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Budowlańcu, uwolnij ptaka!
POLECAM
AGNIESZKA CZARNECKA

Stare i popękane elewacje budynków są świetnym schroniskiem dla ptaków. Chętnie tam
przylatują i zakładają gniazda. Problem pojawia
się w momencie, gdy zarządca obiektu podejmie decyzję o jego docieplaniu.
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Po sukces
lub na dno.
Zerżnąć krasnala
z Wrocławia

Upada zbiorowa
Mieszkańcy Krupina protestują przeciwko
odpowiedzialność
budowie wieży telefonii komórkowej Play’a str.8
mandatowa radnych

A gdyby tak, ksiądz Kruczyński (Caritas)
został prezydentem Ełku str.2

Strona 9

Na Szafera: szerzej, zielono i bez wieżowca. Przynajmniej na razie str.5/ Poderwała się kultura do dialogu str. 4/ Nowy szef ełckiej prokuratury str.3

Mieszkańcom Zatorza
McDonald's nie po drodze
Długo wyczekiwana przez młodych ełczan fastfoodowa restauracja McDonald’s ma szansę na realizację.
To już trzecie podejście inwestora, do ulokowania firmy na terenach naszego miasta. Co jednych cieszy, drugim
może sprawiać kłopot. Dlaczego?
AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

McDonald’s ma powstać przy ul.
Przemysłowej w Ełku. O ile lokalizacja wydaje się uzasadniona,
to dojazd do niej już niekoniecznie. Klienci wspomnianej restauracji będą musieli dojeżdżać drogami osiedlowymi, Rzemieślniczą
i Bursztynową, a to nie podoba
się okolicznym mieszkańcom, którzy obawiają się o własne bezpieczeństwo.
Kwestia nowo powstającej restauracji poruszona została na ostatnim posiedzeniu Komisji Mienia
Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku. Jedna
z mieszkanek Zatorza, w publicznym wystąpieniu, poinformowała
radnych o obawach osób, które
zamieszkują ulice: Bursztynową
i Rzemieślniczą.
— Przegapiliśmy pismo z 2 lutego,
mówiące o warunkach zabudowy
powstającej restauracji – mówi
mieszkanka Zatorza.
—Zmyliły nas informacje medialne dotyczące tego, że ta restauracja powstanie koło Castoramy,
czyli troszeczkę dalej. W piśmie
pana prezydenta do radnego To-

masza Dawidowskiego, z 9 maja,
jest napisane, że działka, na której powstanie McDonald's będzie
miała dostęp do drogi krajowej 65
(ul. Przemysłowa). Kontaktowałam
się z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, niestety
GDDKiA nie wydała na to zgody,
a wręcz narzuciła zlikwidowanie
istniejącego wjazdu. Czego oczekujemy, jako mieszkańcy? Chodzi
nam o bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych działek. Obawiamy się tego, że jeżeli dojazd do
restauracji McDonald's zostanie
poprowadzony z ul. Suwalskiej,
przez ul. Rzemieślniczą i Bursztynową to cały ruch skumuluje się
na osiedlowych drogach. Nasz
wniosek jest taki, żeby możliwie
jak najdalej od ronda umiejscowić ten dojazd, wyłączając wspomniane ulice.
Trwają uzgodnienia...
Temat wywołał dyskusję, w której udział wzięli m.in. zastępca
prezydenta Ełku Artur Urbański
oraz naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego w Urzędzie Miasta w Ełku Andrzej Semeńczuk.
— Inwestycja nie może „popsuć”
płynności ruchu — mówi Artur
Urbański. — Jeśli ktoś z państwa
zna ten region przy rondzie, to wie,
że jest tam rzeczywiście nieciekawie, szczególnie w godzinach

szczytu. Przyjrzeliśmy się tym
warunkom i wydaje się nam, że
jakieś rozwiązanie mamy. Dlatego chcemy przygotować projekt
organizacji ruchu i przedstawić
go firmie McDonald's.

na w naszej późniejszej rozmowie
z zastępcą prezydenta Ełku, zakłada zorganizowanie komunikacji tylko w obrębie działki, na
której stanie restauracja, z wjazdem i wyjazdem z ul. Suwalskiej.

Projekt, jak zapewnił zastępca prezydenta Ełku, będzie konsultowany z mieszkańcami Zatorza.

Oba pomysły wiążą się z przebudową ul. Suwalskiej (na wysokości wjazdu w ul. Rzemieślniczą),
w celu wykonania lewoskrętu
i prawoskrętu oraz likwidacją
istniejącej na ul. Suwalskiej wysepki. Koszty związane z przebudową miałby pokryć inwestor.
Zarówno na komisji, jak i w późniejszej rozmowie z Arturem Urbańskim, padły zapewnienia, że
komunikacja zostanie rozwiązana
w taki sposób, aby było to jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Wariantów rozwiązań komunikacyjnych w obrębie działki, na
której ma stanąć McDonald's jest
kilka.
Oba zakładają wjazd z ul. Suwalskiej, przy czym pierwsza koncepcja mówi o komunikacji: Suwalska
— Rzemieślnicza — Bursztynowa
— Przemysłowa, druga: Suwalska — Suwalska.
Przy pierwszej koncepcji pomysł
jest taki, aby komunikacja (na odcinku Suwalska – Bursztynowa)
odbywała się w jednym kierunku. Na wysokości końca działki,
na której wybudowana zostanie
restauracja, zostałby dodatkowo
postawiony znak zakazu wjazdu,
żeby, jak mówi Urbański: „nie było
pokusy jazdy od strony ul. Bursztynowej”. Na wlocie z DK 65 (tj.
ul. Przemysłowej – przyp. autora) miałaby się natomiast pojawić
tabliczka z napisem „Brak dojazdu do restauracji McDonald's".
Druga koncepcja, zaprezentowa-

W dobrych relacjach
z mieszkańcami...
Restauracja McDonald's zostanie ulokowana na działce nr
2084/4 oraz w części działek sąsiednich przy ul. Bursztynowej,
Rzemieślniczej, Przemysłowej
i Suwalskiej. Spółka nie kupiła
tym razem gruntu, jak miało to
miejsce w przypadku działki nr
13/2 (mowa o gruncie przy ul. 11
Listopada i Szosy Obwodowej,
który spółka nabyła w 2013 r.,
i której właścicielem jest do dziś
– przyp. autora), tylko będzie go

dzierżawić od prywatnego właściciela. — Podpisaliśmy wieloletnią
umowę dzierżawy — informuje
Dominik Szulowski z biura prasowego McDonald's. — Warunkiem
rozpoczęcia budowy jest prawomocne pozwolenie na budowę.
Nie złożyliśmy jeszcze wniosku
o jego wydanie.
Szulowski potwierdza, że celem
spółki jest budowa i otwarcie restauracji McDonald’s.
— Oczywiście po uzyskaniu
wszystkich zgód i pozwoleń —
mówi Dominik Szulowski.
I dodaje:
— Prowadzimy w tej chwili uzgodnienia z odpowiednimi podmiotami. Ich rezultat znajdzie odzwierciedlenie w projekcie dołączonym
do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
Spółce, jak podkreśla Szulowski, zależy na dobrych relacjach
z mieszkańcami.
— Wierzymy, że finalny projekt
w optymalny sposób uwzględni
interesy wszystkich stron, w tym
naszych sąsiadów — mówi Dominik Szulowski.
Do sprawy budowy restauracji McDonald's w Ełku jeszcze
wrócimy.
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A gdyby tak, ksiądz Kruczyński
(Caritas) został prezydentem Ełku �
I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno -Wschodniej organizowane jest po raz pierwszy w Ełku.
Ma odbyć się 1 czerwca. Spotkanie mają uświetnić takie osoby jak premier Mateusz Morawiecki, Jadwiga Emilewicz, Elżbieta Rafalska, Jerzy Kwieciński, Krzysztof Jurgiel i Jarosław Zieliński.
temat „możliwości współpracy
biznesu oraz samorządów, bezpieczeństwa wewnętrznego, barier infrastrukturalnych, rynku
pracy i edukacji, funkcjonowania
rodzin oraz społecznej odpowiedzialności biznesu” a dodatkowo,
że „podczas wydarzenia istnieje
możliwość promocji marek, usług
oraz produktów przez wystawców.
W sali wystawienniczej sponsorzy
będą mogli zaprezentować swoją
ofertę oraz rozdawać materiały
promocyjne”. (dm.elk.pl). To taka
jest dziś rola księdza?

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL
redakcja@miasto-gazeta.pl

Jak informuje portal dm.elk.pl,
spotkanie ma skupić prawie 400
uczestników: przedsiębiorców, samorządowców, naukowców oraz
organizacje społeczne.
Co dziwne, organizatorem wydarzenia jest ełcka Caritas. No,
przynajmniej mnie to dziwi. Dlaczego? Bo jestem za tym, aby Kościół nie mieszał się w politykę, czy
to centralną, czy samorządową.
A już na pewno, w mojej ocenie,
nie powinien zajmować się biznesem. Rolę Kościoła widzę w innym miejscu, ale nie na forum
biznesowym.
Z zainteresowaniem słuchałam
wypowiedzi księdza Dariusza
Kruczyńskiego w Radio 5 na
temat wyżej wspomnianego Forum. I wyłania mi się jeden obraz.
Że ksiądz Dariusz doskonale zna
potrzeby naszego miasta.
Ks. Kruczyński chce zachęcić
innych przedsiębiorców, aby do
nas przybyli, „Nasza ziemia jest
atrakcyjna, nie tylko pod kątem
dwóch miesięcy jako wakacje, ale
cały rok” — mówi w Radio 5.
Jak się dowiaduję z audycji, na
Forum, mają być poruszane m.in.
tematy, które są „bolączką” naszych przedsiębiorców. A ja myślałam, że szukamy nowych? Tematem ma być m.in. wykluczenie
infrastrukturalne i jego wpływ na
rozwój naszego regionu, problem
braku dróg, kolei czy lotniska.
Piętą achillesową, jak mówi organizator Forum, jest współpraca z samorządami. Duszpasterz
mówi o obojętności samorządów.
Wypomina, że do współpracy
organizacji tego polityczno — biznesowego spotkania zgłosiła się
„czynnie” tylko gmina miejska
Giżycko i gmina Ełk.
— Wiele gmin czy samorządów
chyba tego nie czuje jeszcze —
mówi dalej. — Samorządy muszą
czuć, bo cały czas powtarzam…,
wiadomo, że samorząd nie daje
miejsc pracy, samorząd daje infrastrukturę i możliwości. Jeżeli wójt,
burmistrz, prezydent czy starosta
tego nie czuje, to trudno mówić
o możliwości czegokolwiek. Dzisiaj widzimy też to w naszych samorządach, jeżeli nie będzie tego
czynnego budowania, nie będzie
sprowadzania inwestorów, to możemy pięknie mówić, robić fajne
konferencje, zdjęcia. Natomiast
na tym się skończy. Dzisiaj sa-

KS. KRUCZYŃSKI: To nie jest coś, ktoś myśli, że Caritas organizuje po to, aby pieniądze pozyskać.
To są bardzo duże pieniądze, które gdzieś tam pozyskujemy. Ale po to, żeby przedsiębiorcy lokalni
mogli się spotkać i z tego skorzystać. Ktoś myśli, że to się samo zrobi, no trudno. […] Zaprosiliśmy
firmy, samorządy, które chcą się włączyć, by promować siebie. To jest normalna rzecz, komercyjna. Pakiety były od 1000 zł do kilkunastu tysięcy, czy 30 000 zł. Foto: screen Radio5

morządy oczekują od państwa,
od samorządu jednej rzeczy —
możliwości rozwoju. Jeżeli tego
nie będzie, to nic z tego nie będzie, pójdą gdzie indziej — uważa ks. Kruczyński.
Za przykład ksiądz stawia małą
gminę Szczuczyn, która to pozyskała w ostatnim czasie 8 przedsiębiorców. — Zaangażowanie tego
samorządu pokazuje, że można,
nawet do takiego Szczuczyna sprowadzić inwestorów — podsumowuje szef ełckiej Caritas.
I w jednym księdzu trzeba przyznać rację. Że nasz region potrzebuje nowego biznesu jak kania
dżdżu. Ale jest jedno ale.
Raz mówi o potrzebie dużej infrastruktury (ruszyła już budowa Via Batlica i Rail Baltica),
a raz mówi, że mała gmina też
może. I w mojej ocenie, zarzuca
coś samorządom, tylko któremu?
Razi mnie też fakt „czynnego”
współorganizowania tej imprezy przez samorządy (gmina Ełk
i Giżycko). Czy to oznacza, że
gminy dały pieniądze na to wydarzenie? Bawi mnie wyrażenie
- czynnie. Czy to oznacza, że pozostała część samorządów, która
będzie obecna podczas Forum,
będzie nieczynna? Może będzie
spała ;-).
Z całej tej dyskusji wyłania mi się
obraz, że ksiądz przejmuje inicjatywę w naszym mieście. Wychodzi na to, że człowiek w sutannie zaczyna rozdawać karty
i to jest fatalne dla tego miasta.
Upadamy.
Zadaję sobie pytanie, czy w tym

