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Szanowni Państwo,  

w temacie rozwoju naszego miasta jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Ja 

chciałabym udoskonalić w naszym mieście kilka drobnych rzeczy.  

Część mieszkańców Ełku nie ma zwyczaju sprzątać po swoich pupilach, 

dlatego przygotowałabym i rozdałabym ulotki na temat utrzymania czystości 

naszych trawników. W Ełku można zauważyć błąkające się bezpańskie psy. Gdy 

się je zauważy, powinniśmy zadzwonić do straży miejskiej. Trafiają one potem 

do schronisk dla zwierząt, które często nie mają możliwości ich utrzymania. 

Powinniśmy zorganizować w szkole zbiórkę na rzecz psów.  

Czasami zauważyć można niedbałość niektórych ludzi, którzy idą i 

wyrzucają na chodnik np. papierek lub papierosa. Powinniśmy wtedy podejść 

do tej osoby i zwrócić jej uwagę. Może następnym razem już tego nie zrobi.   

 Kończąc, pragnę podziękować za uwagę i poprosić, żebyśmy wymagali od 

siebie, a nie tylko od innych, ponieważ gdy zaczniemy od siebie, możemy 

odnieść sukces.   

Dziękuję! 

 

 

Kasia Karwowska 6c 
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 Szanowni zebrani! 

Nie możemy liczyć na to , że władza zrobi za nas wszystko ! 

Apelujemy,  aby każdy z nas dbał o swoje otoczenie, nie wyrzucał śmieci 

gdzie popadnie i sprzątał po swoim pupilu. Wszyscy chyba wiemy , jak 

nieprzyjemnie jest widzieć na trawniku, czy ulicy śmieci albo odchody zwierząt. 

Nie pozostawajmy obojętni na głodne zwierzęta, bez dachu nad głową. 

Każda paczka karmy lub koc oddany schronisku poprawia warunki ich życia; 

dlatego bierzemy udział w licznych akcjach na rzecz schroniska. 

Nietrudno zasiać kwiaty w osiedlowym ogródku czy na klombie, a dzięki 

temu okolica wygląda o wiele ładniej. My uczniowie chętnie weźmiemy udział 

w upiększaniu naszego otoczenia. 

Często słyszymy o miastach, w których zanieczyszczenie powietrza 

osiągnęło poziom krytyczny np. Kraków , Londyn . Możemy temu skutecznie 

zapobiec korzystając z rowerów i usług MZK. Przy tej akcji apelujemy do Pana 

prezydenta, aby podniesiona została jakość usług MZK  oraz by w mieście w 

wielu miejscach pojawiły się stojaki na rowery. 

Jeżeli zjednoczymy się, zmobilizujemy i wspólnie zadbamy o nasze 

miasto, z pewnością dostanie ono tytuł jednego z ,,cudów’’ Krainy Tysiąca 

Jezior. 

Dziękuję za głos! 

 

Zuzia Wróbel 6 c 
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Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy Ełku są miłośnikami zwierząt. W każdym bloku lub domku 

jednorodzinnym wraz z ludźmi mieszkają psy. Miłość do zwierząt jest 

wspaniała. Jednak nie wszyscy ełczanie sprzątają po swoim psie, gdy wychodzą 

z nimi na spacery. Okropnie wyglądają nasze trawniki i rabatki kwiatowe. 

Proponuję, aby w szkołach, przedszkolach i urzędach rozwiesić plakaty 

„Posprzątaj po swoim psie - to nie jest kupa roboty”. Plakaty lub ulotki możemy 

zrobić my – uczniowie.  

Poza tym w mieście powinno pojawić się dużo koszy z reklamówkami na 

psie odchody. 

Właściciele czworonogów, którzy uczciwie sprzątają po swoich pupilach, 

powinni płacić mniejszy podatek za psa. 

Mam nadzieję, że rozważycie Państwo moje propozycje.  

Dziękuję za uwagę. 

 

Natalia Polakowska kl. 4b 
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AQUA PARK 

Chciałabym, aby w moim rodzinnym mieście powstał Aqua Park. Do tego 

miejsca przychodziłyby rodziny z dziećmi lub klasy ze swoimi wychowawcami. 

