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Korzystasz już
z aplikacji mobilnej?
Aplikacja mobilna „Ełk, 
Mazury, Pojezierze Ełckie” 
została wyróżniona w 
konkursie Mobile Trends 
Awards 2014 w kategorii: 
„Miasto z najlepszą stroną
lub aplikacją mobilną”.      str. 4

Ełk i Orbassano 
we wspólnych 
projektach unijnych
Samorząd miasta podejmuje 
liczne działania dla 
najefektywniejszego rozwoju. 
Jedną z inicjatyw jest podjęcie 
współpracy z partnerskim 
miastem Orbassano 
we Włoszech.     str. 5

Ełk ma najlepsze 
produkty na Warmii 
i Mazurach
Festiwal Sztuk 
Pirotechnicznych 
„Ogień&woda” oraz „Kolej na 
kajak” to wydarzenie i usługa, 
które zostały uhonorowane 
certyfikatem jakości „Produkt 
Warmia Mazury”.  str. 8

Ełczanie pobiegną 
1 marca na dystansie 
1963 metrów
„Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” odbędzie się 
promenadą wzdłuż jeziora. 
Udział jest bezpłatny.    str. 9

40 lat lecznictwa
onkologicznego w Ełku
Marzec jest miesiącem 
solidarności z osobami, które 
chorują na raka.   str. 11

Przebudowa ul. Piłsudskiego bie-
gnącej przy ratuszu i stadionie 
oraz budowa dodatkowego pasa 

ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickie-
wicza to jedna z inwestycji, które zosta-
ną zrealizowane w tym roku. Planowa-
ne zmiany przyczynią się do wzrostu 
bezpieczeństwa kierujących pojazdami 
oraz pieszych, a także ułatwią włączanie 
się do ruchu osób skręcających w ul. Pił-
sudskiego.

Oprócz wydzielenia dodatkowego 
pasa ruchu w obrębie ul. Mickiewicza 
planowana jest także przebudowa par-
kingu wraz ze zwężeniem jezdni ul. Pił-
sudskiego. Wykonana zostanie również 
kanalizacja deszczowa w obrębie budyn-
ku ul. Piłsudskiego 12, 14, gdzie do tej 
pory po obfitych opadach deszczu zbie-
rała się woda, która uniemożliwiała prze-
jazd samochodów. Wpust uliczny pojawi 

się także w obszarze skrzyżowania ul. 
Piłsudskiego i Sikorskiego. Na całej dłu-
gości ułożona zastanie nowa nawierzch-
nia jezdni, wjazdów i parkingów. Zmieni 
się też nawierzchnia chodnika, która 
zastąpiona będzie białą kostką betono-
wą z grysem marmurowym. Wzdłuż 
ulicy w miejsce dotychczasowego kra-
wężnika betonowego  ułożony zostanie 
nowy krawężnik kamienny. Wykonane 
będzie także oznakowanie pionowe i 
poziome na obszarze całej inwestycji.

W ramach inwestycji uwzględniona 
jest także budowa ścieżki rowerowej 
biegnącej od ul. Mickiewicza do ul. 
Toruńskiej. Miałaby ona zostać popro-
wadzona na chodniku wzdłuż ul. Piłsud-
skiego do MOSiR, a następnie przez 
parking i chodnik wzdłuż ogrodzenia 
obiektu. Planowane zakończenie prac to 
30 września 2015 r. 

Piłsudskiego
doczeka remontu

Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z wykonaniem prawoskrętu 
z ul. Mickiewicza ułatwiającego włączenie się do ruchu, to jedna 
z ważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych w tegorocz-
nym budżecie. W ramach prac powstanie także ścieżka rowerowa 
biegnąca od ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej. 
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Wychowanie przedszkolne obej-
muje dzieci w wieku 3-5 lat. 
Może ono być realizowane w 

przedszkolach w przypadku dzieci 3, 4 
i 5 letnich. Dzieci urodzone w 2010 roku 
mają również możliwość kontynuowa-
nia edukacji w oddziałach przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych.

Aktualnie w Ełku funkcjonuje siedem 
przedszkoli miejskich, w których znajdu-
je się łącznie 1130 miejsc oraz żłobek ze 
100 miejscami dla dzieci w wieku 1-3 lat. 
Natomiast w siedmiu oddziałach przed-
szkolnych usytuowanych w szkołach 
podstawowych znajduje się łącznie 425 
miejsc. Do 11 lutego przyjmowane były 
deklaracje o kontynuowaniu wychowa-
nia przedszkolnego przez dzieci w 
danych przedszkolach. Informacja o 
wolnych miejscach w placówkach miej-
skich dostępna jest od 12 lutego na: 
tablicach informacyjnych dla rodziców 
w przedszkolach/szkołach lub stronach 
internetowych przedszkoli/szkół, stronie 

www.elk.pl lub tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ełku.

W terminie do 27 lutego można skła-
dać wnioski o przyjęcie dziecka do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kan-
dydatów kryteriów określonych w usta-
wie. Informacja o wynikach postępowa-
nia rekrutacyjnego w danych placów-
kach przedszkolnych będzie dostępna 
od 6 marca na: tablicach informacyjnych 
przedszkoli oraz stronie BIP i tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku, a także 
stronach internetowych przedszkoli.

W pierwszej kolejności do przedszko-
li będą przyjmowane dzieci, które 
potrzebują szczególnego wsparcia wg 
kryteriów określonych w ustawie o sys-
temie oświaty. Należą do nich: wielo-
dzietność rodziny, niepełnosprawność 
w rodzinie dziecka, samotne wychowy-
wanie oraz objęcie kandydata pieczą 
zastępczą.

