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Szanowny panie prezydencie!
Poderwała się kultura do walki

gazeta.pl

EŁK JEST WAŻNY, DLATEGO O NIM PISZEMY

Światło, świeć!
Ełk. Perfekcyjne miasto. Laureat wielu konkursów organizowanych przez 
wydawnictwa i agencje reklamowe. Jednak jesienią wystarczy, że tro-
chę popada, a główne ulice toną w kałużach. Sygnalizacji świetlnej przy 
dworcu nie można się doczekać już od kilku lat. 

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca w Ełku oraz Ełcki Teatr Tańca wzywa prezydenta Ełku do zmian w Eł-
ckim Centrum Kultury. Sytuacja jest dla nich tak trudna, że postanowili zaprotestować przeciw zacho-
waniom, jakie wg nich panują w ełckiej kulturalnej placówce. Czy wysłucha ich pan, panie prezydencie?!

Bartosz Detkiewicz nowym 
prezesem Eko — Mazury Strona 10

Protestujemy! 
Całą młodzieńczą mocą przeciwko:

  
 - podważaniu autorytetu naszych wychowawców 

 - prześladowaniu, jakiemu poddawani są ze strony
 pani dyrektor Anety Werli 

 - przypisywaniu sobie zasług za sukcesy Mazurskiego 
 Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk” przez panią dyrektor 

 - odbieraniu etatów 
 - utrudnianiu wykonywania pracy 

- niesłusznemu oskarżaniu 
- niekompetentnej ingerencji w organizację festiwalu

 „Tęcza” (i innych autorskich projektów) 
 - niskiemu dofinansowaniu zespołu przez Urząd Miasta 

 - niedocenianiu wkładu wychowawców 
 w rozwój kultury i promocję miasta 

 - zablokowaniu wyjazdu na festiwal
  do Egiptu (tancerze są do niego przygotowani, a jedna decyzja pani dy-

rektor Werli niweczy pracę dziesiątek ludzi)
 - Zwracamy się z prośbą o rzetelną ocenę działań osób decyzyjnych w 

obszarze kultury, poczynając od dyrekcji Ełckiego Centrum Kultury 
Prosimy o stworzenie nam warunków do spokojnej pracy na pożytek miesz-

kańców miasta, regionu i Polski

Na ostatniej sesji rady miejskiej wypróbowano 
po raz pierwszy imienną kartę do głosowania. 
Jest to przyczynek do zmian, zawartych w no-
welizacji ustawy o samorządzie gminnym, któ-
ra weszła w życie 31 stycznia tego roku, a ma 
obowiązywać od przyszłej kadencji.

Komitet Reprezentujący In-
teresy Mazurskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ełk” 

oraz Ełckiego Teatru Tańca, 
w imieniu wszystkich członków 
zespołów prosi ełczan o pomoc! 
2 marca o godz.18 w ramach Jar-
marku Kaziuki członkowie zbie-
rali podpisy pod petycją, która jest 
skierowana do prezydenta Ełku.

PETYCJA 
Od dłuższego czasu borykamy 
się z biurokracją Ełckiego Cen-
trum Kultury. Mamy wiele po-
wodów, by narzekać na dyrekcję 
owej placówki. Postanowiliśmy 
w końcu coś z tym zrobić. Na-
pisaliśmy pismo do Pana Pre-
zydenta Tomasza Andrukiewi-
cza z prośbą o wstawiennictwo. 
Żeby jednak miało to sens, po-
trzebujemy dużej ilości podpisów! 
- czytamy w poście na profilu FB. 
W wyróżnionym poście załącza-
my kopię petycji, którą możecie 
przeczytać. Ufamy, że nie tra-
fi ona w niepowołane ręce zbyt 
wcześnie :) - czytamy w petycji.

Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!
Ostatni okres w naszej kilkunasto-
letniej, pięknej historii uważamy 
za przeraźliwie smutny. Członko-

wie Mazurskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ełk” od kilku miesięcy 
intensywnie przygotowują się do 
Jarmarku Kaziuka oraz do sezonu 
koncertowego wiosna/lato, by być 
w pełni sił na tegoroczne propo-
zycje wyjazdów (w tym roku np. 
Egipt). Natomiast członkowie Eł-
ckiego Teatru Tańca ciężko pra-
cują nad spektaklem „Topicha”. 
Panowała cudowna atmosfera. 
Jednak po piątkowej próbie, tj. 
24.02.2018 nasz kierownik i zało-
życiel zespołu - Piotr Witaszczyk, 
w wielkich emocjach wyznał nam 
jakie ma problemy z formalnym 
prowadzeniem zespołu w struktu-
rach Ełckiego Centrum Kultury.
Czar prysł i nagle znaleźliśmy się 
nie w młodzieńczej krainie tańca 
i muzyki, a w brutalnym świecie 
personalnych rozgrywek Ełku.

Panie Prezydencie,
dajemy z siebie wszystko. Mazur-
ski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk” 
oraz Ełcki Teatr Tańca to dzieciń-
stwo i młodość większości z nas. 
Zaczynaliśmy jako małe dzie-
ci, teraz studiujemy na najlep-
szych uniwersytetach, a za kilka 
lat chcemy wracać do Ełku, tu 
pracować i kontynuować współ-
pracę z Państwem Magdaleną 
i Piotrem Witaszczykami – naszy-

mi choreografami i wychowaw-
cami – ludźmi którzy zaszczepili 
w nas początkowo zainteresowa-
nie tańcem, a potem miłość do 
folkloru polskiego. Jakże to waż-
ne w procesie kształtowania po-
staw patriotycznych. Jak ważne-
go wymiaru dotyka to obecnie 
w Roku Niepodległości Rzecz-
pospolitej Polski.
 
Szanowni Państwo, 
wielu z nas to już dorośli i świado-
mi obywatele. Obcujemy w krę-
gach Ełckiego Centrum Kultury 
od wielu lat. Od dawna widzimy 
nieprawidłowości, zaniedbania, 
brak kompetencji w funkcjono-
waniu placówki. Jednak to, co się 
dzieje obecnie wokół działalności 
Państwa Witaszczyków, przechyla 
czarę goryczy, obnażając styl za-
rządzania placówką.

Szanowni Państwo,
oficjalnie można przeczytać, że 
Ełckie Centrum Kultury jest naj-
większym ośrodkiem kultural-
nym w powiecie ełckim i jednym 
z najprężniej działających cen-
trów kultury w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
Jeśli to prawda, to dlaczego 
jest tak źle?

Ciąg dalszy strona 2

Z poważaniem,
członkowie, rodzice i entuzjaści Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”, Ełckiego 

Teatru Tańca oraz Teatru 30 Minut

Po sukces lub na dno. 
Upada zbiorowa
odpowiedzialność
mandatowa radnych
Strona 9

Na zaniedbanym polu zawsze wyrośnie chwast,
czyli dwa światy dandysowego miasta-Ełku

Ciekawie ulicę E. Orzeszkowej opisał pochodzący z Poznania Grzegorz Janoszka, 
autor fotoreportażu o ełckiej „Czeczenii”. „Każdy turysta, przyjeżdżający do »Ełku 
— bramy Mazur«, »Ełku — tu wracam«, »Ełku — pięknego miasta«, po spacerze po 
wypasionej promenadzie nad jeziorem i pocmokaniu z zachwytem nad odpicowa-
nymi fasadami pruskich kamienic, powinien musowo pobujać się po »Czeczeni«, 
»Książęcej«, »Królewskiej« […], poczuć wszędobylską codzienność alkoholu i ludz-
kich wydzielin, ponurą nonszalancję rozwleczonych podrobów, zużytych prezer-
watyw, dilpaków i insulinówek”…

POLECAM.
 AGNIESZKA CZARNECKA

POLECAM. ADAM SOBOLEWSKI
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MIASTO EŁK: POD NAPIĘCIEM                                                                                                                  

 W „Diagnozie stanu kultury 
w Ełku” sporządzonej przez Annę 
Lewandowską, dr. Stefana Marcin-
kiewicza i Radka Oryszczyszyna 
z lipca 2013 czytamy: „zamierze-
niem projektu jest aktywizacja słabo 
zaangażowanych grup społecznych 
i włączenie ich do działania poprzez 
rozwijanie współpracy międzypo-
koleniowej, integrowanie lokalnej 
społeczności i aktywne współdzia-
łanie, a nie tylko współobecność”. 
Od tej publikacji minęło pięć lat, 
a my nadal nie widzimy realizacji 
powyższych zamierzeń. 

 Naszym zdaniem chęć takiej ak-
tywizacji jest przez dyrekcję Ełckie-
go Centrum Kultury tłamszona. 
W tym samym tekście wyczytać 
można, że „(...) jest w Ełku wiele 
osób, których wiedza, zdolności, 
pomysłowość i kreatywność zde-
cydowanie predestynują je do re-
alizacji różnorakich społecznych 
inicjatyw. Niestety, ich zapał bywa 
bezlitośnie tłumiony przez biuro-
kratyczne i inne formalne bariery”. 

Panie Prezydencie!
Właśnie dlatego zwracamy się do 
Pana o pomoc.
Nie będziemy przytaczać tu całej 
diagnozy. Jest ona ogólnodostęp-
na i zapewne świetnie Panu Pre-
zydentowi znana. Warto jednak 
dodać, że „osoby i grupy zniechę-
cone problemami z instytucjonal-
nym wsparciem opuszczają miasto 
albo rezygnują ze swoich – nierzad-
ko wartościowych – pomysłów. Ci 
natomiast, którzy chcą działać, idą 
na „kompromisy”. Dlaczego po 
upływie tylu lat, te słowa są nadal 
aktualne? To pytanie zostawiamy 
bez odpowiedzi.

Wiemy o fali zwolnień i rezygna-
cji doświadczonych pracowników.
 Wiemy o tym, że nie ma sprzyja-
jącej atmosfery, że nie ma grafika, 
informatyka itd., że pani dyrek-
tor Aneta Werla woli kupować te 
same usługi w firmach zewnętrz-
nych po wyższych cenach. Tak 
wygląda nowoczesne zarządza-
nie? Naszym zdaniem placówka 
jest zarządzana niekompetentnie.  
Dlaczego na stanowisku tak od-
powiedzialnym za kulturę, Urząd 
Miasta nie zatrudni wreszcie czło-
wieka merytorycznego, wykształ-
conego w kierunku związanym 
z kulturą, z uznanym dorobkiem 
artystycznym, wywodzącego się ze 
środowiska artystycznego i przygo-
towanego do tej odpowiedzialnej 
pracy? Czy w Ełku nie ma reżyse-
rów, malarzy, muzyków, choreogra-
fów, artystów innych specjalności? 
Sądzimy, że jedynie ktoś taki będzie 
mógł właściwie zarządzać Ełckim 
Centrum Kultury.
 
Przyjrzyjmy się takim placówkom 
jak szkoła czy szpital. Czy o war-
tości takich miejsc świadczy ilość 
administratorów, którzy zarządza-
ją instytucjami, czy ilość lekarzy 
i nauczycieli? Kto leczy pacjentów 
i uczy młode pokolenia? A kto ma 
zajmować się sztuką w Ełckim Cen-
trum Kultury? We wspomnianej już 
wcześniej diagnozie znaleźć można 
informacje o stałych formach pracy 
w Ełckim Centrum Kultury. Jesz-
cze pięć lat temu było ich dziesięć 
– w tym chór seniora „Pojezierze”, 
pracownia ceramiczna, plastyczna 
czy modelarska, a także pracownia 
krawiecka.

 Gdzie się to wszystko podziało? Na 
dzień dzisiejszy artystów zatrudnio-
nych na etaty u pani dyrektor Werli 
można policzyć na palcach jednej 
ręki. Wśród nich – pani Magda 
Witaszczyk – obecnie na pół etatu.
  
W jej sprawie powstał już zresztą 
list. Napisali go 4.12.2017 zatrwo-
żeni rodzice członków Mazurskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk” oraz 
Ełckiego Teatru Tańca. Nigdy go 
jednak nie opublikowali, bojąc się 
negatywnej reakcji ze strony dy-
rekcji Ełckiego Centrum Kultury. 
Dzisiaj jest nas więcej, dzisiaj się 
nie boimy i publikujemy to pismo, 
dołączając je w załączniku.

Finanse 
Jak Państwu wiadomo, Mazurski 
Zespół Pieśni i Tańca „Ełk” oraz 
Ełcki Teatr Tańca wypracowują 
ogromne zyski. Za sam Dziecięcy 
Festiwal Folkloru „Mazurskie Figle” 
zarobiliśmy dla Ełckiego Centrum 
Kultury niemal 30 tys. zł. Podob-
ną kwotę wnieśliśmy za tegoroczne 
wznowienie „Topichy”. Przedsta-
wienia przyciągają słuchaczy z całe-
go regionu. Zawsze mamy komplet 
biletowanej publiczności. A jednak, 
nie wiedzieć czemu, Ełckie Cen-
trum Kultury skąpi na dofinanso-
wania działań zespołu.
Chociażby podróż do Egiptu opła-
cana byłby w stu procentach przez 
uczestnika.

 Jak zatem można blokować nam 
taki wyjazd, jak można bronić nam 
prezentowania polskiego folkloru, 
skoro budżet Ełckiego Centrum 
Kultury na tym nie traci?
Nasi wychowawcy pracują za że-
nująco niskie wynagrodzenia, nie 
otrzymują premii i nagród. 

Gdzież podziały się 
te pieniądze?
Świadomi mieszkańcy wiedzą, że 
wielki, kilkudniowy, Międzynaro-
dowy Festiwal „Tęcza” kosztuje tyl-

ko 100 tys. zł. Tymczasem na dwu-
dniowy festiwal „Ogień i Woda” 
Urząd Miasta przeznacza już 250 
tys. zł. Bywało, że na jednodniowy 
turniej tańca towarzyskiego prze-
znaczano 100 tys. zł.
 Nie chodzi nam o ilość przeznacza-
nych pieniędzy na inne działania. 
Jako sympatycy miasta Ełku i lokal-
ni patrioci cieszymy się z każdych 
form promocji naszego regionu. 
Bolą nas jedynie proporcje w dzie-
leniu funduszy, sposoby redystry-
bucji zysków. W naszym odczuciu 
są one satysfakcjonujące i niespra-
wiedliwe. Wiedzieli już o tym pań-
stwo Lewandowska, Marcinkiewicz 
i Oryszczyszyn, gdy w swojej diag-
nozie pisali o „nieefektywnej dystry-
bucji dostępnych funduszy”.

Teraźniejszość Mazurskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ełk”
 
Obecnie zespół liczy około 150 
osób, które tworzy pięć różnych 
wiekowo grup tanecznych oraz ka-
pela. Po kilkunastu latach istnienia, 
swoim dorobkiem artystycznym 
i materialnym zespół osiągnął doj-
rzałość zespołu 25-letniego. 
W lipcu 2005 otrzymał certyfikat 
przyznany przez Międzynarodo-
wą Radę Stowarzyszeń Folklory-
stycznych, Festiwali Sztuki Ludo-
wej CIOFF. Certyfikat uprawnia 
do reprezentowania polskiej kultury 
za granicami kraju. Zespół posiada 
12 kompletów strojów (310 sztuk ko-
stiumów), wyjeżdżał na zagraniczne 
festiwale 52 razy, aby reprezento-
wać Polskę w 24 państwach takich 
jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, 
Rosja, Chiny, Turcja, Rumunia, 
Maroko itd. 
Wciąż mamy młodzieńczą nadzie-
ją, że w kwietniu polecimy do Egip-
tu. Rokrocznie, w sumie, Mazurski 
Zespół Pieśni i Tańca „Ełk” oraz 
Ełcki Teatr Tańca dają około 60 
wystąpień przed publicznością. Po 
każdym koncercie trzeba sprawdzić 
stroje, wyprać, wyprasować i wy-

krochmalić tony koszul, doszyć gu-
ziki itd. Wszystkim tym zajmuje się 
pani Magda Witaszczyk. Dlaczego 
nie mamy własnego krawca i gar-
derobianego?

Panie Prezydencie,
na jubileuszu dziękował nam Pan, 
zapewniał o życzliwości i poparciu. 
Wielkimi słowy zwracał się Pan do 
Państwa Witaszczyków – mieliśmy 
nadzieję że wraz ze słowami, nasi 
mentorzy otrzymają sowitą wy-
mierną nagrodę. Z wielkim żalem 
przyznajemy, że skończyło się na 
kwiatach.
 
Nam – członkom zespołu stojącym 
na scenie – powiedział Pan wtedy, 
że nie może się inaczej odwdzię-
czyć, jak zaoferowaniem całemu 
zespołowi pakietu biletów na seanse 
filmowe w kinie Ełckiego Centrum 
Kultury.
 Przyjęliśmy ten prezent z wdzięcz-
nością. W rzeczywistości okazało 
się, że przysługuje nam tylko jedno 
darmowe wejście. Poczuliśmy się, 
jakby naszą pracę wyceniono na 
15zł – cenę za jeden bilet do kina.

