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Fatalna wpadka
prezydenta Andrukiewicza

 

Ale między działaniem a zabawą 
w spin doktora jest bardzo cienka 
granica, której nie wolno przekro-
czyć. Praca takiego „doktora” po-
lega na zdolności zmanipulowania 
mediów, w taki sposób, aby infor-
macje były przedstawiane w jak 
najlepszym świetle.
 Dobry fachowiec sprzeda nowinę 
mediom w taki sposób, aby małe 
rzeczy stały się wielkimi. Ale je-
żeli karmi się swoich mieszkań-
ców — wyborców informacjami 
nieprawdziwymi, to już niestety 
jest niefajnie. A nawet jest fatal-
nie, bo oznaczać to by mogło, że 
naród jest ciemny, wszystko kupi, 
i nie wyłapie pewnych informacji. 
Wpadkę, w mojej ocenie, zaliczył 
Tomasz Andrukiewicz, kiedy to na 
stronie elk.wm.pl powiedział to, 
czego nigdy chyba powiedzieć nie 
powinien. I gdyby nie czujne oko 
czytelnika, być może sprostowanie 
nieprawdziwej informacji, nigdy 
nie miałoby miejsca. Bo o wątpli-
wościach powiadomił nas miesz-
kaniec Ełku.
Na stronie internetowej lokalnego 

tygodnika pojawił się tekst pt. Sa-
morządowcy do wymiany? Znamy 
zdanie prezydenta Ełku. 
Prezydent Andrukiewicz krytykuje 
tam założenia nowej ordynacji wy-
borczej i OK, do tego ma prawo, 
ale już posługiwanie się niepraw-
dziwymi informacjami OK nie jest.
 
W tekście czytamy: — Jestem prze-
konany, że dwukadencyjność 4-let-
nia nie przejdzie. Jestem w Na-
rodowej Radzie Rozwoju przy 
Prezydencie RP. 27 październi-
ka odbyło się posiedzenie zespołu 
poświęcone tej kwestii. Jeżeli taki 
pomysł się pojawi, to będzie weto 
prezydenckie”. Sprawdzamy więc, 
czy prezydent Ełku jest faktycznie 
w Narodowej Radzie Rozwoju przy 
Prezydencie RP, czy stoi wśród dok-
torów i profesorów otaczających 
najważniejszą osobę w państwie. 
Na stronie internetowej Prezydenta 
RP próżno jednak szukać nazwiska 
Andrukiewicz. 
Może mamy problem z interpreta-
cją wypowiedzianego zdania.
 
Kancelaria Prezydenta RP pra-
cuje bardzo sprawnie, nie mamy 
więc problemu z uzyskaniem in-
formacji. Przedstawiamy sytuację 
i pytamy, jak należy rozumieć zda-
nie „Jestem w Narodowej Radzie 
Rozwoju przy Prezydencie RP” 

— Może był zaproszony na jakieś 
spotkanie z jakiegoś zgrupowania 
i może poczuł się jako członek tej 
rady — mówią nam w kancela-
rii. Jeżeli na stronie internetowej 
w składzie nie znalazła pani takie-
go nazwiska, to w innym miejscu 
też go pani nie znajdzie — tłuma-
czy nam rozmówczyni. Po kilku 
godzinach dostajemy też oficjalną 
informację.
— Uprzejmie informujemy, że Pre-
zydent Ełku Pan Tomasz Andru-
kiewicz nie jest członkiem Narodo-
wej Rady Rozwoju. Jednocześnie 
uprzejmie wyjaśniamy, że zarówno 
rolą Prezydenta RP, jak i Kierow-
nictwa Kancelarii Prezydenta RP 
nie jest komentowanie, wyjaśnia-
nie, czy prostowanie wypowiedzi 
członków rządu, przedstawicieli te-
renowych organów administracji 
państwowej czy innych osób pub-
licznych. W związku z powyższym 
ani Prezydent RP, ani Kancelaria 
Prezydenta nie będą komentować 
wypowiedzi Pana Prezydenta To-
masza Andrukiewicza.(sic)
  Zadajemy też pytanie prezyden-
towi Ełku — [...] Czy to błąd dzien-
nikarza, czy pana przejęzyczenie?  
Odpowiedź przychodzi po kilku 
dniach [...] Jestem członkiem Ze-
społu Samorządowego ds. kaden-
cyjności, działającego w ramach 
Narodowej Rady Rozwoju, dele-

gowanym przez Związek Miast 
Polskich. Przygotowuje on opinie, 
stanowiska, wnioski, które są przed-
miotem plenarnych posiedzeń Na-
rodowej Rady Rozwoju, do której 
na bieżąco mogą być delegowani 
przedstawiciele zgłoszonych orga-
nizacji. Pierwsze spotkanie zespołu 
odbyło się 27 października. 
Przytoczone wypowiedzi w mate-
riale dziennikarza są moimi opi-
niami, zawierają stanowisko strony 
samorządowej, choć stwierdzenia 
zawarte w tekście są skrócone i być 
może za bardzo uproszczone […] 
— pisze nam w odpowiedzi Tomasz 
Andrukiewicz.
Jednak naszą uwagę przykuwa 
„Zespół Samorządowy ds. kaden-
cyjności” — jakiś twór nikomu nie-
znany. Sprawdzamy prawdziwość 
i tej informacji.
„Pierwsze spotkanie zespołu od-
było się 27 października” to zdanie 
jest prawdziwie, jest też potwierdze-
nie, że Andrukiewicz uczestniczył 
w spotkaniu z ramienia Związku 
Miast Polskich.  Zespół Samorzą-
dowy ds. kadencyjności — takowy 
nie istnieje przy narodowej radzie.  

  — Może panu prezydentowi cho-
dziło o to, że kwestia kadencyjności 
jest dla niego najistotniejsza i temu 
poświęca więcej uwagi — może to 
miał na myśli. Może to jakaś nieści-

słość, trudno mi to oceniać — mówi 
przedstawiciel biura prasowego. — 
Nic mi o takim zespole nie wiado-
mo — mówią nam w kancelarii.
 
Taka postawa „iść w zaparte” ni-
komu chyba nie służy, bo ani to 
marketingowo wyszło dobrze, ani 
nikomu na dobre nie wyszło. Cza-
sami potrzeba kilku lat, aby zbu-
dować dobry wizerunek, ale wy-
starczy minuta, aby go zniszczyć. 
Dowiadujemy się też, że wypo-
wiedź na stronie elk.wm.pl doty-
cząca art. dotyczącego tematu zo-
stała zmieniona. Dziś brzmi tak: 
— Jestem przekonany, że dwuka-
dencyjność 4-letnia nie przejdzie. 
Jestem w zespole samorządowym 
ds. kadencyjności przy Narodowej 
Radzie Rozwoju przy Prezydencie 
RP. 27 października odbyło się po-
siedzenie zespołu poświęcone tej 
kwestii. Jeżeli taki pomysł się po-
jawi, to uważam, że będzie weto 
prezydenckie. 
I dalej w naszej ocenie jest ona nie 
końca prawdziwa, a może nie inter-
pretujmy tego prawidłowo.
 Przyglądamy się też innym wy-
powiedziom włodarza Ełku w tym 
artykule. I wyłania nam się obraz 
„bełkotu” pijarowego, bo ten wi-
dać nie jest już na najwyższym po-
ziomie.
 Ciąg dalszy strona ostatnia
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Ełk jest ważny, dlatego o nim piszemy

Ruchome piaski na Wojska Polskiego
Hucznie i szumnie przedstawiana przez włodarzy ełckich modernizacja i przebudo-
wa ulicy Wojska Polskiego to jak na razie projekt bardzo mglisty i kruchy. Powód? 
O pieniądze nań urzędnicy z ratusza dopiero wnioskują, a nadzór środowiskowy do-
patruje się weń zagrożeń dla Jeziora Ełckiego i wzywa do poprawek oraz uzupełnień.

Stać wśród wielkich, to pewnie marzenie niejednego samorządowca, szczególnie gdy jest się 
z małego miasta. Ważne jest jednak to, by nie mylić marzenia z rzeczywistością. 
Każdy samorządowiec, który oprócz tego, że ma przed sobą zadania, które mają zaspokoić 
potrzeby mieszkańców, dba także o swój pozytywny wizerunek. Bo tylko taki pozwoli mu na 
kontynuowanie dalszej jego kadencji.
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Ja się pytam- Ireneusz Dzienisiewicz

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy w godz. od 22 do 6.00, zmniejszenie ilości pozwoleń na sprze-
daż czy ograniczenie miejsc ze sprzedażą napojów alkoholowych — to m.in. jedne z narzędzi, 

jakie otrzymały samorządy do walki z alkoholizmem. Sejm właśnie uchwalił ustawę o ograniczeniu 
sprzedaży alkoholu.

Nowelizacja ustawy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowa-
dza nowe przepisy, które mają umożliwić gminom ograniczenie dostępu do alkoholu, także tego 
z zawartością 4,5 proc. alkoholu. To oznacza, że samorząd będzie mógł ograniczyć także punkty 
ze sprzedażą piwa. Będzie mógł także zakazać sprzedaży alkoholu w nocy. Co więcej, gminy będą 
mogły zastosować szerszy krąg ograniczeń spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Zmieni się także sposób reklamowania piwa. Do tej pory mogło ono być reklamowane od godz. 
20.00. 
Po wejściu przepisów w życie emisja reklamy będzie możliwa dopiero po godzinie 23.00. do 6.00. 
rano. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz reklamy napojów alkoholowych w nieograniczonej prze-
strzeni publicznej - Internecie. Nowelizacja przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

(MySZ)

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w „rękach” samorządu

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza przepis, który pozwala samorządom na ograniczeniu 
sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00 (nie dotyczy lokali gastronomicznych). Czy Rada Miasta Ełku powinna zakazać sprzedaży alkoholu 
w sklepach nocnych ? Czy ważniejsze jest utrzymanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, czy utrzymanie porządku w okolicach punktu 
sprzedaży alkoholu ?

Artur Urbański
Z-ca prezydenta Ełku

Samorząd miasta Ełku nie zajmo-
wał się do tej pory tą sprawą. 

Faktem jest, że docierają do nas gło-
sy mieszkańców na temat zakłóca-
nia porządku i hałasu w godzinach 
nocnych w okolicach sklepów z al-
koholem. Myślę, że przed podję-
ciem decyzji zapytać należy naszych 
mieszkańców, co o tym sądzą. Przyj-
rzymy się też bliżej funkcjonowaniu 
sklepów z alkoholem, które otwar-
te są po godzinie 22. Zapytamy też 
służby odpowiedzialne za porządek 
w mieście, jak i komisję zajmującą się 
rozwiązywaniem problemów alkoho-
lowych w Ełku o ich opinię. Ważne 
jest dla nas, aby okolice takich skle-
pów były miejscami bezpiecznymi. 
Pytaniem jest również, czy w sytuacji 
wprowadzenia takiego zakazu nie po-
wrócą dawne praktyki tzw. sklepów 
u babci w bramie, gdzie odbywał się 
kiedyś handel często bardzo niebez-
piecznymi substancjami oferowany-
mi jako alkohol. Temat z pewnością 
wymaga analizy.

Temat wprowadzenia częściowej 
prohibicji (bo tak należałoby na-

zwać te pomysł) ma więcej wad ani-

żeli zalet. Nie trzeba poświęcać dużo 
czasu, aby po wpisaniu w przeglą-
darkę internetową słowa *prohibicja 
znaleźć wiele ciekawych odniesień 
do historii nowożytnej świata. I nie-
stety, z przykrością trzeba przyznać, 
że nigdzie nie odniosło to zamierzo-
nego skutku, co więcej bardzo czę-
sto prowadziło to do tworzenia się 
kolejnych problemów/patologi spo-
łecznych np. budowania majątku or-
ganizacji przestępczych. Nie zmienia 
to faktu, że należałoby przeanalizo-
wać skuteczność dotychczasowych 
działań w różnych programach pro-
filaktyki antyalkoholowej i rozważyć 
ewentualne zmiany. Od zawsze po-
wtarzam, że ewolucja jest zdecydo-
wanie lepsza niż rewolucja. Co do 
wprowadzenia samego zakazu po-
winniśmy jako Rada poddać go do-
głębnej analizie, żeby nie zatoczyć 
koła i nie popełnić tych samych błę-
dów. Uważam również że można 
pogodzić kwestię zachowania swo-
body prowadzenia działalności go-
spodarczej z utrzymaniem porządku, 
a wszystko to można uzyskać w trak-
cie debaty obu stron — samorządu 
i handlowców.

Myślę, że każde ograniczenie, 
nie tylko te dotyczące zakazu 

sprzedaży alkoholu, powoduje u nas 
chęć szukania jego obejścia. Umysł 
ludzki nie zna granic i na pewno po-
wstanie kreatywny sposób na omi-

nięcie tego zakazu /ten, co chce się 
napić, napije się/. Z drugiej strony na-
suwa się pytanie, dlaczego sam usta-
wodawca nie wprowadził takiego 
zakazu, tylko chce pozwolić samo-
rządom w tej sprawie decydować? 
Czy boi się krytyki? Przyjmijmy, że 
wyjątkowo chce dać samorządom 
więcej kompetencji, choć w innych 
sprawach je zabiera. Już dziś, samo-
rządy miały możliwość wpływania 
na ilość i lokalizację takich punktów 
sprzedaży. Myślę, że robią to dobrze 
i jeśli ustawa taka wejdzie w życie, 
też staną na wysokości zadania. Pro-
szę zauważyć, że wchodzenie usta-
wą w ten temat to kolejna już próba 
ograniczania nam swobód zarówno 
tych gospodarczych, jak i publicz-
nych. A sam pomysł zmian to od-
wrócenie uwagi od innych spraw po 
to, aby media miały temat.

