr 3. Ponadto należy zaprojektować jezdnię ma-
newrową, chodniki oraz oświetlenie dla projektowanego obszaru, jego 
odwodnienie i zieleń (nasadzenia, trawniki).

— Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, w tym jedna z siedzibą na na-
szym osiedlu. W przedstawionych ofertach jedna z firm zobowiązała 
się wykonać dokumentację projektową do końca maja br. czyli bar-
dzo szybko, co prawdopodobnie pozwoli rozpocząć inwestycję jeszcze 
w obecnym roku. Czekamy zatem na wybór oferty i rozpoczęcie prac 
— mówi radny miejski.  Źródło konieczki.elk.pl

Zwolnienie lekarskie, tzw. L4, 
otrzymujemy od lekarza, gdy 
jesteśmy chorzy i niezdolni do 
pracy. W czasie jego trwania nie 
wolno nam pracować, gdyż mo-
żemy zostać oskarżeni o pró-
bę wyłudzenia od ZUS-u zasiłku 
chorobowego, który przysługu-
je w czasie zwolnienia. Niestety, 
zdarza się, że pracownicy oszu-
kują, i zamiast „kurować się” na 
chorobowym, odpoczywają na 
działce, wyjeżdżają na wczasy, 
lub podejmują zatrudnienie „na 
czarno” u innego pracodawcy.

We wtorek, 21 marca odby-
ło się w Siedliskach (gmina Ełk) 
nasadzanie drzew. Ełckie zgru-
powanie włączyło się do ak-
cji zainicjowanej przez Platformę 
Obywatelską, która chce zwrócić 
uwagę na katastrofalne skutki 
masowej wycinki drzew.

— Od 1 stycznia drzewa i krzewy na 
prywatnych terenach można wyci-
nać praktycznie bez nadzoru i konse-

kwencji (jeśli nie są pomnikami przy-
rody) — mówi szef ełckiej PO Adam 
Dobkowski. — Zapis ten dotyczy tak-
że starych i zdrowych okazów. Chcie-
liśmy w tym dniu, który jest Między-
narodowym Dniem Lasów, pokazać, 
że drzewa mają swoich przyjaciół — 
mówi Dobkowski.
Frakcja posadziła 12 modrzewi, któ-
re kupiła za własne pieniądze.  "Sym-
bolicznie" posadzone drzewa będą 
zdobić teren wzdłuż ul. Mlecznej 

w Siedliskach. 21 marca Platforma 
Obywatelska wspólnie z mieszkańcami 
poszczególnych miejscowości przepro-
wadzała akcję sadzenia drzewek w ra-
mach akcji „Cała Polska sadzi drzewa” 
oraz #DrzewoPlus, która to ma być 
odpowiedzią na tzw. Lex Szyszko (lex- 
prawo, ustawa). 
Drzewa sadzono także m.in. w Olszty-
nie, Elblągu i innych miastach regionu 
warmińsko — mazurskiego.
Renata Szymaszko

Ełccy pracodawcy wynajmują detektywów
i sprawdzają co robisz na chorobowym

Na zdjęciu: Od lewej: Krzysztof Wiloch, Bartosz Detkiewicz, Adam Dobkowski, Tomasz Wszeborowski, 
Dariusz Kalinowski, Krzysztof Piłat, Paweł Ratkiewicz/Foto: Renata Szymaszko

 Ełcka Platforma Obywatelska chwyciła za łopaty

Nowe parkingi 
na Konieczkach?
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Kim jestem?
— Przede wszystkim jestem i czuję 
się kobietą. Ale taką wielowymiaro-
wą, bo jestem mamą, ale też i kobie-
tą, która chce patrzeć na tę kobiecość 
w zupełnie inny sposób, niż tradycyj-
ny. Która chce żyć, być aktywną, decy-
dować o sobie, która chce mieć prze-
de wszystkim wpływ na własne życie.
 Jestem szefową stowarzyszenia Adelfi 
i założycielką fundacji Kocham Jaśka. 