Aby takie miejsce mogło powstać w Ełku trzeba włożyć w to dużo poświęcenia i 

jeszcze więcej ciężkiej pracy. Razem z przyjaciółmi mogłabym urządzić  festyn z 

różnymi atrakcjami i za każdą atrakcje pobierać opłaty, które przeznaczyłabym 

na podany cel. Można też urządzić obchód po mieście i ogłaszać przez megafon 

ci ja i moi przyjaciele chcemy zrobić i w jaki sposób. Chciałabym, aby moi 

najbliżsi włączyli się w realizację tego celu. Następną rzeczą, którą chciałabym 

zrobić to pójść po pomoc do władz miasta i poprosić o współpracę. Gdyby 

każdy mieszkaniec tego miasta włożył w ten cel choć trochę serca i pracy na 

pewno to miejsce powstałoby w mgnieniu oka, choć nie wydaje się to takie 

łatwe. Jest to moje marzenie i innych pewnie też. Mam nadzieję, że wspólnymi 

siłami wybudujemy Aqua Park. Szczerzę w to wierzę.   

 

 Maja Grabowska klasa VD 
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Razem z naszą panią omawialiśmy na lekcji wizję Ełku stworzoną przez 

uczniów naszej szkoły. Zawiera ona pomysły dzieci, jak ma wyglądać w 

przyszłości nasze miasto. 

Żeby pomóc w realizacji tej wizji musimy dbać o zieleń i czystość w 

naszym mieście. Właściciele zwierząt powinni sprzątać po swoich pupilach. 

Wszyscy powinniśmy segregować śmieci, tak, jak uczymy się tego w naszej 

szkole.  

Ja z rodzicami jeździmy komunikacją miejską i rowerami zamiast 

samochodem, żeby powietrze w naszym mieście było czyste. Gdyby dorośli 

mieszkańcy oddali 1% podatku na schronisko, to bezdomne zwierzęta miałyby 

opiekę. Ja będę dobrze się uczył i zdobywał wiedzę, żeby w przyszłości pomagać 

w realizacji pozostałych pomysłów. 

Uważam, że gdy każdy mieszkaniec Ełku będzie dbał o nasze miasto, to 

będzie ono czyste, ekologiczne, bezpieczne i spełnią się marzenia dzieci. 

 

Igor Grajewski 

  



 DEBATA SZKOLNA -30 kwietnia 2014 

 

 

 

 

 

My dzieci możemy przyczynić się do urzeczywistnienia naszej wizji miasta 

„Ełk 2030”. 

Poprzez zbieranie i sortowanie śmieci sprawimy, że okolica, w której 

żyjemy stanie się czysta i piękna. W celu poprawy jakości powietrza możemy 

przeprowadzić akcję sadzenia drzewek, krzewów i kwiatów. Ważnym 

działaniem proekologicznym będzie unikanie przez nas niepotrzebnego  i 

nadmiernego zużywania prądu oraz wody. 

 Ten pomysł „Ełk 2030” bardzo mi się podoba i zrobię wszystko, żeby się 

spełnił. 

 

 

Dominika Sabasińska 
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Bardzo lubię swoje miasto Ełk i chciałabym, żeby w przyszłości było 

czyste, nowoczesne i rozwijało się. Aby tak było nie można śmiecić, trzeba 

sprzątać po swoich pupilach, pilnować porządku na placach zabaw i wszędzie, 

gdzie przebywamy. Wszyscy przecież lubimy, jak jest czysto! 

Możemy przekonać rodziców, żeby nie jeździli wszędzie samochodami, 

ale w miarę możliwości także rowerami, albo chodzili pieszo. Mamy przecież 

tak wiele ścieżek rowerowych i piękną promenadę wzdłuż całego jeziora. Dzieci 

szkolne mogłyby sadzić drzewka i krzewy, a także kwiatki na klombach- wtedy 

będzie jeszcze więcej zieleni.  

Jeżeli wszyscy będą tak postępować, to będzie nam się dobrze i 

przyjemnie tu mieszkać Chętnie też będą przyjeżdżać do nas turyści.  

Myślę, że to dobry pomysł. 

 

 

 Monika Podurgiel 
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Szanowni Państwo! 

 

Moje miasto Ełk jest ekolologiczne , czyste i nowoczesne . Aby mogło 

uchodzić za raj dla mieszkańców i turystów , każdy z nas powinien coś dla niego 

zrobić. Ja będę segregował odpady i zachęcę do tego moją rodzinę , babcię , 

dziadka ,ciocię… W takim pięknym, ekologicznym mieście nie wolno śmiecić, 

Postuluję , aby nie tylko samemu nie zaśmiecać ulic i skwerów, ale aby również 

zwracać uwagę innym , by tego nie robili, W tym celu proponuję umieszczenie 

w mieście większej ilości tabliczek nawołujących do dbania o czystość i 

porządek. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Jakub Wilczewski kl.I b 
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Szanowni Mieszkańcy Ełku! 

