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Kolejne zmiany 
na ul. Kilińskiego
Po zakończeniu II etapu 
inwestycji przebudowy na 
ul. Kilińskiego pojawią się 
m.in. sygnalizacja świetlna, 
ścieżka rowerowa i barierki 
ochronne, ale także nowe 
miejsca postojowe.    str. 2

Będzie bezpieczniej
Jeszcze w tym roku powstanie 
bezpieczniejsze, czterowlotowe 
skrzyżowanie w obrębie ulic 
Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej. 
Dzięki planowanej 
inwestycji pojawi się również 
sygnalizacja świetlna i ścieżki 
rowerowe.     str. 3

Nowa oferta ECK
Aneta Werla dyrektor 
Ełckiego Centrum Kultury 
zaproponowała ponad 
30 przedsięwzięć, które 
chciałaby wykreować jako 
rozpoznawalne, cykliczne 
wydarzenia artystyczne 
i rozrywkowe.      str. 5

W Ełku nie jest nudno
W ciągu najbliższych trzech 
miesięcy na ełczan 
i turystów będą czekały liczne 
atrakcje przygotowane przez 
miejskie jednostki. str. 6-7

Załatwiaj sprawy bez 
wychodzenia z domu
Już teraz wybrane sprawy 
urzędowe można zrealizować 
przez Internet o każdej porze 
i z dowolnego 
miejsca w kraju.   str. 12

W ramach planowanej inwesty-
cji do końca maja obszar 
należący do „Małych Odkryw-

ców” zostanie na nowo zagospodarowa-
ny. Ułożone będą chodniki z kostki bru-
kowej, pojawią się cztery lampy z ener-
gooszczędnym oświetleniem typu LED, 
a cała posesja zostanie ogrodzona. W 
miejscu, gdzie teraz rosną iglaste i liścia-
ste drzewa powstanie 13 miejsc parkin-

gowych, w tym także dla osób niepeł-
nosprawnych. Z kolei do końca lipca zre-
alizowana będzie kolejna w Ełku inwe-
stycja w ramach inicjatywy lokalnej. 
Będzie to już czwarte miejskie przed-
szkole, które zyska nowy, bezpieczny 
i kolorowy plac zabaw dla swoich wycho-
wanków. W zeszłym roku takie przedsię-
wzięcie zrealizowały przedszkola: „Świa-
tełko”, „Bajka” oraz „Słoneczna Ósemka”.

Lokalna inicjatywa 
„Małych Odkrywców”
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Nowe parkingi i chodniki zostaną wybudowane w ramach planowanej 
inwestycji przy przedszkolu „Mali Odkrywcy” na os. Północ II. Natomiast 
dzięki inicjatywie lokalnej pojawi się tam również bezpieczny i koloro-
wy plac zabaw.
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W ramach pierwszego etapu 

prac w zeszłym roku na 

skrzyżowaniu z ul. Piękną 

powstało rondo, dzięki któremu upłyn-

niony został ruch drogowy. Zakresem 

aktualnie planowanej przebudowy 

objęto odcinek ul. Kilińskiego biegnący 

od stacji benzynowej do ronda na 

ul. Grajewskiej. Dzięki inwestycji wybu-

dowana zostanie m.in. sygnalizacja 
świetlna na dwóch skrzyżowaniach: 
jedna z ul. Emilii Plater i druga z 
ul. Koszykową. Przyczyni się to do popra-
wy poziomu bezpieczeństwa oraz ułatwi 
włączanie się do ruchu pojazdom wyjeż-
dżającym z ulic podporządkowanych.

Pojawi się również 21 nowych miejsc 
postojowych w okolicy ulic E. Plater, 

Matejki i Koszykowej. Zaprojektowana 
została też ścieżka dla rowerzystów oraz 
ciągi pieszo - rowerowe. Prace na 
ul. Kilińskiego obejmą również przebu-
dowę zatok autobusowych oraz wyko-
nanie ogrodzenia ochronnego. Zainsta-
lowane będzie też energooszczędne  
jaśniejsze oświetlenie uliczne typu LED.

Inwestycja zostanie sfinansowana 
zarówno ze środków pochodzących z 
budżetu miasta, jak również z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Wartość inwestycji to kwota 
prawie 4,8 mln zł, z czego 50% będzie 
stanowiło dofinansowanie rządowe.

Po zakończeniu II etapu inwestycji przebudowy na ul. Kilińskie-
go pojawią się m.in. sygnalizacja świetlna, ścieżka rowerowa 
i barierki ochronne, ale także nowe miejsca postojowe.

Kolejne zmiany na ul. Kilińskiego

W ramach V edycji konkursu o dofi-
nansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowla-
nych w ełckich zabytkach wpłynęło 
7 wniosków. Kwota przeznaczona 
w budżecie miasta na ten cel to 
300 tys. zł.

Złożone w konkursie wnioski w pierwszym 
etapie zostały poddane ocenie formalnej. 

Łączna wnioskowana kwota dotacji to ponad 
300 tys. zł. Natomiast wartość planowanych 
inwestycji to ok. 613 tys. zł. Maksymalny poziom 
dofinansowania z budżetu miasta dla złożonych 
w konkursie projektów może wynosić do 50% 
wartości nakładów koniecznych na wykonanie 
prac.

Dotacje mogą być udzielone podmiotom 
spoza sektora finansów publicznych, posiada-
jącym tytuł prawny do obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków. Środki finansowe przyzna-
wane są na przeprowadzenie prac w budyn-
kach, które znajdują się w złym stanie technicz-
nym bądź posiadają dla miasta istotne znacze-
nie historyczne, artystyczne lub też turystyczno 
– rekreacyjne. Tym razem dotacje zostaną przy-
znane na wykonanie remontów elewacji, klatek 
schodowych, dachu, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej oraz renowację witraża.

Dofinansowane na prace konserwatorsko – 
architektoniczne w tych obiektach pochodzi w 
całości z budżetu miasta. Każdego roku prezy-
dent Ełku przyznaje środki finansowe na remon-
ty i modernizacje. W ciągu ostatnich czterech 
lat udzielonych zostało 21 dotacji na łączną 
kwotę 880 tys. zł. Do tej pory dzięki przekaza-
nym funduszom możliwe było przeprowadze-
nie prac w 12 obiektach. Wkrótce cyfra ta 
powiększy się o kolejne budynki, na remonty 
których zostały przyznane fundusze.

Dotacje na remonty zabytków

Zabytkowa kamienica 
przy ul. Armii Krajowej 25
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Jeszcze w tym roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Ełku będą mogli 
korzystać z bieżni, piaszczystego boiska do piłki 
siatkowej plażowej oraz siłowni zewnętrznej. 

W listopadzie 2014 roku przy Szkole Podstawowej nr 3 
i Gimnazjum nr 4 przy ul. Grodzieńskiej zakończyła się 

realizacja I etapu zaplanowanej inwestycji sportowej. Wów-
czas wybudowane zostało szkolne boisko do piłki nożnej o 
nawierzchni ze sztucznej trawy.

