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Koniec inwestycji 
na kilińskiego
Dzięki zrealizowanej inwestycji ulica 
Kilińskiego stała się bezpieczniejsza. 
To za sprawą m.in. ronda 
i skrzyżowań ze światłami.         str. 3

PReZyDent 
nagRoDZiŁ 
PoLicjAntÓw
Nagrodzeni funkcjonariusze 
wyróżniają się szczególnym 
zaangażowaniem i poświęceniem 
w przy wykonywaniu codziennych 
obowiązków służbowych.         str. 4

DLA nAjBARDZiej 
ZasŁużonych
 Już po raz 9. prezydent Ełku 
przyznał nagrody Białej Lilii za 
szczególny wkład w rozwój 
i promocje naszego miasta.     str. 6

Pomysł świąteczne-
go koncertowania 
narodził się wiele lat 

temu w głowie i sercu ełc-
kiej wokalistki Ewy Awra-
mik, do której chętnie 
dołączył Marcin Pyciak – 
autor tekstów i aranżacji 
kolęd. Muzycy spotyka-
ją się raz do roku w grud-
niu, by tworzyć magicz-

ne dźwięki świątecznych 
piosenek, pastorałek. 
Tegoroczny koncert nosi 
tytuł MIASTO CZEKA NA 
CUD... Koncerty w ECK to 
tradycja, która trwa już 
22 lata. Skład kolędowy 
nigdy nie jest jednakowy, 
a każdy koncert oddycha 
innymi emocjami. 

Tegoroczny koncert 

uświetni wiele młodych 
osób wnoszących na 
scenę swoje talenty 
i energię: Ewa Awramik, 
Klaudia Mużyło, Estera 
Ławrukajtis, Wiktoria 
Ginter, Marta Murzyn, 
Julia Kruszewska, Patry-
cja Januszkiewicz, Marcin 
Pyciak, Wojtek Wrona, 
Piotr Mikulski, Paweł Gło-

wicki, Paweł Borzeński, 
Kacper Kasprzak, Karol 
Kiryłło, Piotr Wilczyński.

Premierowy koncert 
kolęd odbędzie się 20 
grudnia 2015 r. o godz. 
19.00 w Ełckim Centrum 
Kultury. Terminy kolej-
nych koncertów: 22, 23, 
27 i 28 grudnia bieżącego 
roku. Cena biletu 15 zł.

Świąteczne kolędowanie

Premierowy koncert tegorocznych kolęd 
pt. „Miasto czeka na cud” odbędzie się 20 grudnia o godz. 19.00 w Ełckim Centrum 
Kultury. Magiczne oświetlenie oraz wizualizacje, a także klimat i atmosfera tegorocznych 
pastorałek uczynią je naprawdę wyjątkowymi i niezapomnianymi. Cena biletu 15 zł.
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W grudniu zakończy się wyczekiwana 
przez ełckich piłkarzy przebudowa 
istniejącej górnej płyty boiska do 

gry w piłkę nożną. Pole do gry ma wymia-
ry 64 x 100 m. Zastosowana nawierzchnia 
ze sztucznej trawy jest jedną z najnowocze-
śniejszych tego typu w Polsce, co potwierdza 
otrzymany certyfikat FIFA 2 Stars. Wykonany 
drenaż boiska umożliwi prowadzenie trenin-
gów przez cały rok, a dzięki instalacji oświe-
tlenia również w godzinach wieczornych.

Do tej pory na dolnej płycie, ze względu 
na nawierzchnię z trawy naturalnej, nie było 
takiej możliwości. Treningi mogły odbywać 
się jedynie kilka godzin tygodniowo w sezo-
nie wiosenno - jesiennym. Z kolei ze względu 
na brak oświetlenia obiekt nie był dostępny 
po zmroku. 

W następnym etapie nowe boisko zostanie 
wyposażone m.in. w dwie pełnowymiarowe 
bramki i zadaszone ławki dla zawodników, 
trenerów oraz obsługi medycznej. Dostępne 
będą też dwie trybuny mobilne. Ponadto 
wśród sprzętów znajdą się: wolnostojące 
piłkochwyty, aluminiowe przenośne bramki 
i ławeczka do ćwiczeń mięśni brzucha. 