 

Moim zdaniem w Ełku dzieci powinny pomagać dorosłym w tym, aby Ełk 

się rozwijał i stawał się coraz piękniejszy. Dlatego należy utworzyć RADĘ 

MIASTA DLA DZIECI , po to , aby one mogły podpowiadać dorosłym radnym i 

zgłaszać im swoje pomysły i potrzeby. Dzieci na pewno mają wieli ciekawych 

pomysłów , jak powinny wyglądać place zabaw, parki , miejsca do odpoczynku 

dla całych rodzin. Dzięki temu powstałoby wiele miejsc, gdzie mieszkańcy Ełku 

mogliby wypoczywać i miło spędzać czas. Nasze miasto stałoby się bardzo 

zielone i przyjazne, dlatego chętnie będą przyjeżdżać do nas turyści. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Ola Kraszewska kl.I b 
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Szanowni Państwo! 

Ełk jest  pięknym miastem. Mamy jezioro ,  plażę ,parki . Wszyscy musimy 

dbać o nasze miasto.  Bardzo chętnie jeżdżę rowerem i będę zachęcała 

wszystkich moich bliskich i znajomych, aby częściej rezygnowali z jazdy 

samochodem i jeśli tylko jest to możliwe ,poruszali się rowerami. Dodatkowo 

będę upominała właścicieli psów , żeby sprzątali po swoich pupilach. Ja też 

mam psa i zawsze o tym pamiętam. Jeżeli wszyscy będziemy o tym pamiętali , 

nasze trawniki będą czyste i pachnące , a my będziemy mogli organizować 

pikniki rodzinne na trawie.  

 Dziękuję za uwagę. 

 

Maja Kosiorek kl.I b 
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Szanowni Zebrani! 

Chciałabym zapytać się, co my, dzieci, uczniowie moglibyśmy zrobić dla 

naszego miasta, by żyło nam się w nim przyjemniej? 

Głównym problemem, który ja dostrzegam, są nieczystości pozostawiane 

po naszych zwierzakach. Szczególnie teraz, wiosną, szpecą one uliczne skwery, 

trawniki i chodniki. Włączmy się do akcji sprzątania po naszych pupilach i 

poprośmy też o to naszych znajomych, sąsiadów. Na skwerach i parkach oraz 

miejskich klombach posadźmy kwiaty i przyłączmy się do sadzenia drzew, by 

nasz Ełk był  czysty, kolorowy i radosny. 

Nie tylko pieski i kotki zanieczyszczają nasz Ełk, ale też spaliny 

samochodów, których jest coraz więcej. Promując aktywny wypoczynek i 

zdrowy styl życia, przesiądźmy się na rowery. Dzięki temu nasze miasto będzie 

czyste, a my będziemy zdrowsi.  

Apeluję do Was, Koleżanki i Koledzy, Szanowni Zebrani, już dziś włączmy 

się w ekologiczne działania na rzecz naszego miasta.  

Dziękuję za głos. 

 

Zosia Matysiuk 4b 
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Moje miasto Ełk w 2030r. 

 Ełk w 2030r. będzie przede wszystkim ekologiczny, a także piękny i 

nowoczesny.  

 Jako uczennica szkoły dbającej o ekologię już teraz mogę zrobić wiele. 

Jezioro w naszym mieście nie jest czyste. Moim pomysłem na czyste jezioro i 

teren wokół jest wprowadzenie nowego przedmiotu pod nazwą ekomania. 

Zajęcia odbywałyby się zawsze w terenie przy pomocy urządzeń do badania 

czystości okolicy np. czyściomierz wody. Zamiast ocen uczniowie otrzymywaliby 

odznaki pro ekologa. Już dzieci w pierwszej klasie wiedziałyby jak należy dbać o 

czystą przyrodę. Nowoczesnym pomysłem byłoby wybudowanie tunelu 

podwodnego. Prowadziłyby na drugą stronę jeziora. Dzięki szklanym ścianom 

tunelu można by było podziwiać wodny świat.  

 Obecnie nie mam wpływu na decyzje władz miasta. Jednak już teraz 

mogę działać proekologicznie np. segregując odpady i wyjaśniać młodszemu 

rodzeństwu na czy polega nowoczesna ekologia.  

 

 

Lidia Kalinowska V d. 
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SZANOWNI PAŃSTWO 

 

Ełk jest pięknym miastem położonym nad jeziorem. Ma wiele zalet, jak i 

słabych stron. W niektórych częściach miasta nie ma drzew, jest brudno, a 

bezpańskie psy biegają po osiedlach. Ale my uczniowie możemy to zmienić. 