Z kolei do końca lipca 2015 roku planowane jest przepro-
wadzenie drugiego etapu. Prace dotyczą głównie budowy 

trzytorowej bieżni poliuretanowej o długości 60 metrów oraz 
piaszczystego boiska do piłki siatkowej. Powstanie też siłow-
nia plenerowa z ośmioma stanowiskami do ćwiczeń. Nowa 
infrastruktura pozwoli uczniom podstawówki i gimnazjum, a 
także mieszkańcom miasta na rozwijanie pasji sportowych 
oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. 

W obrębie szkół pojawi się również 14 stanowisk postojo-
wych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, a także stojak 
rowerowy. Prace obejmą też budowę drogi pożarowej, chod-
ników oraz montaż oświetlenia zewnętrznego i ławek. Nato-
miast w ramach zagospodarowania terenów zielonych posa-
dzonych zostanie m.in. 21 klonów.

Do końca września planowana jest reali-
zacja inwestycji, w ramach której prze-
budowane zostanie skrzyżowanie ulic 

Tuwima, Kajki i Grodzieńskiej. Aktualnie istnie-
jący układ ulic, nasilenie ruchu kołowego, a 
także brak powiązań chodników ze ścieżkami 
rowerowymi powoduje, że obszar ten stwa-
rza niebezpieczeństwo dla użytkowników 
ruchu drogowego i pieszych, w tym głównie 
dla młodzieży szkolnej. Po zakończeniu inwe-
stycji oprócz przeorganizowania układu ulic, 
pojawią się nowe nawierzchnie jezdni, wjaz-
dów, ścieżek rowerowych i chodników.

Realizacja zaplanowanej koncepcji wyma-
gała przeprowadzenia inwestycji na części 
prywatnych działek. W tej sprawie Urząd 
Miasta Ełku przeprowadził negocjacje z wła-

ścicielami posesji umiejscowionych przy 
ul. Kajki i Tuwima, w wyniku których miasto 
odkupi część gruntów.  Dzięki temu możliwe 
będzie przesunięcie dróg i „wyprostowanie” 
skrzyżowania. Pojawi się również sygnalizacja 
świetlna, która upłynni ruch drogowy i popra-
wi poziom bezpieczeństwa.

W związku ze zmianą geometrii skrzyżowa-
nia przebudowane zostaną linie oświetlenio-
we, energetyczne oraz sieć gazowa i infra-
struktura telekomunikacyjna. Powstanie też 
nowa kanalizacja teletechniczna i deszczowa. 
Rozbiórce ulegnie istniejąca pętla autobuso-
wa, która finalnie będzie przesunięta w inne 
miejsce. Nie spowoduje to jednak utrudnień 
w dostępie do usług komunikacji miejskiej 
mieszkańcom osiedla.

Kolejne inwestycje na os. Północ II

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu 
ulic Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej

Jeszcze w tym roku 
w Ełku powstanie 
bezpieczniejsze, 
czterowlotowe skrzy-
żowanie w obrębie 
ulic Kajki, Tuwima 
i Grodzieńskiej. 
Dzięki planowanej 
inwestycji pojawi się 
również sygnalizacja 
świetlna i  ścieżki 
rowerowe.
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Budowa basenu zewnętrznego, 
stworzenie ścieżek turystycznych 
okalających miasto oraz impreza 

biegowa wokół jeziora Ełckiego to tylko 
nieliczne z pomysłów wzbogacenia 
oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji zaproponowanych przez Kon-
rada Siemienkiewicza, nowego dyrekto-
ra. W swojej koncepcji rozwoju działalno-
ści ośrodka dyrektor zaproponował m.in. 
szereg ciekawych pomysłów na uatrak-
cyjnienie i uporządkowanie dotychcza-
sowej oferty ośrodka, skierowanej do 
różnych grup odbiorów, a także realiza-
cję nowych, innowacyjnych inwestycji.

UM Jednym z Pańskich priorytetów 
jest rozbudowa i modernizacja obiek-
tów sportowych. Jakie działania znalazły 
się na tej liście?

K.S. W ciągu najbliższych pięciu lat 
chciałbym zrealizować m.in. inwestycję 
polegającą na rozbudowie Parku Wod-
nego o basen zewnętrzny lub ewentu-
alnie inną wodną atrakcję dla mieszkań-

ców Ełku i turystów. Działanie to chciał-
bym zrealizować m.in. w oparciu o 
pozyskanie środków zewnętrznych. 
Drugą z zaplanowanych inwestycji jest 
zagospodarowanie budynku MOSiR na 
cele sportowo - rekreacyjne. Kolejną 
remont płyty górnej boiska przy ulicy 
Piłsudskiego.

UM Wymienił Pan głównie inwestycje 
w obszarze infrastruktury MOSiR. Czy są 
jakieś plany dotyczące urozmaicenia 
oferty turystycznej zachęcającej miesz-
kańców i gości do podejmowania 
aktywności fizycznej?

K.S. Tak. W przyszłości chciałbym efek-
tywnie wykorzystać potencjał terenów 
zielonych okalających miasto poprzez 
stworzenie całorocznych ścieżek tury-
stycznych do uprawiania, np. turystyki 
pieszej, nordic walking, joggingu czy 
zimą narciarstwa biegowego.

UM MOSiR jest jednostką, która w 
ciągu roku organizuje szereg wydarzeń 
rekreacyjno - sportowych o zasięgu 
regionalnym i lokalnym. Czy pojawią się 
nowe pomysły na urozmaicenie tej 
oferty?

K.S. W najbliższym czasie chciałbym 
przeprowadzić reorganizację niektórych 
wydarzeń oraz przywrócić ponownie 
m.in. organizację Triathlonu. Mam też 
pewne pomysły na wprowadzenie 
nowych inicjatyw, np. imprez biego-

wych wokół jeziora Ełckiego, czy też 
cyklicznej imprezy rodzinnej na tafli 
lodowiska. Ważne jest również to, że 
wydarzenia inicjowane przez naszą jed-
nostkę trafiają do wielu ludzi i są zorien-
towane na różne grupy wiekowe. Dlate-
go myślałem także o organizacji, w 
porozumieniu z MOS, wydarzeń proro-
dzinnych w parku linowym. Natomiast 
z myślą o ełckich seniorach i ich aktywi-
zacji chciałbym wprowadzić „Kartę 
Aktywnego Seniora” umożliwiającą 
dodatkowe zniżki.

UM Na Pańskiej liście zadań znalazła 
się również współpraca z organizacjami, 
klubami, stowarzyszeniami i wolontariu-
szami. Czy będzie ona zorientowana 
głównie na realizację wydarzeń sporto-
wych?