Co robimy?
— Jesteśmy stowarzyszeniem miej-
skim, tak mówimy o sobie. Chcemy, 
aby w tym mieście była przestrzeń dla 
wszystkich i żeby wszyscy się w tym 
naszym mieście dobrze czuli. Wycho-
dzę z założenia, że to człowiek jest naj-
ważniejszy. I przyjmujemy go takim, 
jakim on jest.
 —W stowarzyszeniu są ludzie głę-
boko wierzący i neopoganie, napraw-
dę przeróżni w swoich poglądach. 

I mimo wielu różnic dogadujemy się. 

Czy jest miejsce dla kobiet 
w polityce w naszym mieście?
— Ciasno trochę. My kobiety umiemy 
wpływać pozytywnie na władzę. Mamy 
tylko 3 panie, które są w radzie miasta. 
Natomiast czy jest miejsce? Na pewno 
być powinno, ale oznacza to, że kobie-
ty, muszą sobie to miejsce zrobić. Ko-
biety mają tysiąc fajnych cech, przede 
wszystkim słuchamy inaczej. Dbamy 
o ludzi i o relacje, i chciałybyśmy, aby 
dobrze było wielu osobom. Najpierw 
myślimy o kimś innym a dopiero na 
końcu o sobie. 
—Mamy chyba więcej empatii. Za-
łatwiając jakiś interes publiczny, nie 
myślimy „ ile ja na tym zarobię” i ile 
grup interesów zaspokoję, ale skupia-
my się przede wszystkim nad rozwią-
zaniem problemu. I to jest właściwe 
ten nasz cel.
 
Jesteśmy za miękkie?
— „Miękkość” kobiet może sprawiać, 
że one w tej polityce nie są obecne albo 
jest ich bardzo mało. Bo układ sił, jaki 
jest obecnie, daje wrażenie, że nie są 
brane pod uwagę, szczególnie wtedy, 
kiedy mają mocno odmienne zdanie.
 
Kobiety naprawdę wiedzą, 
o czym mówią?
— Tak, ale trzeba trzasnąć obcasem, 
coś krzyknąć, żeby cokolwiek wynego-
cjować. Zobacz, jak sprawy załatwiają 
faceci, np. mówią, Słuchaj Zdzisiek, daj 
kasę, to załatwię ci robotę ; -). My tak 
nie funkcjonujemy. Po prostu mówi-
my o sprawach. To trzeba zrobić  - tak 
i tak. I tak powinno to wyglądać. Nie 

udaje nam się czasami w grach stra-
tegicznych, szczególnie na polu sa-
morządowym. Oczywiście są wyjątki 
i te wyjątki są właśnie w polityce. Ale 
tam też musimy się rozpychać łokcia-
mi. Zadajemy sobie często pytanie — 
może trzeba się z kimś poukładać?
.
Trzeba zacząć
 działać jak faceci?
— Polityka jest zdominowana przez 
mężczyzn. I ten styl polityczny, któ-
ry oni uprawiają, jest w mojej oce-
nie, fatalny.

 Często nasi samorządowcy mó-
wią, że nie są politykami
— Nie wiem, dlaczego tak mówią, 
może dlatego, że samo słowo — polity-
ka  źle się kojarzy.  Ale de facto — po-
litykami są. Przecież realizują poprzez 
swój mandat politykę lokalną. A tak 
naprawdę polityka nie jest rzeczą złą. 
 
Polityka w moim mieście?
— Jest taka jednorodna. Jak już było 
po wyborach i zobaczyłam, że przewa-
gę ma tylko jeden komitet, to stwier-
dziłam, że to jest złe. Najlepszą rze-
czą, jaka służy polityce, to jest to, że 
trzeba się dogadać. Że dwie skrajne 
czasami sobie opcje, muszą siebie za-
akceptować i razem pracować. Wtedy 
jest miejsce na różne spojrzenia. Ale 
jeżeli dochodzi do tego, że wygrywa 
jeden komitet i zgarnia wszystko, to 
już mamy taką sytuację, że nie trzeba 
musieć się dogadać. Oznacza to, że ten 
wygrany robi, co chce. Jest to widocz-
ne na scenie politycznej ogólnokra-
jowej, jak i na lokalnej, u nas w Ełku. 
Przez wiele lat rządzenia tego samego 

komitetu lokalnego dochodzi do pew-
nego rodzaju wynaturzeń, zbudowania 
pewnych sieci układów, i relacji, któ-
re wcale nie są zdrowe. Nie służą one 
wtedy rozwojowi miasta a zaspokajają 
jedynie obszary tego układu.
 