Miasto-gazeta.pl
Redakcja
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mieście, rządzi jeszcze samorząd?
Bo takie akcje i spotkania, z wielkimi tego świata, organizowane
przez Caritas, to chyba raczej
przy kampanii wyborczej powinny mieć miejsce. No, ksiądz, chyba nie startuje? Chociaż żyłki do
biznesu sama mu zazdroszczę.
Można też założyć, że taka wizyta
niewątpliwie może być rehabilitacją medialną naszego miasta.
Bo Ełk był na „ustach” ogólnopolskich mediów raczej z innych
powodów.
Pytam wiec księdza, gdzie ksiądz
był 20 lat temu, wtedy, gdy było
gorzej niż teraz. A tu nagle taka
impreza, na pół roku przed wyborami. Ciągle nie mogę pozbyć
się wrażenia, że ks. Kruczyński
wkracza w kompetencje polityka
lokalnego.
Pozwól mi się „Boże” pytać

Sama siebie pytam, jaki jest cel
tego Forum. Bo to, że mamy kiepską drogę do Warszawy — wiemy.
Czy potrzebujemy wizyty premiera, żeby nam o tym powiedział?
Nie chcemy słyszeć, tego, co sami
jesteśmy w stanie stwierdzić. Chcemy gotowej recepty. No, chyba
że nam tu przyjadą z biznesmenem i gotową fabryką, ale dobrze
wiem, że tak się nie stanie. Forum i refleksja nad problemami
nie rozwiążą naszych „bolączek”.
Bo gadać możemy do woli. Po
pogadance możemy zjeść nawet
suto zakrapianą kolację.
Grunt to biznesowe
podejście

A gdyby tak..hipotetycznie, proszę

księdza, na spotkaniu pojawił się
zwykły aptekarz i zapytał — panie
premierze, jak mam konkurować
np. z taką instytucją jak ełcka Caritas, która w swoich strukturach
ma własne apteki i jest zwolniona
z wielu podatków.

Co mi pan poradzi
panie premierze?
Niech pan podpowie,
jak mam konkurować
z księdzem - „biznesmenem”, który dodatkowo
może jeszcze dozbierać
w kościele?
Ksiądz w audycji mówi o biznesie, ale tu muszą być równe reguły. I jednakowe zasady
dla wszystkich. A tu, szanse są
nierówne. Jeden płaci podatki, drugi nie — to ta konkurencyjność zwykłego przedsiębiorcy w porównaniu z „firmami”
Caritas przegrywa w przedbiegach.
Czy idzie do nas teologia
wyzwolenia?

Kościół, jak i jego przedstawiciele w osobie księdza, powinny zajmować się sprawami zgodnymi
z nauką Kościoła, nauczaniem,
wspieraniem potrzebujących
i ubogich, czy wsparciem duchowym. Dziś, wygląda to tak,
że Kościół lub jego organizacja
zaczyna wchodzić w struktury samorządu. Bo czyż rolą Caritas
jest organizowanie nam spotkań
z politykami i dyskutowanie na
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Jeżeli ks. tak martwi się naszą złą
sytuacją i uważa, że potrzebujemy wsparcia rządowych polityków, to dlaczego wyszło odwrotnie
i wsparcie od sponsorów dostała
Caritas, a nie samorządy?
Wyszło na to, że to nie magistraty zostały wsparte, tylko organizator a nasi włodarze dostaną za
to pogadankę, wspólne zdjęcie,
czy wzmiankę w mediach. ; -).
Już sam papież Jan Paweł II był
przeciwny niekościelnym działaniom. Jak mówił „ta koncepcja Chrystusa jako polityka, rewolucjonisty, jako wywrotowca
z Nazaretu, nie zgadza się z nauczaniem Kościoła”.
Pogubiłam się po tej radiowej audycji, chociaż starałam się zrozumieć intencje, bo te zapewne
były z troski i dobre. Ale nie tego
oczekuję od instytucji kościelnej.
Próbowałam skontaktować się
z księdzem, ale niestety, mimo
umówionej godziny na rozmowę, nie udało się nam porozmawiać. Ksiądz nie odebrał już ode
mnie telefonu. A chciałam zadać
tylko kilka pytań, np. kto był pomysłodawcą tego Forum, czy wg
księdza władze lokalne nie zdały egzaminu w kwestii gospodarczej, ile „czynnie” było gminy Ełk?
Niestety, te pytania zostaną bez
odpowiedzi. Szkoda.
Trochę źle się dzieje, kiedy
w „buty” samorządowca i gospodarza miasta wchodzi osoba
duchowna. To zadaniem samorządu czy posłów jest organizowanie tego typu wydarzeń. Na
pewno nie jest ono rolą księdza.
Chociaż trzeba przyznać, że świetnie ksiądz podsumował sytuację
gospodarczą w gminach. Może
więc ksiądz powinien startować
na włodarza naszego miasta ; -).
A serio, jeżeli będzie tak, że zacznie już nam „Kościół” grzebać
od zaplecza, to niedługo w radzie
miasta mogą zasiadać panowie
w koloratkach. ; -)
Artykuł jest moją subiektywną oceną audycji Radio 5 pt. Forum przedsiębiorców.

Drukarnia
POLSKA PRESS Sp. Z O.O
Ignatki
Projekt graficzny
Renata Szymaszko
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Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bardziej nie złości.
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Zerżnąć krasnala z Wrocławia
Rodzina Podróżyńskich z Warszawy spędzała wakacje na Mazurach. Wybrali się na kemping do Giżycka
z zamiarem pożeglowania, zjedzenia smacznej ryby i wspólnych harców. Niestety, pogoda na Mazurach
jest kapryśna i kiedy następnego dnia po przybyciu jedli śniadanie to padał deszcz.

ADAM SOBOLEWSKI
MIASTO-GAZETA.PL
a.sobolewski@miasto-gazeta.pl

Scenka wygląda na razie na zaczerpniętą z wyobraźni autora.
Jednakże „Świat jako wola i przedstawienie”. Inspiracją dla takich
rozważań stała się wycieczka z rodzinką Sobolewskich do Wrocławia. Dlaczego akurat tam? Bo tam
są krasnale! Jakie znów krasnale?
Takie figurki porozmieszczane po
pięknym Wrocławiu, które uparł
się odnaleźć Łukasz. Coś jak zabawa w pokemony, tylko że bez
wirtualnego świata, ze zwykłą
mapą i jak w „realu”. Tata patrzył na ten pomysł trochę sceptycznie, jednak … Okazało się,

Cóż to wszystko ma wspólnego z Ełkiem?

Wędrując uliczkami Wrocławia,
tatuś pomyślał sobie, że fajnie by
było, gdyby do miasta, z powodu takich „skrzatów” też ściąga-

Powstanie hala tenisowa
na plaży miejskiej
Jak już informowaliśmy, dzięki
wsparciu posła Wojciecha Kossakowskiego w Ełku ma powstać hala
tenisowa finansowana z budżetu
państwa. 900 tysięcy na budowę
hali oraz 400 tys. na Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy — to kwoty, które
udało się pozyskać na realizację sportowych inwestycji, dzięki poprawkom
w rządowym budżecie, o które wnioskował poseł Kossakowski.
29 maja w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się spotkanie z udziałem posła
i prezydentów Ełku, podczas którego
lokalni sportowcy poznali szczegóły
pierwszej inwestycji. Przypomnijmy,
pod uwagę branych było kilka lokalizacji, jednak ostatecznie będzie
to plaża miejska — są już tam dwa
korty i wszyscy wolelibyśmy, żeby
nie zamieniać tego, co już istnieje na
nowe. Lepiej, żeby poszerzyć bazę –
mówił kilka tygodni temu podczas

Ale ... Możemy się na Mazurach
wyróżniać, być magnesem dla podróżnych.
Czy jesteśmy gotowi?
fOTO: wikipedia.org/Wrocławskie krasnale

— Żagle raczej dzisiaj odpadają.
Co robimy rodzinko? – zapytał
tata Podróżyński. — Pojedźmy do
Ełku! - wrzasnęły szkraby.
— Do Ełku? Po co?— zdziwiła się
mama. — Poszukać ufoludków!
- pokrzykiwały i przekonywały
jednogłośnie dzieciaki.

że krasnale to świetny pretekst
do zwiedzania miasta. Dzieciaki szalały, rodzice podziwiali kamienice. Ile jest krasnali w stolicy Dolnego Śląska? Na mapie
mieliśmy zaznaczonych sto, na
miejscu okazało się, że jest ich ponad 200 i wciąż powstają nowe.
Powód? Właściciel lodziarni na
starówce chce mieć reklamę swojego biznesu. Funduje krasnala
lodziarza, wykonanego solidnie
i z artystycznym zacięciem, dostaje wszelkie wymagane zezwolenia i już. Dzieciaki chcą zobaczyć
krasnala – lodziarza, kiedy go
już znajdą, to trzeba spróbować
lodów. Wszyscy są zadowoleni.
A jaka atrakcja dla Azjatów! Obserwując Chińczyków robiących
sobie zdjęcia z krasnalami, miałem wrażenie, że to te baśniowe
stwory przyciągnęły ich bardziej
niż wrocławski rynek i ZOO razem wzięte.

ły tłumy turystów. Jak można ich
przyciągnąć? O idei połączenie
akwenów powiatu ełckiego z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi czy
chociażby z Jeziorem Rajgrodzkim już pisaliśmy i dalej podtrzymujemy tezę, że trzeba iść w tym
kierunku, mieć wizję, marzenia
i dążyć do ich realizacji. Realia
są jednak takie, jakie są i pomysł
ten to obecnie raczej mrzonka.

Tak wiem, władze miasta robią
wszystko, żebyśmy byli. Eksponowanie walorów estetycznych,
widokowych, plus cały zestaw
imprez plenerowych i innych
to świetne rozwiązania. Ale czy
wystarczające? Zawsze przecież
można więcej, bardziej, mocniej.
Czy do tego potrzebne są pieniądze?

Wydaje się nam, że wcale nie
i przykład wrocławskich krasnali świetnie to ilustruje. Liczy się
pomysł, który się przyjął. Bo jaki
jest koszt dla miasta tych krasnali? Fundują je instytucje i firmy
zainteresowane reklamą, nawet
nie wiem, czy miasto robi mapy
i gadżety, a jeśli tak, to nie traci
na tym, ale zarabia, bo pamiątkę
z krasnalem trzeba mieć. Tymczasem w Ełku … Wielkie przedsięwzięcia, angażowanie korporacji z branży mediów i reklamy za
grube pieniądze. Efekt? Hmmm...
Można by to ugryźć jakoś ina-

Oddzielić ziarno od plew

konferencji poseł.
Budowa kortu tenisowego to przedsięwzięcie, do którego realizacji potrzebna jest fachowa wiedza, chociażby w wyborze nawierzchni
czy samej konstrukcji hali, w której oprócz kortów znajdzie się kilka pomieszczeń zaplecza. Szczegóły realizacji inwestycji przedstawił
projektant.
Realizację i rozliczenie inwestycji
zaplanowano do końca 2018 roku.
Działania na najbliższe miesiące to
wykonanie projektu hali z zapleczem
szatniowym do 15 czerwca, podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu
do 25 czerwca, a postępowanie przetargowe wyznaczono na przełom
lipca/sierpnia. Podpisanie umowy
przewidziano na koniec sierpnia,
a teren budowy zostanie przekazany
wykonawcy na początku września.
Justyna Kosińska

— Dlaczego chronicie swoich informatorów? — Ile zarabia dziennikarz? — Jakie wykształcenie
trzeba mieć, żeby pracować w gazecie? — takie i podobne pytania
zadawały nam dzieci z klasy 6 b
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku,

do której zostaliśmy zaproszeni
przez Lidię Mieczkowską, wychowawczynię tej klasy.
Młodych ludzi najbardziej pociągał aspekt tajemniczości związany z pracą dziennikarza. Do-

czej? Przecież są w ełckim ratuszu przedsiębiorczy i kreatywni
ludzie, którzy dostają pieniądze
za to, żeby Ełk rozsławić. Jeśli
aktualnie zajęci są ważniejszymi sprawami to nieśmiało (i za
darmo!) podpowiadamy: a może
trochę ściągnąć od Wrocławia?
Krasnali już nie powielajmy, ale
jacyś rycerze, ufoludki, strzygi,
wampiry, święci Kościoła, co tam
do głowy przyjdzie i się sprawdzi.
Nie 200 jak tam, ale chociażby
10 takich figurek na początek?
Gdzie? Kolej wąskotorowa, wieża
ciśnień, Katedra, odrestaurowane
kamienice w centrum. Wszędzie
tam, gdzie możemy się pochwalić, iż ełczanie nie gęsi, swoje zabytki mają.
Co sądzicie o tym pomyśle
drodzy włodarze i wy — Czytelnicy?