K.S. W dużej mierze tak, ale nie tylko. 
Chciałbym podjąć również aktywną 
współpracę z ełckimi klubami sportowy-
mi, stowarzyszeniami, organizacjami 
sportowymi oraz sportowcami indywi-
dualnymi w ramach współorganizowa-
nia akcji pn. „Stop zwolnieniom z zajęć 
wychowania fizycznego”. Pomysł ten, 
czy potrzeba wynika m.in. z niepokoją-
cego faktu, że z roku na rok wskaźnik 
dzieci zwolnionych z tych zajęć wzrasta, 
a to niestety pociąga za sobą przede 
wszystkim szereg negatywnych skut-
ków zdrowotnych.

Konrad Siemienkiewicz posiada 
wyższe wykształcenie magi-
sterskie. Ukończył też liczne 
kursy i szkolenia, mi.in. z zakresu 
organizacji i zarządzania oświa-
tą oraz zarządzania zespołem 
i motywowania pracowników, 
a także szkolenie dla kandyda-
tów rad nadzorczych spółek z 
udziałem Skarbu Państwa. Przez 
kilkanaście lat był nauczycielem 
matematyki i statystyki w szko-
łach średnich i wyższych. Posia-
da też 7 -letnie doświadczenie 
samorządowe.

Dyrektor MOSiR 
proponuje zmiany

Prezydent Ełku 
Tomasz Andrukiewicz 
powołał 
Konrada Siemienkiewicza 
na stanowisko 
dyrektora MOSiR 
18 marca 2015 r. 
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Nowa oferta Ełckiego Centrum Kul-
tury jest skierowana do wszyst-
kich ełczan niezależnie od wieku. 

Zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i 
ełccy seniorzy będą mieli możliwość 
obcowania z kulturą i sztuką w naszym 
mieście. W tym roku planowane są liczne 
koncerty w amfiteatrze, wzbogacenie 
oferty kinowej i teatralnej, jak również 
oferty zajęć w Szkole Artystycznej.

UM Z Ełckim Centrum Kultury jest Pani 
związana już od dawna. Jakie działania 
znalazły się na nowej liście priorytetów 
do zrealizowania?

A.W. Moim najważniejszym celem jest 
dalsza rozbudowa i rozwój ECK, a tym 
samym stworzenie nowoczesnego cen-
trum kultury, proponującego ciekawe 
projekty dla osób o różnym stopniu 
zainteresowań. Część tych działań będę 
chciała realizować przy pomocy pozy-
skanych środków zewnętrznych. Właśnie 
otrzymaliśmy informację, że wniosek, 
który złożyliśmy do Ministerstwa Kultu-
ry i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
otrzymał dofinansowanie na wyposaże-
nie i urozmaicenie zajęć w naszej mode-
larni. Pragnę, by ECK miało stałą pozycję 
lidera organizatora kultury w regionie, 
ponieważ jednostka prezentująca sze-
roki wachlarz wydarzeń artystycznych 
zapewni doskonałą promocję miasta 
oraz satysfakcję  mieszkańcom i gościom 
odwiedzającym Ełk też poza sezonem 
turystycznym.

UM Zaproponowała Pani wzbogace-
nie oferty wydarzeń organizowanych 
przez ECK. Jakie atrakcje planuje Pani 
dla najmłodszych odbiorców kultury?

A.W. Taką zupełnie nową ofertą dla 
najmłodszych ełczan będzie „Bajkowe 
Centrum”. W ramach tej propozycji pro-
wadzone będą zajęcia artystyczne, 
teatralne i animacyjne. Zaplanowane 
jest również wspólne czytanie książek 
oraz projekcje filmów animowanych i 
bajek, na których wychowały się starsze 
pokolenia. 

UM Gusta i preferencje odbiorców 
kultury są odmienne. Jaką ofertę zapro-
ponuje ECK dla tych najbardziej wyma-
gających?

A.W. Z propozycjami chcę docierać  do 
różnych grup odbiorców, dlatego będę 
się starała doprowadzić do wykreowa-
nia m.in. rozpoznawalnych, cyklicznych 
wydarzeń artystycznych. Nowością w 
ECK jest m.in. „Przystanek Kultura”, w 
ramach którego mieszkańcom Ełku pro-
ponujemy wspólne wyjazdy do teatru 
lub opery w innych miastach. W marcu 
zorganizowany został wyjazd na operę 
„Traviata”, a teraz prowadzimy zapisy na 
spektakl muzyczny „Mamma Mia” w 
Teatrze ROMA.

UM Jednak nie wszyscy zdecydują się 
na skorzystanie z oferty w innych mia-
stach. Jaką propozycję ma ECK dla tych, 
którzy chcieliby obejrzeć coś wartościo-
wego w Ełku?

A.W. Raz w miesiącu w ECK odbywają 
się spektakle wystawiane przez teatry 
spoza Ełku. Jest to oferta zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Do tej 
pory wystawiliśmy spektakle „Piotruś i 
Wilk” oraz „Czerwonego Kapturka” dla 
dzieci, a także sztukę „Imię” dla doro-
słych. A w kwietniu wystąpi Andrzej 
Seweryn w monodramie „Szekspir Fore-
ver”.

UM Od wielu lat popularnością wśród 
ełczan cieszy się Mazurskie Kino Pod 
Gwiazdami oraz seanse dedykowane. 
Czy planuje Pani wzbogacenie oferty 
kinowej?

A.W. Zdecydowanie tak. Nowością w 
tym roku będzie „Kino samochodowe” 
wzorowane na najpopularniejszej ame-
rykańskiej tradycji z lat 50. Mnóstwo 
samochodów ustawionych w jednym 
miejscu, przed nimi wielki ekran i dźwięk 
emitowany wprost do samochodowych 
odbiorników. Natomiast dla tych, którzy 
wolą tradycyjną salę kinową oferujemy 
filmowe projekty tematyczne. Za nami 
są już pofestiwalowe pokazy: Filmów 

Optymistycznych oraz Polskich Filmów 
Krótkometrażowych. Teraz dla najmłod-
szych mamy „Dzieciaki na Horyzoncie”. 
W maju planujemy „Tydzień Filmu Pol-
skiego”. 

UM Nie jest łatwo zachęcić ludzi do 
skorzystania z oferty kulturalnej. Czy ma 
Pani jakiś pomysł i propozycje jak skło-
nić ełczan do odwiedzania ECK?

A.W. W tym roku ECK zapewni atrak-
cyjny program integrujący różne środo-
wiska. Pojawi się m.in. projekt „Kultural-
na ulica”, który zakłada dosłowne wyj-
ście do odbiorców w przestrzeni 
miejskiej. To będzie oferta stworzona z 
myślą o tych mieszkańcach, którzy w 
ECK bywają rzadko lub nie docierają tu 
wcale. W ramach tej propozycji realizo-
wane będą działania muzyczne, pla-
styczne, taneczne oraz teatralne. Będzie-
my też wprowadzać atrakcyjne zniżki a 
nawet pojawią się oferty bezpłatne.

Aneta Werla dyrektor Ełckiego 
Centrum Kultury zapropono-
wała ponad 30 przedsięwzięć, 
które chciałaby wykreować 
jako rozpoznawalne, cyklicz-
ne wydarzenia artystyczne 
i rozrywkowe. Planuje także 
podjęcie wielostronnych dzia-
łań, skierowanych do licznych 
grup odbiorców, a także inte-
grujących różne środowiska.