Panie Prezydencie,
celem niniejszego pisma jest 
prośba o:
- kontrolę działań administracyj-
nych w Ełckim Centrum Kultury
- wydanie właściwych decyzji, któ-
re pozwolą na swobodną pracę ar-
tystyczną Państwa Witaszczyków 
w obrębie swoich kompetencji
- Pana wstawiennictwo w spra-
wie wyjazdu na festiwal do Egiptu 
- uporządkowanie spraw dotyczą-
cych etatów i wynagrodzeń
- większą przychylność przy dofi-
nansowaniu Mazurskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ełk” oraz Ełckiego 
Teatru Tańca
- wydanie właściwych decyzji 
w sprawie redystrybucji zysków, 
które zespół wypracowuje, a któ-
re, naszym zdaniem, powinny być 
rozdzielone na członków zespołu 

lub w znaczących kwotach finanso-
wać działania Mazurskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ełk” (np. dofinan-
sowania do wyjazdów)
- rozważenie zmiany dyrektora 
Ełckiego Centrum Kultury

Naszą wielką admiratorką była 
zmarła już pani Anna Boharewicz-
-Richter. Wspierała też Pana. Mó-
wiła nam, że jest Pan jej kochanym 
Prezydentem. Powiedziała, że pisze 
o Panu książkę (o czym Pan z wia-
domych powodów wiedział). 
Mniemamy, że książka jest gotowa 
i czeka na właściwy moment. Panie 
Prezydencie, to nadal może być 
piękna książka. (Tekst oryginalny).

Petycja została także umieszczona 
w Internecie, pod którą podpisało 
się już przeszło sto osób.
Umówiliśmy się na spotkanie z pa-
nią dyrektor Ełckiego Centrum 
Kultury, żeby poprosić o komentarz 
w sprawie stawianych jej zarzutów. 
Odmówiła wyjaśnień, twierdząc, 
że do petycji odniesie się dopiero 
wówczas, gdy otrzyma oficjalne 
pismo w tej sprawie.

O tym, że dzieje się coś w ECK, 
słychać było od dawna. Zaledwie 
kilka miesięcy minęło od ukazania 
się informacji na temat nieprawid-
łowości w Eko -Mazury, dziś mamy 
kolejne niedobre informacje doty-
czące jednostki miejskiej.

Jeżeli, zarzuty z petycji mają swoje 
poparcie i okażą się nie do podwa-
żenia, to jest to następny przykład, 
który może świadczyć o braku nad-
zoru ze strony władz.
Czytając komentarze w sieci doty-
czące naszego miasta, można na-
tknąć się na oceny mieszkańców. 
Nie każdy „łyknął” obraz pijarowy, 
jaki jest nam sprzedawany. Jedna 
z internautek podsumowała kie-
dyś miasto jednym zdaniem -„Ełk, 
to polukrowane ciastko z zakalcem 
w środku”. (RENATA SZYMASZKO)

Szanowny panie prezydencie!
Poderwała się kultura do walki. ciąg dalszy

     foto/www.facebook.com/mzpitelk
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MIASTO EŁK: SPRAWY RÓŻNE

Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. miasto-gazeta.pl  luty/marzec 2018

Ełk. Perfekcyjne miasto. Laureat 
wielu konkursów organizowanych 
przez wydawnictwa i agencje rekla-
mowe. Jednak jesienią wystarczy, że 
trochę popada, a główne ulice toną 
w kałużach. Sygnalizacji świetlnej 
przy dworcu nie można się docze-
kać już od kilku lat. Ale w tej spra-
wie jest, chociaż widoczne świateł-
ko w tunelu.

O fakcie braku instalacji świetlnej 
u zbiegu ulic Armii Krajowej i Dą-
browskiego, naprzeciwko dworca 
PKP informowaliśmy w kwietniu 
ubiegłego roku.

— Sznur samochodów ciągnących 
od strony Suwalskiej do centrum 
miasta, część z nich skręca w ulicę 
Mickiewicza, część dojeżdża do 
skrzyżowania przy dworcu i skrę-
ca w ulicę Amii Krajowej albo je-
dzie dalej prosto w stronę Galerii 

Brama Mazur i ulicy Kościuszki. 
Gdyby tego było mało, to w tym 
miejscu odbywa się również wzmo-
żony ruch pieszych, zmierzających 
na dworzec PKP albo PKS-u oraz 
na zakupy do galerii handlowej – 
pisaliśmy rok temu.
— Sprawa montażu sygnalizacji 
świetlnej u zbiegu ulic Armii Kra-
jowej i Dąbrowskiego znalazła finał 
w sądzie — mówił nam wówczas 
Tomasz Andrukiewicz, prezydent 
Ełku. —Rozprawa dotyczy sporu 
o zapłatę już poniesionych przez 
wykonawcę kosztów zainstalowa-
nych elementów i dalszej realizacji 
zawartej umowy.

Brzmiało to trochę enigmatycznie, 
nie doczekaliśmy się również ze 
strony prezydenta Ełku żadnych 
deklaracji dotyczących terminów 
uruchomienia tej instalacji. Sprawa 
traktowana była jednak przez wło-
darzy poważnie. Nikodem Kemicer, 
rady miejski z Dobra Wspólnego, 
stowarzyszenia, które rozdziela kar-
ty na ełckiej scenie politycznej, in-
formację o tym, że w temacie świa-
teł przy dworcu coś się wreszcie 
zaczęło dziać zatytułował: „Blisko, 

bliżej coraz bliżej” (pisownia ory-
ginalna).
— Wczoraj (04.02.2018 r.) została 
wstępnie (na razie w fazie testów) 
uruchomiona sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu ulic Armii Krajo-
wej i Dąbrowskiego — napisał na 
portalu społecznościowym Face–
book Nikodem Kemicer.
 — Mam nadzieję, że to już ostatnia 
prosta. Prawie 3 lata czekania — 
wpierw żeby ktoś zapłacił (główny 
wykonawca), potem, żeby ten, który 
wziął pieniądze — wykonał (pod-
wykonawca). Ot taka nasza Polska 
(pisownia oryginalna)

W komentarzach pod tym postem 
rozgorzała zaciekła dyskusja doty-
cząca oceny tej sytuacji.
— Ja bym bardzo chciał, żeby zna-
lazł się odpowiedzialny z imienia 
i nazwiska za stan dróg oraz wy-
bierania metody przetargu! Dziu-
ra na dziurze, na każdej ulicy, stu-
dzienki pozapadane, wydaje się 
małe miasto, a stan dróg „niemalże 
wszystkich” to koszmar. Ogłaszamy 
przetarg, wygrywa najtańsza ofer-
ta, najgorsze materiały i kiepskiej 
jakości robocizna, rok, dwa i zno-

wu remont. Ile asfaltu jest w asfal-
cie, a ile masy bitumicznej  — pytał 
jeden z internautów.
To, że pozapadane studzienki to 
realny problem, mogą się ostatnio 
przekonać kierowcy poruszający 
się, chociażby ulicą Kościuszki. Po 
ostatnich tam remontach są trzy 
miejsca, w których trzeba zwalniać, 

żeby nie poniszczyć zawieszenia 
w samochodzie. Cieszy jednak, że 
mają być światła koło dworca PKP. 
Może, dzięki nim uda się uniknąć 
jakiejś stłuczki albo wypadku. Cho-
ciaż … 
Testy rozpoczęły się na początku 
miesiąca, który już minął, a światła 
wciąż tylko jedynie migają.

Światło, świeć!
ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL

a.sobolewski@miasto-gazeta.pl

Po lewej stronie wiaduktu ma bo-
wiem powstać przejście pieszo-
-rowerowe.  Mieszkańcy wsi wy-
stosowali w tej sprawie pismo, 
w którym proszą o pomoc ełckie sa-
morządy terytorialne oraz marszał-
ka. Codziennie „pod wiaduktem” 
natężenie ruchu samochodowego, 
pieszego i rowerowego jest wysokie 
(wiadukt dzieli dwie miejscowości 
— Ełk i Siedliska). Odbywa się tam 
wzmożony ruch pieszy — miesz-
kańcy chodzą do pracy, na zakupy, 
nad pobliskie jezioro (plażę), upra-
wiają sporty itd. Ze względu, iż dzi-
siaj przejście dla pieszych pod wia-
duktem to około 30 centymetrów 
chodnika — miejsce to jest bardzo 
niebezpieczne i grozi wypadkami 
komunikacyjnymi — argumentu-
ją w piśmie.

Przewidziany koszt inwestycji 
to kwota ponad 3 mln złotych.
Nie więcej niż 50% kwoty ma doło-
żyć urząd marszałkowski, poprzez 
ministerstwo, drugie 50% mia-
łyby dołożyć ełckie samorządy. 

Dziś już wiadomo, że do inwesty-
cji dorzuci się starostwo powiatowe 
w Ełku w kwocie 300 tys. złotych 
oraz gmina Ełk (1,5 mln złotych). 
Mieszkańcy nie mogą jednak li-
czyć na wsparcie miasta. Okazuje 
się, że miasto Ełk nie będzie na ra-
zie partycypowało w kosztach. 
Mało tego, prośba pisemna urzę-
du marszałkowskiego skierowa-
na do Tomasza Andrukiewicza 
o wkład w bezpieczeństwo miesz-
kańców pozostała bez odpowiedzi. 
Pozostałe samorządy podjęły już na-
wet w tej sprawie stosowne uchwały 
i odpowiedziały pozytywnie na apel 
mieszkańców Siedlisk.

Jak miasto Ełk na komisji w listo-
padzie 2017 roku argumentowało 
swoje „nie”? — Marszałek zadekla-
rował, że złoży wniosek do mini-
sterstwa — mówił podczas komisji 
z-ca prezydenta miasta Artur Ur-
bański. — Natomiast nic nie wie-
my o jakimkolwiek dofinansowaniu 
ze strony marszałka województwa. 
Problemem jest wiadukt i teren już 
poza granicami miasta. Na razie 
nie ma na to pomysłu ani pienię-
dzy, jak to rozwiązać. Z naszej stro-
ny byłby to koszt rzędu 500 tys. zł.
My, natomiast wiemy, że projekt 
na przebudowę wiaduktu powstał 
już w grudniu 2015 roku. Więc 
i projekt, i pomysł był już dawno.
O tym, że województwo deklaruje, 
że znajdzie pieniądze na pokrycie 
50% kosztów, też było wiadomo. 
Spotkanie z samorządowcami od-
było się 15 listopada 2017, gdzie 
wszystkie kwestie były omawiane. 

Dlaczego dwa tygodnie później (27 
listopada) na komisji miejskiej do jej 
członków wychodzi taki komuni-
kat od Urbańskiego — nie wiemy. 
Dowiadujemy się też, że miastu Ełk, 
prawdopodobnie, nie podoba się 
w projekcie to, że przejście pod wia-
duktem, które ma być po lewej 
stronie (od strony miasta), nie jest 
po prawej. Niektórzy nawet twier-
dzą, że projekt przejścia jest bublem 
inżynieryjnym. Sprawdzamy więc  
zasadność wszystkich argumentów 
miejskiego samorządu. Jak się oka-
zuje, przejście będzie po lewej stro-
nie, ponieważ po prawej znajdują 
się groby, prawdopodobnie z cza-
sów wojennych. Poza tym zmiany 
w projekcie wygenerowałyby do-
datkowe koszty.

Czy więc jest to argument ważniej-
szy od bezpieczeństwa mieszkań-
ców?
Dziwi też głos „teren już poza gra-
nicami miasta”, bo jak wiadomo, 
ełczanie w dużej mierze, zwłaszcza 
w sezonie letnim, korzystają z wa-
lorów rekreacyjnych gmin naszego 
powiatu: wylegują się na wiejskich 
plażach, łowią ryby w wiejskich je-
ziorach, ba, nawet miasto korzysta 
podczas swoich imprez sportowych 
z terenów wiejskich. Mieszkańcy 
Siedlisk swoją parafię mają także 
na terenie miejskim.
Z informacji, które do nas docierają, 
wiemy, że inwestycja ta jest uznawa-
na za istotną przez wszystkie lokal-
ne samorządy. Liczymy zatem, iż 
każdy z nich zechce partycypować 
w jej kosztach, mając na uwadze do-

bro swoich mieszkańców – czytamy 
dalej w apelu mieszkańców Sied-
lisk. — Jednak jak pokazują fakty, 
chyba nie każdy chce mieć wkład 
finansowy w poprawę bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności, wszak 
powiat ełcki to miasto Ełk i gmi-
ny — jeden organizm. — Chyba 
nie trzeba tłumaczyć, że utworzenie 
w okolicach wiaduktu przejścia dla 
pieszych, a także ciągu pieszo-ro-
werowego wpłynęłoby pozytywnie 
na poprawę bezpieczeństwa. Prze-
de wszystkim mieszkańcy Siedlisk 
czuliby się o wiele bardziej komfor-
towo, uczęszczając codziennie tą 
drogą — zaznaczył podczas spotka-
nia dotyczącego ustaleń w sprawie 
pomocy mieszkańcom — Marek 
Chojnowski, starosta ełcki.

 (RENATA SZYMASZKO)

Siedliska na razie bez wsparcia miasta?
Pomógł powiat i gmina Ełk

Wiadukt kolejowy na gra-
nicy Ełku i Siedlisk zna nie-
mal każdy ełczanin. Od lat 
mieszkańcy Siedlisk walczy-
li o poprawę bezpieczeństwa 
przejścia pod mostem. Te-
raz, dzięki urzędowi mar-
szałkowskiemu, gminie Ełk 
i starostwu powiatowemu 
ma być w końcu bezpiecznie. 
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 EŁK/POD NAPIĘCIEM

STRAŻ MIEJSKA RECEPTĄ NA CHAOS 
PRZY SZKOŁACH?

 Niepotrzebne nerwy z samego 
rana? Nikt z nas tego nie lubi. 
Niestety, w wielu sytuacjach życia 
codziennego jesteśmy nimi bom-
bardowani. Ciśnienie nam wrasta, 
psioczymy na cały świat wokół, nie 
lubimy tych wszystkich kierowców 
i pieszych, którzy nie reagują tak, jak 
my byśmy chcieli. I nikt tak napraw-
dę nie jest tutaj winny z wyjątkiem 
okoliczności, w jakich zmuszeni je-
steśmy funkcjonować. W naszych 
tekstach o chaosie pod szkołami nie 
wytykaliśmy naszym włodarzom, że 
są to ich zaniedbania, bo nie są. Sy-

tuacje te tworzą się samoistnie i jak 
już niejednokrotnie zwracaliśmy 
uwagę, spowodowane są niedostoso-
waniem istniejącej infrastruktury do 
wciąż rosnącej liczby aut przemiesz-
czających się w ciasnych uliczkach 
pod SP nr 4, 7 albo 3. Czy jednak 
są to sytuacje bez wyjścia? Jeden z  
naszych Czytelników zwrócił nam 
uwagę, że wcale nie.

 —Potrzebne są osoby do zarządza-
nia ruchem kierowców pod najbar-
dziej zatłoczonymi ełckimi szkołami 
– uważa pan Robert, mieszkaniec 
Osiedla Północ II. - Nie muszą to 
być wielogodzinne dyżury, ale krót-
kie pokierowanie ruchem w go-
dzinach największego jego natęże-
nia, czyli około godziny 8., kiedy 
rozpoczynają się lekcje i po godz. 
15., kiedy dużo rodziców odbiera 
swoje dzieci ze szkoły. Kto miałby 
pełnić takie dyżury? Zawracanie tą 
sprawą głowy policjantom wydaje 
się niepotrzebne, jest przecież taka 
instytucja jak Straż Miejska.

Istotnie, strażnicy miejscy zbyt wy-
sokim autorytetem wśród ełczan się 

nie cieszą. Świadczy o tym, cho-
ciażby ich pogardliwe określenie 
jako „krawężniki”. Widoczni są, 
przeważnie wystawiając mandaty 
kierowcom, którzy źle zaparkowa-
li pod największą galerią w Ełku. 
Możliwe, że te określenia są dla 
nich krzywdzące. Czy tych kilka 
godzin dyżurów straży pod ełckimi 
szkołami regulujących ruch i wy-
znaczających miejsca do parkowa-
nia uszczupliłyby zasoby ludzkie 
miejskich strażników czuwających 
na innych odcinkach i dbających 

o przestrzeganie ładu publicznego? 
Wydaje się nam, że nie. Nie jesteśmy 
jednak decydentami, gdyż wprowa-
dzenie tych planów w czyn wymaga 
zgody czynnika decyzyjnego, czyli 
władających ełckim ratuszem, pod 
których pieczą jest również straż 
miejska. Z doświadczenia dzienni-
karskiego wiemy, że takie pisanie 
artykułów może poruszyć pewne 
sprężyny i zacznie się coś dziać, 
jednak dla wzmocnienia przeka-
zu proponujemy rodzicom, żeby 
sami wywarli w tej materii presję na 

rządzących. Zebranie kilkudziesię-
ciu, a nawet kilkuset podpisów w tej 
sprawie wśród zainteresowanych 
osób nie powinno stanowić prob-
lemu. Wtedy takie podpisy, jako 
społeczna petycja, można przeka-
zać na ręce prezydenta Ełku, który 
zawsze podkreśla rolę i znaczenie 
społecznych konsultacji oraz to, że 
obecna władza słucha głosu ełczan 
i stara się robić wszystko, żeby po-
stępować zgodnie ze społecznymi 
postulatami. 
A zatem – do dzieła!

Fala hejtu i agresji ze strony interne-
towych troli rozlała się na naszych ła-
mach „internetowych” po ostatnich 
wydaniach gazety. Szczególne nasile-
nie ataków nastąpiło po art. Fatalna 
wpadka prezydenta Andrukiewicza.

Przypadek? Zbieg okoliczności? Czy padli-
śmy ofiarą domorosłych albo zawodowych 
hakerów ze względu na to, że piszemy kry-
tycznie o działaniach władz miasta? Czy to 
możliwe? Nie skarżymy się i nie biadolimy, 
ale okoliczności temu towarzyszące są co 
najmniej zastanawiające.

Czy można bezkarnie atakować czyjąś stro-
nę internetową? Pytanie retoryczne. Dlatego 
sprawę ataków na nasz serwis skierowaliśmy 
do odpowiednich komórek w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Bowiem 
tłumienie krytyki prasowej jest karalne. Zo-
baczymy, co wykaże śledztwo. Z naszych in-
formacji wynika już, że ataki te były zlecone.