Nie trzeba by było wcale wielkich nakładów na promocję. Jeśli
pomysł się przyjmie, to będzie
samograj, poczta szeptana, pantoflowa i mediospołecznościowa
pójdą w ruch i napędzą tę maszynę zwaną Ełkiem?

pytywali o to, skąd czerpiemy
informacje do artykułów, a sam
żurnalista jawi im się jako jakiś
tajemniczy szpieg. Trochę w tym
dziecięcej wyobraźni, ale podczas rozmowy staraliśmy się im
przekazać własną wizję zawodu
oraz rozpoznać, w jakim stopniu
mają wiedzę konieczną do poruszania się w dzisiejszym świecie mediów pełnym przeinaczeń,
fake newsów oraz manipulacji.
Okazało się, iż potrafią rozróżniać opinie od faktów oraz wiedzą, że nie wszystko, co pojawia
się w internecie to prawda.
— Takie spotkania są potrzebne, gdyż mogą młodych ludzi
natchnąć w kierunku przyszłej
kariery zawodowej — oceniła po
spotkaniu Lidia Mieczkowska,
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku.
Serdeczne podziękowania kierujemy także do Emilii Borawskiej, która pomogła to spotkanie
zorganizować.
Tekst i zdjęcia: Adam Sobolewski

Nowy szef ełckiej prokuratury
Prokuratura Rejonowa w Ełku ma nowego szefa. Od 28 maja jest nim Jan Mikucki.
Prokurator Jan Mikucki ma 63 lata i przez większość swego zawodowego życia związany był z Prokuraturą Rejonową w Ełku.
– Człowiek o nieposzlakowanej opinii, posiadający doświadczenie zawodowe – mówi Ryszard Tomkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. W ełckiej prokuraturze przepracował wiele lat.
Jan Mikucki zastąpi, na stanowisku szefa Prokuratury Rejonowej w Ełku, Wojciecha Piktela. Wojciech
Piktel związany był z ełcką prokuraturą od kwietnia 2016 r., kiedy to zastąpił poprzedniego szefa tej
placówki, Dariusza Piekarskiego. Ówczesne zmiany na stanowiskach prokuratorskich, podyktowane
były nową ustawą o prokuraturze, autorstwa PiS, która wygasiła kadencyjność szefów wszystkich prokuratur i ich zastępców. Wojciech Piktel, po zmianach, funkcję szefa pełnił zaledwie dwa lata.(Czar)

4 [...] idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch, ocalałeś nie po to, aby żyć [...] Bądź wierny. Idź.
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Poderwała się kultura do dialogu
Mazurski Zespół Pieśni i Tańca w Ełku oraz
Ełcki Teatr Tańca w
marcu tego roku złożył
skargę na działalność
dyrektor ECK Anety
Werli. Ełccy artyści, po
blisko 2,5 miesiąca doczekali się jej rozpatrzenia. 29 maja , na sesji
miejskiej radni uznali
skargę za bezzasadną.

ta Urbańskiego podczas komisji,
to utworzenie przy zespole rady,
takiego organu kontrolno-doradczego, która pracowałaby i rozstrzygała w sprawie zespołu. Ale
jak się okazuje, powstała ona już
miesiąc temu.
— Dostaliśmy kredyt zaufania
— mówi młoda przedstawicielka
MZPiT. I musimy go dobrze wykorzystać. Ale mamy już w zespole
taką radę, która wstępnie zajmuje
się sprawami zespołu. Takimi jak
składki, prośba o koszulki na tegoroczny Festiwal Folkloru Tęcza.

RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL
redakcja@miasto-gazeta.pl

Sprawa ełckiego MZPiT nabrała
rozgłosu w marcu tego roku. Informacja w formie petycji obiegła
wszystkie ełckie media, łącznie
z mediami społecznościowymi.
Młodzi ełczanie zarzucali m.in.
obecnej dyrektor ECK: podważanie autorytetu wychowawców,
prześladowanie, jakiemu poddawani są ze strony dyrektor, przypisywanie sobie zasług za sukcesy Mazurskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Ełk”, odbieranie etatów,
utrudnianie wykonywania pracy,
niesłuszne oskarżanie, ingerencję
w organizację festiwalu „Tęcza”
(i innych autorskich projektów),
niskie dofinansowanie zespołu
przez Urząd Miasta, niedocenienie wkładu wychowawców w rozwój kultury i promocję miasta,
blokowanie wyjazdu na festiwal
do Egiptu.
— 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 mieszkańców

miasta, regionu i Polski — pisali
w petycji.
Prezydent Ełku w związku z informacjami, jakie się pojawiły, zlecił, już pod koniec marca, kontrolę
w ECK, która miała zbadać sytuację przedstawioną w skardze
członków MZPiT.
Podczas komisji rewizyjnej (25
maja), której przewodniczył Ireneusz Dzienisiewicz, byli obecni,
przedstawiciele MZPiT, jak i strona, której sprawa bezpośrednio
dotyczy.
W wyniku postępowania skargowego oraz kompleksowej kontroli,
którą przeprowadził zespół powołany przez Prezydenta Miasta
Ełku w Ełckim Centrum Kultury
ustalono, m.in. „W toku postępowania wyjaśniającego nie potwierdziły się zarzuty dotyczące
odbierania etatów pracownikom
ECK przez dyrektora w latach
2013-2017. W jednym przypadku
stwierdzono rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia pracodawcy. Natomiast
z dwoma innymi pracownikami

rozwiązano umowę o pracę, bez
wypowiedzenia z winy pracowników. Ponadto, z wyjaśnień dyrektora wynika, że cyt.: „sytuacja na
rynku pracy sprawia, że pracownicy nie są zainteresowani pracą
za wynagrodzenie, jakie można
zaoferować, co w ostatnim czasie spowodowało, że pracownicy
odchodzą”.
Z wyjaśnienia dyrektora wynika,
że decyzja o wstrzymaniu wyjazdu do Egiptu spowodowana była
złamaniem procedury przez kierownika MZPiT i brakiem planu merytoryczno — finansowego wyjazdów planowanych do
realizacji w roku 2018. Dyrektor musi mieć przedmiotową
wiedzę, aby zaplanować udział
członków zespołu w wydarzeniach
zagranicznych. Jako osoba odpowiedzialna za ECK nie może
akceptować nieprawidłowości
formalno-organizacyjnych.
Natomiast, jeżeli chodzi o fundusze na działalność MZPiT,
widoczny jest spadek dotacji.
Jeszcze w 2013 roku, na dzia-

Fotografia: Renata Szymaszko

łania kulturalne przeznaczona
była kwota 110 tys. zł. Ale już
w roku 2017 kwota ta wynosiła 30 000 zł. To kwoty pozyskiwane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W 2013 roku, na MZPiT z tej puli
było przeznaczonych 31 000 zł,
ale w tym ostatnim już tylko
7000 zł.
To tylko niektóre z wyjaśnień,
które zostały zawarte w uzasadnieniu. Na komisji rewizyjnej, prowadzono dyskusję, ale i obie ze
stron potrafiły odeprzeć zarzuty. To, że skarga została uznana
za bezzasadną, nie oznacza, że
wszystko jest w porządku. Stronom udało się dość do porozumienia. Przynajmniej na razie.
Jak mówią nam przedstawiciele zespołu — jeśli będzie taki
dialog prowadzony między jedną a drugą stroną, tak jak na tej
komisji, myślę, że będzie jeszcze
lepiej. Samo ECK będzie wtedy
lepiej prosperowało. I tym samym
MZPiT.
Jedną z propozycji poprawy sytuacji, jaka padła z ust prezyden-

— Staramy się działać dla dobra zespołu. Rozwijać go i dlatego ta rada jest nam potrzebna.
Teraz jest ona w stadium początkowym. Powstała miesiąc temu.
Członkami rady są osoby (starsze)
z zespołu, szefostwo zespołu, żeby
nasza praca była organiczna, jak
w jednym organizmie, żebyśmy
wszyscy pięknie ze sobą współpracowali. Teraz do rady ma dołączyć dyrektor Werla — mówi
drugi członek zespołu.
Radny Dzienisiewicz obiecał
młodym ełczanom, że dopilnuje, aby nowo powstała rada działa
zgodnie z jej przeznaczeniem.
O tym, co zadziało się w ełckiej
placówce kulturalnej, można pisać
dużo. Konflikt, być może nawarstwiał się przez wiele lat i w końcu doszło do jego eskalacji. Dziś,
ważną kwestią jest to, że między
stronami doszło do porozumienia,
przynajmniej publicznie, i podjęto
działania zmierzające ku poprawie sytuacji. Aby jednak się udało,
potrzeba chęci dwóch stron. Jak
będzie, czas pokaże.
Przebieg Komisji Rewizyjnej
można obejrzeć w internecie na
kanele YouTube Stowarzyszenia
Adelfi.

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

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Kossakowski
złożył do Marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego interpelację w sprawie różnych cen
za paliwo.
— Do moich biur poselskich zgłaszają się mieszkańcy z informacjami, że paliwo w naszym regionie
jest najdroższe w kraju. Niezaprzeczalnym jest fakt, że różnica w cenie paliwa pomiędzy Warmią i Mazurami a pozostałą częścią Polski
jest znacząca. Różnice w cenach
paliw na tych samych stacjach sięgają nawet kilkunastu groszy. Pamiętać należy, że opieramy się na
średnich cenach ze wszystkich polskich stacji, więc różnica może sięgać rzędu kilkudziesięciu groszy.

Możemy zaobserwować także sytuację, kiedy to spada cena hurtowa
paliwa, w konsekwencji cena detaliczna również jest niższa, a jednak
na Warmii i Mazurach utrzymywana jest na tym samym poziomie.
Dlaczego więc zachodzą tak duże
rozbieżności na stacjach benzynowych porównując poszczególne regiony Polski? — pyta Kossakowski
w interpelacji do Marszałka.
W odpowiedzi na zapytanie
poselskie czytamy.
Wyższe ceny paliw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
mogą mieć swoje źródło w specyfice tego regionu. Jedynymi sposobami przywozu paliw w tym regionie, ze względu na brak połączenia
rurociągowego, jest transport dro-

gowy i kolejowy. Według danych
GUS, województwo warmińsko-mazurskie jest czwarte co do wielkości
w Polsce (2 417 347 ha). Jednakże
zgodnie ze statystykami przedstawianymi przez GUS na 2016 rok,
infrastruktura drogowa i kolejowa
tego województwa wg GUS znajduje się dopiero na 11. miejscu (na
100 km2 powierzchni województwa
przypada 91,2 km dróg, średnia dla
Polski – 134,4 km/km2). Natomiast
według danych dotyczących długości linii kolejowych, województwo warmińsko-mazurskie znajduje się na 8. miejscu w kraju (4,5
km/km2, średnia dla Polski – 6,1
km/km2). Niewystarczająca infrastruktura transportowa jest jednym
z czynników podnoszących detaliczne ceny paliw. Ponadto woje-

wództwo jest jednym z najsłabiej
zaludnionych regionów Polski –
średnio na 1 km2 zamieszkują jedynie 53 osoby (średnia dla Polski
to 123 osoby), co przyczynia się
do zmniejszenia popytu na paliwa
i obniżenia konkurencyjności na
rynku. Dodatkowym czynnikiem
zmniejszającym konkurencyjność
jest ilość stacji benzynowych –
według danych UOKiK na całe województwo przypada 388 takich
obiektów, co sprawia, że na 100 km2
województwa przypada 1,6 stacji. Dla porównania, na terenie całej Polski gęstość rozmieszczenia stacji benzynowych wynosi
3,3 stacji/100 km2. Ponadto pragnę podkreślić, że rynek paliw ciekłych nie jest rynkiem regulowanym jak rynek gazu ziemnego czy

energii elektrycznej, a co za tym
idzie — brak jest instrumentów pozwalających Rządowi na odgórne
regulowanie cen paliw ciekłych.
Jednakże wprowadzone z sukcesem zmiany legislacyjne w 2016 r.
pod nazwą tzw. pakietu paliwowego i energetycznego oraz w 2017 r.
pakietu przewozowego pozwoliły
na skuteczną walkę z szarą strefą
w obszarze obrotu paliwami ciekłymi, co realnie przełożyło się na
poprawę konkurencyjnych warunków dla sektora paliwowego w Polsce poprzez wzrost konsumpcji
legalnie wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych
i eliminację z rynku
nieuczciwej konkurencji.

miasto-gazeta.pl

Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bardziej nie złości.
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Na Szafera: szerzej, zielono i bez wieżowca.
Przynajmniej na razie
AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

Radni miejscy uchwalili
na ostatniej sesji (29 maja)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Szafera”. Plan
– to jeszcze nie spełnienie
obietnic złożonych w 2014
r. przez władze miasta,
mieszkańcom bloków położonych wzdłuż ul. W.
Polskiego, ale kolejny krok
w drodze do ich realizacji.