Komitet lokalny, który wypiera 
ze swojej świadomości i głośno 
krzyczy, że nie jest partią, jest nią 
czy nią nie jest?
— To taki system minipartii. Nie 
można wyprzeć tego. Przecież myślą 
w podobny sposób, decydują w ten 
sam sposób jak partie i tak działają. 
Praktycznie różnica leży tylko w na-
zewnictwie, to wszystko. Natomiast 
partie i komitety lokalne potrzebują 
dobrej opozycji. Tu jest problem, bo 
w Ełku nie ma dobrej opozycji. A je-
żeli jest, to jest mała. A w sumie to nie 
ma miejsca dla opozycji ;-). Komite-
ty lokalne i partie mają coraz więk-
szy apetyt na to, żeby mieć wpływ 
praktycznie na wszystko. Mają mało 
dystansu do siebie. I nie umieją dys-
kutować. Strzelają focha, szczególnie 
niektórzy radni u nas.

Jaka jest polityka?
— Mechanizmy, które się dzieją przy 
władzy, działają w ten sposób, że da się 
u nas „kraść”. Oczywiście niedosłow-
nie. Ale należy zadać pytanie, jak po-
tężnym trzeba być człowiekiem mo-
ralnie, żeby nie ulec temu. Żeby być 
uczciwym do szpiku kości. Że w sytua-
cji, kiedy wiesz, że nikt ci nie podsko-
czy, nie dać się niedobrym mechani-
zmom i nie ulegać wpływom. To jest 
sztuka i takich samorządowców, i po-
lityków potrzebujemy.

Z BABĄ O POLITYCE
Kiedy szłam na ten wywiad, długo się zastanawiałam, jak potoczy się rozmowa z kobietą, którą praktycznie znam tylko ze słyszenia. Aby dowiedzieć się o niej więcej, po-
szperałam to tu, to tam. Byłam ciekawa osoby, która jest jak „maszyna”, która twardo stąpa po ziemi i która wie, kiedy trzeba tupnąć obcasem, aby wychodzić swoje. Sze-
fowa stowarzyszenia Adelfi, które to ma za zadanie „kreować i zmieniać to, co jest możliwe". Zdecydowana, pewna siebie i przede wszystkim wiedząca, czego chce od życia 
— Ula Podurgiel.
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— TAK, JESTEM ZA KADENCYJNOŚCIĄ. NIE MA WTEDY CZASU NA WYPRACOWANIE NIEZDROWYCH UKŁADÓW 

Czy Kościół powinien mieszać 
się do polityki?
— Kościół, wg mnie, może wyrażać 
opinie, w zgodzie ze swoim naucza-
niem, ale nie może decydować o tym, 
jak ma to miasto wyglądać. I jak za-
czyna nam majstrować od zaplecza 
wpływami, to już nie jest OK.
 — I nie może być tak, że praktycznie 
ma pierwszeństwo we wszystkim. Roz-
jeżdża mi się pojęcie 'wigilia miejska", 
która chyba jest w moim odczuciu wi-
gilią katolicką. Mamy w Ełku, inne 
wyznania chrześcijańskie, a te często 
są pomijane. Wigilia miejska ma być 
miejska nie tylko z nazwy.  Zawsze za-
daję sobie pytanie, dlaczego wszystkich 
mieszkańców reprezentuje na tej uro-
czystości biskup? Przecież mieszkają 
w tym mieście ludzie innego chrześ-
cijańskiego kościoła. Nie do końca 
rozumiem intencje organizatorów. 