Nowa oferta ECK
dotrze do wszystkich ełczan
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Ełckie Centrum Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Muzeum 

Historyczne oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna przygo-
towały na ten sezon szereg 
propozycji, dzięki którym 
będzie można aktywnie spę-
dzić wolny czas razem z rodzi-
ną i przyjaciółmi. 

Kulturalnie, na wesoło 
i legalnie

Już 17 kwietnia w ECK 
odbędzie się niezwykły spek-
takl pn. „Szekspir Forever” w 
wykonaniu Andrzeja Sewery-
na. Aktor wcielając się kolejno 
w postaci z dzieł Szekspira 
wydobywa piękno i nieprze-
mijającą mądrość jego poezji. 
Monologi ze znanych wszyst-
kim arcydzieł układają się w 
fascynującą opowieść o lite-
raturze, kulturze, ale też czło-
wieku, widzianym w chwilach 
triumfu, zwątpienia i klęski.

W połowie maja Muzeum 
Historyczne w Ełku zaprasza 
wszystkich mieszkańców i 
turystów na Europejską Noc 
Muzeów. Jest to wydarzenie, 
polegające na udostępnianiu 
instytucji kultury lub miejsc 
mających istotne znaczenie 
kulturalne, w wybranym dniu 
w godzinach nocnych. Orga-
nizatorzy w tym roku zapla-
nowali zwiedzanie taboru 
kolejowego na terenie Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej. Jedną z 
atrakcji będzie całkowicie 
odrestaurowany parowóz 
OL49 sprzed ponad 60 lat. Z 
kolei w czerwcu w odnowio-
nym budynku na terenie EKW 
odbędzie się wystawa pn. 
„1957. W obiektywie Giseli i 
Klausa Skibowskich”.

Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru „TĘCZA” odbędzie 
się w Ełku w terminie 25-28 

czerwca. Po raz kolejny ulica-
mi miasta przepłynie barwny 
korowód zespołów ludowych 
w pięknych tradycyjnych 
strojach, a scena amfiteatru 
zamieni się w fascynujący i 
spektakularny pokaz ukła-
dów tanecznych.

W czerwcu, podobnie jak w 
zeszłym roku w ramach pro-
jektu Legalnej Kultury przy 
współpracy Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w przestrzeni 
miejskiej pojawią się regały z 
książkami, filmami, grami i 
muzyką do pobrania bezpłat-
nie lub w bardzo niskich 
cenach. Na pewno nie zabrak-
nie kulturalnych atrakcji 
dostępnych dla wszystkich 
mieszkańców miasta i tury-
stów.

W Ełckim Centrum Kultury 
zaplanowane zostały również 
koncerty muzyczne, m.in. w 
ramach Artystycznych 

Czwartków oraz występ 
zespołu Chłopcy Kontra 
Basia, znanego z programu 
Must Be The Music.

Jak co roku Nocą Święto-
jańską przypadającą 20 
czerwca, rozpocznie się 
sezon letni. W ramach wyda-
rzenia zaplanowano koncerty 
muzyczne oraz tradycyjny 
konkurs dla publiczności, 
czyli „poszukiwanie kwiatu 
paproci”, który według legen-
dy znalazcy zapewni bogac-
two i dostatek.

Sportu nigdy dosyć 
Nie ma znaczenia, czy cho-

dzisz, biegasz czy się wspi-
nasz. Ważna jest aktywność 
fizyczna. Od kwietnia w Ełku 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zarówno sportowcy, jak i 
amatorzy będą mogli spró-
bować swoich sił m.in. w 
tegorocznym marszu na 
orientację (19 kwiecień),  
sprawdzić swoją kondycję 
fizyczną w Teście Coopera (26 
kwiecień), czy też biegu na 
3333 metry w ramach akcji 
„Polska Biega” (10 maj), której 
celem jest popularyzacja bie-
gania jako aktywnej formy 
rekreacji oraz  propagowanie 
zdrowego stylu życia.

Na słodko 
czy innowacyjnie?

Mowa oczywiście o ełckich 
wydarzeniach związanych z 
jedzeniem. Na słodko, ponie-
waż już 14 kwietnia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
będziemy obchodzili jedno z 
najpyszniejszych świąt, czyli 
Międzynarodowy Dzień Cze-
kolady. Na uczestników będą 
czekały liczne atrakcje, m.in. 
warsztaty dla dzieci, spotka-

W Ełku trudno się nudzić

Kalendarzowa wiosna już się rozpoczęła, a wraz z nią także ełcki sezon 
wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. W ciągu najbliższych 
trzech miesięcy na ełczan i turystów będą czekały liczne atrakcje przygoto-
wane przez miejskie jednostki.

              Zdjęcie: Jakub Ćwiklewski
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nie z psychologiem, wystawa 
książek o czekoladzie, kon-
kurs na małe „co nieco” oraz 
słodka niespodzianka. Z kolei 
14 czerwca ełccy restaurato-
rzy po raz kolejny zmierzą się 
w zmaganiach kulinarnych w 
konkursie o Chochlę Prezy-
denta Ełku. 

Ełckie Dni Rodziny 2015
Tegoroczne Ełckie Obcho-

dy Dni Rodziny 2015 odby-
wać się będą pod hasłem 
„Rodzina drogowskazem 
życia”. Ełckie Dni Rodziny, w 
tym roku rozpoczną się w 
Międzynarodowy Dzień 
Rodzin, który przypada 15 
maja. Przez niemal miesiąc w 
naszym mieście odbędzie się 
szereg wydarzeń artystycz-
nych, kulturalnych i sporto-
wych przewidzianych dla 
całej rodziny. Jak co roku w 
organizację Dni Rodziny 
przyłączą się ełckie przed-
szkola, szkoły, instytucje oraz 
parafie i organizacje poza-
rządowe.

Dla dzieci i całych rodzin
Ogólnopolski Festyn 

Rodzinny z okazji Dnia Dziec-
ka odbędzie się 30 maja. Tra-
dycyjnie, jak co roku Plac Jana 
Pawła II zamieni się w wielki 
plac zabaw dla najmłodszych 
i nie tylko. W programie 
wydarzenia zaplanowano 
m.in. bezpłatne zabawy i 
konkursy, konkurencje spor-
towe. Nie zabraknie też weso-
łego miasteczka, a każde 
dziecko tradycyjnie otrzyma 
prezent.

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w dniach 30-31 
maja zaprasza na Zawody 
Pływackie z Okazji Dnia 
Dziecka, które odbędą się w 
Parku Wodnym. Z kolei na 14 
czerwca zaplanowany został 
festyn w parku linowym. W 
ramach wydarzenia przewi-
dziane są liczne atrakcje dla 
całych rodzin, m.in. zabawy i 
gry na wesoło, konkursy oraz 
ognisko.