Wbrew woli mieszkańców?
W sierpniu 2014 r., na wniosek
dyrektor Szkoły Podstawowej nr
4, na ul. Szafera wprowadzona
została zmiana organizacji ruchu. Od tego czasu obowiązuje
ruch jednokierunkowy od ul. W.
Polskiego w kierunku ul. Piłsudskiego. Nowe rozwiązanie komunikacyjne wywołało niezadowolenie części mieszkańców, głównie
z budynków W. Polskiego nr 58,
60, 62, 62 A i 66, będących współwłaścicielami działki nr 1376/7,
przez którą został poprowadzony,
wbrew ich woli — jak twierdzą —
ruch. Niezadowoleni mieszkańcy
wówczas wystosowali pismo do
prezydenta Ełku, w którym postulowali o przywrócenie na ul.
Szafera dwukierunkowej organizacji ruchu. Pod petycją podpisało się ok. 150 osób.
Deklaracje...
17 września 2014 r. zorganizowane zostało spotkanie, w którym
uczestniczyli, m.in. Maciej Pawełek i inny mieszkaniec ul. W.
Polskiego. Podczas tego spotkania
padła propozycja wprowadzenia
na ul. Szafera fragmentarycznego
ruchu dwukierunkowego. Propozycja ta spotkała się, według zapewnień mieszkańców, z akceptacją ze strony Urzędu Miasta Ełku.
23 września 2014 r. w odpowiedzi
na pismo mieszkańców prezydent
Ełku złożył deklarację, że cyt.:
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców budyn-

ków nr 58,60,62,62A i 66 położonych wzdłuż ul. W. Polskiego
oraz bardzo konstruktywnego spotkania z Panami w dniu
17.09.2014 r. urząd przystąpi do
wypełnienia złożonych deklaracji
o uwzględnienie w korekcie organizacji ruchu wprowadzenia
fragmentarycznego ruchu dwukierunkowego”.
W dalszej części deklaracji czytamy, że w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” urządzony zostanie
parking z placem nawrotowym
w miejscu likwidowanej maszynowni oraz podjęte zostaną starania, w celu wykonania na terenie posesji szkoły mini pętli dla
dowożonych dzieci. „O postępie
przyjętych na spotkaniu ustaleń
będziecie Panowie informowani
z prośbą o pośrednictwo w przekazywaniu wiadomości zainteresowanym sprawą mieszkańcom”
— kończy prezydent.
Obiecali i nic...
Minęły już prawie 4 lata od momentu złożenia obietnicy, że na
ul. Szafera wprowadzone zostaną
takie rozwiązania komunikacyjne,
które będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców budynków W.
Polskiego nr 58, 60, 62, 62 A i 66.
— Kadencja obecnych władz miasta dobiega końca, a my nadal nie
mamy żadnych informacji, co dalej z ul. Szafera — mówi Maciej
Pawełek. - Budynek W. Polskiego
62 A pęka (przejazd bramowy,
którym poprowadzona została
komunikacja – przyp. Autora),
ze względu na ogromne natężenie ruchu drogowego. Przecież
tamtędy przejeżdża dziennie 300400 samochodów! Kto zapłaci za
remont budynku? Nadmienię, że
nowa organizacja ruchu wcale nie
poprawiła bezpieczeństwa na ul.
Szafera, a takie były przecież zamierzenia. Wręcz przeciwnie...
Negatywna opinia policji
Zapytaliśmy władze miasta o, to
kiedy i czy w ogóle, spełnione zostaną deklaracje złożone mieszkańcom ul. W. Polskiego.
— W kwietniu 2016 roku, po kilkumiesięcznej procedurze związanej z opracowaniem nowej organizacji ruchu, uwzględniającej

postulaty mieszkańców (dwukierunkowość na części ulicy) urząd
miasta przedłożył dokument do
uzgodnień — informuje Tomasz
Andrukiewicz, prezydent Ełku.
— 21 lipca 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Ełku wydała
negatywną opinię do przedłożonego dokumentu, wskazując, że
„proponowana organizacja ruchu może wpłynąć negatywnie
i pogorszyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym w pobliżu szkoły.
Może doprowadzić do zdarzeń
drogowych z udziałem osób pieszych i pojazdów”.
Negatywna opinia KPP w Ełku,
jak twierdzi prezydent, przekreśliła możliwość wdrożenia nowej
organizacji ruchu, uwzględniającej postulaty mieszkańców. Dodaje jednocześnie, że Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Świt” na wniosek
samorządu miasta, wypełniając
zobowiązania ze wcześniejszych
uzgodnień, urządziła dodatkowy
parking w miejscu zlikwidowanej
maszynowni.
Pomysł na alternatywne
rozwiązanie
W związku z negatywną opinią
KPP w Ełku pojawiły się inne pomysły na polepszenia funkcjonowania komunikacji na ul. Szafera.
— Postanowiliśmy poszerzyć pas
drogowy wzdłuż szkoły, zwężając
chodnik i wycinając drzewa — informuje Tomasz Andrukiewicz.
— Pozwoliłoby to na swobodne
parkowanie samochodów wzdłuż
szkoły. Niestety, prace nie mogły
zostać wdrożone w życie w tamtym czasie, ponieważ pojawił się
kolejny poważny problem (mowa
o właścicielu działki, który nosi
się z zamiarem postawienia budynku mieszkalnego o wysokości
30 m i 9 kondygnacjach nadziemnych – o sprawie piszemy poniżej – przyp. autora).
— Mając na uwadze ochronę
mieszkańców, którzy mieszkają
w tym obszarze, na którym brakuje parkingów, z uwagi na to, że
przed 2006 r. nie wprowadzano
istotnych zapisów dotyczących
ilości parkingów na ilość mieszkań i lokali usługowych, a chcąc
uchronić przed bałaganem i ko-

Ale rury na Wileńskiej!
Na ul. Wileńskiej była prowadzona in- — Na całym terenie zielonym, przy garażach,
westycja, prace zakończyły się ponad leżą rury. I to jakie? Ogromne! Do tego dwie
miesiąc temu, a bałagan pozostał – żali sterty gruzu i betonowe kręgi, chyba do stusię mieszkaniec Ełku.
dzienek. Dzieci biegają, wchodzą w te rury.

lejnymi trudnościami komunikacyjnym Rada Miasta Ełku, 29 listopada 2016 r., przyjęła uchwałę
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk —
Szafera”, by określić, jakie funkcje
przestrzenno-urbanistyczne będą
mogły być realizowane na tym
obszarze — kontynuuje Tomasz
Andrukiewicz.
Więcej miejsc parkingowych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Szafera” został uchwalony przez Radę
Miasta Ełku w ostatni wtorek, 29
maja. Zakłada on poszerzenie pasa
drogowego wzdłuż ul. Szafera,
od ul. W. Polskiego do ul. J. Piłsudskiego, nawet do 16 metrów
(jezdnia ma mieć szerokość min.
6 metrów – przyp. autora). Poszerzenie pasa drogowego umożliwić ma umiejscowienie nowych
parkingów wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na całej długości
ul. Szafera. Dodatkowo obszar na
miejsca parkingowe wyznaczony
ma być na posesji SP4. Takie są
założenia planu.
— Samorząd miasta zobowiązany jest działać w granicach prawa
— dodaje Tomasz Andrukiewicz.
— Stąd pomimo złożonych deklaracji wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na części ulicy, wobec
negatywnej opinii Komendy Powiatowej Policji w Ełku, nie można było ich wdrożyć. — Podjęte
inne działania musiały poczekać
do uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w obszarze, na którym trwa procedura uchwalania
planu, nie można prowadzić inwestycji. Poszerzenie pasa drogowego daje, jak sądzę, możliwość
powrotu do koncepcji dwukierunkowości na fragmencie ulicy.
Z wypowiedzi prezydenta wynika, że jeszcze mieszkańcy mają
szansę, aby ich postulaty zostały
uwzględnione, pod warunkiem, że
sami tego dopilnują. Droga jest otwarta. Potwierdzeniem tego mogą
być słowa Marty Herbszt, wypowiedziane 25 maja na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady
Miasta Ełku.

Tylko jakiejś tragedii brakuje. Czy ktoś to
w końcu posprząta?
Po telefonie zatroskanego Czytelnika, udaliśmy się 29 maja, na miejsce. Pozostałości, które
zastaliśmy na placu budowy, mogły świadczyć,
że za inwestycję odpowiada Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Skontaktowaliśmy
się więc z prezesem PWiK. Ten szybko podjął interwencję i wskazał winowajcę. Okazał
się nim wykonawca, Przedsiębiorstwo Pro-

— Plan miejscowy określa granice
pasa drogowego, którym możemy
się poruszać, ale nie rozstrzyga,
czy będzie to droga jedno-, czy
dwukierunkowa — powiedziała
Marta Herbszt, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Ełku.
— Zostanie to rozwiązane na
etapie szczegółowego projektu.
Sprawę będziemy monitorować.
WIEŻOWIEC

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Ełk – Szafera” znalazł się zapis wskazujący, iż na działce,
której właścicielem jest firma
PRIBO, nie będzie mógł powstać wieżowiec.
— Jeżeli chodzi o działkę, która
była przedmiotem wniosku dewelopera na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, łącznie
z terenem stanowiącym własność
Świadków Jehowy, jest ona przeznaczona pod zieleń i parkingi —
poinformowała na posiedzeniu
Komisji Mienia Komunalnego
i Porządku Publicznego Rady
Miasta Ełku, Marta Herbszt.
— Minimum 30% tego terenu
musi być zachowane jako zieleń, a 70% może być terenami
parkingu. Jakakolwiek zabudowa kubaturowa w tym obszarze,
z wyłączeniem obiektów małej
architektury i urządzeń infrastruktury technicznej, jest wykluczona.
O tym, że właściciel działki
w pobliżu wieżowców zamierza postawić budynek mieszkalny o wysokości 30 m i 9
kondygnacjach nadziemnych,
samorząd miasta, jak przekazał
nam prezydent Tomasz Andrukiewicz, dowiedział się w listopadzie 2016 roku. Bardzo szybko, bo już 29 listopada 2016 r.,
o czym pisaliśmy w artykule powyżej, przyjęta została uchwała
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Szafera”. Dzięki temu planowaną
przez firmę PRIBO inwestycję
udało się skutecznie - „na razie”
- zblokować.

dukcyjno-Usługowo-Handlowe Józef Gajek,
który był odpowiedzialny za prace, zlecone
przez PWiK.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
zobligowało winowajcę do uprzątnięcia i zabezpieczenia terenu. Udaliśmy się po raz kolejny na miejsce wskazane przez Czytelnika
30 maja. Na placu budowy jest już porządek.
Nasza interwencja, po raz kolejny, okazała się
skuteczna. A.Czarnecka
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Budowlańcu, uwolnij ptaka!
AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

Stare i popękane elewacje budynków są świetnym
schroniskiem dla ptaków.
Chętnie tam przylatują i zakładają gniazda. Problem
pojawia się w momencie,
gdy zarządca obiektu podejmie decyzję o jego docieplaniu.