Chcielibyśmy zrealizować kilka przedsięwzięć. 

Na początku możemy wzbogacić tereny zielone. Chętnie przyłączymy się 

do akcji sadzenia drzew, dzięki którym nasze miasto będzie bardziej zielone 

i  ładniejsze. Kolejną sprawą jest pomoc w sadzeniu kwiatów w klombach na 

wyznaczonych terenach – z chęcią to zrobimy. 

Ludzie, którzy jeżdżą samochodami po naszym mieście, powinni przesiąść 

się na rowery lub skorzystać z komunikacji miejskiej. Spaliny wydobywające się 

na zewnątrz zanieczyszczają środowisko. 

Właściciele psów powinni pamiętać o sprzątaniu po swoim pupilu. Aby 

ich przekonać do tego działania zrobilibyśmy ulotki informacyjne. 

Osoba, która nie chce psa, najczęściej go wyrzuca, nie pamiętając o jego 

prawach. Nie obchodzi go nawet, co z nim się stanie. Porzucone psy trafiają do 

schroniska, czekając na adopcje, które zdarzają się bardzo rzadko. W 

schroniskach psy nie mają właściwych warunków do życia, gdyż wciąż jest brak 

pieniędzy na utrzymanie dużej ilości podopiecznych. Niektóre zwierzęta śpią na 

betonie lub na jakieś szmatce. Możemy pomóc schroniskom w adoptowaniu 

psa czy kota lub podarować jedzenie i koce, które na pewno zostaną 

wykorzystane. Zmniejszy się dzięki temu ilość bezpańskich zwierząt na ulicach 

naszego miasta. 

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom Ełk będzie czystszy, 

ładniejszy i ekologiczny. 

 

Julia Marciszewska kl. 6c 
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Szanowni Zgromadzeni! 

 

Jako przedstawiciel klasy 2a brałem udział w tworzeniu wizji Ełku za 16 lat. 

Zawarliśmy w niej nasze marzenia i postulaty dotyczące rozwoju naszego 

miasta. Chcemy, by Ełk w przyszłości był miastem ekologicznym i czystym.  

W tym celu możemy podjąć następujące działania: pomóc sadzić drzewa, sadzić 

kwiaty w miejskich klombach, sprzątać po swoich pupilach, ograniczyć jazdę 

samochodami. Chętnie wskażemy miejsca, w których naszym zdaniem brakuje 

drzew i krzewów. Może to być cenna wskazówka dla osób zajmujących się 

terenami zielonymi w Ełku. Uczniowie zaangażowani w projekt Comenius Regio 

mogliby przygotować ulotki zachęcające mieszkańców Ełku do sprzątania po 

swoich zwierzętach oraz do częstszego jeżdżenia rowerami. W ten sposób 

uświadomimy wszystkim, jak to jest ważne i jakie korzyści to nam przyniesie.  

 Żeby osiągnąć sukces w tych działaniach potrzebujemy wsparcia  

rodziców, nauczycieli, mieszkańców Ełku i władz miasta. Razem możemy 

sprawić, że nasze miasto pozostanie czyste i ekologiczne! 

Dziękuję za głos!   

 

Kuba Dzierżanowski 2a    

  



 DEBATA SZKOLNA -30 kwietnia 2014 

 

 

Drogie Koleżanki i koledzy!  

Szanowni Dorośli! 

 

My, dzieci chcemy, by w roku 2030 Ełk był miastem czystym i 

ekologicznym. Żeby tak było, każdy mieszkaniec musi o nie dbać. Można to 

robić codziennie na wiele sposobów. Wybierając się ze swoim pieskiem na 

spacer, dbajmy o czystość naszego otoczenia. Pozbierajmy jego odchody i 

wyrzućmy je w przeznaczonym do tego miejscu. Szanujmy otaczającą nas 

zieleń. Nie niszczmy trawników, chodźmy w miejscach do tego wyznaczonych. 

Posadźmy w najbliższej okolicy kilka drzew, będą one ozdobą i pomogą w 

oczyszczaniu powietrza. Częściej poruszajmy się rowerami lub pieszo.  

Dziękuję za uwagę. 

 

 

Maja Grzegorczyk kl. 2 a 
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Witam szanownych zgromadzonych.  

Chciałbym zaproponować działania, jakie jesteśmy w stanie podjąć, by 

nasze miasto było piękniejsze i zarazem bardziej sprzyjające ludziom. 

Jedną z moich propozycji jest sprzątanie po swoich pupilach. Ja sam 

nieraz widziałem, że ludzie nie sprzątali po swoich zwierzątkach, tym samym 

zniesmaczając innych ludzi. A przecież to takie proste, wziąć ze sobą jedną 

torebeczkę i posprzątać. Potrzebne jest także mówienie o tym innym.  