„Piknik z bajką” to wydarze-
nie dla dzieci i całych rodzin 

organizowane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną. W tym 

roku na początku czerwca 

tradycyjnie odbędzie się 

wspólna zabawa plenerowa 

na świeżym powietrzu połą-

czona ze spotkaniem z auto-

rem książek dla dzieci. 

Szczegółowe informacje 

odnośnie poszczególnych 

wydarzeń  będą dostępne na 

stronach internetowych 

poszczególnych jednostek 

oraz na stronie www.elk.pl i 

aplikacji mobilnej „Ełk, 

Mazury, Pojezierze Ełckie”.

Dzięki grantom przyznanym 
przez prezydenta Tomasza 
Andrukiewicza uczniowie i na-
uczyciele z ełckich szkół mogą 
kolejny raz rozwijać pasje edu-
kacyjne, sportowe, kulturalne 
oraz artystyczne. W 2015 roku 
na granty „Nasze Pasje” została 
zaplanowana kwota 50 tys. zł. 

Prezydent Ełku w tym roku po raz 15. 
przyznał dofinansowanie w formie 

grantów na realizację projektów eduka-
cyjnych „Nasze Pasje” w okresie od 
marca do czerwca 2015 roku. Z zajęć w 
tym okresie skorzysta 308 uczniów z 
ełckich szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. 

Celem realizowanych projektów eduka-

cyjnych jest m.in. wspomaganie rozwo-
ju dzieci, młodzieży i nauczycieli, stymu-
lowanie ich aktywności twórczej, a także 
wyrównywanie szans edukacyjnych i 
kulturowych. Projekty te mają też zachę-
cać nauczycieli oraz szkoły do rozszerza-
nia oferty zajęć pozaszkolnych i aktywi-
zowania środowiska lokalnego oraz  
inspirować i wspierać inicjatywy lokalne 
na rzecz rozwoju edukacji, kultury i 
sportu.

Prezydent miasta Ełku po rozpatrzeniu 
wszystkich ofert przyznał w tym roku 19 
grantów na łączną kwotę 26 600 zł na 
projekty z zakresu m.in.: zajęć sporto-
wych, szachów, dziennikarstwa, foto-
grafii, aktorstwa, tańca, teatru i kultury. 
Dofinansowanie otrzymało 24 nauczy-
cieli z ełckich szkół podstawowych i 

gimnazjów, którzy będą mogli zrealizo-
wać swoje projekty m.in.: „Dzieci nie są 
aktorami, one tylko bawią się w teatr”; 
„Origami – papierowe fantazje”; „W Takt 
Tanecznej Nutki”; „Jesteś tyle wart ile 
dajesz innym” - Mały Samorząd Szkolny; 
„Staję się aktywnym czytelnikiem i akto-
rem”; „Fotograficzny zawrót głowy”; 
Warsztaty dziennikarskie „Ełk okiem 
gimnazjalisty”; a także „Ełckie spotkanie 
kulturalne” oraz zajęcia z siatkówki.

Złożone w konkursie wnioski były oce-
niane według zróżnicowanych kryteriów 
jak np.: innowacyjność projektu i jego 
zawartość merytoryczna, oddziaływa-
nie w środowisku szkolnym, a także 
doświadczenie nauczycieli w realizacji 
podobnych przedsięwzięć.

Młodzież szkolna rozwija swoje pasje

    14 czerwca ełccy restauratorzy zmierzą się w zmaga-  
    niach kulinarnych w konkursie o Chochlę Prezydenta

    Zdjęcie: Jakub Ćwiklewski
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Na rok szkolny 2015/2016 do ełckich przedszko-
li publicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych zostało przyjętych 
łącznie 1 130 dzieci. W związku z tym, że chętnych 
było więcej niż wolnych miejsc, samorząd miasta 
planuje podjęcie działań mających na celu utwo-
rzenie dodatkowych grup.

W marcu ogłoszone zostały wyniki naboru trzy, cztero i 
pięciolatków do miejskich przedszkoli publicznych. 

Niestety liczba złożonych kart zgłoszeń dzieci do przedszko-
li była większa niż liczba wolnych miejsc, dlatego dyrektorzy 

przedszkoli powołali Komisje kwalifikacyjne w celu rozpatrze-
nia wniosków. W pracach Komisji uczestniczyli również rodzi-
ce. W związku z tym, że nie wszystkie dzieci zostały przyjęte 
Miasto również w tym roku planuje podjęcie stosownych dzia-
łań mających na celu zwiększenie liczby wolnych miejsc w 
miejskich przedszkolach.

Podobna sytuacja miała miejsce rok temu. Wówczas w 
związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolach publicz-
nych, podjęta została decyzja o utworzeniu, na okres jednego 
roku, dodatkowych grup przedszkolnych w przedszkolach, a 
także w wybranych szkołach podstawowych. W wyniku pod-
jętych działań powstało łącznie 125 dodatkowych miejsc.

Będą dodatkowe miejsca w przedszkolach

W ramach planowanej kampa-
nii w mieście niebawem 
pojawią się m.in. tabliczki 

informacyjne przypominające o obo-
wiązku sprzątania po pupilach usytu-
owane w okolicy parków, skwerów, 
placów zabaw i na promenadzie. Na 
tych, którzy wykażą się odpowiedzialną 
postawą będą czekały upominki prze-
znaczone dla ich zwierzaków, przekazy-
wane przez Strażników Miejskich. Akcja 
promocyjna obejmie również osoby 
opłacające podatek za posiadanego w 
domu pupila.  Kampania będzie realizo-
wana do grudnia bieżącego roku.

W ramach działań promocyjnych pla-
nowane są też spotkania informacyjne 
w ełckich przedszkolach i szkołach pod-
stawowych. Mają one na celu uświado-
mienie najmłodszym jak ważne jest 
utrzymywanie czystości i porządku w 
przestrzeni publicznej oraz branie odpo-
wiedzialności za posiadane zwierzęta. 
Poprzez tę akcję kreowany będzie rów-
nież pozytywny nawyk sprzątania po 
wyprowadzanych na spacery pupilach.

Od sierpnia 2014 r. na terenie Ełku 
funkcjonują specjalne dystrybutory 
torebek z łopatkami na zwierzęce nie-
czystości. Są one usytuowane w różnych 
najczęściej uczęszczanych punktach 
miasta, m.in. przy stadionie, na skwe-
rach, w parkach, na promenadzie, plaży 

miejskiej oraz wybranych ulicach miej-
skich. Łącznie do dyspozycji właścicieli 
czworonogów pozostaje 18 dyspozyto-
rów. Aczkolwiek brak takiego stojaka nie 
zwalnia z obowiązku sprzątania. 

Apelujemy o odpowiedzialność wła-
ścicieli czworonogów, a tym samym 
sprzątanie nieczystości zwierząt wypro-
wadzanych na spacery. Jest to nie tylko 
obowiązek posiadaczy pupili, ale rów-
nież działanie, które przysłuży się utrzy-
maniu estetyki i porządku w  mieście.