— Na jednej części budynku Sępa
- Świackiego 1 zlikwidowane zostały wszystkie gniazda jerzyków
— mówi pan Wiesław. — Na drugiej części, gdzie jeszcze nie przeprowadzono docieplenia, gniazda
są. Przylatuje tam mnóstwo ptaków. Obawiam się, że prędzej, czy
później jerzyki zostaną i stamtąd
przegnane.
Pan Wiesław zgłosił się do naszej
gazety, żeby poruszyć ważny, choć
słabo dostrzegalny, temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą termomodernizacja budynków. Zagrożeń
przede wszystkim dla ptaków!
— Jerzyki to jedne z najbardziej
pożytecznych ptaków, wyjadają
najwięcej meszek i komarów —
mówi pan Wiesław. — Miasta,
takie jak Toruń czy Bydgoszcz,
od lat montują budki lęgowe na
specjalnych słupach. Z podobnym zamiarem noszą się Tychy
i inne miasta z województwa śląskiego. Tymczasem Ełk wszystko
zamurowuje!
Jerzyki zakładają gniazdka w starych budynkach pod dachem.
Przylatują w maju a na swoje
dawne miejsca lęgowe i odlatu-

ją w sierpniu. — Podczas ocieplania budynku styropianem, te
gniazdka się likwiduje — mówi
pan Wiesław. — Były przypadki,
w Ełku, gdzie żywcem zamurowane zostały pisklęta. Po interwencji
w ochronie środowiska, budowa
została wstrzymana.
Zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody zlikwidowane gniazda powinny zostać odbudowane. I o ile niektórzy zarządcy stosują się do tych przepisów, o tyle
inni już nie.
— W blokach „Świtu”, m.in. przy
ul. Gizewiusza, Mickiewicza, czy
Sikorskiego, które były docieplane,
wykonane zostały specjalne otworki pod szczytem, po to, żeby ptaki
mogły założyć w nich gniazda —
mówi pan Wiesław. — Tymczasem w blokach, którymi zarządza
wspólnota mieszkaniowa, nawet
otwory wentylacyjne zostały zakratowane, gdzie wiele jerzyków
miało tam swoje gniazda. Nikt
tego nie konsultuje z ochroną środowiska!
Na „Ekonomiaku”
będą budki

Termomodernizacje budynków
często wykonuje się latem, w okresie lęgowym ptaków. Obecnie prowadzone są prace m.in. na budynku Zespołu Szkół nr 5 w Ełku,
tzw. Ekonomiaka. Nie uszło to
uwagi naszego Czytelnika.
— Na części budynku, która została wyremontowana, gniazda
zostały zlikwidowane — mówi
pan Wiesław. — Interweniowałem
w tej sprawie do ochrony środowiska. Otrzymałem zapewnienie,
że ornitolog z Augustowa trzyma
nad tym pieczę i że zostaną tam
zamontowane budki.
To nie pierwsza interwencja pana

Wiesława. Zgłaszał on m.in. nieprawidłowości, kiedy docieplano
budynek Gdańska 15, co skutkowało wstrzymaniem budowy.
Gniazd tam jednak nie odbudowano.
Zgodnie z prawem

Ornitolog z Augustowa, która
kontroluje prace na budynku ZS
nr 5, zapewnia, że wszystko przebiega zgodnie z prawem.
— Przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją budynku tzw. Ekonomiaka została
wykonana opinia ornitologiczna
— mówi Agnieszka Grajewska.
— Obserwacje przeprowadzone
zostały w okresie lęgowym ptaków,
w latach ubiegłych, przed rokiem
2018. Miały wykazać, w których
miejscach budynku są siedliska
ptaków. Opinia była załącznikiem
do wniosku, który składa się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, aby uzyskać
zgodę na odstępstwo od zakazu
niszczenia siedlisk, ze względu na
planowane docieplenie budynku.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska wydała taką zgodę na
zniszczenie siedlisk ptaków oraz
umyślne uniemożliwienie ptakom
dostępu do schronień na wskazanym budynku, ale pod pewnymi
warunkami. Jednym z nich jest
wcześniejsze zabezpieczenie istniejących i potencjalnych miejsc
lęgowych, jeśli prace remontowe
będą wykonywane w okresie lęgowym ptaków. Prace takie wykonuje się w okresie jesienno-zimowym w rok przed rozpoczęciem
prac remontowych. Działania te
mają zapobiec ponownemu zajęciu
tych miejsc przed lub w trakcie
wykonywania termomodernizacji
i w związku z tym usprawnić ich
przebieg. Kolejnym warunkiem

jest wywieszenie odpowiedniej
ilości skrzynek lęgowych, jako
kompensacja utraconych siedlisk.
Z tyłu budynku istniały siedliska
lęgowe kawki, które już zostały
skompensowane, poprzez zamontowanie skrzynek przeznaczonych
dla tego gatunku. Budki te od
razu zostały przez ptaki zajęte
i lęgi się odbywają.
— W części, gdzie obecnie prowadzone są prace (frontowa część
obiektu), zamontowane zostaną
m.in. skrzynki lęgowe dla jerzyka — mówi Agnieszka Grajewska. — Podczas demontowania
rusztowania wloty do skrzynek
zostaną udrożnione i będą one
możliwe do zajęcia przez ptaki.
Szkoła zamówiła dwa rodzaje budek: drewniane i trocinobetonowe. Dla jerzyków przeznaczone
są akurat te drewniane. Budki
zostaną wpuszczone w warstwę
styropianu, w górnej części budynku. Będą fajnie imitowały „stare”
miejsca lęgowe. Czy jerzyki je zasiedlą? Miejmy nadzieję, że tak.
Ptakami nikt się
nie przejmuje

Choć prawo chroni ptaki i ich
siedliska (ustawa o ochronie przyrody kategorycznie zabrania usuwania gniazd w okresie lęgowym
– przyp. autora), nie każdy zarządca je respektuje.
— Wykonywałam ekspertyzy dla
różnego rodzaju budynków na
zlecenie Starostwa Powiatowego
w Ełku — mówi Agnieszka Grajewska. —Taka opinia ornitologiczna to element, który musi być
spełniony, jeśli samorząd stara się
o dofinansowanie termomodernizacji. W ubiegłych latach wykonywałam również ekspertyzy
dla Urzędu Miasta w Ełku oraz
dla Spółdzielni Mieszkaniowej
„Świt”, głównie dla budynków

użyteczności publicznej, takich
jak m.in. przedszkola czy szkoły.
Osoby indywidualne, czy wspólnoty mieszkaniowe, raczej o takie
ekspertyzy nie zabiegają. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam, w swojej praktyce zawodowej. Tak naprawdę nikt się tym
nie przejmuje, głównie dlatego, że
istnieje obawa o dodatkowe koszty (m.in. zakup budek lęgowych,
wynajem dźwigu w celu wcześniejszego zabezpieczenia siedlisk
wykorzystywanych przez ptaki
w okresie lęgowym) oraz strach
przed utrudnieniami w czasie
prowadzenia remontu. Choć tego
ostatniego można uniknąć, jeśli
prowadzi się wszystko zgodnie
z zaleceniami. Mówię to z wielkim żalem. Im większe miasta,
tym większa świadomość, i więcej
się dla gatunków objętych ochroną robi. A nie w każdym mieście
są też tacy odważni aktywiści,
jak ten wspomniany pan, który
trzyma rękę na pulsie.
Nie bądźmy obojętni

Za łamanie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków
chronionych grozi kara grzywny, a nawet aresztu.
— Wszelkiego rodzaju naruszenia, w tym usuwanie gniazd,
skutkujące ograniczeniem dostępu ptaków do miejsc ich regularnego występowania są łamaniem
zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych
i stanowią wykroczenie — mówi
Justyna Januszewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Olsztynie. — Takie przypadki
należy zgłaszać do właściwych
miejscowo organów ścigania.
Nie bądźmy zatem obojętni na
los ptaków. Reagujmy, gdy widzimy, że są krzywdzone. Pamiętajmy, jak bardzo są pożyteczne
i ile dobrego robią dla człowieka.

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

Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu…
Sukces organizacji pozarządowej zależy w dużej mierze od sprawności jej działania. Żeby zaś organizacja działała sprawnie, potrzeba zaangażowania wielu osób.
Fundusze – są ważne – ale nie należy ograniczać się jedynie do publicznych dotacji. Zapytaliśmy o wrażenia ze szkoleń Panią Joannę Witek, prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku.
Jak wspomina Pani szkolenia dla
liderów organizacji pozarządowych,
prowadzone w ramach „Akademii Pozarządowca”, przez Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Ełku?
- Brałam udział w całym cyklu szkoleń
na przełomie roku 2016 i 2017. Szkolenia stały na bardzo wysokim poziomie,
pod każdym względem. Kadra bardzo
dobrze przygotowana. Materiały, które
otrzymywaliśmy, były bardzo przydatne, nadal je wykorzystujemy. Do dziś
korzystam z wiedzy, chociażby Pani
Urszuli Podurgiel, Pani Kingi Wołodkiewicz, czy Pani Natalii Skoratko. Bardzo nam pomagają. Przekształciliśmy
nasze stowarzyszenie, żeby móc prowadzić również odpłatną działalność
statutową. Będziemy teraz mogli pobierać opłaty, chociażby na wypoczynek, który zorganizujemy zimą, a nie
jak dotychczas bazować jedynie na
grantach. Myślę, że dzięki tym szkoleniom nasze stowarzyszenie działa

bardziej świadomie.
Jakie warsztaty okazały się dla Pani
najbardziej przydatne?
- Praktycznie wszystkie zajęcia były
prowadzone metodą warsztatową
i były bardzo przydatne. Dużo dowiedziałam się na warsztacie z księgowości. Może nie tyle ta nasza księgowość
kulała, bo mamy zatrudnioną księgową
w Morągu, ile ja sama nie byłam taka
świadoma tego wszystkiego. Wszystkie
dokumenty księgowe do tej pory automatycznie przekazywałam do księgowości. Nie interesowało mnie, co się
z nimi dalej stanie. Księgowość to była
dla mnie „czarna magia”.
Obecnie już opisujemy faktury i wiemy, co znaczy wydzielone konto na
grant. Wiedza zdobyta na szkoleniach
poszerzyła moje horyzonty, na temat,
chociażby operacji księgowych.
Wnioski i spostrzeżenia po wizycie
studyjnej?

- Wizyta studyjna była w gospodarstwie agroturystycznym Lawendowe
Pole niedaleko Olsztyna. Pani Joanna, która je prowadzi, uprawia lawendę, i z tej lawendy czyni prawdziwe
cuda: olejki zapachowe, kremy, mydełka itd. Pokazała nam, jak można przekształcić stowarzyszenie np.
w spółdzielnię socjalną i czerpać z tego
korzyści. Byłam pod ogromnym wrażeniem…Z Lawendowego Pola pojechaliśmy do Gdańska. Tam poznaliśmy
małżeństwo, które prowadzi hotel. Ci
państwo mieli najpierw rodzinny dom
dziecka. Poszukując pracy dla swoich
przysposobionych – pełnoletnich już
– pociech wpadli na pomysł poprowadzenia hotelu. Dziś pracują tam
wszystkie ich dzieciaki. Jestem pełna podziwu dla tych państwa. To, co
zrobili, jest moim zdaniem po prostu

niesamowite…
Po wizycie studyjnej dotarło do mnie,
że nie muszę być nauczycielem w szkole. Jeżeli założyłabym spółdzielnię socjalną, czy zdecydowałabym się na prowadzenie, w ramach stowarzyszenia,
działalności gospodarczej, to przecież
mogłabym z tego żyć. Mało tego, mogłabym pomagać innym.
Wszystkie szkolenia i wyjazd studyjny są bezpłatne. Szkolenia będą się
odbywać w hotelu Folwark Łękuk. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne, nocleg i wyżywienie. Dojazd we
własnym zakresie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.
adelfi.pl<http://www.adelfi.pl/> w zakładce OWES EŁK.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie
Adelfi ogłasza kolejny nabór na cykl

szkoleń skierowanych do liderów organizacji pozarządowych. Każdy z uczestników szkoleń, oprócz udziału w cyklu
dwudniowych warsztatów, będzie miał
możliwość korzystania z doradztw specjalistycznych, m.in. z zakresu prawa,
księgowości, marketingu oraz rozpocznie pracę z doradcą, który będzie
wspierał rozwój organizacji i pomagał
w osiągnięciu wyznaczonych celów
oraz mnóstwa pozytywnej energii, by
móc dalej i lepiej działać w swoim obszarze. Cykl składać się będzie z sześciu szkoleń dwudniowych oraz wyjazdu
na wizytę studyjną w celu podpatrzenia i skorzystania z doświadczeń innych podmiotów ekonomii społecznej.
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REKLAMA

Augustów - miejsce na Twoją inwestycję
Strefa Aktywności Gospodarczej
Ponad 17 ha gruntów pod inwestycje w znakomitej lokalizacji, w tym 13,3 ha
włączonych do Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej
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

Zwolnienia podatkowe oferowane zgodnie z prawem lokalnym
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo wybudowanych nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo uruchomionej działalności

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
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Krupin przeciwko Play

RADNY KARWOWSKI — TO JA Z WIOSKI JESTEM NAJBARDZIEJ POKRZYWDZONY
AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

Przy drodze wyjazdowej
z Krupina (gmina Prostki)
na prywatnej działce operator sieci Play chce postawić 47- metrową wieżę. —
To jest zaledwie 35 metrów
od zabudowań i 25 metrów
od przystanku autobusowego. Nie zgadzamy się na
to! - żalą się mieszkańcy
wsi. — Boimy się o nasze
zdrowie!