Do połowy 2016 roku do użytku zostaną 
oddane: zaplecze, szatnie, sauna i pomiesz-
czenia do masażu. Zaplecze boiska będzie 
zorganizowane w budynku mieszczącym się 
tuż obok Parku Wodnego. W przeznaczo-
nych na ten cel pomieszczeniach planuje się 
wybudowanie osobnych szatni dla zawodni-
ków, trenerów i sędziów. Obok będzie mie-
ściła się też sala do prowadzenia wstępnej 
rozgrzewki oraz pomieszczenia odnowy bio-
logicznej z sauną fińską i stołem do masażu. 

Pomieszczenia do masażu ciała wyposażone 
zostaną m.in. w: stół do zabiegów masażu 
ciała, siedzisko łukowe z oparciem, podwójną 
leżankę oraz podwójne siedzisko połączone 
ze stolikiem.

Zakończenie wszystkich prac zaplano-
wane jest do września 2016 r. Łączny koszt 
inwestycji to kwota prawie 3 mln zł, z czego 
600 tys. zł stanowi dofinansowanie z UE.

Boisko zostanie też wyposażone w ciągnik 
wraz z modułami umożliwiającymi okresową 
konserwację nawierzchni. Będą to m.in. urzą-
dzenia: odśnieżające, czyszczące, szczotku-
jące z odkurzaczem, spulchniające granulat 
wypełniający trawę oraz przeznaczone do 
uzupełniania piasku lub granulatu. Dodat-
kowo dostępny będzie pług i dmuchawa do 
śniegu.

Nowe krawężniki, na-
wierzchnia chodników 
i zjazdów na ulicach Kra-
kowskiej, Kraszewskiego 
i Traugutta to efekt za-
kończonych w pierwszym 
tygodniu grudnia prac 
remontowych.

Każdego roku na os. Zatorze 
realizowane są różne inwe-

stycje remontowe. Tym razem, w 
ramach prowadzonej na ul. Trau-
gutta prac wykonano m.in. roz-
biórkę dotychczasowej i ułożo-
no nową nawierzchnię zjazdów 
i chodników. Ustawiono nowe 
krawężniki i obrzeża betono-
we, a także uzupełniono ubytki 
w nawierzchni jezdni przy kra-
wężnikach. Wyregulowane zosta-
ły też studnie kanalizacyjne i tele-
komunikacyjne. Koszt remontu 
to kwota 234 500 zł.

W przyszłorocznym budżecie 
na prace remontowe w tej części 
miasta zostały już zaplanowane 
środki finansowe. Inwestycje 
będą dotyczyły m.in. przebu-
dowy ul. Suwalskiej, Jaćwingów 
i Słonecznej. Ułożone zostaną 
też nowe chodniki i powstaną 
miejsca parkingowe przy ul. Bro-
niewskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie 
projektów zakładających współ-

pracę z innymi instytucjami, podmio-
tami, jednostkami i organizacjami 
Ełku. Realizacja zadania powinna wpi-
sywać się również w działania samo-
rządu miasta w zakresie rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego. Planowana 
wielkość środków na realizację zada-

nia w 2016 roku to kwota 100 tys. zł. 
Nabór ofert będzie prowadzony do 31 
grudnia bieżącego roku.

Od 2014 roku wyłonionych zosta-
ło osiem Sportowych Marek Miasta 
w pięciu dyscyplinach: piłka nożna, 
wioślarstwo, koszykówka, karate 
Kyokushin, MMA. Do tej pory na reali-
zację zadań w ramach tego zadania 

wydatkowano łącznie 200 tys. zł. 

odnowione 
chodniki na 
os. Zatorze

nowe boisko cieszy 
wszystkich piłkarzy

Nowe boisko na górnej płycie będzie dostępne przez cały rok

Ełccy piłkarze od stycznia 2016 roku będą mogli trenować na nowym, pełnowymia-
rowym boisku ze sztucznej trawy. Obiekt mieści się na górnej płycie stadionu miej-
skiego i  dostępny będzie przez cały rok. Zainstalowane oświetlenie umożliwi prowa-
dzenie treningów również w godzinach wieczornych.  

nabór wniosków na sportową Markę Miasta ełku
Do 31 grudnia 2015 r. w Urzędzie 
Miasta Ełku będą przyjmowane oferty 
w ramach konkursu na realizację 
w 2016 roku zadania samorządu 
z zakresu kultury fizycznej i sportu 
pt. „Sportowa Marka Miasta Ełku”.