Co bym w Ełku zmieniała?
— Brak różnorodności we władzach 
i na różnych szczeblach w jednostkach 
samorządowych, to mi przeszkadza. 
Dobro Wspólne jest stowarzyszeniem 
religijnym i rządzącym w Ełku. Fajnie 
byłoby, gdyby było miejsce też dla in-
nych. Często mówi się, że pojedynczy 
radny nie może za wiele. Byłoby su-
per, gdyby mimo wszystko, jego zda-
nie było uwzględniane. Nie może być 
tak, że jak ktoś jest silny i nie musi słu-
chać, to nie ma obowiązku brać pod 
uwagę innego zdania.
 
W stowarzyszeniu, które zdomi-
nowało praktycznie samorządy, 
da się zauważyć podział na grupę 
liberalną i na tę drugą, bardziej 
chylącą się ku Kościołowi. Są tam 
osoby, które mają lewicowe po-
glądy — prywatnie, ale publicznie 
głoszą się jak prawica? Co więc 
łączy Dobro Wspólne?
— Myślę, że jest to interes wspól-
ny i ochrona jakiegoś układu. Mam 
przyjaciół prawicowych i chociaż 
mam inny światopogląd to świetnie 
się z nimi dogaduję. Mimo wszystko 
uważam, że komitety lokalne są lepsze 

niż partie, bo jednak ci, którzy  je  two-
rzą, wywodzą się z lokalnej rzeczywi-
stości.  I nasze problemy są im bliższe. 
 
Gwarantem odporności na układy 
jest kadencyjność?
— Tak, jestem za kadencyjnością. Nie 
ma wtedy czasu na wypracowanie nie-
zdrowych układów. Wtedy jest szansa 
na służbę. Dwie kadencje i wystarczy. 
Niby mamy mniej czasu, ale wtedy re-
alizujemy „pełną parą” swoje zamie-
rzenia i program wyborczy.
 — Chciałabym, aby w Ełku budo-
wano fajne społeczności. Mam takie 
trochę ideowe obszary w sobie. Uwa-
żam, że miasto rozwija się wtedy, kiedy 
jest różnorodne. Potrzebujemy masy 
kreatywnej jak sucha ziemia desz-
czu. Mamy w Ełku odpływ ludzi kre-
atywnych, oni po prostu wywiewają 
stąd. Dlaczego nie ma takiego progra-
mu, dla młodego człowieka z fajnym 
pomysłem na biznes? Młodzi ludzie 
nie chcą u nas nic kreować, nie mają 
motywatora do tego. Czują się z góry 
przegrani.
 
Czy Ełk jest miastem emerytów?
— Oczywiście, dla młodego człowieka 
nie ma tutaj perspektyw. Z pracą kiep-
sko, ze stworzeniem dla siebie pracy 
też nie bardzo. No bo co ja mogę zro-
bić z dotacją z PUP-u? Gabinet kos-
metyczny otworzyć i modlić się, żeby 
przetrwać rok  ;-).
 
Jakie programy są w Ełku
potrzebne?
— Problem samotnych mam, czy sa-
motnego rodzica w Ełku można po-
wiedzieć leży. Kobiety wychowujące 
samotnie dzieci, często postrzegane 
są jako te, które oszukują. Nie ma 
miejskiego programu pomocy tym 
osobom. Nie ma pomysłu na samot-
ne matki. Czy taka mama to kobieta 
drugiej kategorii? Jak widzę, że sa-
motna mama nie ma ulgi np. na basen 
-to pytam się dlaczego? Dlaczego ona 
ma być karana za to, że może nie z jej 
winy, coś tam wcześniej się takiego 
zadziało, że teraz jest sama? Te przy-

padki można mnożyć. Inny problem 
mają mamy, które mają dzieci z nie-
pełnosprawnością, ale pomoc ta też 
jest słaba. Mniejszości są zauważane 
na końcu, nie dadzą przewagi głosów 
przy wyborach, więc o nich zazwyczaj 
pamięta się na końcu. No cóż, życie 
jest życiem.
 