Nadmierne spożywanie alkoho-
lu stanowi poważne zagrożenie 

dla życia i trudno tu dyskutować z tą 
oczywistą prawdą. Liczba sklepów 
monopolowych w Polsce cztero-
krotnie przekracza normę światową, 
np. w samej Bydgoszczy jest więcej 
punktów sprzedaży niż w całej Nor-
wegii. Przyjęta ustawa, która ma obo-
wiązywać od 1 stycznia 2018 r. ma na 
celu umożliwienie gminom realizacji 
celów wychowywania w trzeźwo-
ści i przeciwdziałania alkoholizmowi 

poprzez między innymi ogranicze-
nie dostępu do alkoholu. Przepisy 
ustawy wprowadzają między inny-
mi ograniczenia sprzedaży alkoholu 
w godzinach nocnych. Jest to narzę-
dzie dane samorządowcom, za po-
mocą którego będzie można ograni-
czyć sprzedaż a pośrednio obniżyć 
poziom spożycia alkoholu. Przepisy 
ustawy dają władzom samorządo-
wym prawo ograniczenia sprzedaży 
napojów alkoholowych w miejscach, 
gdzie ich spożycie stanowi najwięk-
szy problem. Rozwiązania te będzie 
można stosować elastycznie i tak np. 
widełki godzinowe sprzedaży noc-
nej gmina może kształtować we-
dług własnego uznania z możliwoś-
cią oczywiście stosowania różnych 
rozwiązań na terenie gminy. Ustawa 
ta jest na pewno krokiem we właś-
ciwym kierunku, chociaż z moje-
go punktu widzenia jest za mało ra-
dykalna. Ełk należy do miast, które 
w tej materii również ma problem. 
Niejednokrotnie od mieszkańców 
można było usłyszeć narzekania i ko-
nieczność reakcji na nocne awantury 
uliczne, osób po spożyciu alkoholu. 
Rada Miasta Ełku mając takie instru-
menty, ma wręcz obowiązek zaka-
zu sprzedaży alkoholu w godzinach 
nocnych. Proponowany zakaz jed-
nak powinien dotyczyć wszystkich 
punktów sprzedaży alkoholu na wy-
nos. Oddanie większej władzy rad-
nym w zakresie ograniczenia sprze-
daży alkoholu w godzinach nocnych 
nie jest polskim wynalazkiem. Np. 
w USA w niektórych stanach al-
koholu nie można kupić już od go-
dzin wieczornych rozpoczynających 

weekend. Uważam również, że usta-
wa nie stanowi też znaczącego ogra-
niczenia wolności obywatelskich 
czy swobody prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Ugruntował się 
u nas model, zgodnie z którym alko-
hol można kupić wszędzie i zawsze. 
Nowe prawo ograniczy wolność tyl-
ko tym, którzy już bardzo mocno 
„wstawieni” wracają z imprez i chcą 
się jeszcze „doprawić".
Ograniczenie dostępności fizycz-
nej jest uznanym na świecie me-
chanizmem przyczyniającym się 
do ograniczenia spożycia alkoholu. 
Włodarze Ełku, kierując się odpo-
wiedzialnością za bezpieczeństwo 
mieszkańców, powinni zauważyć 
konieczność wprowadzenia powyż-
szych zmian, które wysoce sprzy-
jają ograniczeniu, a przynajmniej 
podniesieniu poziomu kultury spo-
żywania alkoholu.

Jestem przeciwny takim ogranicze-
niom. Jestem także za jego swo-

bodnym dostępem. Są inne sposoby 
na to, aby ograniczać spożycie alko-
holu. Jest to moim zdaniem, zbyt da-
leko idąca ingerencja władzy. Jak ktoś 
zechce się napić, to pójdzie do CPN. 
Jeżeli będziemy musieli nad tym, jako 
rada się pochylić, to na pewno będę 
głosował przeciwko takim ograni-
czeniom.

Nikodem Kemicer
Radny miejski

Dobro Wspólne

Włodzimierz Szelążek
Wiceprzewodniczący

 Platformy Obywatelskiej w Ełku 

Krystyna Cegiełka
Radna powiatowa

Prawo i Sprawiedliwość

Dariusz Dracewicz
Radny miejski
Łączy nas Ełk

radny miejski Łączy nas Ełk
fot.pixabay.com.pl
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Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem 
„IMPULS” powstało w maju 2013 r. z inicjatywy 
rodziców. Ma na celu objęcie opieką dzieci, mło-
dzież oraz osoby dorosłe z autyzmem i Zespołem 
Aspergera, wspieranie ich rodzin czy pomoc w or-
ganizowaniu terapii i rehabilitacji.
 Już po raz trzeci odbędzie się w Ełku Charytatyw-
na Gala Mody. Wydarzenie na miarę Fashion Week 
organizuje Stowarzyszenie IMPULS. W tym roku 
organizatorzy mają szczególny rozmach. Na impre-
zie nie zabraknie znanych nazwisk show-biznesu.
— Artystycznych wrażeń dostarczą Jula, Bartek 
Wrona, Jarek Wist — mówi prezes stowarzyszenia 
Joanna Bednarczyk.  — Natomiast galę poprowa-
dzą: Aneta Zamojska oraz Vito Casetti. Dla na-
szych cegiełkowych przyjaciół, którzy nas wesprą 
podczas tej imprezy mamy kilka niespodzianek, 
które zaskoczą fanów muzyki, dźwięku i światła. 
Podczas gali odbędą się licytacje, na których moż-
na będzie nabyć między innymi obrazy, które na-
malowali dla nas ludzie o wspaniałych serduchach, 
podczas Maratonu Malarskiego 9 września 2017 
r., usługi, vouchery, sesje zdjęciowe u najlepszych 
ełckich fotografów, przedmioty z dedykacjami od 
sławnych osób — wszystko pokażemy i udostępni-
my w najbliższych dniach — podsumowuje Joan-
na Bednarczyk.
 Na wybiegu zobaczyć będzie można podopiecz-
nych i rodziny Stowarzyszenia IMPULS, przyja-

ciół stowarzyszenia, znane osoby ze sfery ełckich 
urzędów, szkół, przedsiębiorstw. Wystąpią oni 
w kreacjach: Jolanty Nierodzik, znanej białosto-
ckiej projektantki, Trzy Igły, projektantów z Łodzi, 
ByMięta, projektantek z Łodzi, Sklepu Onyxx Ełk, 
Sklepu Giacomo Conti Ełk, Sklepu Dominika Ełk. 
Ta, trzecia z rzędu gala nabiera szczególnego zna-
czenia w kalendarzu imprez w Ełku, staje się jed-
nym z bardziej prestiżowych wydarzeń naszego 
miasta. Warto więc dołożyć cegiełkę (20 zł) i wes-
przeć ełczan, którzy dzielą się swoim serduchem 
i pomagają innym.
 Każdy bilet wstępu będzie jednocześnie losem, 
który bierze udział w loterii. Do wygrania są atrak-
cyjne upominki w postaci voucherów na zabiegi 
kosmetyczne, masaże, posiłki w znanych restaura-
cjach itp. Cały dochód z III Charytatywnej Gali 
Mody zostanie przeznaczony na organizację tera-
pii oraz kupno pomocy terapeutycznych dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Au-
tyzmem IMPULS w Ełku.
—Nie może Was tam zabraknąć- zaprasza pre-
zes. — Przyjdźcie wszyscy do ECK, w niedzielę 
(10 grudnia) o godz. 17. Czekamy na Was i do 
zobaczenia. (MySZ)

Przyjdźcie
wszyscy do ECK

Joanna Bednarczyk
prezes Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Autyzmem 

„IMPULS”

  Najwyższa możliwa wysokość pomocy publicznej obejmująca wszystkie 
podstrefy – 50 % (dla dużych przedsiębiorców), 60 %

 (dla średnich przedsiębiorców) oraz 70 % (dla małych przedsiębiorców)
  
  Stosunkowo niskie ceny gruntów – tereny są objęte aktualnymi planami

 zagospodarowania przestrzennego i posiadają niezbędną infrastrukturę
  
  Krótka i przejrzysta procedura związana z przeniesieniem prawa własności 

nieruchomości oraz udzielenia zezwolenia (ok. 6 tygodni)
 

Przyjazny samorząd terytorialny

Profesjonalne doradztwo inwestycyjne

Zapraszamy!
Kontakt: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Biuro w Suwałkach ul. Noniewicza 49 16-400 Suwałki 87 565 22 17 ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku ul. Mickiewicza 15 19-300 Ełk 87 610 62 72 elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl
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 EŁK/POD NAPIĘCIEM

RUCHOME PIASKI NA WOJSKA POLSKIEGO

Hucznie i szumnie przedsta-
wiana przez włodarzy ełckich 
modernizacja i przebudowa 
ulicy Wojska Polskiego to jak 
na razie projekt bardzo mgli-
sty i kruchy. Powód? O pienią-
dze nań urzędnicy z ratusza 
dopiero wnioskują, a nadzór 
środowiskowy dopatruje się 
weń zagrożeń dla Jeziora Eł-
ckiego i wzywa do poprawek 
oraz uzupełnień.

 Niezwykły biznes – społecznie i z duszą
Często pasja, marzenia 
i talenty stają się głów-
nym motorem rozwoju 
przedsiębiorczości społecz-
nej.

 Ludzie, którzy od dłuższego cza-
su poszukują pracy i ostatecznie 
postanawiają uruchomić własną 
działalność w obszarze ekonomii 
społecznej (spółdzielnię socjal-
ną lub organizację pozarządową 
z działalnością gospodarczą), swo-
je pomysły na biznes opierają nie 
tylko na zdiagnozowanych niszach 
rynkowych. 
 Niejednokrotnie o wyborze gałęzi 
działalności decyduje pielęgnowa-
na od lat pasja, rozwijany talent 
lub po prostu marzenie. Dzięki 
temu, ich przedsiębiorstwa spo-
łeczne mają coś więcej niż plan 
marketingowy, plany sprzedaży 
czy wykwalifikowany zespół pra-
cowników. Mają duszę, chary-
zmę, wyjątkowy klimat. Takie 
firmy społeczne zajmują się np. 
rękodziełem, tworząc niezwykłe 

przedmioty codziennego użytku, 
ozdoby, małe i duże dzieła sztuki. 
Szyją odzież zupełnie inną niż po-
pularne sieciówki, serwują posił-
ki oparte na starych, rodzinnych 
przepisach, edukują dzieci inaczej 
niż każe system. Proponują nam 
coś innego, twórczego, opartego na 
prawdziwym przekonaniu, że nie 
trzeba iść za tłumem. Oczywiście 
dobry biznesplan, dbanie o wy-
soką jakość usług i produktów 
oraz komunikację z klientem to 
nadal ważne aspekty każdej dzia-
łalności gospodarczej, ale serce  
i pasja wkładane w tworzenie swo-
jego przedsiębiorstwa społecznego 
potrafią rekompensować niektóre 
braki, a z pewnością dodają bizne-
sowi skrzydeł, stają się iskrą na-
dającą charakterystycznego czaru.
 Takie przedsiębiorstwa spo-
łeczne budują coraz silniej-
szą markę, przyciągają klien-
tów, stają się perełkami wśród 
rodzimego biznesu także  
w naszym regionie. Ponadto 
przedsiębiorstwa społeczne nie 

są nastawione tylko na tworze-
nie miejsc pracy i zarobek, ale 
też, a może przede wszystkim, na 
tak zwaną reintegrację społeczną 
i zawodową swoich pracowników.
Oznacza to zapewnianie osobom  
w trudnych życiowych sytuacjach 
możliwości podjęcia pracy, roz-
woju osobistego, odnalezienia się 
w społeczeństwie. Dzięki temu 
klienci przedsiębiorstw społecz-
nych mają poczucie uczestnicze-
nia w czymś dobrym i ważnym. 
 Jeśli chcecie poznać ludzi z pa-
sją, którzy robią rzeczy nietu-
zinkowe, zarabiają i realizu-
ją cele społeczne, zapraszamy 
na pełne magii nadchodzących 
Świąt, bezpłatne warsztaty  
z ekonomią społeczną, które od-
będą się w Ełku w dniu 5 grud-
nia br.
 Podczas warsztatów będziecie 
mogli poczuć duszę społecznej 
przedsiębiorczości, przygotowując 
pierogi z kapustą i grzybami oraz 
tworząc świąteczne ozdoby meto-
dą decoupage. Aby wziąć udział 

w spotkaniu wystarczy wypełnić 
i przesłać na adres mailowy: pau-
lina.zajkowska@adelfi.pl lub po-
cztą tradycyjną do biura Ośrod-
ka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
prowadzonego przez Stowarzy-

szenie Adelfi przy ul. Małeckich 
3 lok. 1, 19-300 Ełk,  formularz 
zgłoszeniowy dostępny na poda-
nej poniżej stronie internetowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reklama

Podczas warsztatów będzie-
cie mogli poczuć duszę spo-

łecznej przedsiębiorczości, 
przygotowując pierogi z ka-
pustą i grzybami oraz two-

rząc świąteczne ozdoby me-
todą decoupage. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.adelfi.pl.
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Za co i kiedy modernizacja głównej arterii miasta?