WYDAWCA: WYDZIAŁ PROMOCJI, 
SPORTU I KULTURY URZĘDU MIASTA 

EŁKU 19-300 Ełk ul. Piłsudskiego 4 
tel. 87 732 61 23, 87 732 62 80 

www.elk.pl, um@um.elk.pl 
zdjęcia: archiwum UM

Więcej informacji udziela: 
Wydział Promocji, Sportu 

i Kultury Urzędu Miasta Ełku 
tel. 87 732 61 57, 

e-mail: m.luba@um.elk.pl
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Remont odcinka jezdni od 
ul. Sikorskiego do budynku 

przy ul. Piłsudskiego 18 (proku-
ratura) zakończył się w drugim 
tygodniu grudnia. Była to ostatnia 
część ulicy wymagająca popraw-
ki. W ramach inwestycji wyregu-
lowano też zawory wodociągowe 
oraz wpust kanalizacji deszczo-
wej. Koszt wykonanych robót to 
kwota prawie 132 tys. zł. 

Aktualnie wzdłuż ul. Piłsud-
skiego i na łączniku z ul. Toruń-
ską trwa wymiana oświetlenia. 
Stare sodowe (40 sztuk) oprawy 
zastępowane są nowymi i ener-
gooszczędnymi oprawami typu 
LED.  Na odcinku do ul. Toruńskiej 
w miejsce starych betonowych 
latarni pojawią się nowe słupy 
metalowe. Koszt całego przedsię-
wzięcia to kwota ok. 171 tys. zł.

Przebudowa ul. Piłsudskiego 
biegnącej przy ratuszu zakończy-
ła się w drugiej połowie paździer-
nika bieżącego roku. W ramach 
inwestycji wybudowany został 
dodatkowy pas do skrętu 
w prawo z ulicy Mickiewicza, co 

ułatwiło włączanie się do ruchu 
w ul. Piłsudskiego. Wyremonto-
wane zostały też wjazdy, parkingi 
i chodniki wzdłuż całej długości 
ulicy. Zyskali również rowerzyści, 
którzy teraz korzystają z wyty-
czonej ścieżki rowerowej. Z kolei 
przebudowa kanalizacji deszczo-

wej przy budynkach przy ul. Pił-
sudskiego 12 i 14 spowodowała, 
że po obfitych opadach na jezdni 
nie zalega już deszczówka utrud-
niająca ruch pojazdów. Inwesty-
cja kosztowała ok. 2,3 mln zł, 
z czego ok. 1,3 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z UE.

P race na ul. Kilińskiego 
w trzecim etapie dotyczyły 
m.in. wymiany nawierzch-

ni jezdni, wjazdów i chodników. 
Zainstalowane zostało nowocze-
sne oświetlenie uliczne typu LED, 
które jest jaśniejsze i jednocze-
śnie energooszczędne. Powstała 
też ścieżka rowerowa na odcinku 
od ulicy Targowej do ulicy Matej-
ki. Zakresem przebudowy objęty 
został fragment od skrzyżowa-
nia z ulicą Targową do stacji paliw 
„Orlen”. Zagospodarowane zosta-
ło też wybudowane w pierwszym 
etapie rondo.  Pojawiły się tam 
byliny i trawy ozdobne, łącznie 

ok. 900 sztuk sadzonek, w tym: 
kostrzewa popielata, kostrzewa 
gautiera oraz żurawka.  Wiosną 
ustawione będą tam dodatkowo 
wieże kwietne, takie jak na Ron-
dzie Saperów.  Łączny koszt prac 
w trzecim etapie to kwota prawie 
1,2 mln zł.