Kontakt z psimi odchodami może być 
niebezpieczny dla naszego zdrowia. 
Grozi ryzykiem zakażenia pasożytami 
przewodu pokarmowego, m.in. tasiem-
cem psim, bąblowcem oraz glistą psią, 
która wywołuje toksokarozę. Drugim 
poważnym zagrożeniem jest zakażenie 
bakteriami chorobotwórczymi - głównie 
salmonellą oraz pierwotniakami wywo-
łującymi  toksoplazmozę.

W stosunku do osób, które nie 
dopełnią obowiązku sprzątania 
po swoich pupilach służby miej-
skie będą wyciągały konsekwencje 
zgodnie z art. 145. kodeksu wykro-
czeń, mianowicie: kto zanieczyszcza 
lub zaśmieca miejsca dostępne dla 
publiczności, a w szczególności dro-
gę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub 
zieleniec, podlega karze grzywny do 
500 złotych albo karze nagany.

Dbajmy o czystość w mieście

Aby zadbać o ogólną estetykę 
i porządek w Ełku należy m.in. 
sprzątać po swoich pupilach 
wyprowadzanych na spacery. 
Miasto w celu propagowania 
dobrych nawyków u właści-
cieli zwierząt planuje realiza-
cję kampanii skierowanej do 
mieszkańców, którzy posiada-
ją czworonogi.

Właściciele Urbiego 
sprzątają po swoim psie
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Wiosna zbliża się dużymi kroka-
mi, nic więc dziwnego, że mia-
sto szykuje się do rozpoczęcia 
sezonu. Już od połowy marca 
ełczanie i turyści mogą korzy-
stać z atrakcji parku linowego 
rozciągającego się pomiędzy 
drzewami rosnącymi nad brze-
giem jeziora Ełckiego.

Jest to jeden z najciekawszych parków 
linowych w naszym regionie. Obiekt 

usytuowany został przy samym brzegu 
jeziora Ełckiego i składa się z trzech tras 
o łącznej długości 366 metrów.

W ełckim parku linowym wyznaczone 
zostały trasy przejścia. Najmniej wyma-
gająca trasa maluch o długości 63 
metrów została dostosowana do możli-
wości fizycznych dzieci w wieku od 3 do 

12 lat. Rozciągająca się ona pomiędzy 11 
drewnianymi domkami. Natomiast 
zastosowane siatki asekuracyjne spra-
wiają, że jest ona bezpieczna nawet dla 
najmłodszych. Z kolei trasa średnia 
składa się z 17 przeszkód i osiąga dłu-
gość 160 metrów. Mogą z niej korzystać 
osoby powyżej 8 roku życia. Najtrudniej-
sza do pokonania jest trasa wysoka 
przeznaczona dla młodzieży i dorosłych. 
Składa się z 11 przeszkód i  mierzy ok. 
143 m. Ełcki park linowy jest bardzo bez-
pieczny dzięki zastosowaniu systemu 
asekuracji ciągłej. Oznacza to tyle, że 
osoba korzystająca z parku jest podpię-
ta na całej trasie. Nie ma też możliwości 
samodzielnego wypięcia się. 

W tym roku, dzięki oszczędnościom 
uzyskanym podczas realizacji projektu 
możliwy był zakup dodatkowego sprzę-

tu asekuracyjnego i medycznego do 
parku linowego, a także doposażenie 
drewnianego domku. Koszt budowy 
parku w Ełku to prawie 850 tys. zł.

B yło to drugie, zorganizowane 
w naszym mieście Forum Kar-
diologiczne. Adresatami 

wydarzenia byli właściciele, prezesi, 
dyrektorzy oraz pracownicy ełckich 
jednostek miejskich i powiatowych, 
szkół, firm i organizacji pozarządo-
wych, a także mieszkańcy Ełku. 

Spotkanie było okazją do omó-
wienia przyczyn i objawów chorób 
serca, a także głównych czynników 
ryzyka, do których należą m.in. nad-
ciśnienie, cholesterol, palenie tyto-
niu, brak aktywności fizycznej, 
cukrzyca, otyłość oraz nieprawidło-
we odżywianie. Przybliżone zostały 
również zasady zdrowego stylu 
życia. Wydarzenie zakończyło się 
wspólnymi ćwiczeniami, tym razem 
nordic walking oraz zdrowym 
poczęstunkiem.

Tegoroczne forum zapoczątkowa-
ło również cykl bezpłatnych spotkań 
dotyczących profilaktyki chorób 
serca, które będą odbywały się w 

ciągu tego roku w ełckich jednost-
kach miejskich, firmach i instytu-
cjach. Podczas forum przedstawiony 
został program, który ma na celu 
podkreślenie istoty profilaktyki, 
przeciwdziałania i prowadzenia 
zdrowego stylu życia w zapobiega-
niu chorobom serca.  Terminy będą 
uzgadniane indywidualnie ze 
wszystkimi, którzy wyrażą chęć 
uczestnictwa w inicjatywie. Zapisy 
prowadzi Oddział Rehabilitacji Kar-
diologicznej „Pro Medica” w Ełku Sp. 
z o.o. pod nr tel.: 87 621 96 29 (pokój 
lekarzy), 87 621 96 30 (pokój pielę-
gniarek) lub Wydział Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miasta Ełku pod 
nr tel.: 87 732 62 65. 

Organizatorem wydarzenia, z ini-
cjatywy Tomasza Andrukiewicza 
prezydenta miasta Ełku, był Urząd 
Miasta we współpracy Wydziału 
Polityki Społecznej, Szpitala Miej-
skiego „Pro -Medica” oraz Ełckiego 
Centrum Kultury.

Ełk, tu bije moje serce...

Spróbuj swoich sił w parku linowym

II Forum Kardiologiczne pod 
hasłem „Ełk – tu bije moje serce” 
odbyło się 18 marca w Ełckim 
Centrum Kultury. Poruszone 
zostały wówczas zagadnienia 
związane z przyczynami oraz ob-
jawami chorób serca. Tegoroczne 
forum zapoczątkowało także 
cykl spotkań profilaktycznych w 
ełckich jednostkach miejskich, 
firmach i instytucjach. Na zakoń-
czenie przeprowadzony został in-
struktaż ćwiczeń nordic walking.
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Żeby wesprzeć kampanię społecz-
ną „Kilometry Dobra” i realizowa-
ny w jej ramach w naszym regio-

nie program stypendialny pn. „Przekaż 
Dalej” umożliwiający rozwój pasji uzdol-
nionej młodzieży z naszego powiatu, 
wystarczy przekazać choćby przysłowio-
wą złotówkę. Kampania ta łączy organi-
zacje z całego kraju w jednym celu, 
którym jest zebranie funduszy na realiza-
cję konkretnych działań. Każdy region 
Polski określa swoje priorytety i zadania.