Na pozostałe miejsca, na kolejnych 
etapach rekrutacji, kandydaci będą 

przyjmowani zgodnie z kryteriami okre-
ślonymi przez prezydenta miasta, które 
uwzględniają zapewnienie jak najpeł-
niejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecz-
nych. Kryteria będą brane pod uwagę 
łącznie i mają ustaloną wartość punkto-
wą, odrębnie dla każdego z nich. Dziec-
ko obojga rodziców pracujących lub 
uczących się w systemie dziennym/wie-
czorowym otrzyma 40 pkt. Inne specy-
ficzne potrzeby dziecka i środowiska 
rodzinnego wskazane przez wniosko-
dawcę, np. sytuacja losowa i rodzinna, 
potrzeby rozwojowe dziecka itp. będą 
rozpatrywane na poziomie 30 pkt. 
Rodzeństwo dziecka kontynuującego 
wychowanie przedszkolne w przedszko-
lu pierwszego wyboru otrzyma 20 pkt. 
Natomiast dziecko korzystające z pełnej 
oferty przedszkola, tj. 3 godziny i więcej 
ponad czas realizacji podstawy progra-
mowej - 10 pkt. Postępowanie rekruta-
cyjne może być prowadzone etapami i 
zakończone przyjęciem kandydatów. 

Więcej informacji o zasadach, kry-
teriach i harmonogramie rekrutacji 

można uzyskać w Wydziale Edu-
kacji pod nr tel.: 87 732 26 268 

lub na: www.elk.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Rodzice, którzy nie zapisali jeszcze dziecka do przedszkola, a chcie-
liby, żeby uczęszczało ono do przedszkola  miejskiego mogą do 
27 lutego złożyć wnioski o przyjęcie. Informacje o wynikach postę-
powania rekrutacyjnego dostępne będą od 6 marca 2015 r.

Które przedszkole wybrałeś?

Mamy cztery Sportowe Marki Miasta 
Wioślarstwo, koszykówka, piłka nożna i mieszane 
sztuki walki (MMA) to tegoroczne Sportowe Marki 
Miasta Ełku. Prezydent Tomasz Andrukiewicz tym 
razem przyznał dotacje dla czterech klubów spor-
towych w łącznej wysokości 100 tys. zł. 

W tym roku na Sportową Markę Miasta Ełku wpłynęło 
siedem wniosków. Po dokonaniu ocen niezależni eks-

perci wyróżnili cztery zespoły: Ełcki Klub Sportowy „Płomień” 
i Miejski Klub Sportowy „Mazur” za wspólne zadanie pn. 
„Łączy nas sport”; Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolne-
go Ośrodka Sportowego - „Wioślarstwo sportową marką 
miasta Ełku”, Uczniowski Klub Sportowy „Nenufar 5” - „Ełcka 
promocja koszykówki – kontynuacja” oraz Uczniowski Klub 
Sportowy MMA TEAM EŁK - „Drużyna Mistrzów II”.

Cieszy mnie fakt, że w tym roku Sportową Markę Miasta 
Ełku mogliśmy przyznać aż czterem drużynom. Poprzez ten 
konkurs chcemy propagować rozwój sportowy zarówno indy-
widualnych zawodników, jak i  drużyn, które zakładając osią-
gnięcie określonych celów, np. dobrych wyników sportowych 
pamiętają również o sportowej promocji Miasta - powiedział 
Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku. 

Była to już trzecia edycja konkursu o przyznanie Sporto-
wych Marek Miasta Ełku. Zasadniczym jego celem było wyło-
nienie projektów zawierających plan rozwoju sportowego 
zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie 
określonych założeń, w tym określonych wyników sporto-
wych i efektu promocji Miasta poprzez sport.
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Osoby, które zalegają ze spłatą 
zadłużenia w zajmowanych loka-
lach mieszkaniowych należących 

do miasta mogą również w tym roku odpra-
cować swój dług. Z takiej formy rozliczenia 
tylko w 2014 roku skorzystało 46 rodzin na 
łączną kwotę prawie 160,5 tys. zł. Program, 
dzięki któremu istnieje szansa całkowitego 
lub częściowego anulowania zadłużenia, 
realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. 
Łączna kwota odpracowanego długu to 
ponad 641 tys. zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowe-
go mogą ubiegać się najemcy lokali komu-
nalnych i socjalnych, których zobowiązanie 
finansowe przekracza 2 tys. zł. Istnieje rów-
nież możliwość rodzinnego (tylko osoby 
pełnoletnie) odpracowania długu. Osoby 
decydujące się na taką formę rozliczenia nie 
otrzymują wynagrodzenia za pracę, lecz o 
wartość wypracowanej kwoty pomniejsza-
ny jest ich dług. Zatrudnienie następuje na 

zasadzie umowy świadczeń rzeczowych, a 
nie na podstawie umowy o pracę. Najwięk-
szy dług, jaki odpracowała wspólnie cała 
rodzina wynosił ok. 30 tys. zł. Zakres świad-
czeń rzeczowych obejmuje m.in.: sprząta-
nie terenów zielonych i pozostałości po 
koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, 
sprzątanie i odśnieżanie chodników, czysz-
czenie tablic informacyjnych, sprzątanie 
klatek schodowych w budynkach komunal-
nych oraz inne prace eksploatacyjne.

Warunkiem zmiany formy spłaty długu 
na jego odpracowanie jest bieżąca opłata 
mediów (czyli: wody, kanalizacji, ogrzewa-
nia centralnego) oraz złożenie pisemnego 
wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia 
czynszowego.
Więcej informacji na temat odpraco-
wania długu otrzymacie Państwo w 
spółce „Administrator” w budynku 

przy ul. Małeckich 2 
lub pod nr tel.: 87 732 64 67.

Karta Rodziny 3+ w Ełku funkcjonuje 
od czerwca 2013 r. Jej celem jest 

umacnianie i wspieranie funkcji rodzi-
ny wielodzietnej, a także poprawa 
warunków materialnych tych rodzin. 
Inicjatywa ta promuje również model 
rodziny wielodzietnej oraz przyczynia 
się do kształtowania pozytywnego jej 
wizerunku. Rodziny posiadające ełcką 
kartę mogą korzystać m.in. z 50% zniżek 
w Ełckim Centrum Kultury oraz Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także 
25% ulgi za ponadnormatywny pobyt 
dziecka w miejskich przedszkolach 
publicznych.

„Ełckia Karta Rodziny 3+” ważna jest 
przez 12 miesięcy w okresie od stycznia 
do grudnia, dlatego co roku należy 
złożyć ponowny wniosek o wydanie 
kolejnej karty. W minionym roku z kart 
skorzystało 2526 osób z 500 ełckich 

rodzin. Karta wydawana jest rodzinom 
wielodzietnym bez względu na status 
materialny w Wydziale Polityki Społecz-
nej Urzędu Miasta Ełku.