Okazuje się, że 300 drzew do 
wycięcia, o których pisaliśmy, to 
nie jest jedyny i nawet nie główny 
problem związany z planowaną 
przez miasto inwestycją polegają-
cą na udrożnieniu głównej arterii 
komunikacyjnej Ełku, jaką jest uli-
ca Wojska Polskiego.
— Nie chcemy być postrzegani 
jako drwale i przejść pod takim 
mianem do historii — przeko-
nywał na konsultacjach z miesz-
kańcami miasta Tomasz An-
drukiewicz, prezydent Ełku. 
— W miejsce każdego z wyciętych 
drzew powstaną nowe, a gra to-
czy się przecież o istotną dla nas 
wszystkich kwestię poprawy bez-
pieczeństwa oraz wygody w prze-
mieszczaniu się ulicą Wojska Pol-
skiego.
Ze słów Tomasza Andrukiewicza 
wyłaniał się obraz taki, że mia-
sto ma już zapewnione środki na 

pierwszy etap inwestycji, czyli pra-
ce, które mają objąć odcinek od 
ulicy Kościuszki do dużego Koś-
cioła. Zgodnie z zapewnieniami, 
prace takie miałyby się rozpocząć 
już w następnym roku i potrwały-
by co najmniej 2 lata. 
W tej perspektywie o środki na 
drugą część przebudowy, czyli od 
dużego Kościoła do skrzyżowania 
ulic Sikorskiego, Kajki oraz 11-li-
stopada miasto miałoby się dopie-
ro ubiegać.
 Nie od dzisiaj wiadomo, że pod 
względem PR-owym prezydent 
Ełku jest mistrzem, dlatego po-
stanowiliśmy bliżej się przyjrzeć, 
jak się sprawy mają. Do wydziału 
strategii i rozwoju w ełckim ratu-
szu wysłaliśmy pytania o konkret-
ne źródła finansowania moderni-
zacji ulicy Wojska Polskiego.
— Z tego konkursu będziemy 
korzystać ze środków UE, to są 
środki zapewnione na finansowa-
nie inwestycji w ZIT Ełk, i w tym 
konkursie będzie ubiegać się Mia-
sto Ełk o dofinansowanie ul. Woj-
ska Polskiego — otrzymaliśmy 
odpowiedź od Renaty Samełko, 
naczelnik wydziału. Pod tym wy-
jaśnieniem widniał link do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko — Ma-
zurskiego na lata 2014-2020, do 
jego części zatytułowanej: „Popra-
wa mobilności miejskiej w miej-
skim obszarze funkcjonalnym 
Ełku — ZIT bis” (ZIT to skrót od 
Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne, czyli nowa forma współ-
pracy samorządów współfinan-
sowana ze środków Funduszy 
Europejskich).
 Link ten, to po prostu informacja 
o aktualnym naborze wniosków 
o dofinansowanie, który potrwa 
do 26 stycznia 2018 roku, a roz-
strzygnięcie i konkretne decyzje 
zapadną dopiero w maju 2018 

roku. Skomplikowane? Czepiamy 
się, że to, co niby już się wydarzyło 
i jest przesądzone, ma się dopiero 
wydarzyć i przesądzone wcale nie 
jest? Może tak, załóżmy, że miasto 
napisało świetny wniosek i te środ-
ki pozyska. Jest jednak jedno małe 
ale, czyli instytucja pod nazwą Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Olsztynie. 

To właśnie ten organ stoi w po-
przek procedury uzyskania nie-
zbędnych pozwoleń środowi-
skowych na planowane prace 
modernizacyjne na ulicy Wojska 
Polskiego, ale również nad Jezio-
rem Ełckim. I co się okazuję, gdy 
zapukamy do drzwi RDOŚ w Ol-
sztynie?
— Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie pismem 
z dnia 6 listopada 2017 r. wezwał 
Inwestora do uzupełnienia rapor-
tu o oddziaływaniu na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego 
na rozbudowie ul. Wojska Polskie-
go w Ełku na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Sikorskiego, Kajki i 11 
Listopada do skrzyżowania z ul. 
Kościuszki wraz z budową i prze-
budową infrastruktury technicznej 
— czytamy w odpowiedzi podpi-
sanej przez Kamilę Kutryb z ze-
społu prasowego RDOŚ Olsztyn. 
— Jednym z punktów było opisa-
nie wpływu realizacji inwestycji na 
wody Jeziora Ełckiego, przedsta-
wienie rozwiązań eliminujących/
minimalizujących potencjalny ne-
gatywny wpływ rozbudowy ul. 
Wojska Polskiego na przedmioto-
wy zbiornik wodny.
Dotychczas Inwestor nie przedło-
żył uzupełnienia raportu o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko.
Cóż to oznacza? Dopytujemy się, 
czy to opisanie wpływu i przedsta-
wienie rozwiązań jest dla inwesto-

ra w jakiś sposób wiążące, to zna-
czy, czy bez tego uzupełnienia, 
nie może on rozpoczynać prac 
oraz o to, do kiedy był termin 
owego „uzupełnienia rapor-
tu o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko?” Służ-
by prasowe RDOŚ działają 
sprawnie i dostajemy szybką 
odpowiedź.
— Informacje, o przedłożenie 
których został wezwany Inwestor, 
są niezbędne do dokonania oce-
ny oddziaływania omawiane-
go przedsięwzięcia na środo-
wisko — odpowiada Kamila 
Kutryb. — Zatem Inwestor, 
przed zajęciem stanowiska 
przez Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Ol-
sztynie w omawianej sprawie, 
zobowiązany jest przedłożyć 
wszelkie informacje, w tym 
m.in. odnośnie do wpływu 
realizacji inwestycji na wody 
Jeziora Ełckiego, a także wskazać, 
czy poza modernizacją urządzeń 
podczyszczających ścieki deszczo-
we z kanalizacji deszczowej zasto-
sowane zostaną inne rozwiązania 
eliminujące/minimalizujące po-
tencjalny negatywny wpływ roz-
budowy ul. Wojska Polskiego na 
ten zbiornik wodny. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie w toku postępowania 
zmierzającego do wydania decy-
zji środowiskowej przez właściwy 
organ gminy (w przedmiotowej 
sprawie Prezydenta Miasta Ełku), 
uzgadnia i wskazuje warunki, pod 
jakimi inwestycja może być zrea-
lizowana i eksploatowana, nie de-
cyduje zaś o samej realizacji inwe-
stycji. 
Decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach jest pierwszym 
etapem w procedurze uzyskania 
zezwolenia na realizację przedsię-
wzięcia. Inwestor powinien złożyć 

przedmiotowe uzupełnienie w cią-
gu 30 dni od dnia otrzymania we-
zwania do uzupełniana raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. Z akt sprawy wy-
nika, że to uzupełnienie otrzymał 
w dniu 8 listopada 2017 r.
Urzędowy język brzmi trochę 
skomplikowanie, ale kluczowe jest 
zdanie, że: „Decyzja o środowi-
skowych uwarunkowaniach jest 
pierwszym etapem w procedurze 
uzyskania zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia”. 
Liczymy, że z podobną szybko-
ścią, z jaką włodarze Ełku infor-
mują zwykle o swoich sukcesach, 
rychło podzielą się też wieścią 
o uzyskaniu tego zezwolenia, bez 
którego, jak rozumiemy, nawet za-
częte prace modernizacyjne, z za-
pewnionym finansowaniem (czy 
jedno z drugim nie jest przypad-
kiem powiązane?) będą po prostu 
nielegalne.
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Ełk sprzed 20 lat i Ełk dzisiaj to dwa róż-
ne miasta. Kiedyś borykające się z bezro-
bociem, dzisiaj prężnie funkcjonujący ośro-
dek miejski. Na dzisiejszy obraz miasta mia-
ło wpływ wiele czynników. Jednym z nich 
było ustanowienie specjalnej strefy eko-
nomicznej.
 Strefa to narzędzie państwa bezpośred-
nio wspierające przedsiębiorców, a pośred-
nio, pozytywnie oddziaływające na popra-
wę jakości życia mieszkańców. Pozwala ono 
na zdobycie przez nich dobrego zatrudnie-
nia, zapewnia także stałe dochody do bu-
dżetu miasta. 

Powstawanie nowych zakładów produkcyj-
nych pozytywnie wpływa na rozwój innych 
sektorów gospodarki jak usługi, czy handel. 
Działalność strefy ekonomicznej jest odpo-
wiedzią na potrzeby inwestycyjne przedsię-
biorców. Bez nich funkcjonowanie strefy by-
łoby niemożliwe. Suwalska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, niezmiennie od dwóch dekad, 
oferuje przyszłym inwestorom ulgi w podat-
ku dochodowym sięgające od 50 do 70% 
poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 
dwuletnich kosztów pracy.

 Zaoszczędzone środki pozwalają na szyb-
szy rozwój firmy. Przedsiębiorcy działający 
w SSSE często występują o kolejne zezwo-
lenia uprawniające do ulg w związku z nową 
inwestycją. Ten okres realizacji reinwestycji 
jest znacznie krótszy niż w przypadku firm 
spoza strefy. Istotnym elementem warunku-
jącym powodzenie projektu jest dobra loka-
lizacja. Ełk doskonale spełnia ten warunek.
 Sukces ełckich przedsiębiorstw działają-
cych na terenie strefy ekonomicznej to jed-
noznacznie potwierdza.

 Miasto położone jest niedaleko granic – 
z Obwodem Kaliningradzkim czy Litwą. To 
niemal otwarte drzwi w stronę państw skan-
dynawskich i azjatyckich. Kolejnym, może 

najważniejszym, atutem są objęte strefą 
tereny inwestycyjne. Strefa oferuje w pełni 
uzbrojone grunty, na których budowę i uru-
chomienie zakładu można przeprowadzić 
w tempie niemal ekspresowym. 

Tylko w 2017 roku SSSE S.A. zainwestowa-
ła w budowę infrastruktury aż 3 miliony zło-
tych. Do użytku oddano już fragmenty ulic 
Przytorowej i Okrężnej.

          

W ramach tego zadania budowana jest tak-
że kanalizacja deszczowa (od placu nawro-

towego do ul. Krzemowej) oraz separator 
kanalizacji deszczowej. W Ełku dostępnych 
jest jeszcze prawie 35 ha gruntów przygo-
towanych pod szybką realizację projektu in-
westycyjnego w atrakcyjnych cenach. Ofer-
ta inwestycyjna Podstrefy Ełk wyróżnia się 
także objęciem preferencjami podatkowymi 
gruntów przynależących do ełckiego Parku 
Naukowo – Technologicznego, co stwarza 
szereg możliwości dla przedsiębiorców sta-
wiających na innowacje. 

  Kolejną ważną kwestią dla przedsiębiorców 
jest czas. W SSSE procedura od momentu 
zgłoszenia się inwestora do chwili uzyskania 
zezwolenia z reguły trwa zaledwie 6 tygodni.
To wszystko składa się w jedną, spójną ca-
łość – nowoczesną dzielnicę przemysłową 
przyjazną inwestorowi. Dlatego warto, pla-
nując przyszłą inwestycję, rozważyć jej lo-
kalizację właśnie na terenie Podstrefy Ełk 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Miejsce na Twoją inwestycję

Suwalska Specjalna Strefa
 Ekonomiczna jest jedną 
z najdłużej funkcjonujących 
stref w Polsce. Utworzona
została w 1996 roku z inicja-
tywy Skarbu Państwa i trzech 
samorządów – Ełku, 
Suwałk i Gołdapi.

Wymieniono także oprawy oświetle-
niowe na ulicach Strefowej, Handlowej, 

Okrężnej, Dojazdowej i fragmencie 
Przytorowej. W ciągu kilku tygodni zakoń-
czy się także budowa ulicy Strefowej na 

dwóch odcinkach (od ul. Żelaznej do placu 
nawrotowego i od ul. Krzemowej także do 

placu nawrotowego).

Tylko w 2017 roku SSSE S.A. zainwestowała w budowę infrastruktury aż 3 miliony złotych. 
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 Radni muszą ostrzyć zęby albo nauczyć się,
 jak uprawiać białą lilię w ogrodzie

  

Echa zmian w ordynacji wyborczej 
słychać także na ełckim, samorzą-
dowym podwórku. Projekt zakła-
da zmiany w kodeksie wyborczym, 
a także zmiany w ustawie o samo-
rządzie gminnym. Likwidacja okrę-
gów jednomandatowych nie sprzy-
ja takim ugrupowaniom jak komitet 
lokalny Dobro Wspólne.