Tegorocznym celem w powiecie 
ełckim jest finansowanie programu sty-
pendialnego „Przekaż Dalej” wspoma-
gającego naszą uzdolnioną i gotową do 
doskonalenia posiadanych umiejętności 
młodzież. Program skierowany jest 
przede wszystkim do ludzi młodych, 
odważnych i ambitnych mieszkających 
w powiecie ełckim, które chcą rozwijać 
swoją pasję oraz deklarują chęć przeka-
zywania jej innym. Osoby te powinny 
znać przede wszystkim odpowiedź na 
podstawowe i najważniejsze pytania: 
czego chcą, jakie stawiają sobie cele 
oraz jakiej konkretnej pomocy potrze-
bują w ich osiągnięciu. 

Program „Przekaż Dalej” opiera się nie 
tylko na pomocy finansowej dla stypen-
dystów, ale również tworzeniu prze-
strzeni do spotkań z innymi pasjonata-
mi, opiekunami oraz darczyńcami w 
Klubie Stypendysty. Dodatkowo każdy 
młody człowiek zakwalifikowany do 
programu zostanie objęty coachingiem 
oraz pomocą w zdobywaniu wiedzy, 
umiejętności i kontaktów, zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami. 

Do 31 maja br. poprzez stronę inter-
netową, wolontariuszy lub bezpośred-
nio na konto jednej z 30 organizacji, 
które włączyły się w tegoroczną kampa-

nię można wpłacać dowolną kwotę. 
Zebrana suma podczas ełckiego wiel-
kiego finału na Placu Jana Pawła II zosta-
nie ułożona w jednozłotowy ciąg Kilo-
metrów Dobra. Wszystkie organizacje 
można znaleźć na stronie www.kilome-
trydobra.pl i za ich pomocą wesprzeć 
finansowo wybranego uczestnika kam-
panii i bliski sobie cel.  W powiecie 
ełckim zostaną powołane również spe-

cjalne zespoły koordynujące kampanię 
w szkołach oraz wybranych jednostkach 
miejskich i powiatowych.

Inicjatorem i organizatorem kampanii 
jest Polskie Stowarzyszenie Fundrisingu. 
Natomiast partnerami i współorganiza-
torami akcji w powiecie ełckim są Ełckie 
Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” 
oraz przedsiębiorca Rutkowski Develop-
ment z Ełku.

Z dnia na dzień, w ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
w Ełku przybywa „Kilometrów 
Dobra”. Środki finansowe 
zebrane w powiecie ełckim 
w ramach tegorocznej akcji 
zostaną przeznaczone na 
rozwój uzdolnionych i peł-
nych pasji młodych ludzi. 
Wszyscy do 31 maja możemy 
„Przekazać Dalej” nasze DO-
BRO. Wydarzenie patronatem 
honorowym objął prezydent 
miasta Ełku.

Czy DOBRO można zmierzyć?

O tym, że warto się dobrze uczyć przekonało się 
w tym roku 25 uczniów z ełckich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. To właśnie ci, którzy wypra-
cowali najwyższą średnią ocen i wykazali się za-
angażowaniem społecznym otrzymali stypendia 
naukowe i za aktywność społeczną od prezydenta 
Tomasza Andrukiewicza. 

Kolejny raz prezydent Ełku nagrodził najzdolniejszych 
uczniów z 11 ełckich szkół. Stypendia za aktywność spo-

łeczną i wyniki w nauce przyznane zostały 25 najlepszym 
uczniom miejskich szkół. Tym razem nagrodzono: 14 osób ze 
szkół podstawowych oraz 11 wychowanków szkół gimnazjal-
nych. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 18,3 tys. zł.  
Stypendia przyznawane są przez prezydenta miasta Ełku dwa 
razy w roku w celu udzielenia wsparcia finansowego uczniom 

uczącym się w szkołach podstawowych (klasa V i VI) oraz w 

gimnazjach. Jednak żeby otrzymać stypendium osoby te 

muszą wykazać się doskonałymi wynikami w nauce i znaczą-

cą działalnością społecznie użyteczną, a także otrzymać co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Aniela Rogińska, Natalia 

Kopiczko, Antoni Wojciech Prądzyński, Mateusz Mikiewicz, 

Błażej Marciniak, Kacper Wszeborowski, Jagoda Brylowska, 

Adam Gustaw Ramotowski, Błażej Makar, Paulina Cholewiń-

ska, Bartosz Hermanowski, Julia Senator, Angelika Zapilaj, 

Joanna Kulesza, Klaudia Pankratiew, Karolina Żylińska, Wero-

nika Dyszkiewicz, Zuzanna Kościuk, Grzegorz Mickiewicz, 

Adam Świrydowicz, Kaja Kraszewska, Przemysław Sadowski, 

Michał Kozaczek, Kinga Oksana Kozaczek i Kamil Waszkie-

wicz.

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia
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Związek Miast Polskich to organi-
zacja samorządów miejskich, 
której celem jest wspieranie idei 

samorządów terytorialnych oraz dąże-
nie do gospodarczego i kulturalnego 
rozwoju miast polskich poprzez m.in. 
reprezentowanie miast we wspólnych 
sprawach na forum ogólnopaństwo-
wym i międzynarodowym. Związek ini-
cjuje i opiniuje m.in. projekty aktów 
prawnych dotyczących samorządów 
terytorialnych, a także podejmuje dzia-
łania przeciwko niekorzystnym dla miast 
rozwiązaniom legislacyjnym. Działal-
ność organizacji dotyczy też realizacji 
wspólnych inicjatywy gospodarczych 
oraz przedsięwzięć służących kultural-
nemu rozwojowi miast. Rozwiązywane 
są też problemy w zakresie poszczegól-
nych dziedzin działalności samorządu 
miejskiego, np. polityki miejskiej, rewi-
talizacji miast, ładu przestrzennego, 
edukacji,  zagospodarowania odpadów 
komunalnych, a także finansowania 
zadań zleconych.

W ostatnim czasie ZMP wydawał 

opinie i ekspertyzy prawne dla miast 
członkowskich ZMP dotyczące m.in. 
opłaty planistycznej, opłat za odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopowych, 
statusu miast na prawach powiatu, 
„ustaw śmieciowych”, analizy uwarun-
kowań łączenia gmin, finansowania 
zadań zleconych, podatków i opłat 
lokalnych oraz konstytucyjności przepi-
sów ustawy Prawo antykorupcyjne, a 
także możliwości finansowania dróg 
powiatowych. Związek podjął także 
działania interwencyjne w sprawie kilku 

projektów ustaw, m.in. o rodzinnych 
ogrodach działkowych; drogach publicz-
nych; podatkach i opłatach lokalnych, a 
także o ograniczeniu liczby kadencji 
organów wykonawczych

ZMP aktualnie zrzesza ponad 300 
miast z całego kraju. XXXVI Zgromadze-
nie Ogólne Związku Miast Polskich 
odbyło się w marcu 2015 r. w Poznaniu. 
Wówczas wybrany został nowy 25 - oso-
bowy Zarząd na lata 2015-2019 oraz 
uchwalono program działania Związku 
VII kadencji.