Do tej pory do akcji Ełckiej Karty 
Rodziny 3+ oprócz jednostek miejskich 
przyłączyło się już 50 prywatnych przed-
siębiorców, oferujących zniżki na swoje 
produkty i usługi, między innymi: sklepy 
dziecięce, sala zabaw, hurtownie z mate-
riałami budowlanymi i elektrycznymi, 
szkoły językowe, księgarnie, salony fry-
zjerskie, restauracje, puby, tartak, deve-
loper oraz sklepy.
Wniosek o wydanie Karty oraz wię-
cej informacji o zniżkach uzyskacie 

Państwo na stronie: 
http://3plus.miasto.elk.pl 

oraz w Wydziale Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ełku 

przy ul. Piłsudskiego 2, 
I piętro pok. nr 14.

Weź dług w swoje ręce!

Zniżki dla ełckich rodzin 
wielodzietnych

Ełczanie zajmujący 
mieszkania komu-
nalne i socjalne co-
raz częściej korzy-
stają z możliwości 
odpracowania swo-
ich zobowiązań fi-
nansowych z tytułu 
opłat czynszowych. 
Do tej pory na taką 
formę rozliczenia 
zdecydowało się 
101 ełckich rodzin.

Osoby legitymujące się Ełcką 
Kartą Rodziny 3+ mogą ko-
rzystać ze zniżek na pływalni 
miejskiej, kinie ECK, zajęciach 
w Szkole Artystycznej, opłacie 
za przedszkola miejskie a także 
podczas wydarzeń organizowa-
nych przez Ełckie Centrum Kul-
tury i Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Do akcji przyłączyło 
się także 50 prywatnych przed-
siębiorców, oferując rabaty 
na swoje produkty i usługi.
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Korzystasz już
z aplikacji mobilnej?
Aplikacja mobilna „Ełk, Mazury, 
Pojezierze Ełckie” została wyróż-
niona w konkursie Mobile Trends 
Awards 2014 w kategorii: „Miasto 
z najlepszą stroną lub aplikacją 
mobilną”. 

Rozstrzygnięcie konkursu Mobile 
Trends Awards 2014 nastąpiło pod-

czas uroczystej gali 12 lutego 2015 r. w 
Krakowie. Statuetki i wyróżnienia przy-

znawane są już od 4 lat za najlepsze roz-
wiązania mobilne minionego roku. Apli-
kacja mobilna „Ełk, Mazury, Pojezierze 
Ełckie” została uhonorowana przez kapi-
tułę konkursu w kategorii: „Miasto z naj-
lepszą stroną lub aplikacją mobilną”. 
Organizatorami Konkursu były Targi w 
Krakowie oraz firma ClickMaster 
Polska.

Aplikacja „Ełk, Mazury, Pojezierze 
Ełckie” to przewodnik mobilny umożli-

wiający bezpośredni dostęp do aktual-

nych informacji na temat regionu, tury-

styki, usług oraz planowanych wydarzeń. 

Dzięki wbudowanej bazie obiektów 

turystycznych i handlowo-usługowych 

możliwe jest pobieranie informacji bez 

konieczności łączenia się z Internetem. 

Dodatkowo aplikacja oferuje dostęp do 

mapy hot spotów z bezpłatnym dostę-

pem do Internetu, rozkładu jazdy auto-

busów MZK w Ełku, a także e-wydania 

bezpłatnej gazety miejskiej „Wieści z 

Ratusza”. 

Bezpłatną aplikację można pobrać na 

dwa sposoby: skanując kod QR (dostęp-

ny także na www.elk.pl i naklejkach o 

aplikacji) lub wpisując „Ełk Mazury” w 

sklepach Google Play i AppStore.  Apli-

kacja jest przeznaczona na urządzenia 

mobilne z systemem Android i pod IOS. 

Aplikacja powstała we współpracy 

Miasta Ełku z Powiatem Ełckim oraz Gmi-

nami: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare 

Juchy.

Prace społecznie użyteczne są 
instrumentem aktywizacji 

zawodowej ludzi długotrwale 
pozostających bez pracy, stoso-
wanym przez samorząd miasta 
Ełku w celu rozwiązywania trud-
nej sytuacji życiowej spowodowa-
nej wieloletnim bezrobociem oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu 
tych osób z rynku pracy. W okre-
sie od marca do grudnia 2015 r. 
przewiduje się zatrudnienie 41 
osób w 15 podmiotach miejskich. 
Z budżetu miasta na pokrycie 
kosztów związanych z wynagro-
dzeniami przeznaczonych zosta-
ło 57 tys. zł, natomiast dofinanso-

wanie z Powiatowego Urzędu 

Pracy to kwota ok. 85,6 tys. zł.

W ramach prac społecznie uży-

tecznych osoby te będą zatrud-

nione m.in. w jednostkach kultury 

i sportu, miejskich przedszkolach 

i szkołach, a także ełckich instytu-

cjach zajmujących się pomocą 

najuboższym. 

Więcej informacji na temat 
prac społecznie użytecznych 

udziela Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ełku, 

ul. Piłsudskiego 8
pod nr tel. 87 732 67 18. 

Prace społecznie użyteczne
Miasto przeznaczyło w tym 
roku prawie 60 tys. zł 
na dofinansowanie prac spo-
łecznie użytecznych w ra-
mach aktywizacji zawodowej 
osób długotrwale bezrobot-
nych. Z takiej formy zatrud-
nienia od marca skorzysta 
41 osób, które zostaną za-
trudnione w 15 placówkach 
i instytucjach miejskich.
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W pierwszym tygodniu lutego 
w Ełku gościli przedstawicie-
le samorządu z naszego 

partnerskiego miasta Orbassano we 
Włoszech: Eugenio Gambetta Burmistrz 
Miasta Orbassano, inż. Paolo Carantoni 
Radny i kierownik ds. technicznych, 
Paolo Marocco doradca w obszarach: 
sportu i młodzieży oraz Lino Tiozzo, 
który jest nie tylko inicjatorem nawią-
zania współpracy pomiędzy obu mia-
stami, ale również od 30 lat przyjacie-
lem Ełku. 