O tym, że Play stara się uzyskać
pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Krupinie, mieszkańcy dowiedzieli się,
jak twierdzą, niedawno.
— Procedury rozpoczęły się 1,5
roku temu, a my wiemy o inwestycji od tygodnia — mówi Tomasz
Szulc. — Czyli ktoś rozmawiał
o nas, bez nas. Wójt był w Krupinie na spotkaniu z mieszkańcami i uspokajał, że to jeszcze nie
jest oficjalne. Ale my się boimy!
Pole elektromagnetyczne to pole
elektromagnetyczne! Zwłaszcza
że ta wieża stanęłaby w Krupinie na 10 lat.
Mieszkańcy Krupina wystosowali pismo do wójta Mirosława
Orłowskiego z prośbą o niewyrażanie zgody na inwestycje w tym
rejonie. Czytamy w nim:
„Jako mieszkańcy gminy Prostki
rozumiemy potrzeby telekomunikacji na tego typu inwestycje, ale
uważamy, że będzie ona prowadzona zbyt blisko skupiska ludzi.
Po zapoznaniu się z dokumentacją
budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Prostki chcielibyśmy zwrócić uwagę, że stacja
składająca się z wieży o ponad 40
m wysokości oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy
wieży powstałaby zaledwie ok. 35
m od najbliższego budynku. Do
drogi powiatowej nr 1680N jest
ok. 25 m. I również, w tej odległości, w linii prostej, przy drodze,
mieści się przystanek autobusowy, z którego codziennie dojeżdżają dzieci do szkoły. Czekając
na przyjazd szkolnego autobusu,
spędzają tam do 20 minut. Biorąc
pod uwagę tę odległość, uważamy,
że każdego dnia mogą znaleźć
się w obrębie pola elektromagnetycznego inwestycji, co może
mieć wpływ na ich rozwój i zdrowie. […] W najbliższym otoczeniu, do 200 m od rozpatrywanej
inwestycji mieszka ok. 70 osób.
Jedyna droga wjazdowa i wyjazdowa z tej części Krupina przechodzi 45 m od przewidywanej
inwestycji, co według nas wiąże
się z możliwością przebywania
w polu magnetycznym. […] Jesteśmy mieszkańcami wioski wokół, której znajdują się pola i łąki,
prosimy o oddalenie stacji bazowej telefonii komórkowej na bez-

Fotografia: Renata Szymaszko

pieczniejszą odległość”.
Pismo o podobnej treści mieszkańcy Krupina skierowali również do Departamentu Ochrony
Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.
To już drugi wniosek Play'a

O pozwolenie na budowę stacji
bazowej telefonii komórkowej
w Krupinie operator sieci Play
stara się od ubiegłego roku.
— W pierwszym postępowaniu,
w październiku 2017 r., odmówiliśmy ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej operatora P4 na działce 141/2 obręb Krupin — mówi
Mirosław Orłowski, wójt gminy
Prostki. Inwestor się nie odwołał
od naszej decyzji, tylko ponowił
procedurę. W drugim postępowaniu, 2 maja 2018 r. wydaliśmy
ponownie negatywną decyzję. Inwestor ma teraz 14 dni na odwołanie się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. Dlaczego odmawiamy? Dlatego, że
ta inwestycja „psuje” nam bardzo
mocno przyszłe tereny inwestycyjne. SKO albo utrzyma decyzję gminy Prostki w mocy, albo
przekaże sprawę do ponownego
rozpatrzenia.
Niejasne zamierzenia
inwestora?

30 kwietnia wójt gminy Prostki
spotkał się z mieszkańcami Krupina. — Wyjaśniliśmy wszystko
i poinformowaliśmy o tym, jakie podjęliśmy kroki, jako gmina, żeby zblokować tę inwestycję
— mówi Mirosław Orłowski. - Za
zgodą Rady wzięliśmy biegłego,
któremu zapłaciliśmy parę tysięcy złotych za opracowania. Z naszego punktu widzenia inwestor
próbuje umiejętnie „ugrać” swoje, czyli doprowadzić do działki
prąd o znacznie większej mocy,
niż potrzebują anteny. To jest

praktycznie nasz jedyny punkt
zaczepienia – obawa, że docelowo inwestor może chcieć zainstalować większe anteny, na co nie
będziemy mieli wpływu.
Jeśli przyjęta strategia „nie chwyci”, gmina Prostki – jak twierdzi
Mirosław Orłowski – będzie na
przegranej pozycji.
W pierwszym wniosku, jak poinformowano nas w Urzędzie Gminy w Prostkach, inwestor planował
montaż 12 anten, po cztery anteny
na trzech kierunkach, w drugim
już tylko 3 anteny, po jednej na
każdym kierunku.
— Kolejny raz braliśmy biegłego, bo nie mamy, aż tak specjalistycznej wiedzy w zakresie telekomunikacji — mówi Mirosław
Orłowski. — Biegły na podstawie swoich wyliczeń stwierdził, że
zmniejszenie liczby anten wcale
nie oznacza, że zmniejszy się oddziaływanie. Ponadto, inwestor
nie podaje we wniosku szczegółów, odnośnie wyposażenia telekomunikacyjnego, a zdaniem
biegłego, to jest najistotniejsze.
Mieszkańcy winią radnych…

— Dla nas jest to dziwne, że nic
nie wiedzieliśmy przez 1,5 roku
— mówi Tomasz Szulc. — Dwóch
radnych sąsiaduje z działką, na
której planowana jest inwestycja.
Radny Mariusz Karwowski jest
też naszym sołtysem. On przekazał nam tę wiadomość z opóźnieniem. Mamy do niego żal. Po
to został wybrany, żeby walczyć
o nas!
Polityczna rozgrywka?

Zdaniem wójta, Mariusz Karwowski na spotkaniu z mieszkańcami
zorganizowanym przed 30 kwietnia, podawał nieprawdę.
— Dlatego zrobiliśmy drugie spotkanie 30 kwietnia — mówi Mirosław Orłowski. — Pan Karwowski
zabierał też głos na posiedzeniu
Rady Gminy Prostki, gdzie suge-

rował, że gmina ma jakiś interes
w tym, że nic nie rozbiła. Mówił,
że „nie wiadomo, kto i ile na tym
zarobił”. Jeszcze nie wiem, jak
to rozegram, bo tak nie można...
Ciężko pracujemy i bronimy się
przed tą inwestycją!
Zdaniem sołtysa Krupina, którego poprosiliśmy o skomentowanie słów wójta, całe zamieszanie
związane z budową stacji bazowej
telefonii komórkowej w Krupinie,
to polityczna rozgrywka.
— Prawdopodobnie będzie trzech
kandydatów na radnych z mojej wioski, więc będą robić zamęt
— mówi Mariusz Karwowski. Mam dokumentację, która potwierdza, że wszelkie informacje
były mieszkańcom udostępniane,
na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń. Były przyklejane też na
sklepie. Większość mieszkańców
wiedziała doskonale o tym, że takowa inwestycja jest w planach.
To gmina, od samego początku,
zapewniała nas, że inwestycja jest
skutecznie blokowana!
— To ja z wioski jestem najbardziej pokrzywdzony — mówi Mariusz Karwowski. — Wszystkie
moje trzy działki, cały dorobek
życiowy, sąsiadują z tą inwestycją. Każda moja działka traci na
wartości. Mieszkam najbliżej wieży, więc oddziałuje ona najbardziej na mnie i na moje dzieci.
Wójt myślał, że ja tam „coś” politycznie robię. A to nieprawda!
Na sesji zabrałem głos, bo zdziwiło mnie to, że przyszli geodeci
z tej firmy — w piątek bodajże to
było — i zabili paliki, pod nieobecność sąsiadów. A na drugi
dzień – w sobotę – wykopali kanał i postawili skrzynkę, jeszcze
prawdopodobnie na moim terenie! Byłem w tym czasie w pracy.
Wkurzyłem się i poszedłem trochę
„po bandzie”! Powiedziałem, co
powiedziałem... Wójt też źle mnie

zrozumiał. Chodziło mi bardziej
o to, na jakich układach gmina
jest z powiatem, że powiat nie na
swoim terenie decyduje o inwestycjach gminnych. To mnie tylko
zirytowało! Z gminy dostawaliśmy cały czas zapewnienia, że
inwestycji nie będzie, a tu nagle „ni z gruszki, ni z pietruszki”
elektrownia wystawia wszystkie
pozwolenia i skrzynka stoi! Dlaczego gmina nie rozmawia z powiatem?
Protestowali wcześniej?

Sołtys Krupina twierdzi, że część
mieszkańców składała protest
w sprawie lokalizacji inwestycji
na działce 141/2 już przy pierwszej procedurze. — Z imienia
i nazwiska zostaliśmy listownie
poinformowani, że na działce
u sąsiadów będzie się toczyła jakaś inwestycja — mówi Mariusz
Karwowski. —To było zawiadomienie nie z gminy, tylko z tej firmy. Kiedy doczytaliśmy, że ma
tam stanąć wieża, napisaliśmy
odwołanie. Czterech, czy sześciu nas było — mieszkańców —
nie pamiętam dokładnie. Wszyscy, którzy dostali zawiadomienie.
Było w nim napisane, że możemy się odwołać do gminy. Więc
się odwołaliśmy. Gmina zapłaciła dla fachowca, chyba 8 tys. zł
i zablokowała inwestycję na 4 czy
5 miesięcy. Wszyscy myśleli, że
sprawa ucichła. Radni od czasu do
czasu pytali, ja również tę sprawę
pilotowałem. Nie było żadnego
odwołania, a po kilku miesiącach
wpłynął nowy wniosek. Zaczęliśmy drążyć temat i wtedy już
poszła po wiosce lista sprzeciwu
do podpisania. Mieszkańcy byli
w zasadzie zdezorientowani, bo
część chciała podpisać, a część
nie. Sąsiedzi, na których działce będzie stała ta wieża, puścili plotkę, że my jako właściciele
sąsiednich działek się na to zgodziliśmy.
Cd. strona 9 (następna)
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PROSTEST W KRUPINIE. CD.
go, jaki może występować w środowisku w miejscach dostępnych
dla ludności, został tak ustalony,
aby wykluczyć możliwość pojawienia się negatywnych skutków
zdrowotnych niezależnie od wieku i stanu zdrowia osób przebywających w pobliżu stacji.
Dlaczego firma Play chce budować stację tak blisko zabudowań?

Fotografia: Agnieszka Czarnecka

Kto zawinił?

Zdaniem Mariusza Karwowskiego, „ktoś” wprowadził mieszkańców w błąd, przekazując im informację, że jest zgoda właścicieli
sąsiednich gruntów, na budowę
stacji bazowej telefonii komórkowej
na działce 141/2. On sam twierdzi,
że takiej zgody nie wyrażał. Potwierdza to rzecznik Play'a, który
na nasze pytanie, czy firma uzyskała pisemną zgodę właścicieli
działek sąsiadujących z działką nr
141/2 obręb Krupin na budowę
stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, odpowiedział:

„Nie planujemy uzyskać zgody
właścicieli działek sąsiadujących,
ponieważ nie jest to przewidziane w polskim ustawodawstwie”.
Obawy słuszne,
czy niesłuszne?