Następną prośbą jest wspieranie akcji sadzenia drzew i udział w nich. 

Każdy ełczanin  może przecież pomóc w takich akcjach - nawet my dzieci. A gdy 

w naszym mieście będzie dużo drzew, nasze miasto stanie się piękne i wiele 

turystów bez wątpienia będzie chciało zajechać tu i zatrzymać się na dłużej, co 

zapewni naszemu miastu miano miasta turystycznego.  

Kolejną realną do zorganizowania przez nas propozycją jest poruszanie 

się ekologicznie. Nasze miasto otrzymało tytuł stolicy Mazur przez to, że jest 

bardzo ekologiczne i posiada dużo zieleni. Na pewno nikt nie chciałby, żeby 

nasze miasto straciło ten tytuł, więc musimy przemieszczać się ekologicznie. 

Pomogą nam w tym rowery, dla których zostało zrobionych wiele dróg 

rowerowych, i pojazdy komunikacji masowej np. autobusy. 

Ostatnim z moich pomysłów jest wspieranie schronisk dla zwierząt. Każdy 

z nas na pewno mógłby pomóc bezpańskim zwierzętom, ponieważ bez 

problemu można kupić trochę karmy dla głodnych piesków lub kotków. 

Nietrudno jest też przynieść choćby mały kocyk lub jakąś zabaweczkę dla 

zwierzątek, by uszczęśliwić ich czekanie na nowego pana. Niestety, takich 

zwierząt jest coraz więcej, a schroniska nie posiadają tyle pieniędzy, by 

uszczęśliwić wszystkich lokatorów, więc proszę o pomoc dla tych nie 

szczęśliwych istotek.  

Dziękuję za głos 

Oskar Makuch 6b  
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Szanowni Państwo! Koledzy i Koleżanki! 

 

Wizję Ełku stworzoną przez uczniów naszej szkoły możemy 

urzeczywistnić dbając o czystość terenów zielonych, plaż i jezior. Powinniśmy 

dołożyć wszelkich starań, aby każdy papier pozostawiony na chodniku trafił do 

kosza, aby odchody, które pozostawiają nasze pupile nie zostawały na 

trawniku, lecz trafiły do przeznaczonych na to koszy. Również poprzez nasze 

zaangażowanie w adopcję zwierząt możemy znacznie ograniczyć zjawisko ich 

bezdomności. Te działania powinniśmy zacząć od siebie. My – najmłodsi 

mieszkańcy Ełku, nie oglądając się na starszych, musimy dawać dobry przykład 

ekologicznego zachowania. 

Dziękuję! 

 

Natalia Chilicka kl. 2 a 
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Szanowni zebrani! 

Miło mi jest bardzo, że mogę zabrać dzisiaj głos. Chciałabym poruszyć 

temat dotyczący wizji Ełku stworzonej przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 

w Ełku.  

Jednym z przedstawionych przez uczniów postulatów jest to, że nasze 

miasto będzie czyste i ekologiczne. Jednak każdy z nas musi tego chcieć i o to 

dbać. To właśnie my - mieszkańcy Ełku - je zaśmiecamy. Niektórzy nawet nie 

zdają sobie z tego sprawy. Często zdarza się nam podczas  spaceru wyrzucać 

śmieci gdzie popadnie. Zupełnie nie myśląc, że te odpady będą się rozkładały 

przez długie lata. Czy wyciągnięcie ręki do kosza jest naprawdę takie trudne? 

Musimy apelować do wszystkich mieszkańców poprzez wywieszanie plakatów i 

transparentów czy stworzenie w lokalnej telewizji czy radiu programu z 

udziałem dzieci, dotyczącego dbania o przyrodę. Nie należy być obojętnym na 

naganne zachowanie ludzi. Musimy zwracać uwagę właścicielom zwierząt, 

którzy lekceważą  soje obowiązki i nie sprzątają odchodów po swoich pupilach. 

Organizujmy co jakiś czas akcje sprzątania Ełku, zapraszajmy rodzinę oraz 

znajomych i skutecznie zachęcajmy do wzięcia w nim udziału.      

Kolejnym postulatem obecnym w wizji  są plaże położone nad czystym 

jeziorem. Aby tak właśnie było, nie wylewajmy do jezior chemikaliów. Nie 

powinniśmy też wjeżdżać na plaże samochodami.  Benzyna oraz gaz 

zanieczyszczają wodę. Przebywając cały dzień na plaży odpady wyrzucajmy  do 

kontenera, aby brzeg jeziora nie stał się wysypiskiem śmieci. Trzeba więc na 

plażach umieszczać duże kolorowe tablice przypominające o dbaniu o czystość. 