Wizyta poświęcona była m.in. omó-
wieniu możliwości realizacji wspólnych 
projektów edukacyjnych i sportowych 
dofinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej. We współpracy ze szkołami 

podstawowymi w Ełku i w Orbassano 
oba miasta planują realizację przedsię-
wzięć, których celem będzie populary-
zacja wiedzy o kulturze i historii obu 
regionów, a także upowszechnianie 
tańca jako dyscypliny sportowej. 

W planach jest również przystąpienie 
miasta Orbassano do programu eduka-
cyjnego ERASMUS + Sport, który chce 
zrealizować nasze miasto. Program ten 
zakłada jednak współpracę partnerską 
12 różnych krajów Unii Europejskiej oraz 
państw stowarzyszonych. W ramach 
wydarzenia w 2016 roku w Ełku zostałby 
zorganizowany trzytygodniowy „mara-
ton” sportowy, w trakcie którego odby-
łyby się m.in. turnieje piłki siatkowej, 
nożnej i koszykówki oraz Triathlon Ełk.

Burmistrz Orbassano zaproponował 
również samorządowi miasta Ełku roz-
ważenie możliwości złożenia wspólnego 
projektu europejskiego w celu realizacji 
partnerskich inwestycji w dziedzinie 
sportu i kultury. Samorząd miasta Orbas-
sano chciałby wybudować u siebie 
nowoczesny i energooszczędny obiekt, 
w którym mieściłyby się m.in. hala spor-
towa, amfiteatr oraz restauracja. 

Deklaracja współpracy partnerskiej z 
włoskim miastem Orbassano, leżącym 
na przedmieściach Turynu, została pod-
pisana w 2010 roku. 

Burmistrz Eugenio Gambetta 
i prezydent Tomasz Andrukiewicz

Delegacja z Orbassano z wizytą w Ełku

Ełk i Orbassano
we wspólnych projektach unijnych

Samorząd Miasta Ełku podejmuje liczne działania, by zapew-
nić jak najefektywniejszy rozwój miasta, a także jego miesz-
kańców. Jedną z inicjatyw jest podjęcie rozmów dotyczących 
realizacji wspólnych projektów edukacyjnych i sportowych 
z naszym partnerskim miastem Orbassano we Włoszech.

WYDAWCA: WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY URZĘDU MIASTA EŁKU 
19-300 Ełk ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 tel. 87 732 62 81, 87 732 62 82 www.elk.pl, um@um.elk.pl zdjęcia: archiwum Urzędu Miasta
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Celem współpracy samorządu 
miasta Ełku z organizacjami 
pożytku publicznego jest zwięk-

szenie efektywności podejmowanych 
przez nie działań. Podmioty, które otrzy-
mują dodatkowe środki finansowe reali-
zują zadania z zakresu: oświaty i wycho-
wania, promocji i ochrony zdrowia, kul-

tury fizycznej i sportu, polityki i pomocy 
społecznej, edukacyjnej opieki wycho-
wawczej oraz kultury i dziedzictwa naro-
dowego.

Na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej i sportu poprzez udział w zorga-
nizowanym współzawodnictwie sporto-
wym dzieci i młodzieży z Ełku na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym wsparcie uzyskało 16 
klubów i stowarzyszeń. Z kolei na organi-
zację sportu masowego dla mieszkańców 
naszego miasta w ramach tego samego 
zadania dofinansowanie trafiło do 15 
stowarzyszeń.

Na zadania z profilaktyki uzależnień 
poprzez zajęcia profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży z elementami sportu, rekre-
acji i kultury fizycznej pozytywnie rozpa-
trzonych zostało 5 wniosków, natomiast 
na zajęcia profilaktyki uzależnień dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych - 4 wnioski.

Ponadto granty zostały przyznane rów-
nież na zadania z zakresu polityki spo-

łecznej na wolontariat, kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego, a także pomoc 
społeczną poprzez prowadzenie nocle-
gowni na terenie miasta Ełku. Wcześniej, 
poza ogłoszonym konkursem, prezydent 
Ełku przyznał dodatkowe środki finanso-
we przeznaczone na zapewnienie opieki 
osobom bezdomnym i potrzebującym 
m.in. w postaci ciepłych posiłków, odzie-
ży i podstawowej opieki medycznej. 
Natomiast w styczniu granty na realizację 
zadań z zakresu edukacyjnej opieki 
wychowawczej poprzez dofinansowanie 
organizację wypoczynku zimowego 
otrzymało 14 klubów sportowych, stowa-
rzyszeń i organizacji. 

Aktualnie trwa ocena merytoryczna 
projektów w pozostałych obszarach, tj. 
oświaty i wychowania, ełckiej promesy 
wkładu własnego, kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, a także ochrony i 
promocji zdrowia. Na 2015 rok w budże-
cie miasta na granty przeznaczona zosta-
ła kwota 1 mln 195 tys. zł.

Granty dla ełckich organizacji
Prezydent Miasta Ełku 
w lutym przyznał granty 
finansowe w sześciu z ośmiu 
obszarów zadań publicznych 
samorządu miasta. Granty 
w ramach otwartego konkur-
su ofert otrzymało 58 stowa-
rzyszeń i fundacji na łączną 
kwotę ponad 360 tys. zł. 
Z oferty i pomocy ełckich 
organizacji skorzystają przede 
wszystkim mieszkańcy 
naszego miasta.

Z prośbą o przyznanie stypendium w 
tym roku zwróciło się 20 osób.  Pre-

zydent Miasta Ełku Tomasz Andrukie-
wicz, po rozpatrzeniu wniosków przy-
znał wsparcie finansowe ośmiu szcze-
gólnie uzdolnionym ełczanom, by mogli 
nadal rozwijać swoje talenty w różnych 
dziedzinach sztuki. Uroczystość wręcze-
nia stypendiów odbyła się 6 lutego w 

Urzędzie Miasta Ełku. Wsparcie finanso-

we w tym roku otrzymali: Weronika 
Borucka (taniec), Cezary Chudziński 
(taniec), Diana Dołgoszej (taniec), 
Dariusz Gajko (fotografia), Kacper 
Kasprzak (muzyka), Patryk Kwiatkow-
ski (taniec), Kamil Przekop (muzyka) 
oraz Rafał Sulima (śpiew).

Stypendyści realizujący program sty-

pendialny zobowiązani są przedstawić 

efekt swojej pracy ełczanom w postaci, 

np. koncertów, wystaw lub pokazów. 