Nasza firma, na której opieramy nasz ser-
wis internetowy, po zbadaniu sprawy od 
strony technicznej, w odpowiedzi na naszą 
interwencję, napisała: Na podstawie analizy 
dzienników dostępowych zaobserwowaliśmy, 
że większość ruchu na stronę to zagraniczne 
serwery dedykowane/VPS oraz adresy wyj-
ściowe z VPN i sieci TOR.
Czym jest TOR? To tzw. ciemny internet, 
który ukrywa IP użytkownika, w wyniku cze-
go ten staje się całkowicie anonimowy. Z tej 
przeglądarki korzystają m.in. hakerzy, prze-
stępcy, pedofile czy handlarze narkotyków.

Czy więc zjawili się przypadkiem, czy może 
są fanami miasto - gazety.pl? Wiemy już, 
że takie usługi kosztują i to całkiem niema-
łe pieniądze. Kto więc za to zapłacił i kto 
zlecił usługę?

W książce „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskie-
go jest taki fragment o podwładnych, któ-
rym nie trzeba nawet wydawać rozkazów. 
Oni prześcigają się w odgadywaniu intencji 
władcy, wyprzedzają je i realizują. Nie ma 
konieczności wydawania poleceń, dwór an-
tycypuje myśli Najjaśniejszego Pana i wpro-
wadza je w czyn. Wszystko po to, żeby był 
zadowolony, a przy tym docenił i nagrodził.
Z socjotechnicznej perspektywy, to każda 

władza potrzebuje czegoś takiego jak „wen-
tyle bezpieczeństwa”, poprzez które ulat-
nia się ciśnienie nagromadzone w systemie. 
W okresie PRL-u rolę takich wentyli speł-
niała młodzieżowa scena muzyki rockowej. 
Chodziło o to, żeby bunt młodych wobec 
systemu mógł się w miarę bezpieczny dla 
władzy sposób rozładować na koncertach 
i w całym drugim obiegu subkulturowym. 
Tymczasem w narracji prowadzonej z pozio-
mu niektórych włodarzy wynika, że w mie-
ście jest, jak śpiewał Muniek Staszczyk: „Jest 
super, jest super, więc o co ci chodzi?”. Nawet 
banalne artykuły dotyczące faktu, iż psy srają 
na chodnikach i trawnikach, ich właściciele 
nie sprzątają, a psie odchody szpecą miasto, 

traktowany jest jako zamach.
Niestety, niektóre lokalne media sprowadzo-
ne zostały w Ełku do roli klakierów władzy.
Czy taka jest rola prasy? Czy nie wystarczą 
laurki i panegiryki wytwarzane w wydziałach 
promocji i poprzez zapewne suto opłacane 
agencje reklamowe? Dlatego ośmielamy się 
otwartym tekstem mówić, iż mamy prawo 
pisać o tym, co uważamy za godne krytyki. 
Jeśli podejmowane są przez jakieś niewi-
dzialne siły działania zmierzające do ode-
brania nam takiego prawa poprzez ataki na 
serwery i zakaz umieszczania reklam, to jest 
to sytuacja bezprecedensowa, która uderza 
w wolność prasy. Jeśli np. „miasto” nie zga-
dza się z tym, co piszemy, to ma możliwość 
wyartykułowania swoich racji, gdyż zgodnie 
z dziennikarskim rzemiosłem, zawsze zwra-
camy się do drugiej strony z prośbą o komen-
tarz i ustosunkowanie się do sprawy, którą 
nagłaśniamy lub opieramy się dowodach, 
nagraniach sesyjnych, dokumentach.
Zbliżają się wybory samorządowe, czyli go-
rący okres dla lokalnych polityków i lokal-
nych mediów. Nie chcemy, żeby był to okres 
bezpardonowej nawalanki z jednej strony, 
z drugiej zaś cukrzenia, lukrowania i zakli-
nania rzeczywistości. Jakkolwiek banalnie to 
zabrzmi, to nam również zależy na tym, żeby 
wykreowany obraz Ełku był perfekcyjny. Nie 
będzie jednak taki, jeśli będziemy udawać, 
że tych przykładowych psich odchodów na 
chodnikach i trawnikach nie ma, bo od ta-
kiego myślenia one wcale nie znikną.
Nas ciągle nurtuje pytanie — komu tak moc-
no przeszkadzamy, czyj wizerunek burzymy?

(REDAKCJA MIASTO-GAZETA.PL)

Hejtu naszego powszedniego...
racz dać im Panie

Wielokrotnie na naszych 
łamach poruszaliśmy temat 
problemów z przemieszcza-
niem się kierowców, ucz-
niów i rodziców pod ełckimi 
szkołami. Sądząc po reak-
cjach Czytelników, temat 
jest ważny i budzi emocje. 
Wciąż szukamy rozwiązania 
komunikacyjnego pata pod 
naszymi placówkami eduka-
cyjnymi.
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Termomodernizacja szkół ponadgimnazjalnych

Zarząd Powiatu Ełckiego podpi-
sał umowę z wykonawcą robót 

budowlanych w ramach projektu 
„Poprawa efektywności energetycz-
nej budynków użyteczności publicz-
nej w powiecie ełckim”. 

Powiat Ełcki pozyskał na ten cel 
3.200.000 złotych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go.Całość inwestycji wyniesie5 243 
078,23 złote.

W ramach projektu w szkołach 
ocieplone będą hale gimnastyczne 
wraz z łącznikami oraz budynki 

szkolne, wymienione zostaną drzwi 
i okna. Zmodernizowana zostanie 
instalacja centralnego ogrzewania 
oraz systemów wentylacji.
Przeprowadzenie wyżej wymienio-
nych prac wpłynie na zminimali-
zowanie strat ciepła w budynkach, 
a tym samym na obniżenie zużycia 
energii niezbędnej do ogrzania po-
mieszczeń w poszczególnych szko-
łach. Zmniejszone zapotrzebowanie 
na ciepło będzie miało pozytywny 
efekt środowiskowy, ponieważ na-
stąpi spadek emisji gazów cieplar-
nianych do atmosfery.

Projekt „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użytecz-
ności publicznej w powiecie ełckim” 
dofinansowany jest w ramach Osi 
Priorytetowej 4 „Efektywność ener-

getyczna”, Działania 4.3 „Kom-
pleksowa modernizacja energetycz-
na budynków”, Poddziałania 4.3.1 
„Efektywność energetyczna w bu-
dynkach publicznych” Regionalne-

go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół
nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz 
Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego 
w Ełku zostanie przeprowadzona do końca 
tegorocznych wakacji.

Zarząd Powiatu Ełckiego odpowie-
dział na uwagi mieszkańców na-
szego powiatu i podjął stanowisko 
dotyczące rozwoju infrastruktury 
kolejowej w naszym regionie.
Zarząd Powiatu Ełckiego podjął 
stanowisko w sprawie uwzględnienia 
potrzeb w zakresie infrastruktury 
kolejowej towarowej i pasażerskiej 
oraz zaopiniowania informacji do-
tyczących projektu pt.: „Prace na 
linii E 75 na odcinku Białystok-Su-
wałki-Trakiszki (Granica Państwa), 
Etap II odcinek Ełk-Trakiszki (Gra-
nica Państwa)”. 

Stanowisko zostało podjęte ze 
względu na wykluczenie komuni-
kacyjne północno-wschodniej część 
województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz północnej województwa 
podlaskiego, które należą do najbar-
dziej zaniedbanej infrastrukturalnie 
części Polski.
Rozwój społeczno-gospodarczy re-
gionu uzależniony jest od połączeń 
drogowych i kolejowych, dlatego 
samorząd powiatu ełckiego poparł 
budowę linii kolejowej E 75 (Rail 
Baltica) w opracowywanym prze-
biegu. Jednocześnie postuluje się 
potrzebę rozpoczęcia prac koncep-
cyjnych, planistycznych, studyjnych 
nad modernizacją linii kolejowej nr 
41 na odcinku Ełk- Olecko - Gołdap.

Realizacja powyższej modernizacji 
przyczyni się do włączenia komuni-
kacyjnego i zmniejszenia przepa-
ści w dostępie do Polski północno-
-wschodniej. Zdecydowanie wpłynie 
na rozwój gospodarczy regionu, 
a w przyszłości może stać się przy-
czyną rozwoju współpracy transgra-
nicznej Unii Europejskiej z Rosją.

Wspieramy rozwój
komunikacyjny regionu

Nagroda „Ełcki Bocian” 2018

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2018. 
Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edu-

kacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; 
rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa oby-

watelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne 
(przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie 

zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Eł-
ckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organiza-
cje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, 
pok. 127 (parter), w terminie do 30 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” do-
stępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informa-
cji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (II piętro, pok. 393, tel. 87/621 83 36).

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 
składam wszystkim Paniom,

a w szczególności mieszkankom powiatu ełckiego,
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,

 spełnienia marzeń,
 a także wielu chwil wypełnionych radością. 

Życzę również, aby każdy kolejny dzień 
przynosił same pomyślności,

a uśmiech gościł zawsze na Waszych twarzach.   

Starosta Ełcki 
Marek Chojnowski 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1. imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata in-
dywidualnego lub nazwę i dane adresowe osoby prawnej bę-

dącej kandydatem do nagrody,
2. zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć 

znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody,
3. opis osiągnięć, za które ma być uhonorowany kandydat,

4. dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem
o prawdziwości podanych informacji i danych,

5. zdjęcie w formie elektronicznej,
6. inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć zna-

czenie przy ocenie kandydata.

Starosta Ełcki  Marek Chojnowski
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MIASTO EŁK: ROZMAITOŚCI

Były podziękowania, brawa i na-
grody — tak w skrócie można 
podsumować działania programu 
Działaj Lokalnie 2017. Ale Dzia-
łaj Lokalnie to przede wszystkim 
ludzie, którym ogromnie zależy 
na tym, aby zmieniać swoje oto-
czenie na lepsze. To ludzie, o któ-
rych mało się pisze i mało mówi. 
To obywatele naszej lokalnej oj-
czyzny, którzy swoją ciężką pra-
cą, kreatywnością i pasją zarażają 
innych do działania na szczeb-
lu nie tylko obywatelskim. To lu-
dzie, którym się po prostu chce, 
bo zmiany, których dokonują, po-
chodzą właśnie od nich.
Celem programu „Działaj Lokal-
nie” jest wspieranie lokalnych spo-
łeczności – organizacji pozarzą-
dowych lub nieformalnych grup 
mieszkańców, którzy razem chcą 
działać na rzecz wspólnego do-
bra oraz zmieniać na lepsze swoje 
otoczenie. Cel ten realizujemy po-
przez organizowanie konkursów 
grantowych, w których wspierane 
są projekty inicjujące współpracę 
mieszkańców małych miejscowo-
ści.
Jednym z elementów programu 
„Działaj Lokalnie” jest konkurs 
„Opowiedz…”, którego celem 
jest zachęcenie grantobiorców 
„Działaj Lokalnie” do poszukiwa-
nia atrakcyjnych sposobów opi-
sywania własnych działań i pro-
mowania inicjatyw wspieranych 
w ramach Programu Działaj Lo-
kalnie X za 2017 r. Konkurs słu-
ży wyłonieniu, nagrodzeniu i pro-
mowaniu najlepszych przykładów 
twórczego pokazywania projek-
tów.
20 lutego 2018 podsumowa-
no konkurs Działaj Lokalnie or-
ganizowany przez Ełckie Stowa-
rzyszenie Aktywnych STOPA po 
raz ósmy. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zofii Nasierowskiej 
w Ełku grono Działających Lo-
kalnie oraz Przyjaciół Działaj Lo-
kalnie, którzy wspierają program 
od lat, spotkało się, aby podsumo-
wać program oraz wręczyć na-
grody i wyróżnienia w konkursie 
„Opowiedz…”.

Film pt. „Brzydkie Kuglątko”1 
przygotowany przez Funda-
cję Human Lex wygrał konkurs 
„Opowiedz…”! Wyróżnienia 
otrzymały dwie prace: „Wieś hi-
storii i opowieści”2 Stowarzysze-
nia Wronki oraz „Wokół Świąt 
Bożego Narodzenia”3 Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kalinowie.
W naszym powiecie program 
„Działaj Lokalnie” działa pręż-
nie już od 8 lat, ciesząc się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, 
i co najważniejsze – przynosząc 
wspaniałe efekty w postaci cieka-
wych projektów, realizowanych 
przez kreatywnych i ambitnych 
ludzi. W 2017 roku zrealizowa-
no 15 projektów w 6 gminach po-
wiatu ełckiego i gminy Świętajno, 
suma dotacji wyniosła 57.000 zł 
— mówi Iwona Olkowicz.

Krótkie historie

Mazurskie Krajobrazy Kultu-
ry „W chacie naszej babuni”

Czy wyobrażacie sobie życie bez 
telefonu? Nie? A bez prądu – bez 
lodówki, pralki, kuchenki? Po-
wiało grozą… Ale przecież na-
sze prababcie świetnie dawały so-
bie radę bez tych sprzętów. Jak? 
O tym właśnie opowiada projekt 
„W chacie naszej babuni”.

Jesienią tego roku twórczynie lu-
dowe z Nowej Wsi Ełckiej i Stra-
dun, wraz z etnografem Teresą 
Romanowską odwiedziły szkoły 
w gminie i mieście Ełk. Miały do 
przekazania niezwykłą wiedzę.
Spotkania rozpoczynała pani et-
nograf, która opowiadała o tym, 
jakich narzędzi i przedmiotów 
ludzie używali dawniej, dlaczego 
to robili, oraz jakie były zwycza-
je związane z pracą, oraz z pielęg-
nacją niemowląt.
Spotkania opracowano wg autor-
skiego scenariusza twórczyń ludo-
wych z Nowej Wsi Ełckiej i Stra-
dun „Jak to dawniej bywało”. 
Projekt „W chacie naszej babu-
ni” zainicjowali seniorzy, którzy 
chcieli poprzez wspólne działania 
zrobić coś pożytecznego dla lokal-
nej społeczności. Ma on na celu 
przekazanie przez starsze pokole-
nie historii naszego regionu, sza-
cunku do tradycji oraz poczucia 
tożsamości kulturowej młodego 
pokolenia.

Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Rożyńskiej – „Mali wiejscy 
ratownicy”

Wszyscy wiemy, jak ważna jest 
umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Cza-
sami minuty decydują o ludzkim 
życiu. O tym, jak ważna jest edu-
kacja w tym zakresie, doskona-
le wiedzą mieszkańcy Rożyńska 

Wielkiego w gminie Prostki. Dla-
tego powstał projekt „Mali wiejscy 
ratownicy”.

Projekt polegał na organizacji cy-
klu warsztatów z zakresu z pierw-
szej pomocy dla dzieci. Zajęcia 
prowadzone były w taki sposób, 
aby uświadomić dzieciom, jak 
ważne jest odpowiednie zacho-
wanie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia. Organizatorzy 
zadbali, żeby warsztaty dla dzie-
ci były ciekawe i dostarczyły ma-
łym uczestnikom mnóstwo rado-
ści. Podczas zabaw, gier, a także 
spotkań z ratownikami, strażaka-
mi i policjantami, dzieci zdoby-
wały podstawową wiedzę z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy. 
Uczestnicy mieli również moż-
liwość wykorzystania nabytych 
umiejętności w praktyce, dyżuru-
jąc podczas lokalnych imprez ple-
nerowych.

Równolegle, od wielu miesię-
cy mieszkańcy zbierali środki na 
zakup i instalację defibrylato-
ra AED. W sierpniu 2017 udało 
się pozyskać 12.000 zł na zakup 
upragnionego urządzenia. W ra-
mach projektu zorganizowano 
naukę jego używania. Posiadanie 
takiego sprzętu na wsi jest rzad-
kością – relacja z jego instalacji 
znalazła się nawet w Teleekspre-
sie.

Stowarzyszenie Wronki – 
„Wieś historii i opowieści”

Mieszkańcy Wronek w gminie 
Świętajno postanowili zadbać 
o tożsamość lokalną i ocalenie od 
zapomnienia miejscowych legend, 
opowiastek i ważnych miejsc. Hi-
storie przekazywane z pokolenia 
na pokolenie mają wielką war-
tość. Pamięć ludzka bywa jednak 
zawodna, dlatego warto zadbać 

o lokalne dziedzictwo, tak by mo-
gły korzystać z niego kolejne po-
kolenia mieszkańców. Tak naro-
dził się pomysł na projekt „Wieś 
historii i opowieści”. Mieszkańcy 
wsi zebrali i spisali lokalne legen-
dy i opowieści, dbając, by to za-
danie było nie pracą, a wspólną 
zabawą i okazją do integracji. Od-
bywało się to podczas wspólnych 
wycieczek rowerowych i spotkań 
na imprezach plenerowych. Na-
stępnie w każdym miejscu, które-
go dotyczy legenda, umieszczo-
no tabliczki z kodami QR. Teraz 
każdy, spacerując po Wronkach, 
po zeskanowaniu kodu z tabliczki 
do swojego telefonu może poznać 
historię związaną z miejscem, 
w którym się znajduje.

Inicjatywa Działaj Lokalnie 
Miłuszanki – „Tanecznym 
krokiem przez Miłusze”

Mieszkańcy Miłusz od lat inte-
grują się przez wspólną pracę 
i zabawę. W tym roku postawili 
na taniec. Dzięki dotacji z „Dzia-
łaj Lokalnie” udało się wyremon-
tować wiejską świetlicę – miejsce 
spotkań i integracji młodszych 
i starszych mieszkańców wsi. 
Stworzone zostało przyjazne miej-
sce do spędzania wolnego czasu, 
z pięknie wycyklinowaną podło-
gą i pomalowanymi ścianami. By 
wspólnie cieszyć się efektami swo-
jej ciężkiej pracy, mieszkańcy zor-
ganizowali w świetlicy lekcje tan-
ga, w których uczestniczyli dorośli 
i dzieci. Wspólny taniec, tak jak 
i wspólna ciężka praca, doskonale 
sprawdził się jako sposób na inte-
grację i pielęgnowanie sąsiedzkich 
relacji.