Inwestycja na ul. Kilińskie-
go rozpoczęta została w dru-
giej połowie 2014 r. Wówczas 
w pierwszym etapie wybudo-
wano rondo na skrzyżowaniu ul. 
Kilińskiego z ul. Piękną. W drugim 
etapie przebudowany został 
odcinek ulicy od stacji paliw 
„Orlen” do stacji paliw „Statoil” 

wraz z dwoma skrzyżowaniami 
ulic: Matejki, Koszykowej i Emilii 
Plater, na których powstała m.in. 
sygnalizacja świetlna. Dodatko-
wo wzdłuż objętego inwestycją 
fragmentu wybudowano ścież-
kę rowerową oraz ogrodzenie 
ochronne.

Cała inwestycja przebudowy 
ul. Kilińskiego kosztowała ponad 
8,2 mln zł, z czego ok. 2,4 mln 
zł stanowiło, pozyskane przez 
miasto Ełk dofinansowanie do 
drugiego etapu,  pochodzące 
z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Ulica Kilińskiego stała się bezpieczniejsza

Aktualnie wzdłuż 
ul. Piłsudskiego i na 

łączniku z ul. Toruńską 
trwa wymiana oświetlenia.

leDy także na ulicy Piłsudskiego
Do końca roku 
potrwa wymiana 
starych opraw 
oświetlenia na 
nowoczesne 
i energooszczędne 
oprawy typu LED 
wzdłuż ul. Pił-
sudskiego. Nato-
miast na początku 
grudnia zakończył 
się remont na-
wierzchni jezdni 
na odcinku od ul. 
Sikorskiego do 
budynku Proku-
ratury Rejonowej 
w Ełku.

Zakończyła się kolejna 
inwestycja na ulicy kilińskiego
Dzięki zrealizowanej inwestycji ulica Kilińskiego stała się bezpiecz-
niejsza. To za sprawą m.in. ronda, skrzyżowań ze światłami, barierek 
ochronnych, ścieżki rowerowej oraz przestrzeni umożliwiającej swo-
bodny ruch pojazdów. Trzeci etap prac obejmował remont odcinka 
od skrzyżowania z ul. Targową do stacji benzynowej, a także zago-
spodarowanie zielenią wybudowanego w pierwszym etapie ronda.
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Nowa, przestronniejsza 
izba przyjęć w miejskim 
szpitalu „Pro – Medica” 
zostanie oddana do użyt-
ku w styczniu 2016 roku. 
Będzie ona usytuowana 
w miejscu po pomiesz-
czeniach dawnego bloku 
operacyjnego. 

Lokalizacja nowej izby przyjęć 
nie jest jednak przypadkowa. 

To pierwotnie zakładane w pierw-
szych projektach szpitala miejsce 
usytuowania izby. Jednakże reali-

zacja tego przedsięwzięcia była 
możliwa dopiero po zakończeniu 
i oddaniu do użytku wybudowa-
nego w tym roku bloku opera-
cyjnego. 

Pomieszczenia nowej izby przy-
jęć będą bardziej przestronne i 
przyjazne pacjentom. W ramach 
realizacji inwestycji, w pierwszej 
kolejności wykonane zostały 
prace rozbiórkowe, polegają-
ce na demontażu istniejących 
ścianek z cegły i luksferów oraz 
szklanych drzwi. Po zakończeniu 
robót budowlanych, odświeżeniu 
ścian, sufitów i posadzek prze-

prowadzony zostanie montaż 
nowych instalacji sanitarnych, 
elektrycznych oraz instalacji 
gazów medycznych. 

Większość prac remontowych 
będzie wykonana w oparciu o 
zasoby kadrowe szpitala. Pomiesz-
czenia zostaną dostosowane do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 82 tys. zł. Zakończenie 
prac polegających na dostosowa-
niu pomieszczeń dawnego bloku 
operacyjnego na potrzeby izby 
przyjęć planowane jest do 31 
grudnia bieżącego roku.