Do wyborów idzie przeważnie po-
łowa mieszkańców. Ta druga, 
która nie idzie, robi źle? Czy więc 
ta druga połowa zgadza się na 
ten wybór, który z założenia wia-
domo, jaki będzie, czy w inny wy-
bór nie wierzy?
— Chyba myśli sobie, że ich głos nic 
nie zmieni. Może myśli sobie, jest jak 
jest, albo po prostu nie chce im się iść, 
bo np. jest im tak wygodnie i niczego 
nie potrzebują.
 
Powinny być obowiązkowe?
— To niezły plan ; -).  Ełk to ładne 
miasto, pod kątem zieleni ; -). Ale 
tu się mało dzieje. Nie ma przedsię-
biorstw ani atrakcyjnej pracy. 
Musi się młodym ludziom, chcieć 
tu mieszkać. Nie inwestuje się  za 
bardzo w naszym mieście. Pytam 
więc, dla jakich ludzi jest tu miejsce? 
Trzeba zadać pytanie, jak jest tu pro-
wadzona polityka. Przedsiębiorcy 
skarżą się na podatki i na wiele in-
nych rzeczy. Mniejsi sklepikarze czują 
się ciągle zagrożeni. Wchodzą do nas 
duże biznesy, ale to nie są nasze bizne-
sy, i praktycznie korzyść dla naszego 
miasta jest mała. I te pieniądze tu nie 
zostaną. Trzeba budować przedsię-
biorczość społeczną. Uczyć młodych 
ludzi robić swój własny interes i my 
tego uczymy. Uczymy, co znaczy dzia-
łać, skąd wziąć pieniądze, i żeby je tak 
umieli zagospodarować, żeby tu u nas, 
zadziało się coś fajnego. Chciałabym, 
aby ci ludzi tu zostali. 
— Cieszy mnie to, że rośnie świado-
mość ełczan, mimo że jest im ciężko, 
działają. Ale chciałabym, aby oprócz 
nas samorządy ich wspierały, żeby 
trochę się poluźniło, i żeby starczyło 
miejsca dla wszystkich. Rozwój mia-

sta tworzą też mali gracze na rynku 
i o nich trzeba pamiętać. Ale ci są na 
tym dole i ich głos jest mało słyszalny. 
Duży gracz w naszym mieście, w mo-
jej ocenie,  jest niestety ważniejszy.
 
Mamy parki, chodniki, trawniki, 
i mamy „rusałki ”, czyli ładni już 
jesteśmy. Jak długo jeszcze bę-
dziemy się stroić i na co jest te-
raz czas?
— Teraz ludzie. Edukacja jest ważna 
i możliwości rozwoju i działania. Jak 
pytam młodych ludzi — a wy dokąd, to 
słyszę — do Białegostoku. I mówią, że 
nie widzą dla siebie możliwości rozwo-
ju i pracy. To stagnacja. W Ełku nie ma 
szansy i przestrzeni na rozwój, i godne 
życie. Brakuje pracy, dobrych uczel-
ni, dobrych biznesów, ale nie takich 
za najniższą krajową. Chcemy, żeby 
było więcej ruchu społecznego, miej-
sca na budżet obywatelski.
 
Radni nie mają dystansu
do siebie?
— Dobrze byłoby, gdy każdy rozu-
miał swoją misję i umiał radzić sobie 
z krytyką. Jestem za nagrywaniem 
sesji miejskich, niech wszystko będzie 
przejrzyste.  Ja, nie mam w założeniu, 
że urząd jest beznadziejny i musi być 
pod kontrolą. Nie znaczy to też, że nie 
lubię tego pana czy tamtego. Nie o  to 
tu chodzi. Chodzi o jawność sprawo-
wania mandatu. Przestańmy się ukła-
dać, bądźmy bardziej uczciwi. Wyczyś-
ćmy to. Ełczanie nie mają do końca 
świadomości, jaka polityka dominuje 
w Ełku. U nas rządzi pijar. Chciała-
bym, aby też nasi mieszkańcy bardziej 
się tym interesowali. Czasami daje 
im się obrazek, który mają zobaczyć. 
 