Pamiętajmy, zanieczyszczając nasze miasto  zanieczyszczamy też siebie! 

 

Dziękuję za głos. 
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Drodzy zebrani! 

 Chciałabym przedstawić mój pomysł na zrealizowanie dwóch punktów  

zamieszczonych w wizji Ełku. 

 Chcę skupić się na dwóch fragmentach, pierwszy z nich mówi, że: 

„Mieszkańcy sprzątają po swoich psach". Żeby to osiągnąć, trzeba wydrukować 

plakaty przypominające mieszkańcom, by sprzątali po pupilach oraz umieścić je 

w miejscach, gdzie ludzie często wychodzą ze swoimi psami. Dzięki temu nasze 

parki, skwery, trawniki będą czystsze, ładniejsze, a dzieci będą mogły się tam 

bawić.  

 Zaś drugi fragment wizji mówi, że: „Atrakcją dla wszystkich są piękne 

plaże, które znajdują się nad czystym jeziorem". By zrealizować ten punkt, 

można namówić rodzinę, znajomych, sąsiadów itp., żeby pewnego dnia wybrać 

się nad Jezioro Ełckie i posprzątać. Można także wydrukować i rozdać na 

plażach ulotki zachęcające do zabrania ze sobą śmieci lub wyrzucenia ich do 

koszy. 

 Dziękuję za głos. 

 

Barbara Milewska  
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Drodzy mieszkańcy Ełku! 

Chciałabym przekazać w tej przemowie parę moich pomysłów 

dotyczących l rozwoju naszego miasta Ełk. Dobrze wiemy o tym, że jeśli chcemy 

mieć czyste miasto, musimy o nie dbać. Niektóre rzeczy z dziecięcej wizji Ełku 

stworzonej przez uczniów są nie do zrealizowania, lecz inne jak najbardziej.  

Uważam, że każdy człowiek mieszkający w Ełku jest w stanie zachęcać 

innych ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej lub jazdy na rowerze, 

zamiast autem. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wykorzystać do transportu 

własne nogi. Chodząc piechotą chronisz środowisko, a przy okazji wpływa to 

dobrze na twoje zdrowie. Jeśli masz zwierzę, np. psa, twoim obowiązkiem jest 

sprzątać jego odchody. Gdyby ludzie nie sprzątali po swoich pupilach, miasto 

wyglądałoby tragicznie, a tego chyba nikt by nie chciał. Kiedy wybierasz się na 

spacer ze zwierzakiem, pamiętaj o zabraniu woreczka i sprzątnięciu po swoim 

pupilu, a twoje miasto będzie wtedy bardziej zadbane. Możesz również pomóc 

dla schronisk. Np. wpłacić pieniądze, nie musi to być duża kwota. Ważny jest 

twój gest. Jeśli każdy by wpłacił do schroniska jakieś pieniądze, nazbierało by 

się ich całkiem sporo. Pieniądze nie są jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji. 

Jeśli masz w domu stare koce, których już nie używasz, możesz zanieść je do 

schroniska. Dzięki temu psom będzie cieplej i wygodniej. Możesz też dać karmę. 

Psy będą wtedy najedzone i szczęśliwe.  

Ostatnim sposobem, który jest dla mnie realny, to akcje sadzenia drzew i 

krzewów. Drzewa i inne rośliny wytwarzają tlen, który jest niezbędny do życia 

człowieka. Jak będzie dużo zieleni w naszym mieście, będzie więcej miejsc do 

spędzania czasu z rodziną. Jedynym znanym miejscem w Ełku do spędzania 

czasu w otoczeniu środowiska jest park Solidarności i promenada. Byłoby 

dobrze, gdyby takich miejsc było jeszcze więcej. Dzieci nie spędzałyby czasu 

przed komputerem. Marnowałoby się mnie prądu, a przy okazji dobrze 

wpłynęłoby to na  zdrowie najmłodszych obywateli naszego miasta oraz ludzie 

częściej chodziliby na spacery. Myślę, że te działania, które wymieniłam, są dla 

większości mieszkańców do zrealizowania. My uczniowie możemy też wziąć w 

nich udział. 

Dziękuję za głos. 

Weronika Samełko 6b 
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Drodzy mieszkańcy Ełku! 