Od 2007 roku Małgorzata Kopiczko była dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza 

Kościuszki w Ełku. W 2012 roku została uhonorowana przez 
Ministra właściwego ds. oświaty, prestiżowym tytułem pro-
fesora oświaty za zasługi i dorobek w zawodzie nauczyciela. 
Od wielu lat pracowała też na rzecz lokalnej społeczności, 
a także angażowała się w działania na rzecz powiatu ełc-
kiego. W tegorocznych wyborach do Sejmu RP mieszkań-
cy ośmiu powiatów województwa warmińsko – mazurskie-
go, w tym przede wszystkim powiatu ełckiego wybrali ją na 
swojego Senatora RP. Biuro Senator Małgorzaty Kopiczko 
mieści się przy ul. 3 Maja 10 w Ełku i czynne jest codziennie 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz powierzył peł-
nienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 
dotychczasowej wicedyrektor Dorocie Szczawińskiej, która 
będzie pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2016 r.

Nagrody za szczególne zaanga-
żowanie w codzienne obowiązki 
służbowe oraz przyczynianie się 
do podnoszenia poziomu bez-
pieczeństwa w mieście otrzy-
mało od prezydenta Tomasza 
Andrukiewicza pięciu ełckich 
policjantów. Uroczystość odbyła 
się 15 grudnia 2015 r. w Urzę-
dzie Miasta Ełku.

ełczanie mają senatora, 
a uczniowie sP nr 2 
nowego Dyrektora 

Prezydent nagrodził 
najlepszych policjantów

Nowa izba przyjęć od stycznia będzie przeniesiona 
w miejsce starego bloku operacyjnego

kolejna inwestycja z myślą 
o pacjentach

Senator RP
Małgorzata Kopiczko

Prezydent Tomasz Andrukie-
wicz wręczył nagrody i listy 
gratulacyjne funkcjonariu-

szom Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ełku, którzy szczególnie 
wyróżniają się w pełnionej służbie. 
W spotkaniu, które odbyło się 15 
grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta 
Ełku uczestniczył Komendant 
Powiatowy Policji w Ełku - insp. 
Marek Hyzopski oraz wyróżnie-

ni policjanci z wydziałów: Ruchu 
Drogowego i Prewencji.

Nagrodzeni funkcjonariusze 
wyróżniają się szczególnym 
zaangażowaniem i poświęceniem 
w przy wykonywaniu codziennych 
obowiązków służbowych, a osią-
gane przez nich wyniki przyczy-
niają się bezpośrednio do popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta i powiatu ełckiego.

W tegorocznych 
wyborach do 
Senatu RP miesz-
kańcy z naszego 
regionu wybrali 
na swojego Sena-
tora Małgorzatę 
Kopiczko – dotych-
czasową dyrektor 
Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. 
I Dywizji Tadeusza 
Kościuszki. Obo-
wiązki dyrektora 
SP nr 2 pełni wi-
cedyrektor Dorota 
Szczawińska.

Nagrodzeni funkcjonariusze wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem i poświęce-
niem w przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.
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Z powodu remontu ka-
nału deszczowego, do 30 
grudnia bieżącego roku 
częściowo zamknięta bę-
dzie ul. Orzeszkowej. Wy-
łączony z ruchu pozostaje 
odcinek od ul. Mickiewicza 
do ul. Armii Krajowej.

Powodem utrudnień w ruchu 
drogowym na ul. Orzeszkowej 

są roboty związane z renowacją 
oraz przebudową istniejącego 
kanału deszczowego. W związ-
ku z wykonywanymi pracami 
konieczne jest także przeprowa-
dzenie frezowania i wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej. 
Dojazd do przyległych posesji, 

aż do zakończenia prac, będzie 
odbywał się istniejącymi zjazda-
mi z ulic: Małeckich i  Wawelskiej, 
po terenach wewnętrznych. Nie 
ma zakłóceń w ruchu pieszym. 

Zakres prac obejmuje renowa-
cję kanalizacji deszczowej w ulicy 
E. Orzeszkowej na odcinku od 
ul. A. Mickiewicza do ul. Armii 
Krajowej. W ramach inwestycji 
wybudowana zostanie m.in. 
tymczasowa instalacja do ewen-
tualnego przepompowywania 
ścieków deszczowych. Ma ona 
na celu zabezpieczenie ulic oraz 
budynków przed zalaniem.  Prze-
budowane lub poddane reno-
wacji będą też istniejące wpusty 
deszczowe, studnie betonowe 
i kanały deszczowe. Łączny koszt 
prac to kwota ok. 480 tys. zł. 