Zapytaliśmy rzecznika Play'a, czy
obawy mieszkańców dotyczące
negatywnego oddziaływania fal
magnetycznych na ich zdrowie
są słuszne? — Zdecydowanie nie
— twierdzi Ewa Sankowska-Sieniek. — Urząd gminy nie zwrócił
się do nas z żadnymi wątpliwościami dotyczącymi negatywnego

oddziaływania fal elektromagnetycznych na zdrowie. Do tej pory
żadni międzynarodowi eksperci nie stwierdzili żadnego wpływu pola elektromagnetycznego
emitowanego przez anteny stacji
bazowych na zdrowie, o ile zachowane są odpowiednie limity
ekspozycji. Światowa Organizacja
Zdrowia podkreśla, że poziomy
ekspozycji na fale radiowe emitowane przez anteny i sieci bezprzewodowe są tak niskie, że nie
mają jakiegokolwiek wpływu na
ludzkie zdrowie. Dopuszczalny
poziom pola elektromagnetyczne-

— Wybudowanie stacji bazowej
to duża inwestycja, która potrzebna jest tam, gdzie są nasi klienci
chcący korzystać z telefonu i dostępu do internetu — kontynuuje
Ewa Sankowska-Sieniek. — Dlatego też lokowanie ich w środku
lasu, z dala od zabudowań mija się
z celem takiego przedsięwzięcia.
Maszt może zostać czasem przesunięty o kilkadziesiąt metrów, ale
zbyt duża odległość może spowodować powstanie „dziury” w zasięgu, przez co konieczne będzie
postawienie dodatkowej stacji, która zapewni pokrycie sygnałem.
Mieszkańcy i wójt
nie dają za wygraną

17 maja wójt gminy Prostki wystosował pismo do dyrektora regionu
i pełnomocnika P4 Sp. z o. o, Romana Tomaszewskiego, z prośbą
o rozważenie zmiany lokalizacji
planowanej na działce 141/2 obręb 0018 Krupin stacji bazowej
poza obszar zwartej zabudowy wsi.

„Prośba podyktowana jest wpływającymi do urzędu gminy protestami mieszkańców wsi Krupin
wyrażających sprzeciw odnośnie
planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej inwestora P4, jak również zainteresowaniem mediów powyższą sprawą
– czytamy w piśmie”.
Jednocześnie wójt zaproponował lokalizację stacji na działkach,
których właścicielem jest gmina
Prostki o numerach: 22, 24, 25,
26 obręb 0018 Krupin lub 1555
obręb 0031 Prostki.
23 maja pismo o oddalenie stacji bazowej telefonii komórkowej
P4 na bezpieczniejszą odległość
wystosowali do Romana Tomaszewskiego także mieszkańcy wsi
Krupin.
Tymczasem, 21 maja, firma Play
skierowała do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego odwołanie od decyzji gminy Prostki
w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4,
planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0018
Krupin na działce nr ewid. 141/2.
O postępach w sprawie będziemy
informowali naszych Czytelników
na bieżąco.

Fotografie nadesłane

Prostki koleją stoją...
Na prywatnej działce przy Polo-Markecie w Prostkach kilka tygodni temu stanęła lokomotywa... Lokomotywa wyjątkowa, bo z 1918 roku. Przyjechała do Prostek z Podlasia. Przez wiele lat
była wizytówką białostockiego dworca. Teraz będzie „witać” turystów na Mazurach.

- Jesteśmy w trakcie opracowywania programu rozwoju turystyki na terenie gminy Prostki – mówi Mirosław Orłowski,
wójt gminy Prostki. - Prostki słyną z dwóch sztandarowych zabytków. Są nimi: słup graniczny (tzw. trójstyk Polski, Litwy
i Prus – przyp. Autora) z 1545 r.
i kościół w Ostrymkole z 1667 r.
Przypomnę, że świątynia została
spalona i złupiona przez Tatarów
po bitwie pod Prostkami, która
miała miejsce 8 października 1656
roku. 11 lat później udało się ją
odbudować z niewielką modyfikacją. Stoi do dziś. Ksiądz proboszcz kilkanaście lat temu zdjął
poniemiecką dachówkę i świątynia została pokryta gontem. Myślę, że pięknie się prezentuje, a jej

wnętrze jest wręcz urocze.
Lokomotywka, która przyjechała do Prostek 17 kwietnia, będzie
kolejnym punktem na mapie turystycznej gminy.

1871 powstała trasa Prostki-Ełk.
W latach świetności Ełk nie dorównywał Prostkom. Był maleńką
stacyjką, gdzie tu już był gigant!

- Można powiedzieć, trochę tak
patriotycznie, że zafundowaliśmy
sobie na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, lokomotywkę, która jest takim zaczątkiem
rozwoju małego muzeum kolejnictwa na terenie Prostek – mówi
Mirosław Orłowski. - Prostki były
słynne, jako stacja graniczna. Posiadamy mapy z 1923 roku, na
której można się doliczyć ok. 100
torów kolejowych, w tym ok. 17
głównych. Za 3 lata będziemy mieli
okrągłą 150 rocznicę połączenia
Prostek z Kaliningradem. W roku

Lokomotywę (wraz z wagonem
gastronomicznym) sprowadził
do Prostek emerytowany kolejarz
Mirosław Sawczyński. - Została
ona uratowana, przez pierwszego
właściciela, przed „pocięciem na
żyletki” – mówi Mirosław Sawczyński. - W Białymstoku prawdopodobnie będzie remontowany
dworzec. Właściciel lokomotywki
zakończył swoją działalność i musiał coś z tą lokomotywką zrobić.
Zwrócił się do mnie i do mojego
brata Adama, z prośbą „zróbcie

Miała trafić na żyletki

coś, żeby ona nie pojechała na południe Polski, tylko żeby została
na ścianie wschodniej". I udało
się, w partnerstwie z panem wójtem, po rozmowie z właścicielem, sprowadzić lokomotywkę do Prostek.
Wójt gminy Prostki podkreśla,
że lokomotywa nic gminę nie
kosztowała. Do Prostek została przetransportowana, dzięki
współpracy z przedsiębiorcami
działającymi na terenie gminy.
Zatrzymać turystę
– na dłużej...

Jaką funkcję będzie spełniała lokomotywa?
- Mamy pewne pomysły, ale czekamy na zaangażowanie Stowarzyszenia „Granica” na czele
z Tomaszem Szulcem i naszego Gminnego Ośrodka Kultury
z Ewą Ratkiewicz na czele – mówi
Mirosław Orłowski. - Zrobimy
spotkanie z przedstawicielami firmy Polo-Market i z właścicielem
lokomotywki. Zobaczymy, jak to

rozwiniemy, żeby turysta, zatrzymując się w Prostkach, spędził tu
co najmniej dzień, albo dwa.
Jednym z pomysłów na zagospodarowanie lokomotywy, jak
zdradza wójt, jest informacja turystyczna.
- Z pamiątkami i gadżetami –
wylicza. - A przy okazji możemy promować naszych lokalnych
twórców, czy gospodarstwa agroturystyczne.
Gmina Prostki, jak się okazuje,
ma bogatą historię, również pod
ziemią...
- Przy tak ciekawym węźle komunikacyjnym, na granicy Prusy-Polska, przejście pod torami
ciągnęło się na odcinku prawie
200 metrów – mówi Mirosław
Orłowski. - Mamy setki metrów
kanałów. Jeden z takich kanałów
odkryliśmy kilka lat temu.
Wójt zapowiada, że będzie dążył
do tego, żeby stworzyć w „prostowskich” kanałach małe muzeum.
Agnieszka Czarnecka
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MIASTO EŁK: RÓŻNE

Warmińsko-mazurska konferencja Programu Równać Szanse odbyła się 24 maja w Urzędzie Marszałkowskim
w Olsztynie. Jej celem była promocja działań skierowanych do młodzieży z małych miejscowości.

Uczestników spotkania powitała Iwona Olkowicz z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA

BYŁA DEBATA, WARSZTATY I PREZENTACJE
Uczestników spotkania powitała Iwona
Olkowicz z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.
— Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o Programie Równać Szanse, Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności,
który od 2001 roku realizuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży — mówi Iwona
Olkowicz. — Program ma formułę ogólnopolską, ale także regionalną. Konkursem regionalnym w obrębie województw
północno-wschodnich zajmuje się Ełckie
Stowarzyszenie Aktywnych STOPA. Stowarzyszenie zorganizowało konferencję
po to właśnie, żeby realizatorzy projektów
i osoby pracujące z młodzieżą zrozumiały
metodę programu, która bardzo mocno
stawia na rozwój kompetencji społecznych
młodych ludzi.
Założenia programu przedstawił zebranym Artur Łęga, koordynator Programu Równać Szanse z Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży.
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych RP, Grzegorz Matczyński, opowiedział o tym, jak ochotnicze
straże pożarne mogą rozwijać kompetencje społeczne młodzieży. Z kolei, Ryszard
Michalski ze Stowarzyszenia TRATWA
mówił o światach społecznych młodzieży.
W dalszej części spotkania odbyła się debata z dorosłymi pt. „Co młodzież ma,
czego my nie mamy?” oraz z młodzieżą
pt. „Czy moja miejscowość daje mi przestrzeń do rozwoju?”. Następnie młodzi
ludzie prezentowali projekty zrealizowane w ramach Programu Równać Szanse:
Po prezentacjach przeprowadzone zostały równolegle trzy warsztaty.
Artur Łęga mówił o tym, jak przygotować dobry wniosek do Programu Równać Szanse. Karol Malinowski i Paweł
Wilk z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA mówili o tym, jak włączać
ochotnicze straże pożarne w działania służące rozwojowi kompetencji młodych ludzi.
Natomiast Marzena Kacprowicz z Fundacji Dobra Sieć przekonywała, że wolonta-

riat może rozwijać kompetencje społeczne.
Na zakończenie spotkania pełnomocnik
marszałka ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi Joanna Glezman przedstawiła ofertę Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w zakresie wsparcia działań na rzecz młodzieży.
Patronat honorowy nad konferencją Pro-

gramu Równać Szanse objął marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego.
Partnerami wydarzenia byli: Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Patronat medialny nad wydarzeniem
sprawowała Miasto-gazeta.pl
Więcej na stronie internetowej miasto-gazeta.pl
Foto. Agnieszka Czarnecka, Karol Paszkowski

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

Są pieniądze do wzięcia. 70 000 złotych dla ełckiego przedsiębiorcy

Zakończyła się kampania informacyjna i trwa rekrutacja Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju
Ekonomicznego Pasłęka”, która w kwietniu i maju skierowana
była do przedsiębiorców subregionu ełckiego pod nazwą „Nie
bądź łosiem. Weź pieniądze na
rozwój firmy”.
Teraz, Stowarzyszenie czeka na ełckie firmy, którym oferuje 70 000 zł.
Warto więc skorzystać z okazji
i zainwestować w firmę, jak i pracownika, bo tych, doświadczonych
coraz mniej na naszym rynku. Jak
pozyskać pieniądze i na co je wykorzystać, rozmawiamy z Barbarą
Bąkowską prezesem Stowarzyszenia „CREP”
- W subregionach olsztyńskim i elbląskim zainteresowanie środkami
oferowanymi przez Stowarzyszenie
„Centrum Rozwoju Ekonomicznego
Pasłęka” jest ogromne, ponieważ to

szybki i prosty sposób na zdobycie
funduszy europejskich, które można
przeznaczyć na podwyższanie kompetencji własnych i pracowników –
mówi Barbara Bąkowska, prezes
Stowarzyszenia „CREP”. - Już 2500
przedsiębiorców z Warmii i Mazur
sięgnęło po 70 000 złotych. Środki
te można przeznaczyć na szkolenia,
kursy kwalifikacyjne oraz doradztwo dla biznesu. Przygotowaliśmy
tę niekonwencjonalną kampanię,
ponieważ w subregionie ełckim do
tej pory z projektu skorzystało tylko 16% przedsiębiorców.
Czy to oznacza, że firmy z naszego regionu nie są zainteresowane posiadaniem wykwalifikowanej i kompetentnej kadry?
- Wydaje się nam, że firmy z subregionu ełckiego nie sięgają po środki
unijne z braku wiedzy, że istnieje
tego typu możliwość. Projekt prócz
70 000 zł oferuje bardzo wygodne
rozwiązanie w postaci asysty doradcy mobilnego dla każdego przedsiębiorcy. Wystarczy tylko zgłosić
się do Stowarzyszenia, a doradca
przeprowadzi przedsiębiorcę przez
całą procedurę od wyboru usługi,
zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorcy, po jej refundację.
Kampania podzielona była na kil-

ka kanałów komunikacji: materiały
filmowe (emitowane w kinach, na
ekranach diodowych, w internecie),
ambient marketing (figura łosia ustawiona przy głównym skrzyżowaniu
w Ełku, która cieszy się do dzisiaj
dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Dzieci w tym miejscu
chętnie sobie robią zdjęcia, a i dorośli nie przechodzą obojętnie), materiały drukowane (plakatowanie,
ulotki, banery), reklama i działania
w social mediach (Facebook, YouTube, Google, Vimeo). Wszystkie
działania skupione były na terenie
subregionu ełckiego w miastach: Giżycko, Olecko, Gołdap, Pisz, Węgorzewo, Ełk. Finałem kampanii było
bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, które obyło się 16 maja.

nie subregionu.
Skierowany jest do przedsiębiorstw,
ale to ich pracownicy i właściciele przedsiębiorstw mogą podnosić
swoje kwalifikacje i/lub kompetencje
korzystając z usług rozwojowych.