Stypendium mogą otrzymywać zarów-

no uczniowie, jak i osoby pracujące, 

prezentujące wysoki poziom artystycz-

ny w danej dziedzinie sztuki.

30 tys. zł na stypendia artystyczne

Stypendium stanowi wyraz 
uznania dla osiągnięć 
wyróżnionych osób, 
a także jest  formą wsparcia 
dalszego rozwoju arty-
stycznego i doskonalenia 
posiadanych umiejętności. 
W budżecie miasta 
na stypendia artystyczne 
w 2015 roku przeznaczono 
kwotę 30 tys. zł.
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Pierwsze prace modernizacyjne 
realizowane były w 2014 r. Wów-
czas w budynku Ełckiego Cen-

trum Kultury zainstalowana została 
winda, która umożliwia osobom niepeł-
nosprawnym i starszym przejazd na 
I piętro. Wyremontowany został również 
hol główny wraz z przebudową szatni, 
gdzie zainstalowano m.in. klimatyzację 
i oświetlenie, położono nowe posadzki 
i okładziny ścian, a także zamontowano 
ladę, regały w szatni i siedziska. Zakres 
prac objął także remont toalet publicz-
nych, klatek schodowych i korytarzy 
oraz instalację klimatyzacji w sali wido-
wiskowej i wentylacji w Galerii Ślad. 
Wartość tej inwestycji to kwota ponad 
1,6 mln zł, czego 1,4 mln zł udało się 
pozyskać z Unii Europejskiej. Dodatko-
wo prezydent Miasta Ełku udzielił 

114 tys. zł dotacji na remont kolejnych 
pomieszczeń.

Po zakończeniu pierwszego etapu 
uzyskano oszczędności finansowe, 
dzięki którym możliwe było wykonanie 
remontu korytarzy na piętrze i parterze 
oraz schodów wraz z balustradą usytu-
owanych od strony bocznego wejścia 
do budynku. Zmodernizowano także 
oświetlenie w tej części budynku wraz 
z zastosowaniem energooszczędnych 

technologii. Wymianie uległa również 
stolarka drzwiowa do pomieszczeń 
w korytarzu na parterze. Inwestycja 
zakończyła się 30 stycznia 2015 r. Koszt 
dodatkowych prac modernizacyjnych 
to kwota prawie 160 tys. zł, z czego 
ponad 135 tys. zł pochodziło z dofinan-
sowania.

Inwestycja realizowana była 
w ramach projektu „Rozwój infra-
struktury sportowo – kulturalnej 

na pograniczu litewsko – polskim”.

Koniec remontu w ECK

Nowe korytarze i klatki schodowe, stolarka drzwiowa i okien-
na, energooszczędne oświetlenie, widna, klimatyzacja oraz 
remont schodów i toalet publicznych – to zmiany w Ełckim 
Centrum Kultury warte ponad 1,6 mln zł będące wynikiem 
wspólnego projektu unijnego zrealizowanego z litewskim 
miastem Alytus. 

Nowe lady i szatnie w ECK
Odnowione korytarze 

i winda w ECK  Zakończyła się modernizacja w ECK

Nie wybrałeś jeszcze tematu swojej 
pracy licencjackiej, magisterskiej lub 

inżynierskiej i nie masz na nią pomysłu? 
Napisz o Ełku, a potem weź udział w VIII 
edycji konkursu na najlepszą pracę dyplo-
mową  i wygraj nagrodę finansową przy-
znaną przez Prezydenta Miasta Ełku. 
Termin składania wniosków mija 15 paź-
dziernika 2015 r.

„Konkurs na najlepsze prace dyplo-
mowe o tematyce związanej z miastem 
Ełk” skierowany jest do absolwentów 

studiów magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich i doktoranckich oraz słu-
chaczy studiów podyplomowych. Prace 
mogą złożyć osoby, które obroniły swoje 
prace w zeszłym roku akademickim oraz 
te, które zrobią to do 15 października 
bieżącego roku. Pula wszystkich nagród 
wynosi 15 tys. zł i pochodzi z budżetu 
miasta. 

W 2014 roku na konkurs wpłynęło 21 
prac: 3 prace licencjackie, 15 prac magi-
sterskich, 3 prace inżynierskie. Tematyka 
prac dotyczyła m.in.: architektury, admi-

nistracji publicznej, inwestycji, turystyki 
i rekreacji, nauk społecznych i gospodar-
ki przestrzennej. Prezydent Miasta Ełku 
Tomasz Andrukiewicz przyznał 3 nagro-
dy i 2 wyróżnienia.

Termin zgłaszania prac mija 
15 października. Dokumenty należy 

składać w sekretariacie 
Urzędu Miasta Ełku. Szczegółowych 

informacji o konkursie udziela 
Wydział Promocji, Sportu 

i Kultury Urzędu Miasta Ełku pod 
nr 87 732 61 98 lub e-mailowo 

j.antonowicz@um.elk.pl

Prace dyplomowe za 15 tys. zł
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Festiwal Sztuk Pirotechnicz-
nych „Ogień&woda” oraz „Kolej 
na kajak” to wydarzenie i usłu-
ga, które zostały uhonorowane 
w tym roku certyfikatem jako-
ści „Produkt Warmia Mazury” 
przyznawanym przez Marszał-
ka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

Certyfikaty otrzymały dwie miej-
skie jednostki: Ełckie Centrum 
Kultury i Muzeum Historyczne 

w Ełku. Celem projektu „Produkt 
Warmia Mazury” jest poprawienie roz-
poznawalności i atrakcyjności gospo-
darczej naszego regionu. Marka przy-
znawana jest w trzech kategoriach: 
produkt, usługa i wydarzenie. 

Ełckie Centrum Kultury zostało uho-
norowane certyfikatem „Produkt 
Warmia Mazury” w kategorii wydarze-
nie za organizację Festiwalu Sztuk 
Pirotechnicznych „Ogień&woda”. W 
dwudniowych pokazach pirotechnicz-

nych co roku biorą udział zespoły m.in. 
 z Litwy, Słowacji i Polski. Oprócz poka-
zów ognia organizowane są również 
koncerty muzyczne. Wszystko to 
odbywa się nad brzegiem jeziora Ełc-
kiego. To jedno z największych takich 
wydarzeń w Polsce, w którym za 
każdym razem uczestniczy kilkudzie-
sięciotysięczna widownia.