Miasto pozyskało środ-
ki finansowe na zakup 
nowego ambulansu 
medycznego dla szpitala 
„Pro – Medica” w Ełku. 
Dofinansowanie pochodzi 
z budżetu Wojewody War-
mińsko – Mazurskiego.

Dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu, jeszcze w tym roku 

szpital „Pro – Medica” dokona 
zakupu nowego ambulansu 
z wyposażeniem. Szpital aktual-
nie dysponuje czterema karetka-
mi systemowymi, w tym: jedną 
karetką typu specjalistycznego, 
która wyjeżdża na akcje ratow-
nicze z lekarzem oraz trzema 
karetkami podstawowymi 
z dwoma ratownikami medycz-
nymi. Jedna z nich stacjonuje 

w Kalinowie, druga przy ul. Pił-
sudskiego, a trzecia przy szpi-
talu. Nowy ambulans medycz-
ny umożliwi realizację założeń 
systemu Państwowego Ratow-

nictwa Medycznego i  zapew-
nieni nieprzerwaną gotowość do 
podejmowania działań wobec 
osób będących w stanie zagro-
żenia życia lub zdrowia.

Budowa dwóch kolejnych 
siłowni terenowych  jest 
przedsięwzięciem realizo-

wanym z myślą o mieszkańcach 
naszego miasta. Coraz więcej 
osób stawia na aktywność fizycz-
ną i chętnie korzysta z dostępnej 
infrastruktury sportowej. 

Jedna z nowych siłowni 
zewnętrznych będzie dostępna 
przy promenadzie ełckiej na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 
7 przy ul. Kilińskiego. Dostęp do 
urządzeń będą mieli także wszy-

scy mieszkańcy miasta. Siłownia 
zostanie wyposażona w dziewięć 
stanowisk, m.in.  prasę nożną, 
motyla, rower, chodziarza, wyciąg 
górny, urządzenia do wyciskania 
na siedząco. Dostępny będzie też 
zestaw na ok. 15 stanowisk tre-
ningowych (tzw. workout).  

Druga siłownia usytuowana 
zostanie na terenie parku rekre-
acyjnego przy ul. Parkowej – 
w części sportowej. Będzie ona 
stanowiła uzupełnienie dla już 
istniejących tam urządzeń spor-

towych. Ełczanie będą mogli 
ćwiczyć na trzech nowych zesta-
wach: orbitrek – pylon - wyci-
skanie siedząc, twister – pylon 
– pajacyk oraz wahadło – pylon 
- wioślarz. Korzystanie z urzą-
dzeń będzie nieodpłatne. Koszt 
wyposażenia dwóch siłowni to 
kwota ok. 123 tys. zł.

W mieście do tej pory dostępne 
były dwie siłownie zewnętrzne: 
przy MOSiR i Szkole Podstawowej 
nr 3, a także w parku sportowym 
przy rzece.

Prace drogowe 
na ul. orzeszkowej 

400 tys. na nową karetkę

Więcej miejsc 
do ćwiczeń w ełku
Dwie kolejne si-
łownie zewnętrzne  
w mieście zostaną 
oddane do użytku 
jeszcze w tym roku. 
Jedna dostępna 
będzie przy prome-
nadzie na terenie 
Szkoły Podstawo-
wej nr 7, druga 
w parku sportowo 
– rekreacyjnym 
przy rzece. 

Remont na ul. Orzeszkowej potrwa do końca roku

Nowa karetka zapewni ciągłość ratownictwa medycznego

Sztuczne lodowisko w Ełku funkcjonuje już piąty sezon. 
Od 28 listopada na jednej z największych w regionie 
lodowych tafli aktywnie czas spędzają dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy. 

Lodowisko czynne jest siedem dni w tygodniu. Bilety ulgowe przy-
sługują dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom z legityma-

cją szkolną, studentom (do 26-go roku życia), emerytom i rencistom 
oraz osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji. Dzieci do 
lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką dorosłych na łyż-
wach. Posiadacze „Ełckiej Karta Rodziny 3+” otrzymają 50% zniżki.

Godziny otwarcia:
• Poniedziałek – Piątek: godz. 8.00 – 20.30 (przerwa 14:00 – 15:00).