Po raz pierwszy wybieraliśmy rad-
nych w okręgach jednomandato-
wych w 2014 roku. Wtedy to Do-
bro Wspólne uzyskało większość 
w radzie miasta.
Jeżeli procedowana na ten czas 
ordynacja wyborcza „przejdzie” 
w proponowanym kształcie to radni 
Dobra Wspólnego — obecni i przy-
szli mogą mieć nie lada problem. 
Gdyby założyć, że zmiany wejdą 
w życie, to istotną zmianą jest mniej-
sza ilość okręgów wyborczych. Ta 
przebudowa jest niekorzystna dla 
radnych tego katolickiego stowa-
rzyszenia. 

Liczba okręgów w naszym mieście 
może wahać się od 4 do 7. To ozna-
cza, że przy takiej ilości okręgów 
obecni radni DW mogą stać się dla 
siebie konkurentami.
 
Przykładowo, Bogusław Wiso-
waty (DW), Nikodem Kemicer 
(DW), Marcin Przygodziński (DW), 
Krzysztof Wiloch (PO) — to rad-
ni, którzy znani są w swoich obec-
nych okręgach wyborczych, rejo-
nach, które w przyszłych wyborach 
mogą stać się jednym dużym okrę-
giem. Krzysztof Wiloch w tej kon-
figuracji, jest w najkorzystniejszej 
sytuacji, gdyż będzie on startował 
z innej listy, pozostali mogą znaleźć 
się na jednej karcie do głosowania, 
i muszą powalczyć w swoim sto-
warzyszeniu o wysokie miejsce na 
liście. Zakładam, że każdy z nich 
chciałby być 1. I tu może pojawić się 
problem. Już słuchać w kuluarach, 
że być może radny Wisowaty i Ke-
micer pójdą w DW w odstawkę. A 1 
na liście przypadnie nowemu rad-
nemu Marcinowi Przygodzińskie-
mu, który w wyborach uzupełnia-
jących 84 głosami został radnym.
Nie milkną głosy wśród innych rad-
nych — Andrukiewicz stawia na 

Marcina. Lansuje jego osobę wszę-
dzie, gdzie tylko to możliwe — mó-
wią. Rajcy, też nie kryją zdziwienia, 
że nagle nowemu radnemu, który 
„wyskoczył jak królik z kapelusza” 
udaje się załatwić wszystkie spra-
wy — mówi jednym głosem grupa 
radnych. Wnioski, które były wcześ-
niej składane przez radę rodziców 
w sprawie progów zwalniających na 
os. Jeziora, nagle za sprawą Przygo-
dzińskiego zostają pozytywnie roz-
patrzone.
 Z naszych informacji wynika, że 
zostały złożone dwa tożsame wnio-
ski (jeden wcześniej) w sprawie os. 
Jeziorna, i to właśnie wniosek rad-
nego Dobra Wspólnego doczekał 
się szybkiej realizacji.

Radni i to nie tylko ci z opozycji, 
ale też DW zdziwieni są sytuacją, 
że Przygodziński wyszedł z inicja-
tywą pomocy mieszkańcom poza 
swój okręg. Taka postawa dobrze 
o nim świadczy, jednak drażni rad-
nych, bo jak mówią, z ich wnioska-
mi często jest problem. Popularyza-
cja Przygodzińskiego nie podoba się 
samorządowcom. Prowadzenie gali 
Białej Lilii jest w opinii powszech-
nej faworyzowaniem radnego, 

szykowaniem go do przyszłych wy-
borów. 
Sam Przygodziński pewnie nawet 
nie zauważa, że jest ostatnio te-
matem nr 1 wśród rajców. Ciem-
na strona polityki  nie jest jeszcze 
mu znana.
Pojawiają się też aluzje, że jest to 
początek kampanii z wykorzysta-
niem majątku publicznego. O ak-
cji sadzenia drzewek zakupionych 
przez miasto, a szumnie podsumo-
wanej na Facebooku, radni spoza 
Dobra Wspólnego nawet nie wie-
dzieli. W opozycjonistach drzema-
ła nawet chęć zakupienia sadzonek 
za własne pieniądze i ich posadze-
nie, jednak wycofali się z tego pomy-
słu. Natomiast mocno zakorzeniło 
się w nich poczucie niesprawiedli-
wości.

 W ogródku Dobra Wspólnego 
może nie być miejsca dla radnych, 
którzy nie należą do stowarzysze-
nia, a tylko do klubu DW przy ra-
dzie miasta. Przechodząc do wspo-
mnianego klubu podczas kadencji 
i opuszczając swoje komitety, z któ-
rych startowali w wyborach 2014, 
zamknęli sobie drogę powrotu na 
stare śmieci. Oznacza to, że mogą 

nie mieć szans na bycie radnym 
w przyszłej kadencji, no, chyba że 
mówiąc metaforą, nauczą się upra-
wiać białe lilie w ogrodzie i tym sa-
mym zapracują sobie na pozycję na 
liście DW, ale ta może nie być wy-
soka. Założenie własnych komite-
tów może nie przynieść im wymier-
nych korzyści, gdyż do pokonania 
będą mieli jeszcze próg wyborczy, 
który można oszacować na 18-20%. 

 Jedno też jest pewne, radny Wiso-
waty, nie da się uplasować na niskiej 
pozycji listy. Chociaż z wymienio-
nej wyżej trójki kandydatów DW 
miałby największe szanse, nawet 
w tak rozległym okręgu. Pozosta-
je więc pytanie, jak Andrukiewicz 
„rozstawi” radnych i czy postawi na 
radnych pokoju, czy takich, którzy 
są świetnie przygotowani na czas 
wojny.

Artykuł spekulacyjny, pisany w za-
łożeniu przyjęcia nowej ordynacji 
wyborczej. Jeżeli prezydent RP, za-
wetuje ustawę, żądając poprawek, 
może dojść do sytuacji, że samo-
rządowcy muszą być przygotowa-
ni na wszystko. To dla nich czas ty-
kającej bomby.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl
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Nagrody Białej Lilii przyznawane 
są osobom, które w sposób szcze-
gólny służą miastu i jego miesz-
kańcom oraz przyczyniają się 
do promowania Ełku. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się 
23 listopada w Ełckim Centrum 
Kultury.
Nagrody z rąk prezydenta Ełku 
odebrali: w kategorii: „Postawa 
Godna Naśladowania”: wyróż-
nienia: Elżbieta Koc, Artur Bućko, 
nagroda: Teresa Sekuła.
W kategorii: „Nagroda Specjal-
na”: nagroda: ks. bp Romuald 
Kamiński. W kategorii: „Nagro-
da Artystyczna”: wyróżnienia: 

Kacper Kasprzak, ks. prof. Jerzy 
Sikora, nagroda: Wojciech Ku-
jawski. W kategorii: „Sportowiec 
Roku”: Kamil Birgiel, Mariusz 
Tworkowski, nagroda: Mateusz 
Kasztelan. W kategorii: „Mece-
nas Sportu”: nagroda: Firma Dar 
-Tech – Dariusz Szrejter. W kate-
gorii: „Przedsiębiorca Roku” na-
groda: PPH Sp. z o.o „EŁMEX”. 
W kategorii: „Ambasador Ełku” 
wyróżnienie: dr Alfons Bobowik, 
nagroda: Marcin Miller. Oprawę 
artystyczną gali zapewnili: Kac-
per Kasprzak i Klaudia Mużyło, 
Marcin Miller, Ambasador Ełku.

Foto/źródło; UM Ełk

Nagrodzeni Białą Lilią

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

Z Ełckiej Kolei Wąskotoro-
wej do siedziby w lokalu przy 
ulicy Pięknej 18 A na osied-
lu Bogdanowicza przenieśli 
się członkowie Ełckiego Sto-
warzyszenia Twórców i Ar-
tystów Nieprofesjonalnych 
ESTIAN. 

To organizacja, w której działa 
i tworzy Stanisław Rudnik, rzeź-
biarz, który swoją pasją dzieli się 
chętnie z młodymi i starszymi.
Uroczystość otwarcia nowej pra-
cowni mistrza odbyła się w pią-
tek 24 listopada. Stanisław Rud-
nik tryskał humorem, opowiadał 
anegdotki i oczywiście zapra-
szał wszystkich chętnych do od-
wiedzin i spróbowania swoich sił 
w sztuce rzeźbiarskiej. ESTIAN 
to stowarzyszenie pasjonatów, 
którzy kochają sztukę i chcą swo-
ją pasję dzielić z innymi.
— W stowarzyszeniu jestem już 
przeszło 4 lata, zachęciła mnie 
do tego koleżanka, gdyż chodzi-
łyśmy razem do pracowni malar-
stwa dla dorosłych w Szkole Ar-

tystycznej — opowiada ełczanka 
Teresa Waszkiewicz.
 — Koleżanka powiedziała mi, 
gdzie pracowni rzeźbiarskiej szu-
kać, ja się w końcu do niej wy-
brałam i bardzo mi się spodo-
bało. Atmosfera jest niezwykłe 
życzliwa, mistrza Stanisława za-
wsze można zapytać, poradzić 
się jak wybrnąć z danego dyle-
matu. Postanowiłam nauczyć się 
rzeźbić. Zaczęło się niefortunnie, 
gdyż od ścięcia palca, było dużo 
krwi, ale się nie poddałam i pró-
bowałam dalej. Moja pierwsza 
praca to płaskorzeźba przedsta-
wiająca piwosza z wąsami, po-
tem wyrzeźbiłam muzyka w ka-
peluszu, najpierw pod okiem 
mistrza, potem już samodzielnie. 

Byłam bardzo z siebie dumna.
Na pytanie o to, co daje jej rzeź-
bienie, pani Teresa zaczyna od-
powiedź od przeciągłego słowa 
zachwytu „achchch”.

— To jest taka terapia — tłuma-
czy Teresa Waszkiewicz. – Wszy-
scy chyba teraz żyjemy szybko, ja 
też, a rzeźba to takie oderwanie 
się od świata, zamykam za sobą 
wszystkie drzwi, to czas osobisty, 
skupiam się tylko na jednym, to 
jest piękny wypoczynek dla na-
szej duszy i umysłu, a przy oka-
zji uczymy się czegoś naprawdę 
bardzo pożytecznego. Jest to też 
czynność kreatywna, w której się 
odnajduję, taka odskocznia i mo-
ment wyciszenia.

Mistrz i czeladnicy 
w nowej siedzibie

ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL

a.sobolewski@miasto-gazeta.pl

Rocznice i święta państwowe stały 
się okazją do podsumowań i ocen. 
Podczas wojewódzkich uroczysto-
ści w Olsztynie w przededniu 99. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści wojewoda warmińsko-mazurski 
Artur Chojecki uhonorował grupę 
osób odznaczeniami państwowy-
mi. W tym gronie znaleźli się radni 
z Ełku należący do Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości w Radzie 
Powiatu Ełckiego.
 Można to uznać za symboliczne 
podsumowanie trzech lat działania 
ełckiego samorządu powiatowego. 
Ale nie tylko…
Anna Kossakowska otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi za działalność 
na rzecz społeczności lokalnej – już 
drugą kadencję pełni funkcję rad-
nej Rady Powiatu Ełckiego, pracu-
jąc w Komisji Rewizyjnej oraz Ko-
misji Edukacji. 
Zasłynęła bezkompromisową obro-
ną zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 
3 im. J. i H. Małeckich (tzw. odzie-
żówki), stając się rzeczniczką nie tyl-
ko zagrożonych nauczycieli, ale i ca-
łej społeczności szkolnej. Wykazuje 
się wnikliwością i odwagą podczas 
kontroli i rozpatrywania skarg przez 
Komisję Rewizyjną. Uczestniczy 
aktywnie w sesjach Rady Powiatu, 
zgłaszając liczne inicjatywy i postu-
laty oraz stawiając wiele pytań nie-
wygodnych dla władz powiatu.

Ryszard Skawiński, odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi za za-
sługi w działalności społecznej i sa-
morządowej, to w przeszłości radny 

Rady Miasta Ełku oraz radny Rady 
Powiatu Ełckiego i wicestarosta eł-
cki. W obecnej kadencji Rady Po-
wiatu pełni funkcję przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej. W pracy 
samorządowej dba o rzeczowe i me-
rytoryczne przygotowanie podejmo-
wanych przedsięwzięć. Zajmuje się 
także działalnością charytatywną 
i filantropijną w swojej parafii, a tak-
że angażuje się społecznie w pracę 
Mazurskiego Towarzystwa Nauko-
wego oraz w pracę redakcji lokal-
nych pism i wydawnictw nauko-
wych.

Krystyna Cegiełka została odzna-
czona Srebrnym Krzyżem Zasługi 
za zasługi w działalności społecznej 
i samorządowej. Pełni funkcję rad-
nej Rady Powiatu Ełckiego, należy 
do Komisji Budżetowej oraz Komi-
sji Rewizyjnej. K. Cegiełka pracu-
je w ełckiej delegaturze Państwo-
wej Inspekcji Pracy, gdzie styka się 
z licznymi przypadkami naruszania 
prawa pracy i bezradnością zwy-

kłych ludzi wobec niesprawiedliwo-
ści. Angażuje się w pomoc osobom 
skrzywdzonym, ale także pomaga 
pracownikom, którzy nie potrafią 
skorzystać z należnych im praw.
 W pracy samorządowej tropi i pięt-
nuje nieracjonalne przedsięwzięcia 
i wydatki Zarządu Powiatu.