Inicjatywa Działaj Lokalnie 
„Odważni razem” – „Tworze-
nie wspólnej historii”.

Jeśli twoja okolica nie ma włas-
nych legend ani zajmującej histo-
rii – stwórz ją! Z takiego założenia 
wyszli inicjatorzy projektu, który 
odbywał się w Chełchach w gmi-
nie Świętajno.
W ramach działań projektowych 
zorganizowano warsztaty tworze-
nia legend, których rezultatem jest 
pięć ciekawych historii dotyczą-
cych wioski. W ten sposób każ-
dy mógł mieć udział w tworzeniu 
wspólnej historii Chełch. Opowie-
ści te spisano i wydano w formie 
broszury.

Mieszkańcy wymyślili też herb 
wsi, która w ten sposób awan-
sowała do rangi księstwa. Herb 
można zobaczyć w postaci żywe-
go klombu w centralnym punkcie 
wsi.

W ciągu 8 lat trwania programu 
w powiecie ełckim zrealizowa-
no 119 inicjatyw. Ełckie Stowa-
rzyszenie Aktywnych „STOPA” 
przekazało w grantach 476.400 
zł. W 2018 roku również będzie 
organizowany konkurs Działaj 
Lokalnie – wszystkich chętnych 
do udziału zapraszamy do śledze-
nia strony www.stopa.org.pl, gdzie 
będą zamieszczane informacje na 
temat konkursu – zaprasza Paweł 
Wilk, członek zarządu.
„Działaj Lokalnie” to ogólnopol-
ski program Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, realizo-
wany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i sieć Ośrod-
ków Działaj Lokalnie. Jednym 
z nich jest Ełckie Stowarzyszenie 
Aktywnych STOPA. W powiecie 
ełckim i gminie Świętajno w 2017 
roku program wsparli: Powiat Eł-
cki, Gmina Prostki, Gmina Kali-
nowo, Gmina Ełk, Gmina Stare 
Juchy oraz firma Alu-Mix z Ole-
cka.

Wielcy ludzie, o których mało się
 pisze i mało mówi - Działaj Lokalnie
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Zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo uruchomionej działalności

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo wybudowanych nieruchomości

Augustów - miejsce na Twoją inwestycję
Strefa Aktywności Gospodarczej

Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie / ul. 3 Maja 60/ 16-300 Augustów/ Centrum Obsługi Inwestora
  tel.  +48 87 643 28 83, +48 532 364 016/ e-mail: promocja@urzad.augustow.pl 

SSSE oferuje najwyższy w Polsce poziom pomocy publicznej:

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku poniesienia kosztów
 nowej inwestycji, licząc od wartości zainwestowanego kapitału: 

70 % dla małych przedsiębiorstw
  60 % dla średnich przedsiębiorstw

50 % dla dużych przedsiębiorstw 

Ponad 17 ha gruntów pod inwestycje w znakomitej lokalizacji, w tym 13,3 ha 
włączonych do Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej

Zwolnienia podatkowe oferowane zgodnie z prawem lokalnym
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POWIAT EŁCKI: GOSPODARKA

Ełczanie nie chcą płatnych
parkingów w centrum miasta

Problem braku miejsc postojowych w Ełku 
to zmora kierowców naszego miasta i nie 
tylko. To, że nie ma miejsc do parkowania, 
wie, co drugi przeciętny ełczanin. O ile, na 
osiedlach mieszkańcy siako tako sobie ra-
dzą, to w centrum problem jest wręcz nie 
do przeskoczenia. Nasi internauci wskazy-
wali w komentarzach, jak miasto powinno 
rozwiązać ten problem.

Jolanta Dorf — Pewnie, gdyby pod galerią 
było niepłatne to i wokół nie parkowaliby, 
gdzie popadnie i niejeden by tam postawił 
i chodził po mieście na piechotę. Polak tak 
ma, że za parking nie lubi płacić. Dodam, 
że jeśli w centrum miasta będą płatne par-
kingi, to następnym etapem ze strony mia-
sta będzie obstawienie zakazami wszystkich 
podwórek pod blokami lub wydawanie kart 
parkingowych dla mieszkańców zamieszka-
łych w tych blokach. Będą ludzie pchać się 
w każdą dziurę i podwórko. Obecnie zaś 
z tego, co wiem, parkingi w centrum zasta-
wione są przez stojące cały dzień samocho-
dy wszystkich pracujących w tych okolicach, 
a nie klientów, więc może wyniknąć dziwna 
sytuacja po wprowadzeniu opłat.

Magdalena Czajkowska — Gdyby par-
kingi w centrum były płatne to chociaż by-
łaby większa rotacja samochodów i każdy 
w końcu znalazłby to miejsce. W Gdańsku 
jest tak, że za pierwszą godzinę nie wykosz-
tujesz się za bardzo, ale im dłużej stoisz tym, 
paradoksalnie, mniej się to opłaca. I dobrze, 
bo nie parkują tam pracownicy sklepów na 
cały dzień i nie zajmują miejsca pod samym 
lokalem, bo nie wiem, czy parking by im się 
zwrócił w dniówce. A pod Bramą Mazur 
parking całodniowy za 2 zł — to śmiech na 
sali, że ludzie parkują, gdzie popadnie i pła-
cą mandaty za nieprawidłowe parkowanie, 
zamiast te 2 zł poświęcić. Jak zrobią płatne 
parkingi w centrum, to pewnie nawet godzi-
na będzie kosztowała więcej. W końcu, za 
coś trzeba namalować linie, zakupić i utrzy-
mać parkometry no i zaraz jacyś pracownicy 
do tego utrzymywania będą potrzebni i ich 

wypłaty też ktoś musiałby opłacić.

Emilia Szmi — Może, zamiast wprowa-
dzać opłaty, należy coś dać kierowcom, tak 
by opłacało się zostawić samochód pod do-
mem? Być może gdyby osoby z dowodem 
rejestracyjnym miały bezpłatne przejazdy 
MZK, zrezygnowałyby z przemieszczania 
się samochodem na co dzień? Na pewno nie 
przekonałoby to większości, ale może zwol-
niłoby część miejsc parkingowych?

Adam Sztachelski — Jestem za to za wpro-
wadzeniem płatnej strefy parkowania pod 
i za urzędem miasta. Np. do 1 godz. bezpłat-
nie każda następna płatna. Dlaczego? A to 
dlatego, że obecnie parkingi przed i za urzę-
dem służą tylko pracownikom urzędu, a pe-
tenci muszą polować na miejsce parkingowe.

Grzegorz Markoń — Do płatnych par-
kingów trzeba dorzucić większą dostępność 
komunikacji miejskiej, może nawet bezpłat-
ne przejazdy.

Rafał Porowski — Super spychanie prob-
lemu na parkingi osiedlowe w centrum mia-
sta, jakby i tak nie były już zapchane w dzień 
przez osoby niemieszkające na nich. Nakła-
danie kolejnej daniny/obowiązku nie roz-
wiąże problemu, a stworzy kilka kolejnych, 
nowych. Idiotyczne jest przepychanie pomy-

słów do ledwo 60 tys. miasta, które czerpie 
zyski z turystyki, a tym samym, by „gnoiło” 
mieszkańców. Co więcej, miasto by musia-
ło stworzyć nowe miejsca pracy dla służb, 
„chodzących i sprawdzających” po parkin-
gach czy ktoś przypadkiem nie zakupił bi-
leciku, a to generuje kolejne koszta. Poza 
tym ten, kto mieszka lub mieszkał w więk-
szym mieście, wie, że płatne strefy parkowa-
nia to problem, głównie dla portfela w skali 
miesiąca.

Katarzyna Kocent — Zielinska —  Wy-
niki ankiety dobitnie świadczą, jakie mamy 
społeczeństwo, roszczeniowe i samolubne, 
chcemy, aby miasto się rozwijało, żeby przy-
jeżdżali turyści, ale niech parkują w Ora-
czach ...

Radni miejscy

Ireneusz Dzienisiewicz — Wprowadze-
nie płatnych stref parkowania spowoduje, że 
centrum miasta jeszcze bardziej opustoszeje 
— to zabójstwo dla lokalnych handlowców. 
I tak, powoli robi się to martwy punkt na-
szego miasta. Nie obciążajmy ludzi następ-
ną daniną. Starajmy się ułatwić im życie 
poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań 
takich jak np. bezpłatna komunikacja.

Krzysztof Wiloch — Zanim poważnie 

podejdzie się do strefy płatnego parkowa-
nia, należy: wprowadzić bezpłatne prze-
jazdy MZK dla dzieci i młodzieży szkolnej 
(!), określić dokładnie miejsca płatnego par-
kowania z systemem parkometrów (oczy-
wiście tereny należące wyłącznie do zaso-
bów gminnych), ustalić sposób zwolnień 
z opłat dotyczący mieszkańców strefy, prze-
widzieć i zaproponować wspólnotom miesz-
kaniowym sposób zabezpieczenia terenów 
wspólnotowych (podwórka) przed „dzikim” 
parkowaniem, przeprowadzić szereg de-
bat publicznych nad projektem rozwiązań 
szczegółowych.

Robert Klimowicz — Obecnie w dużych 
miastach europejskich robi się wszystko, 
co możliwe, aby wyprowadzić ruch samo-
chodowy z centrum. Likwiduje się parkin-
gi, zwęża ulice, uprzywilejowuje pieszych, 
wprowadza zakazy, czy właśnie wprowa-
dza miejsca płatnego parkowania. Prędzej 
czy później i w Ełku „pójdziemy” tą drogą.
 Jednak zanim to nastąpi, musimy rozwiązać 
kilka innych problemów, m.in. „niechlujne-
go”, „dzikiego” parkowania samochodów na 
podwórkach, trawnikach i terenach wspól-
not mieszkaniowych. Problemem jest też 
brak połączenia sieciowego ścieżek rowero-
wych w naszym mieście, a to już mogłoby 
częściowo rozwiązać problem w ciepłych 
miesiącach roku.

Takie stwierdze-
nie możemy wysnuć 
na podstawie ankie-
ty, którą przeprowa-
dziliśmy na naszym 
portalu społecznoś-
ciowym. W ankie-
cie wzięło udział 440 
osób. 77% mieszkań-
ców opowiedziało się 
przeciwko wprowa-
dzeniu opłaty par-
kingowej w centrum 
miasta.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl
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Po sukces lub na dno. Upada zbiorowa 
odpowiedzialność mandatowa radnych

To krok w kierunku przejrzysto-
ści funkcjonowania samorządu, 
a w szczególności pracy radnych 
miejskich. Brak do tej pory nieudo-
kumentowanego systemu głosowa-
nia (kto i jak głosował) nie pozwalał 
na podejmowanie przemyślanych 
decyzji w kwestii istotnej  dla wy-
borcy. 
Do tej pory podawane były wyni-
ki zbiorcze, czyli tylu było za, tylu 
przeciw.
Próżno było więc szukać na stro-
nach urzędu miejskiego wyników 
głosowań, szczególnie pod kątem 
wybranego radnego.
Tę sytuację zmieniło Stowarzyszenie 
Adelfi w ramach MamPrawoWie-
dziec.pl. To wolontariuszki ze sto-
warzyszenia skrupulatnie, w miarę 
możliwości, spisywały wyniki głoso-
wań, po to, aby mieszkaniec Ełku, 
mógł racjonalnie podjąć decyzję 
w sprawie swojego wyboru.
Teraz ma być inaczej. Na samorzą-
dy nałożono obowiązek rzetelnego 
i jawnego informowania w sprawie 
sprawowania mandatu. Taka infor-
macja cieszy. Ci radni, którzy za-
biegali o to od wielu lat, dziś mogą 
odetchnąć z ulgą.

Radny Dzienisiewicz wprowa-
dzenie zmian jeszcze przed nową 
kadencję podsumował krótko — 
wreszcie. Po kilku latach starań 
i wniosków (także i moich), każde 

głosowanie w radzie miasta będzie 
imienne. Dobry krok w kierunku 
100% jawności. Gratulacje dla Ada-
ma Dobkowskiego — który był parę 
lat temu, pierwszym wnioskodawcą 
tego pomysłu.

Reakcja na informację o wprowa-
dzeniu imiennego głosowania nie 
wywołała wśród mieszkańców jed-
nak takiego entuzjazmu, a raczej 
bulwersację, że dzieje się to dopiero 
teraz. Że coś, co powinno być nor-
malnością, w Ełku staje się jakimś 
ewenementem.

— Super, też się cieszę. Mam na-
dzieję, że nie będzie to czepialstwo, 
jak poproszę, by ktoś mi wytłuma-
czył, dlaczego to jest sukces na miarę 
gratulacji? Co było powodem, że 
trzeba się było starać o wprowadze-
nie „kartki, na której podpisuję się 
pod swoją decyzją, jest sukcesem”. 
Po prostu nie rozumiem tego — 
mówi Karol Paszkowski.

— To kpina z mieszkańców oraz 
z wizerunku miasta, który próbu-
je się budować — ocenia „sukces” 
Hubert Górski. — Bo jeżeli mówi 
się, że miasto idzie w kierunku cy-
fryzacji, to jawność głosowań po-
winna opierać się o odpowiednie 
systemy elektroniczne. 
Czy ciężko jest wydać 10, czy 15 tys. 
na system audiowizualny i automa-
tycznego liczenia głosów? Produko-
wanie dodatkowej makulatury i na-
kładanie dodatkowych obowiązków 
pracownicy czy pracownikowi, nie 
jest ani zwiększeniem efektywności 

pracy urzędników, ani ekologią, 
a już na pewno nowoczesnością 
i cyfryzacją urzędu. Kiedy parę lat 
temu pytałem kilku radnych — dla-
czego nie chcą podjąć się tego, aby 
głosowania były jawne, to radni 
z Dobra Wspólnego, mówili, że nie 
mogą ujawnić swoich preferencji, 
jak głosują, bo to jest niezgodne 
z ich „sumieniem”. To teraz pytam 
— będzie to zgodne z ich „sumie-
niem”? Jeżeli w naszym mieście 
uchwały mają być wprowadzane 
poprzez ustawę centralną, to trzeba 
się zastanowić jaki wizerunek mia-
sta oni budują. Bo jeżeli wszędzie 
ogłaszają, że wprowadzają e-usługi 
itp. i udogodnienia dla niepełno-
sprawnych poprzez sprowadzenie 
kancelarii ogólnej do piwnicy, no to 
brawo. Jest to ignorowanie miesz-
kańców i uwłaczanie ich godności.

Mati Son (Facebook) — W końcu 
zobaczę czy warto było oddać głos 
na kandydata i czy warto mu dać 
szansę w następnych wyborach.

— Jestem pełen uznania w sprawie 
przypisania sobie sukcesu i popu-
larności, bo wychodzi na to, że to 
dzięki DW zostało wprowadzo-
ne — mówi Dariusz Dracewicz. 
Mimo wszystko cieszę się z tego 
bardzo. Chociaż jeszcze 1,5 roku 
temu wszyscy z DW „jak jeden 
mąż” byli temu przeciwni — mówi 
radny miejski. 

Jednak nie tylko kwestia jawnego 
głosowania została zauważona. 
Podniesiono też formę przekazu 

i kwestię inicjatora tej zmiany. Nie 
od dziś wiadomo, że miejscy radni 
z DW byli przeciwko wszelkim try-
bom transparentności. Wielokrot-
nie powracał jak bumerang temat 
imiennego głosowania, a nagrywa-
nie sesji przez Adelfii spotkało się 
nawet z lekkim oburzeniem.

Dziwi też sytuacja, że praktycz-
nie za ścianą urzędu (w starostwie 
powiatowym) głosowanie imien-
ne trwa od lat. Mało tego, sesje 
powiatowe są nagrywane audio 
i udostępniane (na życzenie) jako 
dopełnienie protokołu. I tam też 
przecież są w radzie radni tego sa-
mego stowarzyszenia. Trudno jest 
więc zrozumieć taką niechęć w mie-
ście i czekanie na klarowną sytua-
cję tyle lat.
No, chyba że w założeniu, nie wszy-
scy mają wszystko wiedzieć, a może 
ktoś za kogoś się wstydzi, a może 
chodzi o to, że brak chętnego do 
wzięcia odpowiedzialności za swoje 
decyzje. Zawsze to lepiej grupowo 
iść po sukces lub na dno. Ot, taka 
zbiorowa odpowiedzialność man-
datowa.

Skąd ten pomysł 
się wziął?
— Z takim pytaniem rozpoczął swo-
ją mowę w tej kwestii Przewodniczą-
cy Rady Dariusz Wasilewski i jed-
nocześnie sam sobie odpowiedział, 
że jest to wniosek Klubu Radnych 
Dobro Wspólne. 
Daje do myślenia też fakt, że prze-
wodniczący, także członek DW, 
mówiąc, że jest to wniosek jego 

ugrupowania, powołuje się nie na 
tę nowelę. — To obowiązek, któ-
ry na nas nakłada zmienione pra-
wo wyborcze — mówi Wasilewski, 
i wymienia nie tę ustawę. Ustawa 
o samorządzie gminnym a zmia-
na ordynacji wyborczej to dwie 
różne ustawy.