Muzeum Historyczne w Ełku otrzy-
mało certyfikat w kategorii usługa za 
ofertę letnią „Kolej na kajak”. Jak wska-
zuje nazwa jest to usługa, która łączy 
w sobie dwie atrakcje, czyli przejazd 
Ełcką Koleją Wąskotorową oraz spływ 
kajakowy rzeką Legą.

Certyfikaty jakości „Produkt Warmia 
Mazury” otrzymali również ełccy 
przedsiębiorcy. Serwistal Sp. z o.o. 
otrzymał dwa certyfikaty w kategorii 
usługa oraz produkt. Natomiast Przed-
siębiorstwo Produkcyjno – Usługowe 
„Plastimet” w Ełku uhonorowano za 
produkt.

Ełk ma najlepsze produkty 
na Warmii i Mazurach

Wydarzenie „Ogień&woda” otrzymało 
certyfikat jakości. Fot. Archiwum Urzę-
du Marszałkowskiego w Olsztynie

Samorząd miasta zabiega o to, by w ramach planowanej w latach 
2017-2019 modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 38 na trasie 

Ełk – Korsze PKP wybudowało wiadukt drogowy nad torowiskiem w 
miejscu obecnego jednopoziomowego skrzyżowania torów z ulicą 
Sikorskiego. Taka inwestycja przyczyniłaby się przede wszystkim do 
poprawy bezpieczeństwa drogowego w tym miejscu, ale także znacz-
nie upłynniłaby ruch, co będzie miało istotne znaczenie w sytuacji 
zwiększenia się ilości połączeń kolejowych w związku z planami 
budowy linii kolejowej Rail Baltica. PKP podejmie decyzję w tej spra-
wie po zweryfikowaniu analiz marketingowych, technicznych i środo-
wiskowych, które zostaną wykonane na podstawie danych i uwag 
otrzymanych podczas styczniowego spotkania w Giżycku. Wówczas 
zbierane były opinie i propozycje zmian zakresu modernizacji istotne 
z punktu widzenia samorządów lokalnych.

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze polegające na 
jej elektryfikacji i modernizacji zapisane są na liście podstawowych 
projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do roku  2020. Przewi-
dziany koszt całkowity na realizację tych prac to kwota 400 mln zło-
tych. Modernizacja zrealizowana zostanie w latach 2017 – 2019. 

Czy na ul. Sikorskiego będzie wiadukt drogowy?

O budowę wiaduktu drogowego nad 
przejazdem kolejowym na ul. Sikor-
skiego stara się samorząd miasta Ełku. 
Inwestycja miałaby zostać zrealizowana 
w ramach modernizacji linii 
nr 38 biegnącej do Olsztyna.
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W 2014 roku Jan Paweł II 
został uznany przez Stoli-
cę Apostolską Patronem 

miasta Ełku. Dla ełczan była to ważna 
i długo wyczekiwana decyzja. Swoją 
nauką łączył pokolenia, zabiegał o 
pokój i zachęcał do podejmowania 
wyzwań. 

Rok 2015 jest rokiem szczególnym, 
ponieważ będziemy w nim obchodzić 
95. rocznicę urodzin i 10. rocznicę 
śmierci papieża. Dlatego decyzja 
Sejmu o ogłoszeniu roku 2015 rokiem 
Jana Pawła II jest okazją do organiza-
cji spotkań poświęconych wspomnie-
niom i rozważaniom o Jego dorobku, 
który stał się drogowskazem życio-
wym dla wielu ludzi. 

Spotkania będą się odbywały przez 
cały rok 2015, każdego 16. dnia mie-

siąca o godzinie 19.00 w Ełckim Cen-
trum Kultury. Głównym ich celem jest 
przypomnienie postaci papieża Jana 
Pawła II i dziedzictwa, jakie nam 
zostawił. Organizatorem wydarzenia 
jest Ełcka Kuria Diecezjalna. Nato-
miast poszczególne spotkania przy-
gotowują mieszkańcy Ełku zrzeszeni 
w różnych stowarzyszeniach, instytu-
cjach i wspólnotach.

Spotkania poświęcone 
św. Janowi Pawłowi II – Pa-

tronowi Miasta Ełku od-
bywają się raz w miesiącu 
w Ełckim Centrum Kultu-
ry.  Do udziału zapraszamy 

wszystkich mieszkańców 
miasta oraz okolic. Wydarze-
nie razem z Biskupem Ełckim 

Jerzym Mazurem 
patronatem honorowym objął 

Prezydent Miasta Ełku 
Tomasz Andrukiewicz.

„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” odbędzie się 1 marca w 
Ełku na dystansie 1963 metrów 
trasą prowadzącą promenadą 
wzdłuż jeziora. Zapisy będą 
przyjmowane w dniu biegu w 
biurze zawodów. Udział w wyda-
rzeniu jest bezpłatny.

W2011 roku dzień 1 marca został 
ustanowiony Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to 
święto honorujące i upamiętniające żoł-
nierzy polskiego podziemia, którzy w 
latach 1944 – 1963 walczyli o wolną 
Polskę.

1 marca w Ełku w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” zorganizowany zostanie 
„Bieg Pamięci’, który rozpocznie się o 
godz. 9.30 przy zielonym mostku. Wszy-
scy uczestnicy wydarzenia spróbują 

swoich sił na dystansie 1963 metrów 

wzdłuż promenady ełckiej. Długość trasy 

to odwołanie do roku, w którym zginął 

Józef Franczak ps. Lalek, ostatni Wyklęty 

Żołnierz.

Po zawodach ok. godz. 11.00 w Cen-

trum Edukacji Ekologicznej dla uczestni-

ków biegu zorganizowane zostanie 

ognisko. Natomiast o godz. 12.15 w Kate-

drze św. Wojciecha w Ełku odbędzie się 

msza św. Organizatorami zawodów są: 

Polska Organizacja Wojskowa, Urząd 

Miasta Ełku oraz Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Ełku. 
Zapisy będą prowadzone w dniu 
zawodów od godz. 8.00. Biuro 

- okolica zielonego mostka (CEE). 
Więcej informacji na temat wydarze-

nia na www.elk.pl oraz 
w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji pod nr tel.: 87 610 38 38.