Odznaczeni samorządowcy w obec-
nej kadencji tworzą pełny skład Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu Eł-
ckiego. Warto podkreślić fakt, że 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
Ełckiego liczy zaledwie 3 radnych – 
i są nimi odznaczone osoby. Pomi-
mo trudności efektywnie działają na 
rzecz mieszkańców powiatu ełckiego 
w wielu sprawach wymagających in-
terwencji lub pomocy prawnej, rea-
gując na skargi oraz prośby o wspar-
cie w zmaganiach z urzędami. 
Odznaczenie ełckich działaczy po-
kazuje, że aktywność radnych opo-
zycyjnych w samorządzie jest bar-
dzo potrzebna i doceniana przez 
władze państwowe.

Ełccy radni odznaczeni Krzyżami Zasługi
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fot. Kamil Olszewski



W kręgu heroiny, patologii i klozetów.
Obraz Armii Krajowej 31

 Ełckie podwórka są systematycznie 
rewitalizowane i pozytywne zmiany 
na innych terenach widzą mieszkań-
cy bloku Armii Krajowej 31.

— Ciągle zapomina się o naszym 
podwórku—mówi mieszkaniec tej 
ulicy. — Chcemy, żeby ktoś zwró-
cił w końcu na nas uwagę. Podej-
rzewamy, że nawet nasz radny nie 
wie, co się tu u nas wyprawia. Po-
dwórko wygląda fatalnie, nie ma 
piaskownicy dla dzieci, ławek, do-
brych chodników i oświetlenia — 
twierdzą mieszkańcy. Wieczorem 
to strach wyrzucić śmieci, bo na 
naszym terenie krąży towarzy-
stwo, niekoniecznie o dobrej repu-
tacji. Chcemy powalczyć o prze-
strzeń dla siebie.

Podwórko faktycznie wygląda 
beznadziejne. Rozkopy, pozosta-
łości murków po poprzednich bu-
dynkach, połamane ławki, brak 
placu zabaw dla dzieci, czy zde-
formowane trzepaki na dywa-
ny- skutecznie odstraszą pew-
nie niejednego mieszkańca, ale 
i przechodnia.
Najgorsze jest jednak to, że na po-
dwórku zalegają od dwóch mie-
sięcy (wg mieszkańców) wielkoga-
barytowe śmieci: tapczany, fotele 
szafki i klozety. Ten widok i brak 
porządku spowodował, że ełcza-
nie powiedzieli dość.
Mało tego, w  budynku można 
też znaleźć strzykawki z  heroi-
ną, a  to już powoduje ogromne 
niebezpieczeństwo.
Postanowiliśmy zainterweniować 
w tej sprawie do urzędników, jak 
i samego radnego. Okręg ten na-
leży do Jana Gróndwalda z klubu 
Dobro Wspólne. Pan radny jest 

też m.in. członkiem Komisji Mie-
nia Komunalnego i  Porządku 
Publicznego, wiec problem powi-
nien być mu znany.
— Były dwa przetargi w  mie-
ście — twierdzi radny. Żadna 
osoba nie przystąpiła do przetar-
gu na robienie podwórek. Chętnie 
byśmy już robili, ale żadna osoba 
się nie zgłosiła.
 Pytamy też, czy znany jest mu 
problem narkomanii i patologii. —
Na te pytanie nie uzyskaliśmy od-
powiedzi, bo radny kontynuował 
rozmowę o  remoncie. Remont, 
o którym mówi Gróndwald, do-
tyczy nie rewitalizacji podwórka, 
a przebudowy sieci ciepłowniczej, 
którą realizuje PEC. Ponieważ 
konserwacja wymagała rozkopów, 
PEC musi przywrócić stan sprzed 
remontu. Dowiadujemy się też, 
że firma położy nowe chodniki. 
— Myśmy tam wymienili kanał 
ciepłowniczy, teraz urząd miasta 
(Zespół Inwestycji) wykonuje ka-
nalizację deszczową, aby ten teren 
odwodnić, oraz oświetlenie tego 
podwórka — mówi nam PEC. —
Jak tylko te roboty zostaną skoń-
czone, wtedy my zlecimy otwo-
rzenie terenów w postaci nowych 
chodników. Zrobimy komplekso-
wo całe podwórko, jeżeli chodzi 
o nawierzchnię.
Z  tej nowej sytuacji mieszkańcy 
A. Krajowej 31 powinni być za-
dowoleni, chociaż jeszcze trochę 
muszą poczekać na efekt.
Drugą sprawą, którą pomogliśmy 
rozwiązać, to wywóz śmieciowi-
ska. Po naszej interwencji urząd 
obiecał usunąć śmieci i z obietni-
cy faktycznie się wywiązał, śmie-
ci zostały zabrane bardzo szybko.

To rozwiązuje już kilka proble-
mów, z  jakimi borykają się loka-
torzy. Pozostaje jeszcze kwestia 
rewitalizacji podwórka, czyli za-
gospodarowania go w taki sposób, 
aby zaspokajał potrzeby społeczne 

mieszkańców. Wiele słów goryczy 
padło pod adresem władz i radne-
go. W opinii powszechnej tych eł-
czan radny nie interesuje się ich 
problemami.
I faktycznie trudno się z tym za-
daniem nie zgodzić, bo wg naszej 
opinii radny nie odróżnia moder-
nizacji podwórka od jego rewitali-
zacji. Zresztą pytaliśmy go o to kil-
kakrotnie czy tę różnicę rozumie.
Trudna rozmowa z  Gróndwal-
dem nie doprowadziła właściwie 
do niczego. Część problemów 
mieszkańców zostało rozwiąza-
nych jednym wykonanym telefo-
nem. Wystarczyłoby, aby radny 
wiedział, co się dzieje w jego włas-
nym okręgu. I  jak sam twierdzi, 
wie, co się dzieje, jednak miesz-
kańcy mają na ten temat inne 
zdanie, do którego my się także 
przychylamy.
W  urzędzie pytamy także, czy 
przewidziane są jakieś środki na 
rewitalizację tego terenu i  czy 
będzie on w  najbliższym czasie 
przeznaczony do rewitalizacji. 
Okazuje się, że na razie nie. My 
natomiast postaramy się pomóc 
mieszkańcom, razem z  grupami 
nieformalnymi działającymi spo-
łecznie, aby uruchomić dla nich 
środki z  inicjatywy lokalnej, by 
mogli zaprojektować podwórko 
wg swoich potrzeb. Ale mamy też 
nadzieję, że włodarze miasta i po-
zostali zajmą się sprawą patologii 
i  narkomanii, jaka się tam poja-
wia. Wynika to z tego, że przeni-
kają tam z innych terenów ełckich 
zachowania, które są wyganiane 
z innych podwórek.
Tu na razie, na Armii Krajowej 
31 rządzi strach i obawa o swoich 
bliskich. Może też któryś z  rad-
nych będzie widział jakąś szan-
sę pomocy tym mieszkańcom. 
Bardzo do tego zachęcamy. To 
ważne, bo ci ludzie mogą w końcu 
poczuć się, że ktoś o nich pamię-
ta i że są ważni.
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— Harmider, galimatias, a prze-
de wszystkim niebezpiecznie – 
alarmuje pan Jarosław. — Zaj-
miemy się tą sprawą — zapewnia 

Artur Urbański, zastępca prezy-
denta Ełku.
Przypomnijmy, iż w poprzednich 
wydaniach gazety rozpisywaliśmy 
się o problemach z bezpieczeń-
stwem i parkowaniem przy Szko-
le Podstawowej nr 7 oraz Szkole 
Podstawowej nr 4. Obie te pla-
cówki łączy komunikacyjny cha-
os spowodowany przez ich usytu-
owanie.
 
Okazuje się, że równie problema-
tyczna jest sytuacja na ulicy Gro-
dzieńskiej, w pobliżu SP nr 3.
— Boję się o swoją córkę, któ-
ra przechodzi przez ulicę, żeby 
pojawić się na lekcjach — mówi 
pan Jarosław, mieszkaniec Osied-
la Północ II. — Szczególnie w go-

dzinach porannych oraz popołu-
dniowych jest tam niebezpiecznie. 
Dzieci przechodzą przez ulicę, 
kierowcy się spieszą i często zda-
rzają się sytuacje zagrażające ży-
ciu i zdrowiu naszych pociech. 
Kiedyś była tutaj zebra, nie wiem, 
czemu zniknęła, bo jest potrzebna! 

Miejsce przy SP nr 3 w Ełku rze-
czywiście może powodować szyb-
sze bicie serca. Wszystko przez 
nieokiełznaną naturę dziecię-
cą i pośpiech kierowców. Sytua-
cji nie ratują barierki, gdyż mło-
dzi ludzie przechodzą przez ulicę 
„na żywioł”, a sytuację kompliku-
je fakt, iż ulica wraz z chodnikiem 
stała się również parkingiem dla 
odwożących swoje pociechy do 

szkoły rodziców.
— Tam powinien być zakaz za-
trzymywania się albo niech Straż 
Miejska zacznie wlepiać mandaty 
— dodaje pan Jarosław.

Droga przy SP 3 jest drogą osied-
lową, na której piesi mają pierw-
szeństwo, ale szczególnie poranny 
pośpiech powoduje, że królami tej 
części osiedla czują się kierowcy.
— Dzieci muszą lawirować po-
między autami, które gnają na 
złamanie karku — dodaje jedna 
z mieszkanek bloku przy ul. Gro-
dzieńskiej 5. — Wielokrotnie by-
łam świadkiem sytuacji, w której 
kierowca wymuszał pierwszeń-
stwo kosztem dziecka mknącego 
do szkoły. Może przy okazji pla-

nowanego zagospodarowania te-
renu przy tzw. bajorku znajdą się 
pieniądze na przejście podziem-
ne albo jakąś kładkę, gdyż może 
dojść do tragedii.

O sprawie poinformowaliśmy 
włodarzy miasta.
— Dotychczas nie mieliśmy po-
dobnych sygnałów, ale teraz 
przyjrzymy się sprawie — mówi 
Artur Urbański, zastępca prezy-
denta Ełku. — Wydawało się, że 
problemy z parkowaniem w tym 
miejscu rozwiąże przekształcenie 
części szkolnego boiska na par-
king samochodowy, ale jeśli da-
lej są niedogodności, to trzeba im 
przeciwdziałać.
Do tematu wrócimy.

ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL

a.sobolewski@miasto-gazeta.pl

Harmider, galimatias. Kołomyja! 

Wiecej zdjęć z "podwórka" na stronie miasto-gazeta.pl

Problemy komunikacyjne w pobli-
żu kolejnej z dużych ełckich szkół 
zasygnalizowali nam Czytelnicy. 
Tym razem chodzi o Osiedle Pół-
noc II i Szkołę Podstawową nr 3 
przy ul. Grodzieńskiej. 

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl

 Miasto zapewnia, że zajmie się problemem

Taki obraz ma wkrótce zniknąć z podwórka A. Krajowej 31

Tego śmieciowiska już nie ma
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POWIAT EŁCKI: GOSPODARKA

Zespół Inwestycji, PEC, MZK, Ad-
ministrator, PWiK, PUK, Pro 

— Medica to spółki miejskie, które 
zatrudniają ełczan. Powołane zosta-
ły przede wszystkim po to, aby rea-
lizować zadania własne gminy jak: 
wywóz śmieci, dostarczanie wody, 
opieka medyczna, ogrzewanie itp. 
Marzeniem niejednego ełczanina jest 
praca na tzw. państwowym. Co praw-
da, spółka to nie urząd, ale prawdo-
podobieństwo plajty takiej jednost-
ki jest bliskie zeru, bo nawet jeżeli ta 
nie będzie osiągała zysków, lub za-
cznie przynosić straty, to samorząd 

zawsze może taką spółkę dokapitali-
zować. Można więc zakładać, że pra-
ca w przedsiębiorstwach miejskich to 
pewne pobory, które wypłacone będą 
zawsze na czas, trzynastki, nagrody, 
itp. Co więcej, z analizy, na której się 
opieramy, wynika, że zarobki zależą 
od zamożności danej spółki i wska-
zuje, iż ełczanie zarabiają w nich po-
wyżej płacy minimalnej. Jak na ełckie 
warunki to całkiem nieźle.
 Najwięcej ełczanie zarabiają w Ad-
ministratorze, PWiK i PEC -u. Dziwi 
jednak fakt, że w stosunku do wymie-
nionych spółek pracownicy szpita-
la miejskiego zarabiają mniej, gdzie 
w głównej mierze praca opiera się na 
tzw. zasobie ludzkim.
Zadaniem spółek miejskich jest reali-
zacja zadań własnych gminy i nie mu-
szą być one dochodowe. Nie powinny 

być nastawione na zysk, ale na reali-
zację zadań gminnych.
Jeżeli spółka wygeneruje duży zysk, 
winna inwestować np. w moderniza-
cję urządzeń, czy zacząć poszerzać 
swoje usługi, oczywiście w ramach 
dopuszczalnego prawa tzn. oferując 
w dalszym ciągu usługi mieszczące 
się w zadaniach własnych gminy.