• Sobota – Niedziela: godz. 10.30 – 19.30 (przerwa 14:30 – 15:30).

Cennik lodowiska:
• Bilet wstępu jednorazowy normalny (1 godzina) – 5 zł.

• Bilet wstępu jednorazowy ulgowy (1 godzina) – 3 zł.

• Bilet grupowy - 10 osób i więcej (1 godzina) – 4 zł/os.

Usługi dodatkowe:
• Wypożyczenie łyżew (1 godzina) – 5 zł/para.

• Ostrzenie łyżew własnych – 5 zł/para.

Czas na łyżwy!
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Nagrody Białej Lilii przyzna-
wane są corocznie od 2007 
roku w ośmiu kategoriach: 

Przedsiębiorca Roku, Nagro-
da Artystyczna, Mecenas Kultu-
ry, Mecenas Sportu, Sportowiec 
Roku, Ambasador Ełku, Postawa 
Godna Naśladowania i Nagroda 
Specjalna. Nazwa nagrody jest 
związana z nazwą miasta i wywo-
dzi się od jaćwieskiego słowa 
„łek”, które wówczas oznacza-
ło białą lilię wodną. Uczestnicy 
tegorocznej Gali rozdania nagród 
mogli dowiedzieć się o tym od 
najmłodszych mieszkańców Ełku. 
Pięciolatki z ełckiego przedszkola 
udzieliły wywiadu i podzieliły się 
swoją wiedzą i spostrzeżeniami. 

Nagroda w kategorii Postawa 
Godna Naśladowania może być 
przyznana osobom cieszącym się 
nieposzlakowaną opinią, które 
swoją postawą lub poprzez reali-
zowane działania stanowią wzór 
do naśladowania przede wszyst-
kim dla lokalnej społeczności. 
W tym roku Białą Lilię otrzymał 
Dawid Dobkowski, reprezentant 
Polski w AmpFudbolu w Meksy-
ku w 2014 r. Dawid swoją pogodą 
ducha, wolą walki i poświęcenia 
się pasji – jaką jest piłka nożna, 
może stanowić wzór dla wielu 
ludzi. Wyróżnienie otrzymał 
Cezary Kasprzak, założyciel 
i opiekun Jednostki Strzeleckiej 
1007 EŁK.

Tytuł Ambasadora Ełku mogą 
otrzymać osoby, organizacje lub 
stowarzyszenia, które wykazały 
się szczególnymi osiągnięciami 
w dziedzinie promocji miasta Ełku 
w kraju i za granicą. Tegoroczna 
kapituła przyznała statuetkę dla 
Lino Tiozzo, który jest bezpo-
średnim inicjatorem partnerstwa 
pomiędzy miastem Ełk i włoskim 
miastem Orbassano. Dzięki jego 
wieloletniemu zaangażowaniu 

i sympatii oba miasta nawiązały 
współpracę. Teraz wspólnie reali-
zują szereg inicjatyw oraz działań 
przyczyniających się do promo-
cji Ełku we Włoszech, umożli-
wiających wymianę młodzieży 
i poznanie kultury. Możliwa jest 
też wymiana praktyk w zakre-
sie m.in. zarządzania miastem, 
inwestycji miejskich oraz działań 
prorozwojowych. Wyróżnienie 
otrzymał dr Rafał Sulima, dyry-
gent Chóru „Kontrapunkt”.

Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury, 
w tym twórczości artystycznej, 
popularyzacji i upowszechniania 
kultury, a także organizowania 
działalności kulturalnej. Nagrodę 
otrzymał Michał Olszewski, dzien-
nikarz i pisarz. Jest współautorem 
poświęconej miastu książki „Ełk 
spacerownik po mieście niezwy-
kłym”. W 2014 r. został uhono-
rowany za działalność literacką 
otrzymując Nagrodę im. Ryszar-
da Kapuścińskiego oraz Literacką 
Nagrodę Warmii i Mazur 2014 – 
Wawrzyn. Aktywnie współpra-
cuje z Muzeum Historycznym 
w Ełku. Wyróżnienie otrzymał 
Daniel Szejda, który od wielu lat 
sprawuje opiekę muzyczną nad 
chórem seniora Pojezierze. Zało-
żył też grupę muzyczną wykonu-
jącą utwory Gospel.  