Ełczanie pobiegną 1 marca 
na dystansie 1963 metrów

Jan Paweł II – papież jedności
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Droga krajowa nr 16 stanowiąca trasę 
komunikacyjną łączącą wschodnią 

część województwa warmińsko-mazur-
skiego z ośrodkami centralnej i zachod-
niej części Polski nie znalazła się w 
nowym projekcie „Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023",  
który określa kierunki działań oraz prio-
rytety inwestycyjne w zakresie rozwoju 
sieci dróg krajowych. Ograniczenie dal-
szej modernizacji drogi nr 16 do odcin-
ka Olsztyn – Mrągowo spowoduje 
wykluczenie komunikacyjne obszarów 
wschodnich naszego województwa.

Mając na uwadze dalszy dynamiczny 
rozwój miasta oraz całego regionu pre-
zydent Miasta Ełku wraz z Radą Miasta 
podjęli działania, których celem jest 
wprowadzenie przebudowy drogi kra-
jowej nr 16 do „Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014 – 2023". Na sesji 
Rady Miasta 28 stycznia 2015 r. przyjęte 
zostało stanowisko dotyczące ujęcia w 
„Programie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014 – 2023" kontynuacji przebudo-
wy drogi krajowej nr 16. Stanowisko to 
zostało przekazane: Prezesowi Rady 
Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i 

Rozwoju, Marszałkowi Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego, Wojewodzie 
Warmińsko – Mazurskiemu, Posłom Rze-
czypospolitej Polskiej z województwa 
warmińsko – mazurskiego, a także Pre-
zesowi Stowarzyszenia „Szesnastka". 
Stowarzyszenie „Szesnastka"  zaaprobo-
wało propozycję przyjęcia w każdym z 
samorządów leżących wzdłuż drogi 
krajowej nr 16 podobnego stanowiska 
do tego, jakie zostało przyjęte przez 
samorząd Miasta Ełku.

W tej sprawie przedstawiciele nasze-
go samorządu wzięli udział również w 
konsultacjach publicznych ogłoszo-
nych przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju. Prośby o uwzględnienie w 
„Programie Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014 – 2023" drogi krajowej nr 
16 zgłosiło wielu ełczan i mieszkańców 
pozostałych samorządów. Poparcie dla 
podjętych starań wpłynęło także z 
zagranicy. 

Samorząd Miasta Ełku od wielu lat podejmuje starania o reali-
zację inwestycji związanych z drogą krajową nr 16. Tym razem 
zabiega o to, by rząd uwzględnił jej przebudowę na trasie 
Borki Wielkie – Mrągowo – Orzysz - Ełk w „Programie Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023”. 

Świetlica Wielopokoleniowa, jak 
wskazuje nazwa, jest miejscem spo-

tkań, integracji i zabawy ełczan w 
różnym wieku. Aktywnie czas mogą 
tam spędzać zarówno seniorzy, jak rów-
nież całe rodziny z małymi dziećmi. Ofe-
rowane zajęcia animacyjne i tematycz-
ne oraz warsztaty prowadzone są przez 
wykwalifikowanych animatorów i opie-
kunów. Tematyka spotkań jest różna: 
przez kulturę i historię, tradycje ducho-

wości prawosławnej, baptystycznej i 
rzymskokatolickiej, aż po profilaktykę 
zdrowia i prezentację różnych talentów 
artystycznych.

Świetlica powstała i została doposa-
żona w ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańców Ełku.  Dzięki wspólnej 
aktywności i zaangażowaniu przygoto-
wane zostały pomieszczenia, w których 
teraz możliwa jest organizacja spotkań 
pokoleń, ze szczególnym uwzględnie-

niem osób starszych. W ramach projek-
tu  zakupiono m.in. meble, wyposażenie 
kuchni, zmywarkę, ekspres do kawy, 
wieżę stereo oraz projektor LED. 

Świetlica mieści się przy Parafii Miło-
ści Bożej w Ełku Kościoła Ewangelicko 
– Metodystycznego (ul. Słowackiego 
26). Całkowity koszt wyposażenia 
pomieszczenia to kwota 12 tys. zł, w 
tym ok. 10 tys. zł zostało dofinansowane 
z budżetu miasta. 

Razem niezależnie od wieku

Ełk walczy o krajową „16”

Od stycznia ełczanie mogą spę-
dzać wspólnie czas w świetlicy 
wielopokoleniowej usytuowanej 
przy Parafii Miłości Bożej Kościoła 
Ewangelicko – Metodystycznego 
w Ełku. Spotkania dla wszystkich 
niezależnie od wieku odbywają się 
w czwartki pod okiem doświad-
czonych animatorów i opiekunów. 
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Zgłoś kandydata do nagrody „Białej Lilii 2015”
Wnioski o przyznanie nagrody 
Białej Lilii podczas IX edycji kon-
kursu za szczególne osiągnięcia 
w minionym 2014 roku można 
składać do 31 marca w Urzędzie 
Miasta Ełku.  

Nagrody przyznawane są corocznie 

od 2007 roku, przez specjalnie 

powołaną przez prezydenta Ełku kapi-

tułę, w ośmiu kategoriach: Przedsiębior-

ca Roku, Nagroda Artystyczna, Mecenas 

Kultury, Mecenas Sportu, Sportowiec 
Roku, Ambasador Ełku, Postawa Godna 
Naśladowania i Nagroda Specjalna. 

Kandydatów do nagrody mogą zgła-
szać m.in. 25- osobowe grupy mieszkań-
ców miasta (tylko osoby pełnoletnie), 
organizacje i stowarzyszenia, przedsię-
biorcy, media, a także radni Rady Miasta 
oraz prezydent i inne organy admini-
stracji rządowej i samorządowej. 

Zachęcamy do składania wniosków o 
uhonorowanie osób, które Państwa zda-

niem w sposób szczególny swoją 
codzienną pracą, aktywnością i zaanga-
żowaniem służą miastu i jego mieszkań-
com oraz przyczyniają się do promowa-
nia Ełku. Dokumenty można składać w 
formie drukowanej w sekretariacie 
Urzędu Miasta Ełku do 31 marca 2015 r. 