Intryguje też fakt, że DW, które 
z uporem maniaka było przeciw-
ne imiennemu głosowaniu, dziś 
decyzję ogłasza z uśmiechem na 
twarzy, i przedstawia ją jako swoją 
inicjatywę, o którą przecież, co jest 
powszechnie znane, inni walczyli od 
lat. Może to próba przelania nakazu 
ustawowego w sukces… swój suk-
ces? Tylko nie wiadomo, dlaczego 
z uśmiechem, bo wyszłoby na to, 
że jakoby sami walczyli o to od lat 
i wreszcie pokonali smoka, którego 
nie było.
 Jasne jest, że gdyby była dobra wola 
radnych wcześniej (przede wszyst-
kim większości), to Stowarzyszenie 
Adelfi nie wzięłoby się za nagrywa-
nie video sesji. Teraz wypadałoby 
jakoś wyjść z tego impasu. Obli-
gatoryjnie, wymusi to nowelizacja 
ustawy o samorządzie gminnym. 
Ale zanim ustawa, to dobrze jest 
to zrobić na kilka miesięcy przed 
i zawsze można powiedzieć... no, 
ale u nas już to od dawna działa?
Rada miasta rozważa też wpro-
wadzenie tzw. e-esji jeszcze przez 
obowiązującym wymogiem. To 
elektroniczny system głosowań i ob-
sługi pracy radnych. Takie e-sesje 
działają już w wielu miastach np. 
w Augustowie.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL

redakcja@miasto-gazeta.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w ustawie 
o samorządzie gminnym

☑ Wydłużenie kadencji z czterech do pięciu 
lat
☑ Obowiązek transmisji sesji rad. Sesje mają 
być transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a na-
grania udostępniane na stronach interneto-
wych
☑ Obowiązek rejestrowania i upublicznienia 
wyników głosowań, które muszą być imien-
nie. Wyniki głosowań muszą być niezwłocz-
nie upublicznione

☑ Obowiązek powołania nowej komisji skarg, 
wniosków i petycji, która ma rozpatrywać 
skargi na działania organów wykonawczych 
i samorządowych jednostek organizacyjnych
☑ Obowiązek wprowadzenia do porządku 
obrad projektu uchwały zgłoszonej przez 
przewodniczącego klubu radnych pod wa-
runkiem, że projekt będzie złożony co naj-
mniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W tym 
trybie będzie można zgłosić tylko jeden pro-
jekt uchwały na każdą sesję
☑ Przewodniczący rady „kierownikiem” biu-
ra rady.
☑ Zwiększona kompetencja kontrolna radnych 

Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji 
i materiałów oraz prawo wstępu do pomiesz-
czeń instytucji samorządowych, jednostek bu-
dżetowych, w tym spółek handlowych z udzia-
łem samorządowych osób prawnych- teraz nie 
posiadają takich uprawnień
☑ Bez wójta w zarządzie. Ustawa rozszerzyła 
o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być 
członkami władz zarządzających lub kontrol-
nych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spó-
łek handlowych z udziałem gminnych osób 
prawnych, lub przedsiębiorców, w których 
uczestniczą takie osoby
☑ Obowiązkowa debata o stanie samorządu do 

31 maja każdego roku: przedstawienie raportu 
o sytuacji danej jednostki samorządowej. Ra-
port ten rozpatrywany ma być podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała w spra-
wie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
organowi wykonawczemu
☑ Inicjatywa uchwałodawcza. Przyznanie 
mieszkańcom prawa inicjatywy uchwało-
dawczej: grupa mieszkańców występująca 
z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 000 
mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gmi-
nie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 
200, a w gminach większych – co najmniej 
300 osób

Na sesji obowiązywała dobrowolność co do karty głosowania, 
którą jeden z radnych potraktował dość dosłownie ;-). Foto dm.elk.pl

Na ostatniej sesji rady miejskiej wypróbowano po raz pierwszy imienną kartę do głosowania. Jest to przyczynek do 
zmian, zawartych w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 31 stycznia tego roku, a ma 
obowiązywać od przyszłej kadencji.
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 MIASTO EŁK: GOSPODARKA LOKALNA

Miasto Ełk może być przykładem 
dla innych miejscowości w sferze 
mieszkaniowej. Bardzo duża ofer-
ta deweloperska doprowadziła do 
tego, że możemy kupić mieszkanie 
taniej niż w Giżycku czy Augusto-
wie. Tę sytuację na rynku lokalnym 
wymusiła konkurencja. Nawet pre-
zydent Ełku, często podkreśla waż-
ną rolę deweloperów w mieście. 
To dzięki ich atrakcyjnej ofercie, 
osiedlają się u nas grajewianie czy 
mieszkańcy Olecka. Jednak, jak 
wynika z rozmowy z dewelopera-
mi, ta sytuacja może się zmienić. 
Jest to efekt podniesienia wskaźnika 
parkingowego z 1,5 na 2. Oznacza 
to, że nasi budowniczy, będą mu-
sieli wybudować więcej parkingów 
na swoich działkach, które potem 
będą własnością wspólnot miesz-
kaniowych. Pomysłodawcą pod-
wyższenia współczynnika był Ni-
kodem Kemicer (Dobro Wspólne), 
który zaproponował podniesienie 

wskaźnika. Zapewne, intencją rad-
nego, było rozwiązanie problemu 
z parkowaniem w naszym mieście. 
Tylko zdaje się, że radny nie do 
końca zdaje sobie sprawę, że w dal-
szym ciągu (nawet po podniesieniu 
wskaźnika) będą to miejsca prywat-
ne, czyli płatne. Zweryfikowaliśmy, 
czy przedsiębiorcy pozbywają się 
miejsc parkingowych na pniu. I jak 
się okazało, szybciej sprzedają się 
mieszkania niż parkingi. Dewelo-
perzy, znając sytuację, wystosowali 
list do radnych, w którym bronią 
dotychczasowej sytuacji.
[...] Miejsca parkingowe przezna-
czone dla lokali mieszkalnych na 
terenach deweloperskich są sprze-
dawane właścicielom lokali. Nasze 
doświadczenie dowodzi, że spośród 
wybudowanych zgodnie ze wskaź-
nikami planów zagospodarowania 
miejsc postojowych sprzedajemy 
średnio 75% do 85% miejsc po-
stojowych. Jeszcze obecnie, przy 
wcześniej wzniesionych budynkach, 
są miejsca parkingowe do naby-
cia przez potrzebujących i nie mu-
szą oni być właścicielami mieszkań 
w tym budynku. Tak więc miejsc 
postojowych w istniejących wspól-
notach mieszkaniowych nie braku-
je. Wynika z tego, że stan obecny 
w tym zakresie nie może uzasad-
niać podnoszenia wskaźnika ilości 
miejsc postojowych, gdyż byłoby 
to zwykłą niegospodarnością. Nie-
zagospodarowane parkingi przy 

znacznej ich ilości nie pozostaną 
własnością deweloperów na długie 
lata, lecz ich koszt zostanie przenie-
siony na kupujących i wpłynie na 
ceny lokali mieszkalnych. Będzie 
to prawdopodobnie jedyny skutek 
takiej decyzji. Podkreślić należy, że 
miejsca parkingowe opłacane przez 
nabywców lokali mieszkalnych przy 
ich wykupie, nie będą posiadały 
statusu miejsc ogólnie dostępnych, 
lecz rozporządzanych wyłącznie 
przez ich właścicieli. Miejsca par-
kingowe ogólnodostępne powinny 
być przewidziane i wybudowane 
w przestrzeni publicznej jako ele-
ment infrastruktury komunikacyj-
nej, z finansowaniem ze środków 
budżetu miasta. Miejsca parkin-
gowe wybudowane na terenie de-
weloperów stanowią własność pry-
watną, a więc nie ogólnie dostępną. 
Nasze doświadczenie jednoznacz-
nie wykazuje, że wskaźnik 1,5 miej-
sca parkingowego na jeden lokal 
mieszkalny jest nie tylko wystar-
czający, ale znacznie przewyższa-
jący potrzeby parkingowe nabyw-
ców mieszkań. 
Za zawyżony wskaźnik parkingowy 
zapłacą mieszkańcy Ełku kupują-
cy nowe mieszkania i zapewne nie 
będą z tego powodu wdzięczni dla 
Rady Miasta [...] — piszą w liście, 
który przedstawili radzie miasta 
jeszcze w 2017 roku.
Podczas sesji trwała na ten temat 
gorąca dyskusja, niektórzy radni 

raz byli za, raz przeciw. Ostatecz-
nie, rada miasta przyjęła wskaźnik 
1,7. Jednym z przeciwników pod-
wyższenia współczynnika jest rad-
ny Robert Klimowicz.
—Czasami zdarza się tak, że przyj-
mowane rozwiązania mogą przy-
nieść więcej szkody niż pożytku. 
Obawiam się, iż tak jest w tym 
przypadku. Moim zdaniem pod-
niesienie wskaźnika miejsc parkin-
gowych do 1,7 w żaden sposób nie 
rozwiąże problemów z parkowa-
niem samochodów w naszym mie-
ście — mówi Klimowicz.

 — Chociażby dlatego, że wybudo-
wane dodatkowo parkingi nie będą 
ogólnodostępne. To teren prywat-
ny wystawiony przez inwestorów 
na sprzedaż. Nawet jak wszyscy 
mieszkańcy wykupią po jednym 
miejscu parkingowym, to 70 pro-
cent parkingu będzie stał pusty. 
Na tych miejscach nikt nie będzie 
mógł parkować.
Ponadto już obecne zmiany prze-
pisów, zwiększające szerokość miej-
sca parkingowego o 20 cm, spowo-
duje znaczny rozrost betonowych 
parkingów. Przykładowo przy 100 
mieszkaniach parking będzie szer-
szy o jakieś 30 metrów. Zwiększe-
nie wskaźnika „dołoży” kolejnych 
kilkadziesiąt metrów. Przybędzie 
zatem w naszym mieście betonu, 
który powstanie kosztem ziele-
ni między blokami. Decyzja spo-

wodować może wzrost też ceny 
mieszkania, bo ktoś za dodatkowe 
parkingi będzie musiał zapłacić. 
Miastu potrzeba parkingów ogól-
nodostępnych, a nie prywatnych, 
na których nie będzie można par-
kować! Na szczęście, podjęte przez 
Radę Miasta stanowisko jest jedy-
nie zaleceniem. Ostateczną decy-
zję będą podejmować fachowcy 
tworzący plany zagospodarowania 
przestrzennego i z pewnością przy 
ustaleniu wskaźnika wezmą pod 
uwagę wszelkie uwarunkowania 
danego miejsca.

Można deweloperów lubić lub nie, 
ale jedno jest pewne, nie rozwią-
żą oni problemów z parkowaniem 
w mieście.
 Nie można też przerzucać na nich 
odpowiedzialności za obecną sytu-
ację. Bo jedynym winnym, w mojej 
ocenie, jest tu urząd, który odpo-
wiada za planowanie przestrzenne 
miasta. To zarządzający nim, sprze-
dają pod budowę miejsce. Czy więc 
przy sprzedaży planują większą, 
odpowiednią ilość miejsc parkin-
gowych, ogólnodostępnych? 
 Może warto zostawić kawałek zie-
mi, na nowo budowanych osiedlach 
z przeznaczeniem na parkingi miej-
skie, dla tych, których nie stać na 
ich kupno oraz bardziej pochylić 
się nad rozwiązaniem problemu 
postojowego w centrum miasta.

( SZYMASZKO RENATA)

W drodze konkursu został wy-
łoniony nowy prezes spółki 
śmieciowej Eko-Mazury. No-
wym szefem został wieloletni 
pracownik tego zakładu Bar-
tosz Detkiewicz. 

Oficjalnie stanowisko to będzie 
pełnił od 1 marca. Od 8 stycz-
nia sprawował w nim funkcję 
pełniącego obowiązki.
— Rada Nadzorcza Przedsię-
biorstwa Gospodarki Odpada-
mi „Eko-Mazury” powierzyła 
mi obowiązki p.o. do czasu wy-
łonienia prezesa w drodze kon-
kursu — mówi Detkiewicz.

Rada Nadzorcza dokonała 
weryfikacji pod względem for-
malnym dokumentów aplika-
cyjnych złożonych przez kan-
dydatów na stanowisko Prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Odpadami „Eko-Ma-
zury” Sp. z o.o. w Siedliskach 
k. Ełku.

Po zweryfikowaniu dokumen-

tów aplikacyjnych pod wzglę-
dem formalnym do II etapu 
konkursu obejmującego roz-
mowy kwalifikacyjne zakwa-
lifikowało się 5 kandydatów: 
Sławomir Piwowarski, Maciej 
Woroszyło, Danuta Kowalew-
ska, Wiesław Bauer, Bartosz 
Detkiewicz.

Powołanie nowego prezesa to 
skutek odwołania ze stanowi-
ska przez Radę Nadzorczą po-
przedniego szefa, po tym, jak 
prokuratura ujawniła niepra-
widłowości w spółce Eko-Ma-
zury. Mimo umorzonego do-
chodzenia prokuratura zleciła 
dalszą kontrolę NIK.  (MYSZ)

Bartosz Detkiewicz nowym 
prezesem  Eko — Mazury

Miasto Ełk prowadzi sprzedaż lokali 
mieszkalnych na preferencyjnych wa-
runkach finansowych, w ramach usta-
wowego pierwszeństwa, na rzecz na-
jemców. Z uprawnienia do nabycia 
lokalu będą mogli skorzystać wyłącz-
nie najemcy nieposiadający zadłużenia 
w opłatach za lokal mieszkalny. Osoby 
zainteresowane wykupem mieszkania 
mogą składać wnioski w sekretariacie 
Urzędu Miasta Ełku, pok. 114. 
Zgodnie z obowiązującą uchwałą 
Rady Miasta Ełku istnieje możliwość 
wykupu lokalu mieszkalnego z 90% 
bonifikatą. Nabycie lokalu może na-
stąpić przez najemców, którzy posia-
dają umowę najmu zawartą na czas 
nieoznaczony, nie posiadają innych 
nieruchomości mieszkalnych, lokal 
jest samodzielnym lokalem mieszkal-
nym.
Z uprawnienia do nabycia lokalu będą 

mogli skorzystać wyłącznie najemcy 
nieposiadający zadłużenia w opłatach 
za lokal mieszkalny. W przypadku za-
ległości finansowych procedura sprze-
daży będzie prowadzona po uregulo-
waniu wszelkich zobowiązań z tego 
tytułu wobec Miasta Ełk.
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego 
może być rozłożona na raty roczne 
na okres do 5 lat. Oprocentowanie 
rat ustalane przez Radę Miasta Ełku 
odpowiada obecnie wysokości 10%. 
Najemcy zainteresowani wykupem 
lokalu mieszkalnego mogą składać 
wnioski w sekretariacie Urzędu Mia-
sta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114. 
Dodatkowe informacji można uzyskać 
w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM Ełku pok. 235 (I piętro) lub 
pod nr tel.: 87 732-61-35.

 (UM EŁK)

90 % bonifikaty na zakup
lokalu komunalnego

Klub Seniora w Ełku oficjalnie otwarty
Jako społeczeństwo starzejemy się w szybkim tempie. Jako 
miasto również, jak wynika z raportów naukowców. Efekt? 
Polityka senioralna na szczeblu lokalnym to warunek ko-
nieczny dla zagospodarowania i zaktywizowania tej dużej 
grupy społecznej.
Takim właśnie celom ma służyć rozwój infrastruktury dla se-
niorów. Wzbogaciła się ona w Ełku o Klub Seniora, uroczyście 
otwarty przez lokalnych włodarzy we wtorek (30 stycznia), 
który mieści się przy ul. Piłsudskiego 10, w tzw. pałacyku.

 — Od wielu lat wspieramy organizacje senioralne — mówi 
Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. — Powołaliśmy też 
Radę Senioralną, która jest takim organem doradczym i opi-
niodawczym, wspiera te środowiska. 
Każdego roku organizujemy dzień solidarności międzypoko-
leniowej. Wspieramy organizacje pozarządowe z tego sektora 
finansowo, dając miejsca na siedziby, a Klub Seniora w „pa-
łacyku” to jedno z trzech miejsc powstałych w tym roku i de-
dykowanych seniorom. Tych działań z naszej strony jest wiele, 

nie dlatego, że społeczeństwo się starzeje, ale przede wszyst-
kim dlatego, iż są to ludzie aktywni i kreatywni i wiemy, że 
nie powinni tkwić sami w domach.
Często są samotni, bo dzieci wyjeżdżają albo umierają współ-
małżonkowie, a my chcemy, żeby w takich miejscach czuli 
się potrzebni, mogli spełniać pasje, talenty, zainteresowania, 
dzielić się doświadczeniami z innymi, a przy okazji, żeby 
mniej chorowali, bo aktywność życiowa dobrze wpływa na 
zdrowie i samopoczucie. (ADAM SOBOLEWSKI)

DEWELOPERZY: Dzięki radnym 
mieszkania w Ełku mogą być droższe

To, że mamy w Ełku 
mieszkania jedne 
z najtańszych, to wia-
domo. Że mamy de-
ficyt bezpłatnych 
miejsc parkingowych 
na osiedlach,
też wiadomo.
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Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. miasto-gazeta.pl  luty/marzec 2018

1 marca w Teatrze Wielkim 
Operze Narodowej w Warsza-
wie odbyła się uroczysta Gala 
Szkoły Dialogu organizowana 
przez fundację Forum Dia-
logu. 