Do kogo skierowany
jest projekt?

2. Spotkaj się z doradcą mobil-

- Projekt skierowany jest do mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
posiadających siedzibę lub oddział,
lub inną prawnie dozwoloną formę
działalności gospodarczej na tere-

7 kroków do uzyskania refundacji
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
(www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/
dokumenty-do-pobrania/) i prześlij
go na adres e-mail: rekrutacja@
screp.pl lub zadzwoń, jeżeli masz
wątpliwości jak go wypełnić, tel.
727 022 531
nym, który pomoże szybko przejść
procedurę, sporządzi z Tobą diagnozę potrzeb

3. Wybierz usługi, z jakich chcesz

skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych. Usługę wybierz spośród usług
z opcją „możliwość dofinansowania”

Co ważne, mogą też korzystać właściciele jednoosobowych działalności
gospodarczych, pracownicy zatrudnieni w ramach umów o pracę lub
umów zlecenie czy umów o dzieło.

ze strony: https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/. Może to być szkolenie
i/lub doradztwo dla właścicieli i/
lub pracowników firm

4. Podpisz z Operatorem Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” umowę o refundację kosztów wybranej usługi
rozwojowej
5. Skorzystaj z usługi rozwojowej
6. Oceń usługę w Bazie Usług
Rozwojowych
7. Zapłać za usługę, a potem zgłoś
się do nas po refundację tych kosztów! Stowarzyszenie zrefunduje Ci
do 80% wartości każdej usługi rozwojowej.
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MIASTO EŁK: REKLAMA

Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bardziej nie złości.
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MIASTO EŁK: ROZMAITOŚCI

Nasza interwencja okazała się skuteczna?
Urząd zrobi to, czego chcieliśmy
RENATA SZYMASZKO
MIASTO-GAZETA.PL
redakcja@miasto-gazeta.pl

Na początku maja zgłosił się do nas mieszkaniec
ul. Grodzieńskiej, z interwencją w sprawie poprawy bezpieczeństwa na tej
ulicy. Problem, być może
błahy, ale przegapiony,
faktycznie może doprowadzić do nieszczęśliwego
wypadku.

Chodzi o przejście dla pieszych
(pasy) na wysokości budynku Grodzieńska 14. Piesi zbliżający się
do tego przejścia są niewidoczni
dla kierowców jadących w kierunku skrzyżowania ulic Kajki, Grodzieńskiej i Tuwima, bo
przechodniów zasłaniają dwa duże
kontenery na śmieci. — Aby bezpiecznie przejść na drugą stronę
jezdni, trzeba porządnie się „wychylić”, aby sprawdzić, czy nie ma
w pobliżu zbliżającego się pojazdu
— poskarżył się dziennikarzowi,
mieszkaniec osiedla.

Jako że nigdy nie lekceważymy
naszych Czytelników, a każdy
Wasz problem jest dla nas ważny, wysłaliśmy propozycje kilku
rozwiązań sytuacji do miejskiego urzędu. Nasze pytania skierowaliśmy do Artura Urbańskiego
z-cy prezydenta Ełku, 16 maja.
Panie Prezydencie — piszemy
w zapytaniu, „Czy w najbliższym
czasie planowane są prace remontowe na ul. Grodzieńskiej ? Dlaczego pytam? Chodzi o przejście
dla pieszych (pasy) na wysokości
budynku Grodzieńska 14. Piesi
zbliżający się do tego przejścia
są niewidoczni dla kierowców
jadących w kierunku skrzyżowania ulic Kajki, Grodzieńskiej
i Tuwima, bo zasłaniają ich dwa
duże kontenery na śmieci. Wiele razy widziałam wybiegające
zza tych kontenerów prosto na
jezdnię małe dzieci. Mieszkańcy ul. Grodzieńskiej uważają, że
na tym przejściu jest naprawdę
niebezpiecznie. Może jest możliwość przesunięcia tego przejścia
w inne — bezpieczniejsze miejsce?
Albo przesunięcia kontenerów na
śmieci? A może miasto planuje
np. montaż w tym miejscu pro-

gów zwalniających — takich jak
na ul. Tuwima? Jeśli nie, to może
warto to rozważyć?
Proszę o ustosunkowanie się do
powyżej przedstawionego problemu i odpowiedź do piątku, 18
maja 2018 r. Z wyrazami szacunku, Agnieszka Czarnecka”.
E-mail wysyłamy 16 maja. Dodatkowo, 21 maja wykonujemy
telefon do Urbańskiego, w celu
przypomnienia sprawy.
— Ja, dopiero wczoraj (20 maja)
miałem okazję to przeczytać. No
i tam się będziemy musieli przejechać. […] Nie do końca wiem,
bo my nie mieliśmy do tej pory
sygnałów jakichś takich od mieszkańców. Ja się dziś z drogowcem
przejadę i zobaczę, jak to wygląda
i będę mógł się odnieść do tego —
mówi z-ca prezydenta Ełku, w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem miasto-gazety.pl Agnieszką
Czarnecką.
Ogromnie miłą niespodzianką
jest dla nas to, że już 23 maja,
(dziś), czyli zaledwie 8 dni po naszym e-mailu, czytamy oto taką
informację umieszczoną na stronie internetowej UM:

Będzie bezpieczniej na
ul. Grodzieńskiej

W związku z sygnałami zgłaszanymi przez mieszkańców
ul. Grodzieńskiej, dotyczącymi niebezpiecznego przejścia
dla pieszych, zasłoniętego aktualnie kontenerem na odpady,
Urząd Miasta Ełku podejmie
rozmowy z Zarządem Spółdzielni „Świt” w Ełku na temat
zmiany jego lokalizacji. Celem
rozmów będzie również wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów, a tym samym zamiana dużego kontenera na mniejsze, z podziałem na różne rodzaje odpadów.
Zmiana lokalizacji kontenerów,
zgodnie z wnioskami mieszkańców przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa
poprzez odsłonięcie przejścia
dla pieszych. Natomiast selektywna zbiórka odpadów
do ochrony środowiska.
Taki fakt cieszy. Jak się okazuje,
urząd bardzo szybko zareagował
na problem mieszkańców. Zaledwie w 8 dni, po naszej interwencji, urząd publicznie informuje,

że pochyli się nad rozwiązaniem
problemu. Świadczą o tym słowa
„[…] Urząd Miasta Ełku podejmie
rozmowy z Zarządem Spółdzielni
„Świt” w Ełku na temat zmiany
jego lokalizacji”. I pisze prawdę,
że podjął interwencję w związku
z sygnałami mieszkańców ulicy
Grodzieńskiej. Wszak dziennikarzem interweniującym w tej
sprawie jest pan Staś, jak i sama
dziennikarka – oboje są bowiem
mieszkańcami tej ulicy. Pojawia
się tylko pytanie, czy gdyby nie
było w tym interwencji dziennikarza, to reakcja byłaby równie
szybka, jak informacja o niej na
stronie UM. Chociaż dotyczy tylko
przestawienia „kubła” na śmieci.
Jak się okazuje, dzięki naszej
interwencji szybko pojawiło się
zobowiązanie, że problem, który
wcześniej był niedostrzegany, ma
szansę na rozwiązanie. Jesteśmy
więc porażeni naszą skutecznością; -). Jeżeli urząd poprawi jeszcze
czas reakcji załatwiania sprawy,
to być może będzie rozpatrywał
interwencje jeszcze przed ich zgłoszeniem. ; -). Sprawę będziemy
monitorowali i polecamy się na
przyszłość.

III sesja Dziecięco-Młodzieżowej Przebudowa drogi
Zginął 30-letni motocyklista.
powiatowej
Uderzył w łosia
Rady Miasta Ełku
Trwają prace związane z przebudową
Kolejne posiedzenie „dziecięco-młodzieżowej rady
miasta Ełku” odbyło się 30
maja w miejskim ratuszu.
Młodzi przedstawiciele szkół
podstawowych i gimnazjów
przyjęli łącznie pięć postanowień. Przewodniczący rady
złożył sprawozdanie z realizacji postanowień przyjętych na
poprzedniej sesji. Natomiast prezydent Ełku zabrał głos w sprawie realizowanych w mieście inwestycji, m.in. plaży miejskiej,
ścieżek rowerowych i parku na
os. Konieczki.
30 maja 2018 r. w miejskim ratuszu po raz drugi w tym roku
zebrali się delegaci szkół podstawowych i gimnazjalnych wchodzący w skład „dziecięco-młodzieżowej rady miasta Ełku”.
Podczas posiedzenia, które odbyło się na sali konferencyjnej,
przyjętych zostało pięć postanowień w sprawach:
1. przyjęcia scenariusza do filmu edukacyjnego przestrzegającego przed spożywaniem alkoholu przez młodzież;
2. zorganizowania raz w roku
szkolnym w każdej szkole kursu/szkolenia z zakresu:
pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa wodnego (dla
klas pływackich), zasad zachowania nad wodą i uświadomienie skutków, jakie niesie ze sobą
żywioł,
3. wpisania w kalendarz Ełckich
Dni Rodziny „Dnia Młodzieży
— Rodzinne Igrzyska”.
4. promowania wśród społecz-

ności szkolnej wydarzeń i imprez
sportowych organizowanych na
terenie miasta Ełku (przygotowywanie własnych plakatów
szkolnych),
5. wprowadzenia na lekcjach
wychowawczych tematów związanych z niebezpieczeństwami
i zagrożeniami, jakie ze sobą niosą używanie narkotyków i dopalaczy, spotkania z udziałem
zaproszonych osób, które doświadczyły takiego problemu.
Przewodniczący młodzieżowej
rady Kacper Kopyciński złożył
sprawozdanie z realizacji działań
związanych z przyjętymi podczas marcowej sesji postanowieniami. Wykonane zostało założenie związane z obchodami
100-lecia niepodległości. Każda ze szkół wymieniła się plakatami z mniej znanymi postaciami historycznymi. Wkrótce na
terenie Muzeum Historycznego
(EKW) zostanie zorganizowana wystawa tych prac. W części szkół odbyły się także lekcje
wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu – m.in. zachowanie
na drodze, korzystania z telefonów podczas jazdy na rowerze
lub rolkach.
Na koniec spotkania młodzi ełczanie przedstawili wolne wnioski dotyczące potrzeb, pomysłów
lub inicjatyw w obszarach: spotów
edukacyjnych, tematyki związanej z narkotykami i dopalaczami,
promowania wśród młodzieży
szkolnej informacji na temat wydarzeń sportowych organizowanych w mieście, a także działań
z zakresu bezpieczeństwa nad
wodą. Urząd Miasta Ełku

drogi powiatowej na odcinku Sajzy-Piaski.
Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącej
jezdni i wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej na odcinku 814 m. W ramach inwestycji powstanie także zatoka
autobusowa, przepusty pod drogą oraz
zjazdami, nowe oznakowanie poziome
i pionowe oraz na całej długości odcinka
chodnik o nawierzchni żwirowej oraz
z kostki brukowej. Zakończenie wykonania robót planowane jest na koniec
sierpnia. Powiat ełcki.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło
na trasie Orzysz — Ełk.
Na miejscu zginął 30-letni motocyklista, który uderzył w przechodzącego przez drogę łosia.
Do zdarzenia doszło 29 maja około godziny 22:00 na trasie
drodze krajowej K16 między miejscowościami Ruska -Wieś
i Klusy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem marki Yamaha najechał na przechodzącego przez jezdnię łosia. W wyniku tego motocykl przewrócił
się. Niestety kierowca yamahy zmarł na miejscu. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności
tego wypadku. KPP Ełk