Nie ma samorządu idealnie
działającego!
— Nie, nie ma, ale jeżeli uważamy 
się za chrześcijan i dodatkowo repre-
zentujemy taki ruch z mandatem wła-
dzy, to tym bardziej powinniśmy być 
uczciwi. Podparcie się Kościołem nie 
gwarantuje uczciwości. Trzeba my-
śleć o interesach mniejszości. Bo ta, 

chociaż mniej zauważalna, też ma 
swoje potrzeby.
 
Debata? Są naciski, żeby
jej nie było?
— Są, wydaje mi się, że radni nie do 
końca rozumieją intencję tej debaty. 
Ale jak się nie ma nic do powiedzenia, 
to nie powinno iść się w politykę. Gdy 
nagle pojawia się lider, to ta pozosta-
ła reszta myśli, że on idzie po władzę, 
i rodzi się zagrożenie. Więc rodzi się 
wniosek — lidera nie chcemy ; -). Ale 
liderzy mają fajne pomysły, i to nie-
głupie. Taka osoba jest super partne-
rem, z którą można iść pod rękę. Je-
żeli, ktoś tego nie rozumie, to zaczyna 
traktować go jak wroga. A dobrze by-
łoby wykorzystać potencjał tych osób. 
Debata miała pokazać, jak się pięknie 
różnimy. Wyszło, jak wyszło.
 
Ten wywiad chyba się nie spo-
doba ? Niezależność w Ełku 
kosztuje?
— Nie musi się podobać, a jest jed-
na ważna rzecz. Nie wbiję nikomu 
noża w plecy ;-). Nie podłożę komuś 
świni, powiem prosto w oczy, co mi 
się nie podoba i mam święte prawo 
się nie zgadzać. Ale zderzać się będę 
uczciwie. Nie boję się konsekwencji, 
nie mogę się ich bać. Jakim ja mu-
siałabym być człowiekiem, pozarzą-
dowcem, gdybym bała się mówić to, 
co myślę. Gdym pomyślała, nie po-
wiem tego, bo mi zabiorą pieniądze, 
bo zabiorą mi dotacje, to kim ja bym 
była dla tych mieszkańców? Kogo ja 
mam reprezentować i pomagać. Chcę 
wspierać,  także słowem, wszystkie 
mniejszości w tym mieście. 
— I wszyscy są dla mnie ważni. Muszę 
być też wierna sama sobie. Prawda, 
przejrzystość, etyka, to są ważne rze-
czy i tych wartości będę się trzymać. 
I takiej postawy, jako stowarzyszenie 
i nie tylko, oczekujemy od samorzą-
du i radnych.

Dziękuję za rozmowę
Renata Szymaszko
 (wywiad ma charakter ocenny)
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16            To prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka. Jean Baptiste Delacour miasto-gazeta.pl marzec 2017

MIASTO EŁK: wokół nas

Magika zatrudnię ...

Dni Otwarte w WSFiZ
Już od 17 lat ełcka Filia 
Wyższej Szkoły Finan-
sów i Zarządzania rozwi-
ja kompetencje zawodowe 
mieszkańców północno-
-wschodniej Polski. 

W gronie blisko trzech tysięcy 
absolwentów filii należy wyróż-
nić wysoko wykwalifikowane 
kadry menedżerów, finansi-
stów, specjalistów od logistyki, 
samorządowców, praktyków 
administracji, przedsiębior-
ców, informatyków oraz inży-
nierów budownictwa. Co bar-
dzo ważne, są to osoby, które 
nie mają trudności z odnale-
zieniem się na współczesnym 
rynku pracy.
Silną stroną ełckiej Filii WSFiZ 
jest niewątpliwie kadra nauko-
wo-dydaktyczna. To właśnie 
ona decyduje o jakości i po-
ziomie kształcenia. Zespół 
„ełckich” nauczycieli akade-
mickich od lat tworzą przede 
wszystkim osoby z doświadcze-