Podczas gali podsumowano dzia-
łania w ramach projektu Szkoła 
Dialogu 2017 oraz wręczono tytuły 
honorowe Szkoły Dialogu dla szkół 
z całej Polski, które w ubiegłym 
roku wzięły udział w programie 
fundacji i w swoich miejscowoś-
ciach zrealizowały społeczny pro-
jekt upamiętniający byłych miesz-
kańców pochodzenia żydowskiego, 
przybliżając jednocześnie zawi-
łe dzieje historii i relacji polsko – 
żydowskich w ujęciu lokalnym. 
W tym roku wśród ponad 50 szkół 
znalazł się również Zespół Szkół 
nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Ełku. Uczniowie tzw. Chemia-
ka z technikum obsługi turystycz-
nej w ramach realizowanego przez 
siebie projektu zorganizowali spa-
cer krajoznawczy dla mieszkańców 
Ełku, który prowadził ulicami i za-
kamarkami miasta, napisali i przy 
wsparciu zaprzyjaźnionych insty-
tucji i organizacji wydali „Prze-
wodnik po Ełku Szlakiem Żydów 
Ełckich” oraz wspólnie z Miejską 
Biblioteką Publiczną zorganizowali 
koncert muzyki żydowskiej.
Wszystkie podjęte działania zostały 
docenione przez kapitułę konkur-
su i oprócz tytułu Szkoły Dialogu 
szkoła otrzymała nominację w ka-
tegorii Wpływ na Lokalną Spo-
łeczność w konkursie na projekt 
uczniowski upamiętniający lokal-
na społeczność żydowską. 
Udział w programie to już kolejna 
akcja upamiętniająca społeczność 

żydowską, w kwietniu w ramach 
akcji Żonkile uczniowie wręczali 
papierowe kwiaty mieszkańcom 
miasta, upamiętniając wybuch po-
wstania w getcie warszawskim.
Inicjatorem działań i opiekunem 
młodzieży jest Hubert Górski na-
uczyciel i społecznik, który jak sam 
mówi „przywracanie pamięci o by-
łych mieszkańcach naszych małych 
ojczyzn jest obowiązkiem współ-
czesnych, by kolejne pokolenia nie 
wymazały z kart dziejów obecnie 
żyjących”.
Oprócz nagród i dyplomów szko-
ła otrzymała list gratulacyjny od 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
RP Pana Adama Bodnara. Pro-
gram „Szkoła Dialogu” ma na celu 
poszerzenie wiedzy młodzieży na 
temat wielowiekowej obecności 
Żydów w Polsce oraz ich wkłady 
w rozwój społecznym, kulturalny 

i gospodarczy naszego kraju, po-
przez czynne poznawanie dziedzi-

ctwa żydowskiego w najbliższym 
otoczeniu. (mat. nadesłane)

„Chemiak” z nominacją Szkoły Dialogu

Uprzywilejowany wyścig po wyborcę?

W porządku obrad istnieje 
taki punkt jak wolne wnio-

ski. Radny Przygodziński w imie-
niu swoim i radnego Kemicera, 
korzystając z tej możliwości, pre-
zentuje więc wniosek dotyczący 
modernizacji i doświetlenia przejść 
dla pieszych na osiedlu Jeziorna. 
Po merytorycznym uzasadnieniu 
wniosku składa go na ręce prze-
wodniczących rady. To na dzień 
27 lutego tego roku.
Wniosek bez żadnego komenta-
rza sprzeciwu zostaje przyjęty. Co 
więc jest nie tak, że mówimy o tej 
kwestii.
Mianowicie tożsamy wniosek 
składa formalnie 23 lutego radny 
Krzysztof Wiloch, czyli kilka dni 
przed radnym Przygodzińskim. 
We wniosku Wilocha zawarta jest 
prośba mieszkańca: Na naszym 
osiedlu Baranki, zrobili progi zwal-
niające, takie dziwne, obstawiam, 
że nowoczesne. Znaki informujące 
o tych progach oczywiście są, jed-
nak mimo tego progi są „dziwne”, 
bo wieczorami ich po prostu nie 
widać. Już kilkukrotnie zgubiliby-
śmy zawieszenie, pomimo tego, że 
nie jechaliśmy z dużą prędkością. 
Czy dałoby się ten temat poruszyć 
na Radzie Miasta? Zależy nam na 
lepszym oznaczeniu ich, jakieś od-
blaski np.?
Wiloch, po otrzymaniu prośby, 
sprawdza więc czy obawy miesz-
kańca znajdują swoje potwierdze-
nie. Przyjmując, że faktycznie na-
leżałby coś poprawić, we wniosku 
dołącza jeszcze prośbę o zmiany, 
w całym mieście, w oznakowaniu 
przejść dla pieszych (głównie w są-
siedztwie szkół, kościołów i miejsc 
szczególnie uczęszczanych).
Wnioski radnego Wilocha i Przy-
godzińskiego mogą więc różnić 
się konstrukcją wypowiedzi, jed-
nak należałoby uznać je za toż-
same, gdyż de facto dotyczą one 
tego samego.

I zapewne obu panom chodzi o po-
prawę naszego bezpieczeństwa, to 
jednak obserwując sytuację z boku, 
odnosi się wrażenie, że rozpoczął 
się wyścig po wyborcę, na doda-
tek można nieśmiało stwierdzić, 
że uprzywilejowany, ponieważ, 
nie każdemu przysługuje złożenie 
wniosku tożsamego. Na własnej 
skórze odczuł to właśnie Wiloch, 
składając wniosek bliźniaczy, doty-
czący problemu przy Szkole Pod-
stawowej nr 7. Wtedy to, na ów-
czesnej sesji reakcja prezydenta 
Andrukiewicza była natychmia-
stowa. Wniosek w tej sprawie zło-
żył już radny Przygodziński – ar-
gumentował prezydent, co tym 
samych oznacza, że wniosek Wi-
locha został odrzucony. Drugim 
przykładem jest sytuacja, kiedy ten 
sam radny składa wniosek o par-
kingi przy PEC i dostaje pisemną 
odpowiedź, że wnioski w tej spra-
wie złożyli już radni Surynt i Odo-
lecki (klub DW). Wniosek Wilocha 
został, po raz kolejny, odrzucony.
Pozostaje więc pytanie, dlaczego 
na ostatniej sesji wniosek Przygo-

dzińskiego nie doczekał się żadnej 
reakcji (jak w przypadku Wilocha) 
ze strony Andrukiewicza. Tym, 
bardziej że jak twierdzi Krzysztof 
Wiloch, wniosek był prezydentowi 
znany, bo ten rozmawiał z nim, 
na ten temat, kilka dni wcześniej.
Powinno dojść do konsekwencji 
i wniosek Przygodzińskiego po-
winien doczekać się komentarza 
na sesji ze strony włodarza, jednak 
takowa sytuacja nie nastąpiła. Być 
może prezydent udzieli pisemnej 
odpowiedzi radnemu ze swojego 
ugrupowania, właśnie z informa-
cją, że podobny wniosek, jest już 
złożony. Ale na to rozstrzygnięcie 
przyjdzie nam trochę poczekać.
Obserwując sytuację i powołując 
się na powyższe przykłady, można 
mniemać, że radnym z DW można 
więcej i są traktowani ze staranną 
szczególnością.
Bardzo często dochodzi też do 
okoliczności, kiedy radni z inne-
go ugrupowania składają jakieś 
wnioski, wtedy to słyszą… ale Do-
bro Wspólne składało to już: 2 lata 
temu, rok, temu, miesiąc temu. 

Na temat wniosków z DW krążą 
już nawet anegdoty, które można 
usłyszeć w kuluarach... „Ale my 
już dawno”. Szkoda tylko, że te 
„dawno” nie doczekało się reali-
zacji, a składane są wnioski po raz 
kolejny. Dopiero jak inny radny 
złoży takowy wniosek, część rad-
nych DW budzi się jak z zimowe-
go letargu.

Wiloch zniesmaczony faktem, któ-
ry miał miejsce na ostatniej sesji, 
postanowił podzielić się informa-
cją na FB dotyczącą „tożsamego 
wniosku” i opublikował jego treść. 
Na odpowiedź radnego Przygo-
dzińskiego nie trzeba było długo 
czekać. —Krzysztof kwestia ozna-
kowania progów odblaskami jest 
zgłoszona już jakiś czas temu na 
wniosek mieszkańców, cieszy fakt, 
że inni też widzą potrzebę dodat-
kowego oznakowania. Jeżeli cho-
dzi o „zerwane zawieszenie”, to 
ja tam jeżdżę bardzo często i uwa-
żam, iż każdy jadący przepisowo 
nie może „zgubić zawieszenia”- 
dodam, jeżdżę osobówką—broni 

swojego progowego pomysłu radny 
z Baranek na FB.

Tylko czy złożony wniosek 27 lu-
tego, trzy dni później po Wilochu, 
można uznać za „zgłoszony już ja-
kiś czas temu”?
— Nikt nie ma monopolu na wie-
dzę — ripostuje mu Wiloch. Ani 
radny z Pięknej, ani radny z Ba-
ranek, ani pan prezydent. A poza 
tym — specjalnie dla Ciebie — 
za chwilę wrzucę oddzielny post 
z pełnym tekstem mojego pisma do 
pana prezydenta. Może wówczas 
wzbudzi to w Tobie refleksję nad... 
naszą rolą w życiu publicznym.
W każdym razie... osobiście trak-
tuję „bycie radnym” jako MISJĘ 
(a nie — jak... „zawody”) — pod-
sumował.
 Aby błyszczeć medialnie, trzeba 
wiedzieć, w co uderzyć. Trzeba 
być przygotowanym na wszystko 
i sprawdzać wszystko. Sesje miej-
skie od jakiegoś czasu są nagrywa-
ne video. Można więc zbić na tym 
kapitał polityczny i sprzedać się jak 
z najlepszej strony. Żyjemy w dobie 
mediów społecznościowych, ist-
niejemy w Internecie, gdzie warto 
zadbać o dobrą sławę dla siebie. 
Czy więc aktywność Przygodziń-
skiego była cwaniactwem, spry-
tem? Aby zbijać kapitał polityczny, 
trzeba posiadać pewnego rodzaju 
umiejętność, trzeba też wiedzieć, że 
wszystko można łatwo sprawdzić 
i zweryfikować, i zdaje się radny 
Przygodziński i Kermicer (podpi-
sał się pod wnioskiem kolegi) o tym 
zapomnieli.

Jasne jest to, że każdy radny pra-
cuje na swoje nazwisko, wiado-
me, jest też to, że ci z ugrupowania 
bliższego panu prezydentowi mają 
lżej, ale konsekwencja powinna być 
zachowana, a tej w naszej ocenie 
zabrakło.

(SZYMASZKO RENATA)

Na ostatniej sesji miejskiej miała miejsce dość dziwna sytuacja, która pokazała, że wyścig po wyborcę został rozpoczęty. 
Mało tego, wychodzi na to, że radni z ugrupowania Dobra Wspólnego mają większe przywileje niż ci z opozycji. 
Na lutowych obradach doszło bowiem do niekonsekwencji wobec radnego Krzysztofa Wilocha.
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Zabite dechami okna, odrapane elewa-
cje kamienic, brudne klatki schodowe… 
i „wyżerający oczy” - smród! Tak wygląda 
Ełk - „stolica Mazur” (jak mówi się o na-
szym mieście), do której tłumnie zjeżdżają 
turyści — od tej drugiej, niechlubnej stro-
ny — ulicy E. Orzeszkowej. Dla mieszkań-
ców tej części miasta czas dawno „stanął 
w miejscu”.
— Tu się niewiele zmienia, odkąd sięgam 
pamięcią, a mieszkam na E. Orzeszkowej 
przeszło 40 lat — mówi pani Maria.

Ciekawie ulicę E. Orzeszkowej opisał po-
chodzący z Poznania Grzegorz Janoszka, 
autor fotoreportażu o ełckiej „Czeczenii”.
„Każdy turysta, przyjeżdżający do »Ełku 
— bramy Mazur«, »Ełku — tu wracam«, 
»Ełku — pięknego miasta«, po spacerze 
po wypasionej promenadzie nad jezio-
rem i pocmokaniu z zachwytem nad od-
picowanymi fasadami pruskich kamienic, 
powinien musowo pobujać się po »Cze-
czeni«, »Książęcej«, »Królewskiej« […], 
poczuć wszędobylską codzienność alko-
holu i ludzkich wydzielin, ponurą nonsza-
lancję rozwleczonych podrobów, zużytych 
prezerwatyw, dilpaków i insulinówek”…

Zaniedbana dzielnica Ełku
Fotoreportaż powstał 2 lata temu. Wtedy 
to Janoszka, podczas spaceru po Ełku, 
trafił przypadkiem na ul. E. Orzeszkowej.
— Ta dzielnica Ełku zrobiła na mnie pio-
runujące wrażenie — wspomina Grzegorz 
Janoszka. — Od razu wyciągnąłem apa-
rat i zacząłem pstrykać zdjęcia. Kontrast 
między Ełkiem turystycznym a tą „dziel-
nicą” wydał mi się zatrważający. I jakkol-
wiek to zabrzmi w kontekście nierówności 
społecznych i smutku tej „dzielnicy”, jest 
ona w pewien sposób fotogeniczna.
Fotografowaniu ul. Orzeszkowej Grzegorz 
Janoszka poświęcił jeden dzień. Był na 
„Czeczenii”, „Książęcej” i „Królewskiej".
— Nazwy zostały prawdopodobnie wymy-
ślone przez mieszkańców, dla podkreśle-
nia faktu, jak mocno ta dzielnica została 
zaniedbana przez władze Ełku, i pozosta-
wiona samej sobie — dodaje Janoszka. — 
Bo z tego, co ja dostrzegam, to tam się nie 
robi niczego.

My też byśmy chcieli…
— Mieszkać w odremontowanych budyn-
kach z pięknie zagospodarowanym tere-
nem wokół — mówi pani Maria. — Wiem, 
że ul. E. Orzeszkowej od lat cieszy się złą 
sławą. O ludziach, którzy tu mieszkają, 
mówi się, jak o tych, gorszej kategorii: pi-
jacy, narkomani, k...y. Często też słysza-
łam, że jesteśmy nierobami, którzy ciąg-
ną, ile się da z MOPS-u. To nieprawda! 
Owszem, znajdą się i tacy, którzy nie są 
zaradni życiowo albo którym to życie tak 
się skomplikowało, że nie potrafią poradzić 
sobie z problemami. A stąd prosta droga 
do nałogu… Jednakże spora część miesz-
kańców ul. E. Orzeszkowej to naprawdę 
porządni ludzie, tylko może trochę mniej 
zamożni…
— Chcielibyśmy, aby nasze dzieci i wnuki 
miały plac do zabaw, taki jak w centrum, 
przy promenadzie — dodaje pani Maria. 
— Chcielibyśmy mieć piękne trawniki 
z rabatami i ławeczki, na których mogli-
byśmy odpocząć. Chcielibyśmy, aby pan 
prezydent dostrzegł też nasze potrzeby… 
Zapraszamy na E. Orzeszkowej! Proszę 
zobaczyć, jak wyglądają nasze mieszka-

nia, klatki i podwórka!
Chętnie angażują się w działania
O zaangażowaniu mieszkańców E. Orzesz-
kowej w prace na rzecz rewitalizacji włas-
nej przestrzeni, mówi Michał Łebski, 
streetworker, który z młodzieżą z tamtej-
szej dzielnicy pracuje od 2010 r.
— Minęło wiele lat od momentu, kiedy na 
rogu ulic Orzeszkowej i Mickiewicza, mło-
dzież stworzyła pierwszy malutki mural 
— opowiada Łebski, prezes fundacji Hu-
man Lex Instytut. — Człowiek w kaptu-
rze z kilofem, którym otwiera drzwi, a za 
nimi widać wieloryba i niebieski ocean. 
Z tą grupą powstały też dwa filmy „Dziu-
rawa skarpeta” i „Dziurawa skarpeta na 
emigracji".
— Po 4 latach mojej pracy zatrudniliśmy 
w fundacji Karola Malinowskiego, drugie-
go streetworkera — kontynuuje Łebski. — 
To on odpowiedzialny jest za drugi mural 
na ul. Orzeszkowej niedaleko tzw. Czecze-
nii. Projekt muralu był przygotowywany 
wspólnie z dziećmi i rodzicami oraz arty-
stą Piotrem „Puzonem” Topczyłko. Dzieło 
opowiada o przedostawaniu się do takiego 
trochę innego świata.
— Zaangażowaliśmy również młodzież do 
wykonania projektu mini placu zabaw dla 
dzieci oraz parkuru dla młodzieży — do-
daje. — W pracach pomógł nam pan Le-
szek z firmy DROGBUD, udostępniając 
koparki do wykopów.
Jeżeli chodzi o zmiany rewitalizacyjne, 

to na rogu ulic Orzeszkowej i Mickiewi-
cza, jak informuje Michał Łebski, utwo-
rzone zostało Centrum Młodego Czło-
wieka (dawna siedziba OZB). W bramie, 
od strony Orzeszkowej, powstały kolejne, 
piękne murale.
— Pomieszczenia w środku były mocno 
zniszczone — wspomina Łebski. — Wyre-
montowaliśmy je przy pomocy całej grupy 
dzieciaków i młodzieży. Zrobiliśmy rów-
nież salę kinową a w niej ciekawą ścianę 
z desek projektu młodzieży. Od pół roku 
prowadzone są w CMC różnorodne za-
jęcia dla dzieci i młodzieży, a od lutego 
wprowadzamy zajęcia z pieskami.
— Jeszcze jeden mural powstał z inicjaty-
wy młodzieży na ul. Mickiewicza, ku pa-
mięci koleżanki, która niestety „odeszła” 
w tamtym roku.