 

Jak pewnie wiecie, uczniowie naszej szkoły w ramach międzynarodowego 

programu Comenius Regio stworzyli wizję Ełku w przyszłości. Są w niej pomysły 

na temat wizerunku naszego miasta za kilkanaście lat. Niektóre odbiegają w 

daleką przyszłość, np. rozbudowany park wodny bądź podwodny tunel łączący 

dwa końce jeziora. Pewne idee są jednak możliwe do zrealizowania nawet 

dzisiaj!  

Potrzebujemy jedynie wsparcia z Waszej strony. Aby zmniejszyć stopień 

zanieczyszczenia powietrza, możemy organizować coroczne akcje sadzenia 

drzew. Wsparcie dla schronisk w postaci karmy, koców i pieniędzy też jest mile 

widziane – zapewni lepsze warunki dla bezdomnych zwierząt. Możemy 

upiększyć miasto, pomagając w sadzeniu kwiatów w klombach – poprawią one 

efekt wizualny, a także przywołają uśmiech na twarzach przechodniów.  

Problemem są też psie nieczystości. Spróbujcie sobie wyobrazić tutejsze 

okolice w o wiele gorszym stanie za rok! Dlatego już dziś powinniśmy zadbać o 

to, byśmy nie napotkali tych niepożądanych widoków podczas spacerów.  

Na pewno nie chcieliby Państwo oddychać smogiem, prawda? Wielu 

ludzi dojeżdża samochodami do miejsc, do których dojście zajmuje tylko 5 

minut! Spacery dobrze wpływają na nasze umysły, więc półgodzinny pobyt na 

świeżym powietrzu korzystnie na nas wpłynie! Oszczędźmy naturalne zasoby 

energii i zamiast podróżować wszędzie samochodem, korzystajmy z autobusów, 

a także rowerów. 

Dziękuję Państwu za głos.  

 

Julia Sienkiewicz 6c 
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Szanowni mieszkańcy Ełku! 

 

Chciałabym opowiedzieć wam o tym, co mogę zrobić dla naszego miasta. 

Największą słabością miasta okazały się zaśmiecone trawniki i ulice. Mogę temu 

zapobiec przez dawanie dobrego przykładu i upominanie innych.  

Kolejną sprawą jest zanieczyszczanie trawników przez psy. Mogę to 

zmienić. Po każdym spacerze, tak jak dotąd, będę sprzątała po swoim pupilu 

oraz będę uświadamiała innych, jakie zagrożenie stanowią zwierzęce odchody 

dla bawiących się dzieci. 

Dużym problemem jest również zanieczyszczanie powietrza spalinami 

samochodów. Większość ludzi ma własne auta. Jednak, gdy jest ciepło, do 

szkoły lub do pracy możemy pojechać rowerem lub autobusem. Ja sama już 

coraz częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Będę również zachęcała 

koleżanki, kolegów i swoich najbliższych, żeby jeździli ze mną.  

Ponadto, chciałabym aby w naszym mieście została zorganizowana akcja 

sadzenia drzew. Chętnie wezmę w niej udział i namówię do tego innych.  

Uważam, że każdy z mieszkańców Ełku może zrobić chociaż tyle co ja, a 

wtedy nasze miasto będzie czyste i ekologiczne.  

Dziękuję za uwagę 

 

Ada Jarosińska 4b 
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Szanowni Zebrani! 

Ełk jest pięknym miastem. Jest tu wiele miejsc, gdzie można aktywnie 

spędzić czas. Rośnie tu wiele drzew i krzewów. Nad jeziorem biegnie 

promenada, gdzie można pospacerować lub wybrać się na wycieczkę 

rowerową. Niestety, ełczanie maja też wiele problemów. Po ulicach biega 

wiele, niebezpiecznych, bezdomnych psów, a właściciele nie sprzątają po 

swoich pupilach. Uważam, że nasza szkoła mogłaby zrobić specjalne tablice lub 

ulotki  przypominające o sprzątaniu po swoich zwierzakach. Straż Miejska 

mogłaby wyłapać groźne psy i zawieźć je do schroniska dla zwierząt. By pomóc 

schroniskom, my- uczniowie moglibyśmy zorganizować akcje na rzecz 

schroniska. Można by też kupić sadzonki różnych roślin, posadzić je w 

miejscach, gdzie brakuje zieleni i góruje asfalt. To nie jest trudne, moglibyśmy w 

tym pomóc. Dużym problemem jest też zanieczyszczone jezioro. Gdyby 

ustawiona na ełckich ulicach więcej koszy na śmieci, ludzie, którzy zaśmiecają 

nasze piękne jezioro, uświadomiliby sobie, po co one są i że robią źle wrzucając 

śmieci do jeziora czy na ulicę.  