 Ponadto, co jest bardzo ważne, spół-
ki miejskie, jeżeli osiągają duże zy-
ski, mogą, a nawet powinny obniżyć 
koszt usług, które wykonują na rzecz 
mieszkańców np. obniżyć cenę wy-
wozu śmieci, dostarczania wody oraz 
ogrzewania.
Opracowano na podstawie dokumentu analizy 
zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wyna-
grodzeniach w miejskich jednostkach organizacyj-
nych.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl

Ile płacą w miejskich spółkach

Stan zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw. 2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 81  �80

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 14 981,37 zł � 16 147,19 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji (bez zarządu)

4 762,76 zł � 4 840,80 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pozostałych 
pracowników

3 586,18 zł � 3 611,64 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto  (ogółem) 4 260,41 zł �  4 243,08 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W EŁKU SP. Z O.O. (PEC)

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw.2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 8 8

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 

12 566,66 zł � 12 955,56 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji

3 247,24 zł � 3 420,66 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pozostałych 
pracowników

--- ---

Średnie wynagrodzenie 
brutto  (ogółem)

3 803,31 zł �  3 971,15 zł

ZESPÓŁ INWESTYCJI SP. Z O.O. W EŁKU

�podwyżka poborów,  �obniżka poborów, 
�wzrost zatrudnienia,�spadek zatrudnienia 

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw. 2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 93 �94

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 13 911,27 zł � 13 890,89 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji (bez zarządu)

3 841,68 zł � 4 015,52 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pozostałych 
pracowników

3 058,03zł � 3 189,61 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto  (ogółem) 3 211,01 zł � 3359,13 zł

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W EŁKU

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw. 2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 25 25

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 12 755,56 zł � 13 155,56 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji (bez zarządu)

4 418,70 zł � 4 490,43 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pozostałych 
pracowników

--- ---

Średnie wynagrodzenie 
brutto  (ogółem) 4 771,62 zł � 4 892,71 zł

ADMINISTRATOR SP. Z O.O. 

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw. 2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 122,71 ?? 122,77 ??

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 18 033,33 zł � 17 886,62 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji (bez zarządu)

4 938,00 zł � 5 015,54 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pozostałych 
pracowników

4 208,00 zł � 4 422,21 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto  (ogółem) 4 569,82 zł �  4 698,80 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw. 2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 108 �107

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 12 841,17 zł � 13 974,23 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji (bez zarządu)

3 819,82 zł � 4 098,44 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pozostałych 
pracowników

2 702,12 zł � 2 914,76 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto  (ogółem) 2 981,83 zł �    3 251,52 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. (PUK)

Wyszczególnienie 
   

Stan na III kw. 2016    Stan na III kw. 2017

Przeciętne zatrudnienie OSOBY 532 �526

Średnie wynagrodzenie 
brutto zarządu spółki 14 051,57 zł � 14 447,32 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników admi-
nistracji (bez zarządu)

2 824,19 zł � 3 173,89 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto pracowników
medycznych

3 492,54 zł � 3 823,41 zł

Średnie wynagrodzenie 
brutto  pozostałych 2 154,07 zł �  2 535,20 zł

PRO-MEDICA SP. Z O.O. W EŁKU



9

MIASTO EŁK: POLITYKA LOKALNA
                              Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. 

miasto-gazeta.pl listopad/grudzień 2017

Czy to już polityka
ciepłej wody w kranie?

2018 w prezentacji bez wielkich inwestycji? Za to ciągość dostawy wody i odbiór ścieków ;-)

☑ Budowa ul. Jeziorna pomiędzy 
ulicami Jana Pawła II a Grajew-
ską – projekt

☑ Projekt przebudowy ul. Kole-
jowej

☑ Budowa parkingu przy ul. Ma-
tejki – projekt

☑ Projekt budowy połączenia dro-
gowego od ul. Kościuszki do ul. 
Emilii Plater

☑ Projekt budowy ul. św. Wojcie-
cha i ul. Rafała Kalinowskiego

☑ Budowa chodnika na ul. Wiel-
kanocnej od Biedronki do ciągu 
pieszo – rowerowego  - projekt

☑ Projekt zagospodarowania tere-
nów komunalnych wokół jeziorka 
na osiedlu Północ II

☑ Zagospodarowanie turystycz-
ne wzdłuż rzeki Ełk poprzez bu-
dowę ścieżek rowerowych, roz-
budowę terenów rekreacyjnych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą–projekt. W ramach zada-
nia wykonany zostanie projekt bu-
dowy ścieżki pieszo – rowerowej 
łączącej Plac Jana Pawła II z ul. 
Suwalską wzdłuż rzeki Ełk. Wyko-
nanie projektu jest uwarunkowane 
przejęciem od PKP terenu Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej.

☑ Projekt rozwoju bazy Szkoły 
Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

☑ Projekt skweru Krzyżanowskie-
go „Wilka” przy ul. Słowackiego

☑ Projekt ścieżek rowerowych 
w ul. Baranki i ul. Kolbego na 
os. Jeziorna. 

    

Nie zaskakuje też dlatego, że 
dużo w nim drobnych inwestycji, 
tych wielkich jak na razie próż-
no szukać. Ważnym elementem 
są też finanse. Dochody budżetu 
miasta wynoszą 267 299 366 zł, 
wydatki 291 073 000 zł, a to 
oznacza, że urząd wydaje więcej 
niż ma. Niedobór (deficyt) mia-
sto zamierza pokryć z zaciągnię-
tych kredytów – 21 500 000 zł 
oraz z wolnych środków z lat 
ubiegłych – 7 273 634 zł. Miasto 
w 2017 zakładało emisję obligacji, 
jednak te nie zostały wyemitowa-
ne. Jednym z powodów jest fakt, 
że część zakładanych tegorocz-
nych inwestycji nie została wyko-
nana m.in. ze względu na brak 
odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe.
    Tak duże dochody (267 299 366 zł) 
 miasto ma m.in. dlatego, że wpi-
suje się w nie subwencję celową, 
jaką jest 500+. Jeszcze nie tak 
dawno większa część samorządów 
wyszła z hasłem „to największy 
budżet w historii miasta”. I ow-
szem, jeżeli zasiliły go państwowe 
pieniądze, jednak te jak szybko 
przyszły, tak i wyszły, bowiem nie 
można ich wykorzystać na inny 
cel, więc kwoty te przyczyniły się 
tylko to „wpisu w tabelkach”, na-
tomiast nijak przełożyły się na wy-
datki inwestycyjne.
 W przedstawionym projekcie bu-
dżetu miasta próżno szukać mo-
dernizacji ul. Wojska Polskiego, 
bo jak na razie na przeszkodzie 
stoi decyzja RDOŚ. Co planuje 
się w 2018 roku? Mianowicie do-
kończenie tego, co już się zaczęło. 

Pojawiają się też nowe wyzwania 
inwestycyjne, chociażby w formie 
projektów, ale te są dopiero wstę-
pem do realizacji, które mogą na-
stąpić w późniejszych latach.

Co m.in. znajdujemy w zapo-
wiedziach budżetu na przy-
szły rok? 

  Miasto będzie realizowało pro-
jekty dotyczące dalszej rewitaliza-
cji i modernizacji ełckich podwó-
rek na ul. Świackiego „Sępa”1, ul. 
Moniuszki 17,19, ul. Orzeszkowej 
15, 17, 19, 21, ul. Mickiewicza 26, 
28, 32, 33, 35, 27, 29, 31, 39, ul. 
Chopina 9, 19, 21, 23, ul. Słowa-
ckiego 22 a, ul. Kościuszki 1,10, 
-ul. Wawelska 1-15, 11. ul. Armii 
Krajowej 38-58 oraz rewitalizo-
wało zdegradowane tereny komu-
nalne nad rzeką Ełk u zbiegu ul. 
Parkowej i Wojska Polskiego (Etap 
III i IV).

Adaptacja budynku przy ul. 
Kościuszki 27a

— Centrum Rewitalizacji Społecz-
nej w Ełku-Inwestycja polega na 
przebudowie i adaptacji pod cele 
społeczne pokoszarowego obiek-
tu przy ul. Kościuszki 27A w Ełku 
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu wokół budynku i przebudową 
drogi dojazdowej z utworzeniem 
miejsc parkingowych.

  Budowa Parku Odkrywców 
Kolei na terenie Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej – etap II

 — Przedmiotem projektu będzie 
wykonanie następujących czynno-
ści: roboty budowlane polegające 
na wykonaniu ciągów jezdnych 
(drogi wewnętrznej, dojazdowej 

do Parku Odkrywców Kolei), cią-
gów pieszych, instalacji 10 szt. 
urządzeń edukacyjnych, montażu 
ławek, koszy na śmieci, punktów 
oświetleniowych, wykonaniu par-
kingów, utwardzonych placyków 
pod instalację urządzeń eduka-
cyjnych, przebudowie wschodnie-
go ogrodzenia działki, wykonanie 
przyłączy do sieci, utworzeniu te-
renów zielonych oraz rozbiórce 
piwniczki (magazynu paliw) znaj-
dującej się w złym stanie technicz-
nym.

Budowa ul. K.K. Baczyńskie-
go - (projekt + realizacja)

— W ramach zadania przewidu-
je się wykonanie fragmentu drogi 
o długości ok. 100 mb łączącej uli-
ce na os. Kajki I z ul. 11-go Listo-
pada.

Budowa ul. św. M.M. Kolbe-
go, ul. św. Franciszka, ul. Do-
minika Savio i ul. M.T. z Kal-
kuty 

— W ramach zadania planowa-
ne jest wykonanie fragmentu dro-
gi dojazdowej do plaży miejskiej 
w ciągu ulicy Kolbego na os. Je-
ziorna, poprzedzone opracowa-
niem dokumentacji projektowej. 
Wykonanie robót drogowych pla-
nowane jest po zrealizowaniu ma-
kroniwelacji terenu pod przyszłą 
plażę miejską.

Przebudowa ul. Bora Komo-
rowskiego w Ełku na odcinku 
od ul. Piwnika Ponurego do 
ul. Witosa 

— W ramach inwestycji przewi-
duje się: budowę ul. Bora Komo-
rowskiego na odcinku od ulicy 

Piwnika Ponurego do ulicy Wito-
sa (długość drogi: 0,246 km, sze-
rokość jezdni: 6 m), przebudowę 
skrzyżowania z ul. Grota Rowe-
ckiego, budowę ciągów pieszych, 
budowę kanalizacji deszczowej 
wraz z podłączeniami wpustów 
ulicznych, budowę oświetlenia 
ulicznego, budowę kanału techno-
logicznego. Zadanie realizowane 
będzie w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-
2019.

Budowa ul. 07KDW (droga 
bez nazwy jeszcze) osiedle Tu-
wima

 — Planowane jest wykonanie na-
wierzchni drogi łączącej ulicę Mi-
łosza z ul. 09KDW na os. Kajki II 
o długości ok. 130 m z odwodnie-
niem oraz oświetleniem ulicznym 
i wykonaniem przyłącza wodocią-
gowego do zdroju ulicznego.

  Mówienie o ambitnym budżecie 
jest w mojej ocenie przesadzone.
Jakby wielkiego „halo” w planach 
nie ma. Projekt raczej sztampowy, 
powtarzający się i podobny do po-
przedniego, wszak kończący pew-
ną wizję Ełku.
 Parki, podwórka, plaża, cypel, 
ścieżki rowerowe, to znamy już 
z doniesień medialnych. Brakuje 
strategicznych inwestycji na mia-
rę ulicy Suwalskiej. Większość 
unijnych funduszy na inwestycje 
pochodzi z puli ZIT. To około 20 
mln euro, które trafia do nasze-
go regionu w ramach podpisanej 
w lipcu 2016 roku umowy. Trze-
ba też przyznać, że miasto konse-
kwentnie realizuje zitowskie zało-
żenia.
 Jednak czasami rodzi się pytanie, 

czy opłaca się realizować niektó-
re pomysły, tylko dlatego, że Unia 
daje na nie pieniądze. Chyba nie 
warto trzymać się założenia, że 
jak jest mamona, to ją trzeba wy-
dać. A może w naszym mieście 
nie ma już co robić?
 „Ciepła woda w kranie” to ale-
goria, która została użyta w ty-
tule i odwołuje się do wypowie-
dzi prezydenta Ełku dla Radia 5, 
 „(…ale będziemy realizowa-
li także zadania bieżące, takie jak 
oświetlenie ulic, odśnieżanie, za-
pewnienie dostawy wody, odbioru 
ścieków...”). Ta wzmianka dosko-
nale oddaje zasadność użycia tej 
metafory, która oznacza, że samo-
rząd zapewni możliwości potrzeb-
ne do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb mieszkańców. A może na-
leży cieszyć się z tego, że nas jesz-
cze na to stać. �
 Więcej  na stronie miasto- gazeta.pl 

Albo projekt budże-
tu na 2018 rok był 
robiony na chybcika 
i nie uwzględniono 
w nim wszystkich 
planowanych inwe-
stycji, albo brak po-
mysłów i wypalenie 
daje o sobie znać. 
Bowiem przedsta-
wione założenia in-
westycyjne raczej 
nie zaskakują.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl
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 MIASTO EŁK: ROZMOWY KONTROLOWANE

Ma Pan 67 lat, a czuje się Pan 
na...?
Stanisław Rudnik: Teraz w no-
wej pracowni, to jak 16-latek 
(śmiech). Zresztą nie tylko ja, wy-
starczy popatrzyć na kolegów — 
uśmiechnięci od ucha do ucha.