Miasto wspiera symbolicznie
Na te wszystkie działania, jak mówi Mi-
chał Łebski, fundacja pozyskała środki 
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego 
województwa warmińsko-mazurskiego 
oraz Urzędu Miasta Ełku.
— Ministerstwo bardzo pozytywnie oceniło 
nasz wniosek i dostaliśmy środki na 2-letnią 
pracę, głównie psychologiczną, z dziećmi 
i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem spo-
łecznym — mówi Łebski. — Rewitalizacje 
były dodatkowym elementem, który miały 
zaktywizować społeczności lokalne. Urząd 

Miasta Ełku, niestety, nie dysponuje duży-
mi środkami, dlatego wspiera nas bardzo 
symbolicznie. Natomiast dzięki takiemu 
wsparciu, nasze działania mogą być re-
alizowane systematycznie każdego roku, 
a to liczy się bardziej, niż budżet.

Wspólnie dodają sobie energii...
Wszystkie pomysły, jakie zrealizowane 
zostały na ul. E. Orzeszkowej, wyszły od 
młodzieży.
— Młodzi mieszkańcy ul. Orzeszkowej 
to tak naprawdę nieformalni członkowie 
naszej fundacji — dodaje Michał Łebski. 
— Od wielu, wielu lat to oni napędzają 
to wszystko. Jak długo pracujemy z tymi 
ludźmi, tak długo widzimy ich nieustan-
ną chęć pozytywnego działania i zmian. 
Wspólnie dodajemy sobie energii. Oni 
wciąż coś chcą robić! Nie tylko na rzecz 
swojej przestrzeni, ale też na rzecz innych, 
ciekawych projektów międzynarodowych 
i ogólnopolskich. Z ich strony wychodzi 
bardzo dużo ciekawych pomysłów. Te 
dzieciaki, z którymi pracowałem na samym 
początku, mają dzisiaj po 20 i więcej lat. 
Oceniane były jako te zdemoralizowane, 
a „wykluły” się z nich perełki, które teraz 
pracują z nami zawodowo.

Na Orzeszkowej jeszcze będzie się działo...
— Chcemy się bardzo mocno zaangażo-
wać w to Centrum Młodego Człowieka, 
bo ono, pomimo tego, że istnieje, nie speł-
nia do końca swojej roli — mówi Michał 
Łebski. — Mamy w planach poradnictwo 
psychologiczne i obywatelskie. Dużo ludzi 
przychodzi i prosi o pomoc w wypełnie-
niu dokumentów, czy z jakimiś sprawami 
sądowymi. Chcemy też uruchomić taki 
regranting dla mieszkańców Ełku, choć 
skupiać się będziemy głównie na terenach 
wykluczonych. Na czym to będzie polega-
ło? Otóż różne grupy wiekowe i społecz-
ności lokalne będą mogły składać do nas 
takie proste wnioski i uzyskać 1500 zł na 
realizację własnych pomysłów.

Zapytaliśmy władze miasta, o to, co zro-
biły dla „Orzeszkowej” w ciągu ostatnich 
2 lat. Okazuje się, że niewiele… Z całej 
litanii ulic, które wymienia zastępca pre-
zydenta Ełku, Artur Urbański, ta, o którą 
pytaliśmy, widnieje na końcu.

— W ramach rewitalizacji w okresie ostat-
nich 2 lat wykonano zagospodarowanie 
następujących posesji: przy ul. Gizewiusza 
4-6-8,Gizewiusza1, Gdańska 30-32,Gdań-
ska 7,9,Moniuszki 17,19 Gdańska 5,5A,5B, 
Gizewiusza1, Wojska Polskiego 1-7, Woj-
ska Polskiego 14 -18 oraz przy ul. Elizy 
Orzeszkowej 15-17-19-21 — pisze Artur 
Urbański. - Na zagospodarowanie terenu 
podwórek przy ul. Elizy Orzeszkowej 15-
17-19-21 wydano 333 732,00 zł, w tym 
ze środków budżetu miasta przeznaczo-
no 50 100 zł.
— Dodatkowo — jak kontynuuje zastępca 
prezydenta — ale to już nie jest na temat 
— wykonana została renowacja sieci desz-
czowej wraz z nową nawierzchnią asfalto-
wą na odcinku od ul. Armii Krajowej do 
ul. Mickiewicza.
Na ten rok – jak zapewnia Artur Urbań-
ski, przewidziane są kolejne inwestycje 
modernizacyjne na podwórkach. Na ja-
kich? Tego zastępca prezydenta nie pisze.

Wiemy, także że lwią cześć pracy na rzecz 
rewitalizacji ełckich podwórek wykonują 
organizacje pozarządowe i grupy niefor-
malne. To od nich często wychodzą pro-
jekty i pomysły na zmiany. Szkoda tylko, 
że przy finale tych inwestycji zapomina 
się o ludziach, którzy stoją za sukcesami 
jednego słusznego człowieka w Ełku : -).

Na zaniedbanym polu zawsze wyrośnie chwast,
czyli dwa światy dandysowego miasta-Ełku

AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

foto: Grzegorz Janoszka
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Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym, poprzez rozbudowę sieci dziennych domów 
i klubów dla osób starszych — to główny cel skierowanego 
do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”.

 Na jego realizację rząd przeznaczył w 2018 roku, aż 80 mln zł. 
Gminy, powiaty i województwa mogą „zawalczyć” o pieniądze na 
utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (1 
moduł) lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących pla-
cówek (moduł 2).
Dzięki tegorocznej edycji programu „Senior+” powstanie 214 no-
wych placówek dla seniorów na łączną kwotę 35 498 203,47 zł. 
Zapewnią one osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.
 Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: 
mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20). Środki na bie-
żące funkcjonowanie otrzymają z kolei 224 już działające placów-
ki, zapewniające 5756 miejsc, na łączną kwotę 14 870 047,99 zł.
 Najwięcej placówek otrzyma dofinansowanie w woj.: mazowie-
ckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspar-
ciem objętych zostanie 11 gmin:

✓  Bartoszyce (Dzienny Dom „Senior+” 25 90 000 zł),
✓  Działdowo (Dzienny Dom „Senior+” 20 66 000 zł),
✓  Górowo Iławeckie (Dzienny Dom „Senior+” 6 21 600 zł), 
✓  Lidzbark (Dzienny Dom „Senior+” 30 91 031 zł),
✓  Olsztyn — Mentor (Dzienny Dom „Senior+” 80 230 400 zł),
✓  Olsztyn — Laurentius (Dzienny Dom „Senior+” 40 115 200 zł), 
✓  Ostróda (Dzienny Dom „Senior+” 20 63 840 zł), 
✓  Działdowo (Klub „Senior+” 30 50 929 zł), 
✓  Lubawa (Klub „Senior+” 20 44 000 zł),
✓  Ostróda (Klub „Senior+” 20 48 000 zł) 
✓  Ełk (Klub „Senior+” 15 30 000 zł).

Z placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, 
od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Pomieszczenia 
przeznaczone zostaną do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń 
i relaksu. Każdy senior będzie też miał zapewniony ciepły posiłek.
Uwaga! W ramach programu „Senior+” jest jeszcze do rozdyspo-
nowania niebagatelna kwota prawie 30 mln zł. Niebawem ruszy 
kolejny nabór wniosków!

W TROSCE O SENIORÓW

Wszystkim Paniom i małym, i dużym
 z okazji Dnia Kobiet 

szczęścia, uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,

samych przyjemnych dni w życiu
 życzy

Poseł Wojciech Kossakowski

Ruszają prace nad dokumentacją
projektową dla rozbudowy drogi krajowej nr 65
6 lutego podpisano umowę na 
wykonanie projektów budow-
lanych i wykonawczych wraz 
z pełnieniem nadzoru autor-
skiego dla siedmiu odcinków 
drogi krajowej nr 65 o łącznej 
długości 59,1 km oraz na wy-
konanie Studium Techniczno-
-ekonomiczno-środowisko-
wego z elementami koncepcji 
programowej (STEŚ-R) dla za-
dania pn.: „Budowa obwodni-
cy miejscowości Gąski w ciągu 
drogi krajowej nr 65”.

Wykonawcą zadania będzie firma 
Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 
która za kwotę 8,9 mln zł wyko-
na dokumentację będącą przed-
miotem zamówienia. Zakres za-
mówienia obejmuje opracowanie 
w terminie 15 miesięcy projektów 
budowlanych i wykonawczych dla 
siedmiu odcinków drogi krajowej 
nr 65 oraz wykonanie w terminie 
39 miesięcy Studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowego 
z elementami koncepcji progra-
mowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: 
„Budowa obwodnicy miejscowo-

ści Gąski w ciągu drogi krajowej 
nr 65”. Zadania te przewidziane są 
do realizacji w ramach programu 
dostosowywania nośności dróg 
do 115 kN/oś.

Zadania, dla których opra-
cowane zostaną projekty bu-
dowlane i wykonawcze to:

■ Rozbudowa drogi krajowej
 nr 65 na odcinku drogowe przej-
ście graniczne Gołdap – początek 
obwodnicy Gołdapi od km 0+590 
do km 2+255 
■ Rozbudowa drogi krajowej
 nr 65 na odcinku Kowale Oleckie 
– początek obwodnicy Olecka od 
km 24+150 do km 35+100 
■ Rozbudowa drogi krajowej
 nr 65 na odcinku Olecko-Gąski 
od km 43+289 do km 50+415 
■ Rozbudowa drogi krajowej
 nr 65 na odcinku Gąski – Ełk od 
km 50+415 do km 65+951
■ Przebudowa drogi krajowej
 nr 65 w miejscowości Ełk ul. 
Przemysłowa, ul. Grajewska od 
km 0+000 do km 5+134 (pikie-
taż lokalny),

■ Rozbudowa drogi krajowej
 nr 65 na odcinku Ełk – Nowa 
Wieś Ełcka od km 71+106 do km 
74+600 
■ Rozbudowa drogi krajowej
 nr 65 na odcinku Nowa Wieś Eł-
cka – granica województwa od km 
74+600 do km 89+792

Zakończenie prac nad ww. do-
kumentacją planowane jest na 
koniec kwietnia 2019 r. tak, by 
w sierpniu 2019 r. mogły rozpo-
cząć się prace budowlane. Za-
kończenie robót przewidziane jest 
w czerwcu 2021 r.
Budowa obwodnicy Gąsek prze-
widziana jest na lata 2023 – 2024. 
Po zakończeniu w kwietniu 2021 r. 
prac nad STEŚ-R konieczne będzie 
ogłoszenie przetargu na projekt 
budowlany i wykonawczy oraz 
uzyskanie decyzji ZRID, co pla-
nowane jest na styczeń 2023 r.
Szacowany łączny koszt realizacji 
wszystkich zadań ujętych w umo-
wie to ponad 400 mln zł.

Źródło: www.gddkia.gov.pl
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NA RZECZ
zrównoważonego transportu

Drogi w rozsądnej cenie
Dzięki wprowadzonym przez rząd 
zmianom dotyczącym przetargów 
i umów, środki publiczne na bu-
dowę dróg wydatkowane są bar-
dziej racjonalnie.

 Efekt? Do 2025 roku powstaną 
nowe drogi ekspresowe w Polsce 
Wschodniej, w tym korytarz Via 
Carpatia (głównie S19). Realizowa-
ne będą także kluczowe inwesty-
cje na najważniejszych szlakach 
komunikacyjnych m.in. autostrada 
A2 od Warszawy do Białej Pod-
laskiej czy autostrada A1 i droga 
ekspresowa S3, łączące polskie 
porty morskie z resztą kraju oraz 
państwami sąsiadującymi.

Inwestycje na kolei
nabrały tempa
Rząd przygotował przepisy do-
tyczące m.in. uproszczenia oraz 
przyspieszenia prac na kolei, co 
bezpośrednio przekłada się na 
jakość jej usług. Dzięki wprowa-
dzanym zmianom poprawia się 
także konkurencyjność transpor-
tu kolejowego. Do chwili obecnej 
przebudowanych zostało ok. 707 
km linii kolejowych.

Innowacyjny transport
Plan Rozwoju Elektromobilno-
ści identyfikuje szanse i wyzwa-
nia związane z rozwojem tego 
obszaru w Polsce. Umożliwi on 

stworzenie podstaw regulacyj-
nych, które przyspieszą tworzenie 
rynku elektromobilności. 
Z kolei projekt Funduszu Niskoe-
misyjnego Transportu (FNT) daje 
możliwość finansowanie inicjatyw 
z tym związanych. Dzięki inwe-
stycjom ze środków FNT nastąpi 
rozwój sieci punktów ładowania 
dla samochodów elektrycznych, 
co jest warunkiem koniecznym 
dla wzrostu liczby tych pojazdów 
w Polsce.

Wsparcie transportu
na rzekach
Dzięki rozwojowi żeglugi śródlą-
dowej poprawi się jakość życia 
mieszkańców Polski. To najbar-
dziej ekologiczna gałąź transpor-
tu, która wytwarza m.in. mniej 
hałasu. Jedna barka może za-
stąpić nawet 40 samochodów 
ciężarowych, dlatego korzystanie 
z transportu rzecznego umożliwi 
odciążenie dróg.

Regularny transport
węgla wrócił na Odrę
 Elektrociepłownia we Wrocławiu 
korzysta z węgla, który płynie Ka-
nałem Gliwickim i Odrą ze Śląska. 
Trwają kolejne próbne transpor-
ty: właśnie kończy się pierwszy 
od kilkunastu lat transport na-
wozów z Koźla do Polic i Szcze-
cina. Przygotowujemy program 
modernizacji Odrzańskiej Drogi 
Wodnej: rozpoczęliśmy konsul-
tacje w sprawie potencjalnych 

miejsc nowych budowli piętrzą-
cych na Odrze z samorządami 
terytorialnymi. Na przełomie roku 
Port Gdańsk ogłosi przetarg na 
studium wykonalności dla drogi 
wodnej dolnej Wisły.

Odbudowa przemysłu
 stoczniowego
Wprowadzenie ustawy stocznio-
wej dało możliwości efektywniej-
szego wsparcia tego przemysłu. 
Jest to pierwszy krok do odbudo-
wy i aktywizacji przemysłu okrę-
towego. Od stycznia 2017 roku 
pojawiła się możliwość stoso-
wania podatku VAT w wysokości 
0% na produkcję, import, części 
i wyposażenie dla statków mor-
skich. Rozszerzając katalog stat-
ków objętych preferencyjną staw-
ką podatku VAT, rząd umożliwił 
ich produkcję w sposób bardziej 
konkurencyjny.

Lepsza dostępność
polskich portów
Dzięki ustawie umożliwiającej 
modernizację toru wodnego Świ-
noujście-Szczecin do głęboko-
ści 12,5 metra polepszy się do-
stęp do portu w Szczecinie oraz 
portów w rejonie ujścia Odry. To 
oznacza wzmocnienie konkuren-
cyjności polskich portów, a co za 
tym idzie – rozwój handlu opar-
tego o transport wodny.

Powraca temat małej 
obwodnicy Ełku
Czy inwestycja, o którą ełczanie zabiegają 
od lat, doczeka się w końcu realizacji? Na to 
pytanie trudno odpowiedzieć. Zapewnienia 
rządu, co do dofinansowania budowy tzw. 
małej obwodnicy Ełku są, niestety... brakuje 
woli samorządu.

 Już w styczniu ubiegłego roku, 
ówczesny wiceminister infra-
struktury i budownictwa, Jerzy 
Szmit, zapewniał, że Ełk może 
liczyć na 50% dofinansowa-
nia budowy obwodnicy miasta 
z budżetu państwa. Potwier-
dził to, podczas ostatniej se-
sji Rady Miasta Ełku, doradca 
ministra Andrzeja Adamczyka, 
Paweł Czemiel.
 
Problem w tym, że ełcki samo-
rząd nie złożył do tej pory sto-
sownego wniosku o finansowe 
wsparcie inwestycji.

- Dofinansowanie jest możliwe 
na poziomie 50% - potwierdza 
deklarację Szmita, Paweł Cze-
miel. - To wyjątkowa okazja, 
z której samorząd powinien 
skorzystać.

Przypomnijmy, celem budo-
wy tzw. małej obwodnicy Ełku 
miało być odciążenie ruchu na 
ul. W. Polskiego. 

Inwestycja, w pierwotnym za-
łożeniu, miała przebiegać od 
ronda na ul. Grajewskiej, wzdłuż 
torów przy ul. Norwida do wjaz-
du w ul. Dąbrowskiego. Tu jed-
nak pojawił się problem. Otóż 
ul. Norwida, jest drogą miej-
ską, tymczasem dofinanso-
wanie może otrzymać droga 
powiatowa. 

Przekształcenie nie wchodzi 
w grę, jak twierdzą urzędni-
cy, gdyż ul. Norwida nie ma 
fizycznego połączenia z żad-
ną powiatówką. Jedynym roz-
wiązaniem wydaje się korekta 
przebiegu drogi. Kolejny prob-
lem stanowią pieniądze. Na re-
alizacje inwestycji miasto Ełk 
musiałoby wyłożyć co najmniej 
kilkanaście milionów złotych, 
a tego może nie udźwignąć!

 Jeśli mała obwodnica Ełku 
w ogóle powstanie, co obecnie 
wydaje się nierealne, to będzie 
realizowana etapami.

Już po raz trzeci w Ełku odbyła się „Charytatywna gala mody” 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Auty-
zmem „IMPULS”. Znakomita zabawa połączona została z po-
mocą podopiecznym stowarzyszenia.
W rolę modeli, których mieliśmy okazję podziwiać na wybiegu 
w Ełckim Centrum Kultury, wcielili się młodzi ełczanie i ich ro-
dzice, radni, przedstawiciele służb mundurowych czy urzędnicy. 
Podczas gali odbyły się licytacje i koncerty muzyczne.
Dochód „Charytatywnej Gali Mody”, w kwocie prawie 11 tysięcy 
złotych, przeznaczony zostanie na organizację terapii oraz kup-
no pomocy terapeutycznych dla podopiecznych stowarzyszenia.
Salę na organizację wydarzenia zasponsorował Poseł Kossa-
kowski.