Dziękuję za głos! 

 

Ola Jonik 5a 
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Szanowni zebrani! 

Chciałabym bardzo, aby w naszym mieście powstał Aqua Park. 

Chociaż mamy już basem w Ełku wolałabym, aby powstało coś większego. 

Pragnęłabym kompleksu kąpielowego z basenami na zewnątrz i w środku. 

Myślę, że każdy mieszkaniec chciałby pokąpać się w ciepłej wodzie, pójść do 

sauny, uczestniczyć w zabawach grupowych w wodzie, poślizgać się ze 

zjeżdżalni. Dzieci oraz młodzież z chęcią pograłyby w wodną siatkówkę i 

koszykówkę. Klasy przychodziłyby tam w dni przeznaczone na zabawę lub na 

dodatkową naukę pływania z wyznaczonym do tego nauczycielem. W 

kompleksie basenowym mogłoby pracować wielu wykwalifikowani ratowników, 

co przełożyłoby się na zmniejszenie bezrobocia w Ełku. Wszyscy zatrudnieni 

staraliby się być mili dla każdego klienta Aqua Parku, aby zachęcić go do 

ponownego przybycia. Ludzie po relaksującym pływaniu - jeśli byliby głodni – 

mogliby iść do kawiarni lub baru ze zdrową żywnością, który znajdowałby się 

przy basenie na zewnątrz. Basen mógłby być czynny cały tydzień.  

Bardzo chciałabym, aby moja wizja przyszłego Ełku się spełniła. 

 

Klaudia Leniec 
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Drodzy ełczanie! 

Wszyscy chyba tak samo kochamy nasze miasto i staramy się je rozwijać 

w jak najlepszym kierunku. Skorzystamy  z tego my i turyści. Pewnie każdy z nas 

zastanawiał się, co może zrobić, by Ełk stawał się bardziej popularnym, 

rozwiniętym, ekologicznym i czystym miastem. Włączenie się do współpracy  na 

rzecz rozwoju Ełku nie jest trudne.  

Właściciele psów - to nie jest żaden problem wziąć z domu torebkę, by 

posprzątać po swoim psie. Gdyby nikt tego nie robił, prawdopodobnie teraz nie 

byłoby dla nas miejsca na chodnikach i trawnikach. Pomyślcie o tym. To 

naprawdę nie jest trudne, a tak dużo dobrego robi dla naszego pięknego 

miasta. 

Latem lub wiosną wybierz rower lub przejdź się, ewentualnie wsiądź w 

autobus. Produkuje on znacznie mniej spalin niż samochód oraz, co 

najważniejsze, przewozi więcej ludzi. Będziesz o wiele zdrowszy , gdy będziesz 

jeździł rowerem. Jest to wielka przyjemność, zwłaszcza wtedy, gdy przejedziesz 

się promenadą. Jest tam droga rowerowa oraz chodnik dla pieszych. Wielu ludzi 

korzysta z naszej promenady. Jest to główna atrakcja Ełku. 

Kolejna rzecz, jaką możesz zrobić na korzyść miasta, to wziąć udział w 

akcjach sadzenia drzew i krzewów. Dzięki temu Ełk stanie się piękniejszy i 

bardziej zielony, a powietrze o wiele czystsze. 

Jeśli posiadasz w domu niepotrzebne koce lub miski i karmę dla zwierząt 

–oddaj je do schroniska. W okresie zimowym jest tam bardzo zimno, a liczba 

psów rośnie. Możesz również przekazać pieniądze. Zwierzęta będą bardzo 

zadowolone, pracownicy schronisk również, bo będą mogli zaopiekować się 

większą liczbą niczyich zwierząt. A co najważniejsze – będzie bezpańskich 

zwierząt mniej na ulicach naszego miasta. 

Może to właśnie ty pomożesz naszemu miastu się rozwijać i czynić je 

piękniejszym i czystszym. Przemyśl to i zrób co w twojej mocy. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Ania Zamojska 
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Szkolna debata pn. Porozmawiajmy o naszym mieście…odbyła się w ramach 

projektu Comenius Regio Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie - What 

Johny didn’t learn, John would not understand)– the place of ecological 

elementary education in the promotion of sustainable development of Elk and 

Lørenskog realizowanego w latach 2012-2014.  

 

 

 

 

Projekt sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach program “Uczenie 

się przez całe życie”. 

Komisja  Europejska ani jej agendy nie ponoszą odpowiedzialności za 

rozpowszechniane treści. Wyłączna odpowiedzialność za publikowane tu treści 

spoczywa na Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 