Ruch w pracowni o tej porze 
roku ...
S.R. — Zimą to nie ma gdzie 
igły wcinać, cały czas coś się dzie-
je. Trochę inaczej jest latem, gdy 
każdy z nas ma jakieś dodatkowe 
hobby – ryby, grzyby, działka.

 Pracuje Pan teraz nad czymś 
większym?
S.R. — Ja już się teraz raczej nie 
szarpię, bo co tu ukrywać, sił tro-
chę nie ma. Chociaż patrząc od 
strony technicznej, to dużą rzeźbę 
łatwiej jest zrobić niż płaskorzeź-
bę. Jeśli chodzi o płaskorzeźbę, to 
na małym kawałku trzeba dać trzy 
wymiary, żeby uchwycić istotę, co 
jest trudne.

Wykonywał Pan duże rzeź-
by ...
S.R. — Tak. Dwa tygodnie po 
operacji wraz z Jankiem Kosior-
kiem wzięliśmy się za niedźwie-
dzia, tego, co teraz stoi na „wą-
skim torze”. On po szpitalu i ja po 
szpitalu. Najpierw, żeby nie prze-
dobrzyć i nie przemęczać, bo le-
karze krzyczą, to pracujemy po 
godzinie dziennie. Potem stop-
niowo dłużej – dwie, trzy godzi-
ny dziennie i tak poszło z górki 
i w ciągu dwóch tygodni skończy-
liśmy pracę. Efekt był taki, że się 
przemęczyłem i trzeba było wró-
cić na jakiś czas do szpitala, dla-
tego teraz to już się nie szarpię. 
Trochę dużej rzeźby robiłem też 
z kolegą Jankiem Kosiorkiem dla 
Starych Juch, tych trzech rycerzy, 
co stoją przy rondzie w tej miej-
scowości. Janek w połowie prac się 
rozchorował, termin gonił, trze-

ba było skończyć. Skończyliśmy, 
a tutaj niespodzianka. Miejscowy 
ksiądz z ambony wypomniał, że 
zrobiliśmy trzech pijaków. Przy-
szła do nas Pani wójt i mówi, żeby 
ratować sytuację, bo nie jest we-
soło. Janek zrobił Chrystusa Fra-
sobliwego na cmentarz i księdza 
uspokoiliśmy.

Rzeźbi Pan, od kiedy?
S.R. — Już przeszło 30 lat, na po-
czątku tak jak chyba wszyscy z nas 
— to w piwnicy, to na strychu.

 A z zawodu jest Pan?
S.R. — Tokarz-spawacz. Jesz-
cze za PRL-u na Gizewiusza 
prowadziłem z kolegą modelar-
nię – okręty pływające, robiliśmy 
wystawy. Lubiłem to. System się 
zmienił i tam powstał sklep, na 
modelarstwo nie było pieniędzy, 
a młodzież zaczęła wystawać po 
bramach.

 Rodowity Ełczanin?
S.R. — Tak, a rodzice to Kurpie. 
Matka wracała z robót w Niem-
czech, w domu czekały na nią trzy 
morgi i sześcioro braci. Osiedli-
ła się tutaj. Urodziłem się w Ełku, 
wychowałem na rogu Mickiewi-
cza i Orzeszkowej. To była taka 
szkoła życia.

Prace, o jakiej tematyce Pana 
najbardziej pochłaniają?
S.R. — Ludowej — trochę „koś-
ciołówki”, trochę świątków. Naj-
lepsze pomysły czerpię z głowy. 
Podpatrzę w internecie czasami, 
ale trzeba to zawsze przetworzyć 
w swojej głowie. Robię to, co dla 
mnie się podoba, jak przyjdzie 
ktoś i jemu się też spodoba, to jest 
obopólna satysfakcja.

 Nie jest to Pana
rzeźbienie przedsięwzięciem 
komercyjnym ...
S.R. — Na „wąskim torze” nam 

niektórzy ludzie zazdrościli, my-
śleli, że jakieś biznesy robimy. 
Wszystko idzie na bieżąco — na 
materiały, jak przyjdą dzieci, to 
trzeba im przecież coś zaofero-
wać. Mamy dobre relacje z tarta-
kiem w Siedliskach, czasem im coś 
wykonamy, a w zamian za to, oni 
nam drzewo przetrą, przechowa-
ją je.

 Rozstanie z „wąskim torem”?
S.R. — Trochę dziwne, 13 lat tam 
byliśmy. Niemiec kupił czasami 
aniołka za 10 zł, ale musiało to być 
niemalowane, czyste drzewo, czy-
sta, biała lipka.

Teraz pracownia mieści się 
w bloku przy ul. Pięknej 18 
A ...
S.R. — Tak do końca jeszcze tu-
taj nie czuję się tak, jak tam, ale 
już powoli wszystko zmierza ku 
dobremu. Na cały tydzień mam 
lekcje zaplanowane – jutro dzieci 
będą rzeźbić w mydełku, 40- dzie-
ci po dwie grupy. Pomalutku roz-
kręcamy się.

Pracuje Pan zwykle nad jedną 
pracą czy też nad kilkoma jed-
nocześnie?
S.R. — Zwykle staram się jedną 
skończyć, w jej trakcie jakieś po-
mysły przychodzą, co dalej. Koń-
czę pracę, widzę jej efekty, także 
to, co zrobiłbym inaczej, ale już 
nie poprawiam, nie wracam do 
tematu, zaczynam nowy, żeby iść 
naprzód.

Jest w trakcie Pana pracy taka 
więź z drewnem?
S.R. — Rzeźbienie trzeba czuć. 
Można coś zaplanować, ale drze-
wo szybko to koryguje, często 
w trakcie pracy wychodzi coś zu-
pełni innego od zamierzonego. 
My szkół nie kończyliśmy, to nasza 
pasja i hobby.

To chyba atut?
S.R. — Całe nasze stowarzysze-
nie opiera się na idei, żeby ludzie 
starzy, schorowani, przyszli, zrobi-
li coś razem, zapomnieli o swoich 
chorobach, dializach i bolączkach. 
Najbardziej cieszy, jak przyjdzie 
rodzic z dzieckiem, robią coś 
wspólnie, mają razem wspólny te-
mat, nie siedzą przed telewizorem. 
Czasami młody człowiek pojawia 
się i jeszcze się nie wziął za robotę, 
ale już pyta, ile on na tym „przy-
tnie”, czyli zarobi. Odpowiadam 
wtedy żartobliwie, że, jak źle usią-
dziesz, to nie tylko paluchy przy-
tniesz.

Przydałoby się młodej krwi 
w pracowni i stowarzyszeniu?
S.R. — Tak, ale oni zwykle nie 
mają czasu. Szkoda.

Gdyby miał Pan wybrać jedną 
swoją pracę, z której najbar-
dziej jest Pan dumny, najbar-
dziej ją ceni, najwięcej serca 
w nią włożył to byłoby ...
S.R. — Po operacji na serce był 
taki czas na przemyślenia pewne 
nad życiem. Postanowiłem w po-
dzięce, w ofierze za to, że dosta-
łem jeszcze szansę, żeby być na 
tym świecie, zrobić taką kapliczkę. 
Umieściłem ją w lesie, przybiłem 
na najwyższym drzewie – postać 
Chrystusa Frasobliwego na rozsta-
jach dróg. Każda praca cieszy, do-
póki ją tworzysz.

 Ja, prace swoje i swoich uczniów 
poznam z daleka, gdyż popełnia-
my ten sam błąd – u mnie nie ma 
chudych postaci, zawsze pucuło-
wate, przy sobie. Taka maniera. 
Malarze, rzeźbiarze, wyszywacze 
– jest nas tutaj sporo. Zaczęło się 
od projektu „Ełczanie i ich pasje” 
w Parku Solidarności, podchodzi-
liśmy do tych ludzi i zaczynaliśmy 
współpracę, tak też powstało sto-
warzyszenie.

Okres świąteczny to pewnie 
tematyka świąteczna teraz 
w pracy ...
S.R. — Tak, królują aniołki, jest 
na to zapotrzebowanie. Jednak 
stoi tu obok duża deska (60 cm na 
1,5 metra), a po głowie chodzi mi 
duży plan, nie wiem, czy wypali. 
Sam muszę się najpierw swoimi 
pracami nacieszyć, wyciszyć, jak 
wyjdzie coś dobrego, to dobrze, 
jak nie, to ściany są do zapełnie-
nia.

 Żona podziela Pana hobby?
S.R. — Z początku trzymałem 
w domu swoje wytwory. Szybko 
znikały. Rodzina jak szła na im-
prezy okolicznościowe, to bra-
ła je na prezenty. Spakowałem je 
wszystkie i wyniosłem z domu. 
Staram się nie narzucać ze swoim 
hobby rodzinie, nic nie można ro-
bić na siłę.

 Jak przyjdzie Pan z pracowni 
do domu to ...
S.R. — Nie przynoszę pracy do 
domu. Obiad, kolacja, trochę na 
internecie i spać. Rzeźbienie to 
właściwie taki sens życia. Czasami 
jest dzień, że nie ma natchnienia, 
nic się właściwie konkretnego nie 
robi, naostrzy się dłuta, poprzekła-
da narzędzia. Jednak teraz przed 
nami nowe projekty. Jesteśmy ot-
warci na młodych. Przyjmiemy, 
pokażemy, nie trzeba żadnych 
wkładów finansowych. Dzieci 
trzeba zainteresować, przyciągnąć 
je czymś.

 Nagrody i wyróżnienia cie-
szą?
S.R. — Są bardzo miłe, chociaż 
nie robimy tego wszystkiego dla 
nagród. Najlepsza z nich to deska 
i móc w niej w spokoju podłubać.

Rozmawiał: Adam Sobolewski

Najlepsza nagroda?

Deska, w której można w spokoju 
podłubać.

Rozmawiamy ze Stanisławem Rudnikiem, rzeźbiarzem, członkiem 
Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych 

„ESTIAN”.
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Na odcinku od terenu Między-
szkolnego Ośrodka Sportowego 
do mostu na ulicy Zamkowej 
grupa płetwonurków sprząta-
ła Jezioro Ełckie. Akcja odbyła 
się w dniach 02-10 listopada 
w ramach projektu „Od teorii 
do praktyki – zrównoważone 
wykorzystanie zasobów dziedzi-
ctwa naturalnego w Ełku oraz 
Birštonas”.

Oczyszczanie fragmentu Jeziora 
Ełckiego jest kolejnym zadaniem 
w ramach projektu, który wpły-
nie bezpośrednio na poprawę 
środowiska naturalnego na Ob-
szarze Chronionego Krajobrazu 
Pojezierza Ełckiego. Sprzątanie 
części jeziora odbyło się na zle-
cenie powiatu ełckiego. Była to 
pierwsza z dwóch akcji zaplano-
wanych w ramach projektu. Ko-
lejna zostanie przeprowadzona 
przez partnera projektu na rze-

ce Niemen na wiosnę przyszłe-
go roku.
Zakres prac podwodnych został 
podzielony na dwie strefy tj. ob-
szar prac podstawowych: wzdłuż 
linii brzegowej na szerokości 15 
metrów od linii brzegowej w głąb 
jeziora oraz obszar prac szczegó-
łowych: wzdłuż linii brzegowej te-
renu Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego na szerokości 5 m 
od linii brzegowej w głąb jeziora.

Wśród wydobytych przedmio-
tów znalazły się m.in. opony od 
samochodów osobowych i cię-
żarowych, pręty metalowe, ko-
sze na śmieci, silniki, elementy 
sprzętów domowych, gaśnice, 
garnki, telefony oraz puszki i bu-
telki. Dodatkowo pas brzegowy 
przy MOS-ie został oczyszczo-
ny z drobnych śmieci i rozbite-
go szkła.

Zespół Szkól nr 6 im. Macieja 
Rataja w Ełku otrzymał Certy-
fikat „Szkoła Przyjazna Środo-
wisku”.

Kapituła Konkursu, powołana przez 
Warmińsko–Mazurskiego Kuratora 
Oświaty, rekomendowała do otrzy-
mania certyfikatu. Kurator przyznał 
certyfikat Zespołowi Szkół nr 6 im. 
M. Rataja w Ełku, jako jedynej szko-
le w mieście.

Celem przedsięwzięcia jest wyróż-
nienie szkół i placówek oświatowych, 
które integrują społeczność szkolną 
wokół działań na rzecz poszanowa-
nia zasobów środowiska, doskonalą 
procesy dydaktyczne i wychowawcze, 
w szczególności w obszarze edukacji 

ekologicznej i zrównoważonego roz-
woju. Poza tym istotne jest również 
podejmowanie działań oraz angażo-
wanie do nich społeczności szkolnej 
i lokalnej, podnoszenie efektywności 
i atrakcyjności pracy dydaktycznej 
oraz motywowanie do poszukiwania 
nowych i ciekawych rozwiązań w za-
kresie ekologii, zrównoważonego roz-
woju i ochrony środowiska.