POSEŁ WOJCIECH KOSSAKOWSKI 
WSPIERA STOWARZYSZENIA

Poseł Wojciech Kossakowski aktywnie włączył się w udział w powołaniu kolejnego Oddziału Terenowego Combat Alert, przy ZDZ w Ełku.
Combat Alert to zmilitaryzowany ośrodek szkolenia na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Obejmuje obszar 104 ha i realizuje specjali-
styczne ćwiczenia przy ścisłej współpracy z wojskiem. Stanowi bazę szkoleniowo-integracyjną swoich oddziałów terenowych. Ełcką formację Combat Alert tworzą uczniowie z Za-
kładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia w Ełku oraz Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku. Młodzi ludzie w ramach organizacji proobronnej rozwijają 
swoje pasje, uczą się patriotyzmu i uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez Wojsko Polskie.

UCZĄ SIE PATRIOTYZMU

Droga ekspresowa, fot. K. Głębocki
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Mieszkanie Plus coraz bliżej...
Senat przyjął ustawę o 
Krajowym Zasobie Nieru-
chomości. Przepisy mają 
umożliwić budowę lokali w 
ramach programu Mieszka-
nie Plus na gruntach skar-
bu państwa.

Do głównych zadań KZN będzie 
należało m.in. efektywne gospo-
darowanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz wspieranie 
tworzenia lokali socjalnych, po-
prawa ich jakości i dostępności.
O mieszkanie oferowane w ra-
mach programu Mieszkanie Plus 
będzie mógł ubiegać się każdy, 
dotyczy to zarówno samego wy-
najmu, jak i też z opcją dojścia do 
własności.

Ogłoszenia o naborze chętnych 
na mieszkania w poszczególnych 
lokalizacjach każdorazowo znajdą 
się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej KZN oraz danej gminy. 
KZN będzie kontrolować prze-
strzeganie praw najemców przez 
operatorów oferujących wynajem 
mieszkań w ramach programu 
Mieszkanie Plus.
W przypadku gdy liczba zainte-

resowanych najmem mieszkania 
w danej lokalizacji będzie wyższa, 
niż liczba budowanych mieszkań, 
KZN zastosuje kryteria. Pierwszeń-
stwo w przyznaniu lokalu będą 
miały rodziny, które utracą do-
tychczasowe mieszkanie wskutek 
działania żywiołu lub wskutek ka-
tastrofy budowlanej, oraz zajmu-
jące mieszkanie podlegające wy-
właszczeniu. W dalszej kolejności 
o przyznaniu lokalu decydować 
będą: względnie niskie docho-
dy, niepełnosprawność wniosko-
dawcy lub jego dziecka, wycho-
wywanie dziecka, nieposiadanie 
domu/mieszkania i spółdzielczego 
własnościowego prawa do loka-
lu, zmiana miejsca zamieszkania 
w celu podjęcia pracy lub nauki, 
status repatrianta, wiek powyżej 
65 lat czy posiadanie przez wnio-
skodawcę Karty Polaka.

Krajowy Zasób Nieruchomości 
będzie także oferował działki pod 
budowę domów jednorodzinnych.
Nabycie nieruchomości lub pra-
wa użytkowania nieruchomości 
na budowę domu jednorodzin-
nego, nie będzie uprawniało do 
jej zbycia. Nieruchomość będzie 

musiała być wykorzystana zgodnie 
z celem określonym w przetargu, 
co zapobiegnie spekulacjom nie-
ruchomościami.

Nieruchomości przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną 
będą mogły być oferowane wraz 
z projektem budowlanym, a na-
wet z pozwoleniem na budowę, 

co znacząco zmniejszy obciąże-
nie procedurami administracyj-
nymi indywidualnego inwestora 
i skróci okres między zakończe-
niem przetargu a rozpoczęciem 
budowy.

Domy jednorodzinne będą mogły 
być również budowane przez de-
weloperów i innych przedsiębior-

ców. Wówczas mieszkania w nich 
zlokalizowane będą oferowane na 
zasadach najmu, takich samych 
jak mieszkania w budynkach wie-
lorodzinny, tj. jako najem z opcją 
dojścia do własności.

Wynajem pierwszych lokali w ra-
mach programu mieszkanie Plus 
zaplanowany został na 2019 rok.

NIEDZIELA – CZAS DLA RODZINY!
Od marca zacznie obowią-
zywać zakaz handlu w nie-
dziele. 
— Ogromnie się cieszę 
z przyjęcia przez rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości usta-
wy, która wpłynie korzy-
stanie na życie rodzinne 
Polaków — mówi Wojciech 
Kossakowski.

 - Podkreślam raz jeszcze, że czas 
spędzony z rodziną nie powinien 
być w Polsce luksusem, tylko pra-
wem każdego z nas.

Ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele, po uwzględnieniu po-
prawek Senatu, została uchwalona 
przez Sejm 10 stycznia tego roku. 
Podpis na dokumencie prezydent 
Andrzej Duda złożył 30 stycznia.
Zgodnie z nowymi przepisami, 
które zaczną obowiązywać już 
1 marca, zakaz handlu obejmie 
w 2018 roku, pierwszą i ostatnią 
niedzielę miesiąca. W 2019 roku 

będzie to już tylko jedna niedziela, 
natomiast w 2020 roku – wszyst-
kie niedziele. Dojdą do tego świę-
ta państwowe i kościelne wypa-
dające w ostatnim dniu tygodnia. 
I tak zakaz handlu obejmie w tym 
roku w sumie 23 niedziele, w 2019 
– 37 niedziel, natomiast w 2020 – 
45. Wyjątek będą stanowiły dwie 
niedziele handlowe przed święta-
mi Bożego Narodzenia, jedna nie-
dziela przed Wielką Nocą i cztery 
ostatnie niedziele stycznia, kwiet-
nia, czerwca i sierpnia. Ponadto, 
w dni poprzedzające najważniej-
sze święta, zakupy zrobimy tylko 
do godziny 14.
— Od początku rządów Prawo 
i Sprawiedliwość realizuje progra-
my wspierające polskie rodziny 
— mówi Wojciech Kossakowski. 
— Dużym sukcesem cieszy się, 
chociażby program „Rodzina 500 
+". Żeby polityka prorodzinna była 
spójna, musi funkcjonować na wie-
lu płaszczyznach.
Ustawa o ograniczeniu handlu 

w niedzielę dopuszcza możliwość 
prowadzenia sprzedaży przez 
przedsiębiorców, ale „we włas-

nym imieniu i na własny rachunek".
Zatem handel w niedziele będzie 
możliwy w piekarniach, cukier-

niach, lodziarniach, na stacjach 
paliw czy np. w sklepach z pa-
miątkami i dewocjonaliami.

W Ełku powstanie hala tenisowa 
za 900 tysięcy złotych. Za kolejne 
400 tysięcy złotych zmodernizowa-
ny zostanie Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy. 

A wszystko, dzięki poprawkom w rządo-
wym budżecie, o które wnioskował poseł 
Wojciech Kossakowski.
Hala tenisowa powstanie prawdopodobnie 
przy miejskim stadionie.
- Rozważaliśmy kilka lokalizacji inwestycji 
– mówi Wojciech Kossakowski. - Pierwsza 
przy stadionie, gdzie jest wolny plac. Druga 
– na plaży miejskiej, gdzie można by było 
poszerzyć istniejącą bazę. Trzecia – przy 
ul. Koszykowej. Tam jednak miasto zamie-
rza zbudować halę sportową, a kort móg-
łby z nią kolidować. Domawiamy szczegóły, 

wstępnie doszliśmy do wniosku, że najwłaś-
ciwszym miejscem byłby stadion. Obiekt 
będzie służył mieszkańcom Ełku i okolic, 
gdzie będą mogli rozwijać swoje sportowe 
pasje. Stworzy też szansę na organizację 
znaczących imprez sportowych jak, cho-
ciażby Mistrzostwa Polski.
Jeśli chodzi o środki na MOS, pozwolą one 
na poprawę jakości bazy sportowej ofero-
wanej przez ośrodek.
- Trwają rozmowy ze Starostwem Powia-
towym w Ełku, któremu podlega MOS, jak 
te pieniądze wykorzystać – mówi Wojciech 
Kossakowski. - Jest kilka koncepcji. Jedna 
zakłada, że możemy unowocześnić siłow-
nię i sprzęt pływający, wraz z pomostami. 
Kolejna mówi umocnieniu nabrzeży i zago-
spodarowaniu terenu. Analizujemy na razie 
wszystkie pomysły.

POWSTANIE HALA TENISOWA W EŁKU 
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Plecaki polskich uczniów są 
za ciężki – tak wynika z rapor-
tu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK skontrolowała 60 szkół pub-
licznych - 30 szkół podstawowych 
i 30 gimnazjów — w sześciu woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim, 
małopolskim, opolskim, podkarpa-
ckim, podlaskim i świętokrzyskim. 
Badanie ciężaru szkolnych torni-
strów i plecaków 19 651 uczniów 
we wszystkich skontrolowanych 
szkołach wykazało, że waga blisko 
połowy tornistrów (45 proc. - 8 784 
sztuk) przekraczała zalecany cię-
żar, czyli 10 proc. masy ciała ucz-
nia (w niemal 9 proc. przekraczała 
15 proc. masy ciała). W skrajnym 
przypadku plecak ucznia ważył 
prawie połowę jego masy ciała 
(ponad 43 proc.). Choć tornistry 
są ciężkie, to ponad połowa skon-
trolowanych przez NIK szkół (32) 
nie zapewniła uczniom możliwo-
ści pozostawienia w szkole części 
podręczników i przyborów szkol-
nych albo wprowadziła rozwiąza-
nia, które nie funkcjonują. Z kolei 
w trzech szkołach, w których moż-
na było zostawić książki w szaf-
kach, kontrolerzy stwierdzili nie-
dopuszczalne praktyki pobierania 

z tego tytułu opłat (od 10 do 40 zł 
za rok szkolny).
Problem przedstawił podczas 
konferencji w biurze posła Woj-
ciecha Kossakowskiego, warmiń-
sko-mazurski wicekurator oświaty 
Wojciech Cybulski. Poinformował 
jednocześnie o rozpoczęciu spot-
kań z dyrektorami szkół, dotyczą-
cych zapewnienia uczniom moż-
liwości pozostawiania książek czy 
przyborów w szkole.

Innym problemem, który nakreślił 
Cybulski, jest zbyt duża ilości za-
dawanych prac domowych.
Niewątpliwie odrabianie zadań 
w domu może przyczyniać się do 
poprawy osiągnięć edukacyjnych 
dzieci, kształcenia samodyscypliny 
oraz większej niezależności w roz-
wiązywaniu problemów. Czas po-
święcany na rozwiązywanie zadań 
wzmacnia również nawyk uczenia 
się oraz przekonanie uczniów o zy-
skach płynących z wysiłku wkła-
danego w naukę własną. Należy 
jednak zauważyć, że często czas 
przeznaczony na realizację pracy 
domowej w wymiarze tygodnio-
wym jest znacznie większy, niż 
optymalna efektywna jego wartość 
szacowana dla ucznia. Skutkuje to 

w wielu przypadkach fizycznym 
i psychicznym przeciążeniem dzie-
ci i młodzieży.
Wicekurator oświaty wystąpił 
z prośbą do dyrektorów szkół 
o wdrożenie nowych rozwiązań 
i podjęcie stosownych działań, 
które mogłyby zniwelować ne-
gatywne skutki nadmiernego ob-
ciążania uczniów pracami domo-
wymi. Istotne, jak zwraca uwagę 
Cybulski, jest prawo dziecka do 
odpoczynku, szczególnie w dni 
wolne od zajęć lekcyjnych oraz 
odejście od przeważającej klasycz-

nej formy zadawania prac domo-
wych na rzecz ich indywidualizo-
wania, odpowiednio do potrzeb 
i możliwości dzieci.
Inne problemy, z jakimi borykają 
się szkoły to m.in. zbyt ciasne sale 
lekcyjne, czy niezadowalający stan 
sanitarno-techniczny budynków. 
Raport NIK dostarczył rządzącym 
garść wskazówek, gdzie jeszcze 
kuleje polski system oświaty.

— Bardzo wspieram działania ku-
ratora — mówi poseł Kossakow-
ski. — To bardzo ważne, aby nasze 

dzieci miały możliwość pozosta-
wienia części swoich podręczni-
ków w szkołach. Ważne jest też 
to, aby prace domowe można było 
odrabiać jeszcze w szkole. Często 
jest tak, że nie zawsze rodzic po-
razi sobie z zadaniami. Nauczyciel 
jest w tej kwestii fachowcem i czę-
sto on jest tylko w stanie pomóc 
w zadaniu. Dodatkowo będzie to 
dla niego obraz mówiący o za-
ległościach ucznia, a co za tym 
idzie zaoferowanie mu dodatko-
wej pomocy.

LŻEJSZY PLECAK,
MNIEJ PRAC DOMOWYCH

Jest finał poselskiej interwencji Wojciecha Kossa-
kowskiego w sprawie zaostrzenia kar za znęcanie 
się nad zwierzętami.
- Sędziowie zbyt łagodnie traktują przestępstwa 
przeciwko zwierzętom, bardzo często jest tak, że 
sprawy sądowe dotyczące zaniedbywania lub na-
wet znęcania są umarzane – pisał do Ministra Spra-
wiedliwości poseł. - Potrzebne jest zaostrzenie kar 
za znęcanie się nad zwierzętami tak, aby znęcający 
się nie żyli w poczuciu bezkarności.
Udało się! W Ministerstwie Sprawiedliwości po-
wstał projekt zaostrzenia kar za bestialstwo wo-
bec czworonogów.

Za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi bę-
dzie grozić do 3 lat pozbawienia wolności, a nie 
do 2 lat, jak obecnie. W przypadku szczególnego 
okrucieństwa maksymalna kara wzrośnie do 5 lat.
Sądy będą musiały orzekać wobec skazanych za-
płatę na cel związany z ochroną zwierząt od 1000 
do 100 tysięcy złotych.
Ponadto, każdy, komu zostanie udowodnione ok-
rucieństwo wobec zwierząt, nie będzie mógł „już 
nigdy” pracować z czworonogami.
1500 spraw dotyczących znęcania się nad zwie-
rzętami, którymi średnio co roku zajmuje się po-
licja, to o 1500 za dużo.

Do Komendy Powiatowej Policji w Ełku trafiło 7 nowych radiowozów: dwa Ople Mokka, Hyundai I20, 
Citroen C3, Volkswagen Transporter T6, Renault Megane oraz nieoznakowane BMW 33i. Auta koszto-
wały w sumie 670 tys. zł, a ich zakup był możliwy, dzięki owocnej współpracy Komendy Głównej Po-
licji z jednostkami samorządowymi powiatu ełckiego.
Jak podkreślił, podczas uroczystości przekazania radiowozów, 19 stycznia, komendant powiatowy KPP 
Paweł Szyperek, nowe auta przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców i uspraw-
nią pracę policjantów.
Dwa oznakowane ople i volkswagen trafią do referatu patrolowo-interwencyjnego, hyundai do dziel-
nicowych, renault i citroen posłużą służbie kryminalnej, natomiast BMW do policjantów drogówki.

SUROWSZE KARY ZA BESTIALSTWO
WOBEC CZWORONOGÓW!

Nowe radiowozy usprawnią działania ełckiej policji

Premier Morawiecki spotkał się 9 
lutego z przedsiębiorcami z War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz poli-
tykami Prawa i Sprawiedliwości.

- Wizyta pana premiera świad-
czy o ogromnym zainteresowa-
niu Prawa i Sprawiedliwości roz-
wojem Warmii, Mazur i Powiśla 
– uważa Jerzy Szmit, prezes Za-
rządu Okręgowego Prawa i Spra-
wiedliwości Okręg nr 35 – Olsztyn.
To dzięki polityce rządu, w na-
szym województwie, jak pod-
kreśla Szmit, spadło bezrobocie, 
wzrosły zarobki, powstają nowe 
drogi i linie kolejowe. Doskonale 
działa Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Znakomicie pracują Urząd Woje-
wódzki, Kuratorium
Oświaty i inne instytucje, którymi 
kierują ludzi wskazani przez Pra-
wo i Sprawiedliwość.
Również poseł Wojciech Kossa-
kowski uważa, że wizyta premiera 
pokazuje, że rząd Prawa i Spra-

wiedliwości przychylnie patrzy 
na rozwój naszego województwa.
- W ciągu zaledwie dwóch lat 
zostały uruchomione duże środki 
finansowe na poprawę infrastruk-
tury drogowej, a także sporto-
wej, a co za tym idzie, zwiększy 
się dostępność komunikacyjna, 
wzrośnie atrakcyjność gospo-
darcza oraz inwestycyjna Warmii 
i Mazur – mówi Wojciech Kos-
sakowski. - Poprawa dostępno-
ści komunikacyjnej stanowi je-
den z niezbędnych elementów 
do prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju całej gospodarki.
- To było ważne spotkanie, pod-
czas którego podziękowałem 
panu premierowi za inwestycje, 
jakie są prowadzone na naszym 
terenie, modernizację drogi krajo-
wej nr 65 wraz z ciągami pieszo-
-rowerowymi do Stradun i Nowej 
Wsi Ełckiej – dodaje Kossakow-
ski. - Już w marcu ma się odbyć 
podpisanie umowy na realizację 
odcinka Via Baltica od Raczek do 
Szczuczyna.

SPADŁO BEZROBOCIE,
WZROSŁY ZAROBKI