niem zarówno dydaktycznym, 
jak i praktycznym. Są to wykła-
dowcy o wysokich kwalifika-
cjach, pochodzący ze znanych 
i prestiżowych uczelni kra-
jowych, jak: Szkoła Główna 
Handlowa, Politechnika Biało-
stocka, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski czy Uniwersytet 
w Białymstoku. Znaczące gro-
no kadry dydaktycznej stano-
wią również praktycy biznesu
i administracji. Jest to szcze-
gólnie istotne w czasach, kiedy 
większość przedsiębiorców wy-
maga od absolwentów umie-
jętności i kompetencji prak-
tycznych, a nie „suchej” wiedzy 
teoretycznej. Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania w Bia-
łymstoku to przede wszystkim 
praktyczność.
Warto dodać, że osiągnięcia 
dydaktyczne WSFiZ są doce-
nianie również przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Wszystkie kierun-
ki funkcjonujące na Uczelni 

posiadają bowiem akredyta-
cję Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej. Oznacza to, iż realizują 
cały proces kształcenia zgodnie 
z wymaganiami Ministerstwa. 
Wysoki poziom realizowanych 
badań naukowych potwierdza 
z kolei kategoria naukowa B 
przyznana przez Ministerstwo 
Wydziałowi Zarządzania.
O specyfice pracy Uczelni 
i jej sukcesach będzie można 
się przekonać już 20 kwietnia 
podczas Dni Otwartych Uczel-
ni. W programie, oprócz pre-
zentacji oferty kształcenia, 
przewidziano warsztaty z prak-
tykami biznesu, doradcami za-
wodowymi i psychologiem. Za-
planowano także uroczystość 
wręczenia nagród laureatom 
Konkursu Młody Menedżer 
2017.
Serdecznie zapraszamy 20 
kwietnia (czwartek) godz.: 
11:00 – 13:30. WSFiZ, 19-300 
Ełk, ul. Grunwaldzka 1, tel. (87) 
621 80 97/98.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku zaprasza!

— Byłem dzisiaj w urzę-
dzie pracy i widziałem 
niecodzienne ogłoszenie 
– poinformował nas pan 
Krzysztof z Ełku. - Na tab-
licy widniało zawiadomie-
nie o tym, że poszukują
do pracy … magika!

Praca jako magik? Nie znamy szcze-
gółów, ale brzmi zachęcająco. W co-
dziennych zajęciach i tak trzeba dużo 
czarować, także na robocie chyba się 
znamy. Idziemy do „pośredniaka”.

Niestety. Ogłoszenie nie widać, chyba 
jest już nieaktualne i się spóźniliśmy. 
Wygląda na to, że kandydatów na ma-
gików w naszym mieście nie brakuje. 
Upewniamy się jeszcze wśród pracow-
ników ełckiego PUP-u.
— Absolutnie nie było takiego ogło-
szenia – informuje nas Agnieszka 
Wenda z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Ełku. —  Zdarzają się różne sytu-
acje i zapotrzebowania na pracowni-
ków, ale o czymś takim nie było mowy. 
Trzeba zachować jakąś racjonalność 
i publikować ogłoszenia adekwatne do 
kwalifikacji osób poszukujących pracy.

Zarejestrowani w PUP-ie nie mają 
zdolności do białej albo czarnej magii? 
Śmiemy wątpić. A co do racjonalno-
ści... Jeden z koncernów medialnych 
poszukuje obecnie do pracy w redak-
cji w Warszawie dziennikarza „pop-
-politycznego”, od którego oczekuje 