Więcej informacji można uzyskać 
na www.elk.pl lub w Wydziale

Promocji, Sportu i Kultury
pod nr tel.: 87 732 61 92. 

Nowotwory stały się chorobą 
cywilizacyjną i stanowią poważ-
ny problem zdrowotny. Skala 

zachorowań niestety wciąż wzrasta. 
Obecnie prawie każda rodzina jest 
dotknięta w jakiś sposób tym proble-
mem. Szansą na skuteczne leczenie jest 
wczesne rozpoznanie i profilaktyka. 

W styczniu obchodziliśmy Jubileusz 
40 – lecia lecznictwa onkologicznego na 
terenie Powiatu Ełckiego. Wydarzenie to 
było podwójnie ważne dla ełczan, 
ponieważ w tym czasie również dr Ewa 
Piktel, która jest znanym i cenionym 
wśród pacjentów i kolegów lekarzem 
specjalistą radioterapii onkologicznej, 
obchodziła 40 - lecie swojej pracy na 
terenie naszego miasta. Uroczystość 
odbyła się w Urzędzie Miasta Ełku. W 
trakcie wydarzenia prezydent Ełku 
Tomasz Andrukiewicz podziękował za 
wieloletnią pracę na rzecz ełczan 
dr Ewie Piktel uhonorowanej w 2013 
roku nagrodą „Białej Lilii” oraz dr Hele-
nie Urban, która również jest doświad-
czonym lekarzem specjalistą onkologii 
klinicznej.

Miasto stara się w różny sposób poma-
gać ludziom dotkniętym tą chorobą. 
Właśnie dlatego  co roku, na przełomie 

października i listopada, organizowane 
są „Ełckie Fora Onkologiczne”, podczas 
których poruszane są tematy z zakresu 
propagowania zdrowego trybu życia, 
regularnej samokontroli zdrowia oraz 
poszerzania wiedzy o chorobach nowo-
tworowych.

Od siedmiu lat marzec jest 
„Miesiącem Świadomości Raka 
Jelita Grubego” ustanowionym 

przez Parlament Europejski. 
W ramach solidarności 

miasta z ludźmi chorującymi 
i ich rodzinami 19 marca 

budynki Urzędu Miasta będą 
podświetlane na kolor niebieski.

40 lat lecznictwa 
onkologicznego w Ełku

Od 1975 roku na terenie 
naszego powiatu lekarze 
onkolodzy, a wśród nich                 
dr Ewa Piktel (na zdjęciu) po-
magają ludziom chorym na 
raka. Marzec jest miesiącem 
solidarności z osobami, które 
ta choroba dotknęła. W ra-
mach poparcia akcji budynki 
Urzędu Miasta Ełku rozbłysną 
kolorem niebieskim.

Prezydent Ełku pogratulował 
dr Helenie Urban
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Kampania „1% z Pożytkiem dla Ełku” to dzia-
łania podejmowane przez samorząd miasta, 
których celem jest pozyskanie dodatko-

wych środków finansowych na rzecz wsparcia 
funkcjonowania ełckich organizacji pożytku 
publicznego. Są to organizacje pozarządowe, które 
realizują zadania społecznie ważne i publicznie 
użyteczne.

Ełckie OPP działają między innymi w zakresie  
ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz 
ochrony osób niepełnosprawnych, osób w wieku 
emerytalnym, wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i 
osób, a także wielu innych obszarach.

Swój podatek może przekazać każdy mieszka-
niec miasta, czyli  podatnik podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, podatnik opodatkowany 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
podatnik objęty liniową, 19% stawką podatku, 
podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych oraz pochodnych  instru-
mentów finansowych. Żeby przekazać 1% swojego 
podatku dochodowego, należy wpisać nr KRS 
jednej wybranej ełckiej organizacji pożytku 
publicznego w formularzu PIT 36 w części O, 
poz.305-307, lub w formularzu PIT 37 w części H, 
poz. 124-126.

Przekaż swój podatek dla Ełku
Po raz kolejny 1% naszego 
podatku może wspomóc 
funkcjonowanie ełckich 
organizacji pożytku pu-
blicznego, które działają 
m.in. w obszarze zadań 
społecznych, ochrony 
zdrowia a także pomocy 
osobom niepełnospraw-
nym i starszym. 
Do 30 kwietnia każdy 
mieszkaniec miasta może 
wesprzeć lokalne organi-
zacje.

Do ełckich organizacji pożytku 
publicznego należą:
1. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 
,,STOPA”, nr KRS 0000233904

2. Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności 
i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji 
Szpitala w Ełku ,,REHA-VITAE”, nr KRS 0000247350

3. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Diecezji Ełckiej, nr KRS 0000219284

4. Miejski Klub Sportowy ,,MAZUR”, 
nr KRS 0000332587

5. Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK”, 
nr KRS 0000229666

6. „Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci 
z Choroba Nowotworową, nr KRS 0000352733

7. ,,Oratorium” im. Św. Jana Bosko, 
nr KRS 0000250502

8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„SKRZYDŁA”, nr KRS 0000327656

9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Stare Juchy, nr KRS 0000289820

10. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej 
im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku, nr KRS 0000136508

11. ,,Tęczowa Fundacja” w Ełku, nr KRS 0000124961

12. Uczniowski Klub Sportowy ,,TRÓJKA”, 
nr KRS 0000268405

13. Uczniowski Klub Sportowy „NENUFAR 5”, 
nr KRS 0000374973

14. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
Chorych na SM w Ełku, nr KRS 0000045809

Co roku również osoby prywatne proszą o wsparcie 
dla swoich najbliższych. Tym razem ełczanie 
mogą pomóc ludziom, którzy ulegli wypadkom, 
wskutek których wymagają kosztownego leczenia 
i rehabilitacji. W tym roku przekazując 1% swojego 
podatku mieszkańcy miasta mogą wesprzeć:

15. Jakuba Bieńko, który w wypadku stracił 
obie ręce: Fundacja Poza Horyzonty, nr KRS 
0000320551 na nr konta: 79 8804 0000 0023 9551 
0001 tytułem „Pomoc dla Jakuba Bieńko”.

16. Łukasza Szymańskiego, który w wyniku 
wypadku stracił nogę, Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, nr KRS 0000037904 
wpisując dane: 11764 Szymański Łukasz Ełk.