Szkoła prowadziła wiele działań w ra-
mach własnego projektu „W zdrowym 
ciele… ekologiczny duch”. Obejmo-
wały one:
– promowanie zdrowego i ekologicz-
nego stylu życia w środowisku lokal-
nym.
– organizowanie spotkań edukacyjno 
– ekologicznych – krzewienie aktyw-

nych form wypoczynku, krajoznaw-
stwa i turystyki aktywnej
– angażowanie społeczności szkolnej 
i lokalnej w ograniczanie liczby odpa-
dów trafiających na wysypisko
– zbiórkę materiałów wtórnych i od-
padów niebezpiecznych
– udział młodzieży w akcjach, progra-
mach i projektach lokalnych i ogólno-
polskich kształtujących postawy pro-
ekologiczne i prozdrowotne.

Współpraca ze środowiskiem lokal-
nym obejmowała m.in.: Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Ełku, Nadleśni-
ctwo Ełk, Ełcki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku oraz Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Ełku.
Serdecznie gratulujemy

Akcja sprzątania jeziora

Szkoła Przyjazna Środowisku

  O około 13 mln zł zostanie za-
silony budżet miasta z Unii Eu-
ropejskiej na rozwój transpor-
tu miejskiego. Pieniądze po-
chodzić będą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego wo-
jewództwa warmińsko-mazur-
skiego w ramach konkursu za-
mkniętego nr RPWM.04.04.04-
-IZ.00-28-001/17. 

Całkowita wartość projektu ma 
wynieść 17 598 117,53 zł, z czego 
miasto dołoży 4 758 129,86 zł. 
Pieniądze mają być przeznaczo-
ne na zakup 6 autobusów hybry-
dowych, wykonanie systemu syg-

nalizacji wzbudzanej, wykonanie 
systemu zwiększającego bezpie-
czeństwo, a także przeprowadze-
nie wśród mieszkańców kampa-
nii promującej transport zbioro-
wy. Zakończenie projektu szacuje 
się na koniec listopada 2020 roku. 
Jednym z pierwszych działań 
projektu ma być zakup 6 hybry-
dowych autobusów posiadających 
m.in.: 85 miejsc, w tym 25 sie-
dzących, układ napędowy: zespół 
składający się z silnika spalinowe-
go wysokoprężnego i silnika elek-
trycznego, ogrzewanie czy klima-
tyzację. 
Naciśnij, a zapali się zielone
 Co więcej, w ramach projektu 
przewiduje się instalację sygnali-
zacji wzbudzanej na skrzyżowa-
niach: ul. Wojska Polskiego z ulicą 
Parkową, Wojska Polskiego z ulicą 
Nadjeziorną, Wojska Polskiego 
z ulicą Kościuszki. 
System ma współdziałać z au-
tobusami MZK wyposażonych 
w moduł pokładowy. W prze-
strzeni publicznej na przystan-
kach pojawi się 19 tablic LCD, 
dzięki, którym zostanie wyświet-
lony aktualny rozkład jazdy, opóź-

nienia, czy zmiany w kursowa-
niu autobusów MZK. Takie tabli-
ce działają  już np. w Augustowie. 
Elektroniczne tablice informują-
ce pojawią się na najbardziej ru-
chliwych przystankach. Ponadto 
na 5 przystankach autobusowych 
(Tuwima, Jana Pawła II — świat-
ła, Jana Pawła II — skwer Foksa, 
11-go Listopada — rondo, Do-
brzańskiego — kierunek centrum) 
zostanie zamontowany system 
zwiększający bezpieczeństwo. 
Przystanki zostaną wyposażone 
w kamery wizyjne oraz system 
SOS, który będzie informował 
straż miejską o potencjalnym za-
grożeniu lu potrzebie pomocy.  
Głównym założeniem projek-
tu jest poprawa zrównoważonej 
mobilności mieszkańców Ełku, 
a także zwiększenie liczby miesz-
kańców, którzy zrezygnują z po-
ruszania się samochodem na 
rzecz transportu publicznego.
Realizacja projektu zaplanowa-
na jest od 1 marca 2018 roku. Za-
kończenie prac zaplanowano do 
końca listopada 2020 roku.
Opr. na podstawie źródła www.elk.pl. 
Foto:mzk.elk.pl. (MySZ) 

Hybrydy i tablice LCD na
ulicach Ełku. Dołoży Unia

Jednym z pierwszych działań projektu ma być zakup 6 hybrydowych autobusów

— Zamknęli nam, w urzędzie, 
wyjście ewakuacyjne — alarmuje 
pracownik ratusza w Ełku. Zgod-
nie z prawem nie może być one 
zamknięte — kontynuuje.
Niby sprawa śmieszna i błaha, ale 
sprawdzamy, czy faktycznie prze-
jęty pracownik ma rację.
 Jak się dowiadujemy w straży po-
żarnej, takie drzwi mogą być za-
mknięte pod warunkiem, że obok 
jest skrzyneczka, a w niej klucz do 
drzwi ewakuacyjnych. Doglądamy 
sprawy i ... szukamy skrzyneczki, 
której niestety nie udało nam się 
znaleźć. Za to nad drzwiami udało 
nam się zauważyć tabliczkę, która 
informuje, że są to drzwi ewakua-
cyjne prawe. Szukamy też na ko-
rytarzach siedziby władz miejskich 
planu ewakuacji i daremny nasz 
trud, bo takowego też nie udało 
nam się ujrzeć, może niedokładnie 
szukaliśmy?
Czy naprawdę jest to problem dla 
pracujących tam urzędników? 
Okazuje się, że tak. — Parkuję 
samochód z tyłu budynku, teraz 
chodzę dookoła — mówi nam już 
inny pracownik. — Dlaczego za-
mknęli? Nie wiadomo. Ciekawe, 
kto potem będzie biegał i otwierał 
te drzwi w razie, nie daj Boże, po-
żaru. To skrajna nieodpowiedzial-
ność urzędu jako zakładu pracy, bo 

w pierwszej kolejności powinien 
dbać o nasze bezpieczeństwo — 
mówi mężczyzna.
Pytamy w urzędzie o „proble-
matyczne” wyjście ewakuacyjne, 
dlaczego jest zamknięte? —To nie 
jest wyjście ewakuacyjne — mówi 
nam sekretarz miasta, Marcin Ra-
dziłowicz.

No cóż... zakładając, że sekretarz 
miasta mówi nam prawdę, do-
chodzimy do wniosku, że jednak 
jest to wyjście bezpiecznie.... za-
mknięte. �(MySZ)

Urzędnicy skarżą się
na urząd miasta
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Na przełomie listopada 
i grudnia 2017 r. Platforma 
Obywatelska przeprowadza 
wybory w swoich struktu-
rach. Do końca roku zostanie 
wybrany Zarząd Krajowy, 
przewodniczący poszczegól-
nych regionów, jak i przewod-
niczący struktur lokalnych. 
W piątek, 24 listopada, odby-
ły się wybory w ełckich struk-
turach PO obejmujących 
swoim zasięgiem cały powiat 
ełcki. W wyniku wyborów 
przewodniczącym ponownie 
został Adam Dobkowski. Wi-
ceprzewodniczącymi zostali 
— Robert Dawidowski, Jerzy 
Muśko i Włodzimierz Szelą-
żek. Sekretarzem — Bartosz 
Detkiewicz, a skarbnikiem — 
Ryszard Podgórski.

— Jestem zadowolony, że zo-
stałem doceniony i obdarzo-
no mnie ponownie zaufaniem 

— mówi Dobkowski. 
Dalej będę mógł kontynuo-
wać działania zmierzające do 
realizacji naszej wspólnej wi-
zji samorządu, który ma po-
magać mieszkańcom, i co 
jest często pomijane, przed-
siębiorcom — przy tworze-
niu nowych, dobrze płatnych 
miejsc pracy. 
Jedyną drogą dla ugrupowań 
opozycyjnych i niezależnych 
środowisk jest dziś jedność. 
Przy zapisach projektu no-
wej ordynacji wyborczej wy-
brzmiewa to jeszcze bardziej. 
Jeżeli zbudujemy dobrą dru-
żynę, to wygramy wybory sa-
morządowe. To jest klucz do 
sukcesu. Już dziś zapraszamy 
różne środowiska do wspól-
nej dyskusji, której celem bę-
dzie wypracowanie koncepcji 
wspólnego startu w wybo-
rach samorządowych—mówi 
Adam Dobkowski.

Wybory w lokalnych strukturach PiS

W sobotę, 25 listopada 2017 roku, w miejscowości Bystry k. Giżycka 
odbyły się wybory władz komitetów terenowych PiS w Ełku, Giżycku 
i Kętrzynie. Nad prawidłowością przebiegu procedur wyborczych 
czuwali Prezes Zarządu Okręgowego PiS Okręgu nr 35 – Olsztyn 
Jerzy Szmit, Sekretarz Zarządu Okręgowego – Radosław Nojman 
oraz Skarbnik Okręgu – Dariusz Rudnik.

Zebranie członków Komitetu PiS w Ełku na członków Zarządu 
Komitetu wybrało: Cegiełkę Krystynę, Kossakowskiego Wojciecha, 
Skawińskiego Ryszarda. Przewodniczącym Zarządu Komitetu PiS w 
Ełku został wybrany. —W głosowaniu na przewodniczącego zarzą-
du członkowie jednogłośnie poparli moją kandydaturę, za co gorąco 
wszystkim dziękuję— mówi Wojciech Kossakowski. 

źródło: pisolsztyn.org.pl

Dobkowski: Jeżeli zbudujemy dobrą 
drużynę, to wygramy wybory
samorządowe
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

„  — Jeżeli ma to być dwukadencyj-
ność 4-letnia, to nigdzie w Europie 
tak nie ma. Czytałem uzasadnienie 
do tego projektu. Zmiany mają po-
wodować zapobieganie zjawiskom 
korupcjogennym, unikanie patolo-
gii. Jeżeli cała Polska jest patologią, 
to gratuluję pomysłodawcom tak 
„mądrego” uzasadnienia.
  Wydaje mi się, że można było po-
silić się o bardziej wyrafinowane — 
uważa Tomasz Andrukiewicz, pre-
zydent Ełku. — Nie oceniając, czy 
to dobre, czy złe rozwiązanie, uza-
sadnienie jest kuriozalne. Bo mogli-
byśmy powiedzieć, że przez ostat-
nie 27 lat w Polsce rządzi patologia. 
Każdy wójt, burmistrz, prezydent 
to złodziej, cwaniak i dorobkiewicz, 
który swoją pracą okrada lokalne 
społeczności. Wydaje mi się, że tak 
nie jest, choć zdarzają się na pewno 
i takie przypadki”.

I tu panu prezydentowi też należy 
pogratulować „mądrego uzasadnie-
nia”. Jego wypowiedź jest w mojej 
ocenie, pełna sprzeczności. Jak sam 

mówi „Wydaje mi się, że tak nie 
jest” — czyli sam nie jest tego pe-
wien, „choć zdarzają się na pewno 
i takie przypadki”— tu już poprzez 
słowo na pewno — potwierdza pa-
tologiczne przypadki.
 
Druga wypowiedź, na którą zwró-
ciliśmy uwagę, brzmi „Co ciekawe 
były wójt, burmistrz czy prezydent 
nie będzie mógł pracować po za-
kończeniu swojej służby na rzecz 
lokalnej społeczności w żadnej jed-
nostce zarządzanej przez samorząd, 
nie tylko jako jej szef, ale nawet jako 
pracownik”.
 
Jest to też w naszej ocenie nie praw-
da. Powołując się na obecny stan 
prawny, były włodarz nie może pod-
jąć pracy w jednostce zarządzanej 
przez samorząd przez okres 1 roku 
po zakończeniu swojej kadencji, te-
raz proponuje się wydłużenie okresu 
do lat trzech. Nie bardzo rozumiem, 
czemu ten przekaz miał służyć. Czy 
należy interpretować to tak ? — zo-
baczcie jaką krzywdę nam robią? 

— tak to odbieram? Ale włodarze 
muszą pamiętać o jednym, że spół-
ki miejskie czy jednostki zarządzane 
przez samorząd to nie przechowal-
nia dla byłych włodarzy, czy posłów.
 Proponujemy gospodarzom ko-
rzystanie ze START - UP-ów do-
stępnych w Techno Parku i pokaza-
nie ełczanom jak się robi biznes, ale 
taki, który nie jest oparty na majątku 
publicznym.
Nie chodzi nam też o to, aby prezy-
denta Ełku ranić słowem, po prostu 
oczekujemy szacunku i poważnego 
traktowania w przekazywaniu infor-
macji. Co miał na celu Tomasz An-
drukiewicz w tych wypowiedziach- 
nie wiem. Ale każdy na swój młyn 
wodę obraca. Dla mnie przekaz był 
taki: Zobaczcie jak nas dobrych, od-
danych lokalnej społeczności, sto-
jących wśród tych wielkich (NRR) 
chce się potraktować. I być może 
nasi „pokrzywdzeni” tak mogą od-
czuwać, lecz nie chodzi o to, aby 
współziomków swych przerastać, 
tylko o rzetelny przekaz. (MySZ)
źródło:elk.wm.pl

Fatalna wpadka
prezydenta Andrukiewicza
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