się „zdolności myślenia w kategoriach 
political-fiction”. Magików jednak nie 
poszukują. Szkoda. Skoro jednak już 
jesteśmy w „pośredniaku”, to zorien-
tujmy się w sytuacji na lokalnym ryn-
ku pracy. Przeglądamy ogłoszenia od 
pracodawców dostępne na platformie 
internetowej ełckiego PUP-u. Tam też 
magików brak. Jest za to: pracownik 
ogólnobudowlany, betoniarz, tynkarz, 
monter instalacji sanitarnych, ope-
rator maszyn rolniczych, pracownik 
ochrony, kucharz, pracownik gospo-
darczy, pracownik myjni. To tylko 
pierwsza strona.
 Przeglądając dalej natkniemy się 
na pracę dla takich specjalistów jak: 
sprzedawca, robotnik budowlany, pe-
dagog, pakowacz wędlin, ślusarz, ra-

townik wodny, elektryk, pilarz. Idzie-
my do kierownictwa urzędu, żeby 
podpytać o trendy na lokalnym ryn-
ku pracy. Podobno bezrobocie w ska-
li kraju jest najniższe od 20 lat (8,5 
proc), a jak jest u nas?

 — Bezrobocie jest niskie, mamy 
wskaźnik 18 procent, czyli  na pozio-
mie okresu transformacji ustrojowej 
z przełomu lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych — mówi Hanna Ka-
czan, zastępca dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Ełku.
 — Nie jest to jeszcze wynik z 1990 
roku, kiedy stopa bezrobocia wyno-
siła u nas 12 proc., do tego jeszcze 
trochę brakuje. Tamto bezrobocie 
było jednak inne, ilościowo sięgało 

4400 osób, teraz jest to o tysiąc wię-
cej osób. Jednak do tych liczb trzeba 
podchodzić inaczej. Jak analizujemy 
bezrobotnych, to widzimy, że obecnie 
większość z nich nie ma wyuczonego 
zawodu.  Teraz, oprócz oczywiście sy-
tuacji gospodarczej, działa demogra-
fia. Spadki bezrobocia w skali całego 
kraju spowodowane są też tym, że 
dużo osób przechodzi na emeryturę, 
a coraz mniej wchodzi na rynek pracy.

Może magicy przyjeżdżają do nas ze 
wschodu, dlatego nie można w na-
szym kraju uzyskać pracy dla ludzi 
z takim wykształceniem — ciśnie się 
nam na myśl podczas tej rozmowy. 
Pytamy o Ukraińców w Ełku. 

— Wypełniają oni lukę na lokalnym 
rynku pracy, zajmują te stanowiska, 
gdzie nie ma chętnych do pracy, np. 
w ZEM-ie jest to wyczerpująca praca 
fizyczna, podobnie w Zakładach Mięs-
nych – mówi Hanna Kaczan.
 — W ubiegłym roku trafiło do nas po-
nad 800 oświadczeń o możliwości za-
trudnienia osób z zagranicy, przy czym 
warto podkreślić, że część tych staty-
styk umyka, gdyż pracę dla nich może 
zapewnić agencja pracy tymczasowej 
działająca w innej części Polski i są oni 
wtedy tam ujęci w statystykach. 
 Cała ta sytuacja ma wpływ na naszą 
lokalną społeczność, wpływa na rynek 
nieruchomości, korzystanie ze środ-
ków komunikacji miejskiej itp.
A gdyby tak na magika rozpocząć 
działalność gospodarczą – przycho-
dzi nam do głowy. Istnieją przecież 
różne formy wsparcia finansowego 
na swój biznes. 
— Powoli wyczerpuje się formuła ot-
wierania zakładów fryzjerskich, kos-
metycznych, sprzedaży i usług inter-
netowych, rynek się tym trochę już 
nasycił – mówi Hanna Kaczan.
 — Martwi nas, że nie ma zapotrzebo-
wania na własną firmę ze strony ludzi 
młodych, którzy nie mają pomysłu na 
działalność gospodarczą. Są pieniądze 
przeznaczane w ramach różnych pro-
gramów na ten cel, jednak trochę nie 
ma kto po nie sięgnąć.
Uff. Czyli jednak jest szansa. Złożymy 
wniosek na dofinansowanie własnego 
biznesu usług magicznych  �
Adam Sobolewski
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