Prezydent Ełku w Zarządzie 
Związku Miast Polskich

Prezydent Tomasz Andru-
kiewicz od marca zasiada w 
nowo powołanym Zarządzie 
Związku Miast Polskich w 
kadencji 2015 – 2019. Wy-
bory odbyły się w Poznaniu 
podczas zgromadzenia ogól-
nego w ramach Kongresu 
25-lecia Samorządu Teryto-
rialnego.

Zdaniem specjalistów 
wśród młodzieży coraz 
bardziej popularna 
staje się nowa metoda 
odurzania się lekami 
bez recepty. By temu 
zapobiegać miasto Ełk 
włączyło się w ogólno-
polską kampanię bę-
dącą odpowiedzią na 
narastający problem. 

W marcu 2015r. Wydział 
Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Ełku rozpoczął 
cykl warsztatów edukacyj-
nych dla nauczycieli szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

Spotkania odbywają się w 
ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Przyjmuje leki czy 
bierze? Leki bez recepty - do 
leczenia, nie do brania”.

Kampania jest odpowie-
dzią na narastający problem 
nowej formy odurzania się. 
Opinie toksykologów, leka-
rzy, a także terapeutów uza-
leżnień wskazują, że młodzież 
coraz częściej sięga po leki 
bez recepty stosując je nie-
zgodnie z ich medycznym 
przeznaczeniem.

Głównym  celem warszta-
tów w ełckich szkołach  jest 

nawiązanie przez nauczyciela 
- wychowawcę współpracy, 
która umożliwi wspólne dzia-
łanie szkoły i domu, a także 
przysłuży się wzmocnieniu 
ochrony uczniów przed 
zagrożeniami związanymi z 
używaniem substancji psy-
choaktywnych. 

Prowadzone warsztaty sta-
nowią kontynuację działań 
podjętych przez miasto w 
zeszłym roku. Wówczas w 
grudniu, w ramach pierwsze-
go etapu prowadzonej kam-
panii, odbyła się konferencja 
pn. „Leki do leczenia, nie do 
brania”. Celem spotkania 

było zwiększenie wiedzy 
uczestników na temat ryzyka 
używania leków dostępnych 
bez recepty przez dzieci i 
młodzież w celach pozame-
dycznych oraz przeciwdziała-
nie jego negatywnym skut-
kom. Konferencja skierowana 
była do podmiotów działają-
cych w obszarze polityki spo-
łecznej. 

Kampania „Przyjmuje leki 
czy bierze? Leki bez recepty 
- do leczenia, nie do brania” 
prowadzona jest pod patro-
natem honorowym Ministra 
Zdrowia i Ministra Edukacji 
Narodowej.

W jakim celu zażywamy leki bez recepty?
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Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) 
jest systemem informatycznym, 

który umożliwia użytkownikom dostęp 
do usług administracji publicznej przez 
Internet. Platforma ta daje możliwość 
załatwiania spraw urzędowych w dowol-
nym miejscu i czasie, bez wychodzenia 
z domu. Warunkiem korzystania z 
ePUAP jest zarejestrowanie się w syste-
mie poprzez utworzenie darmowego 
konta. Może to zrobić bezpłatnie każdy 
obywatel Polski.

Profile Zaufane to bezpłatna metoda 
potwierdzania tożsamości obywatela w 
systemach elektronicznej administracji 
(ePUAP). Profil Zaufany działa podobnie 
jak odręczny podpis, to znaczy, że iden-
tyfikuje osobę, która ten profil wykorzy-
stuje. Dzięki Profilowi Zaufanemu każdy 
może załatwić sprawy urzędowe, w 
wybranym urzędzie na terenie całego 
kraju drogą elektroniczną, bez koniecz-
ności osobistego stawiennictwa w tym 
urzędzie.

Jak uzyskać Profil Zaufany?
W celu uzyskania Profilu Zaufanego 

należy założyć konto na stronie www.
epuap.gov.pl i wypełnić wniosek o 
utworzenie profilu. Następnie w Punkcie 
Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzę-
dzie Miasta Ełku (pok. 246) potwierdzić 

swoją tożsamość okazując dowód oso-
bisty lub paszport. Profile Zaufane w 
Ełku można zakładać od grudnia 2014 r. 
Do tej pory z takiej możliwości skorzy-
stało 231 ełczan.

Jak zrealizować usługę przez 
e-PUAP?

Po zalogowaniu się na stronie www.
epuap.gov.pl należy wybrać usługę, 
którą chce się zrealizować za pośrednic-
twem Internetu i wypełnić odpowiedni 
wniosek. Następnie trzeba wybrać opcję 
podpisu dokumentu Profilem Zaufanym 
poprzez wprowadzenie kodu weryfika-
cyjnego otrzymanego podczas zakłada-
nia profilu na adres e-mailowy lub przez 
SMS. Na koniec wypełniony wniosek lub 
pismo wysyłamy drogą elektroniczną 
do wybranego urzędu administracji 
publicznej.

E-usługi dostępne w ramach realizo-
wanego projektu „Przyjazne eUrzędy na 
Warmii i Mazurach” to m.in. możliwość 
złożenia deklaracji i informacji podatko-
wych, a także wniosków o: wydanie 
zezwolenia na wycinkę drzew i krze-
wów; wydanie/zmianę licencji na wyko-
nywanie transportu drogowego tak-
sówką; o odpisy i zaświadczenia z ksiąg 
stanu cywilnego; wydanie decyzji na 
lokalizację reklam w pasie drogowym; 
sporządzenie lub zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzenne-
go, jak również o objęcie patronatem 
Prezydenta Miasta Ełku imprez o charak-
terze lokalnym i ponadlokalnym. Lista 
usług jest dostępna na stronie www.
epuap.gov.pl i jest na bieżąco aktualizo-
wana.

W mieście Ełku wybrane sprawy, m.in. 
wysyłanie pism ogólnych, wniosków i 
zapytań za pośrednictwem ePUAP 
można zrealizować m.in. w Urzędzie 
Miasta, Starostwie Powiatowym, Urzę-
dzie Gminy, Urzędzie Skarbowym, 
Sądzie Rejonowym, Prokuraturze Rejo-
nowej, Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Wojskowej Komendzie Uzu-
pełnień, Powiatowym Urzędzie Pracy, 
Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej.

Profil zaufany można wykorzystać nie 
tylko w serwisie elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP, 
www.epuap.gov.pl), ale również w Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej (ceidg.gov.pl).

To nie jest żart. 
Już teraz wybrane 
sprawy urzędowe moż-
na zrealizować przez 
Internet o każdej porze 
i z dowolnego miejsca 
w kraju. Dzięki Profilowi 
Zaufanemu i elektro-
nicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej 
(ePUAP) mamy możli-
wość komunikowania 
się z urzędami bez ko-
nieczności osobistego 
stawiennictwa.

Załatwiaj sprawy
urzędowe z domu

WYDAWCA: WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU 
I KULTURY URZĘDU MIASTA EŁKU 
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