W kategorii Mecenasa Kultu-
ry kryterium wyboru stanowi 
wspieranie oraz działalność 
w sferze animacji kultury. Białą 
Lilię otrzymał w tym roku Dariusz 
Matyjas. Jest on właścicielem 
kolekcji dzieł sztuki polskiej 
i światowej. Znajdują się w niej 
dzieła starych mistrzów, m.in. 
sztychy Rembrandta, Durera, 
Chodowieckiego oraz klasyków: 
Picasso, Dali, Lautrec. Sztukę 
współczesną reprezentują 

dzieła: Beksińskiego,  Olbińskie-
go, Torala, Keila. Dzięki życzli-
wości Dariusza Matyjasa ełccy 
miłośnicy sztuk plastycznych 
mieli możliwość nieodpłatnego 
obcowania z dziełami najwybit-
niejszych twórców m.in. Beksiń-
skiego, Salvadora Dali oraz Pabla 
Picassa.

Sportowcem Roku, za szcze-
gólne osiągnięcia m.in. podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów 
w pływaniu oraz zdobycie licz-
nych nagród, wyróżnień i sty-
pendiów została Magdalena 
Daniszewska. Żegluje od 7 roku 
życia. Swoją przygodę zaczę-
ła w Ełku udowadniając, że na 
Jeziorze Ełckim można realizować 
życiową sportową pasję. Dzięki 
swoim sukcesom już od 5 lat jest 
powoływana do Kadry Narodo-
wej Polskiego Związku Żeglar-
skiego. W 2014 r. zdobyła m.in. 
I miejsce w Pucharze Polski 
w żeglarstwie oraz II miejsce 
w Pucharze Europy w żeglar-
stwie (kat. do lat 16). Magdalena 
w tym roku otrzymała też Nagro-
dę Sportową Prezydenta Miasta 
Ełku. Wyróżnienie w tej kategorii  
przyznano Mateuszowi Zawadz-
kiemu, zawodnikowi federacji 

KSW i wielokrotnemu medaliście 
mistrzostw Polski w VietVoDao, 
MMA, judo i grapplingu. 

Mecenasem Sportu, za wspie-
ranie działań statutowych klubu 
Rona 03, m.in. poprzez zakup 
sprzętu sportowego, współ-
finansowanie wyjazdów na 
obozy sportowe dla dzieci oraz 
wyjazdów zagranicznych dla 
zawodników klubu została firma 
Agastyl. Dzięki wsparciu firmy 
klub znajduje się w czołówce 
drużyn w województwie i kraju. 
Wyróżnienie przyznano firmie-
Paged Sklejka, za wspomaganie 
rozwoju piłkarzy ełckiego „Pło-
mienia” (obecnie Mazurski Klub 
Sportowy Ełk). 

Statuetkę w kategorii Nagroda 
Specjalna otrzymała śp. Anna 
Boharewicz – Richter, która zmarła 
18 sierpnia 2015 r. w wieku 88 lat. 
Pani Anna od wielu lat zajmowała 
się gromadzeniem wspomnień 
o życiu ełczan. W swoich książ-
kach zwracała uwagę na wielo-
kulturowość naszego regionu, 
ukazując przy tym losy i życie 
ludzi zwyczajnych, a jednocze-
śnie wyjątkowych, którzy two-
rzyli historię naszego miasta. Była 
autorką niezwykłej trylogii ksią-

żek: „Korzenie” (1999), „Zatoka 
wichrów” (2006) i „Szczęśliwy 
brzeg” (2010), w których utrwa-
lała losy i historię powojennych 
ełczan. Anna Boharewicz – Rich-
ter była kronikarzem Ełku, skru-
pulatnie spisującym swoje bez-
cenne wspomnienia i subiektyw-
ne odczucia. Niezwykle ciekawie 
opisywała losy mieszkających tu 
ludzi oraz tworzącą się i zmienia-
jącą powojenną rzeczywistość.

Statuetkę Przedsiębiorcy Roku 
przyznano Cechowi Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczości, 
który jest najstarszym zrzesze-
niem przedsiębiorców w Ełku. 
Aktualnie Cech wspiera ponad 
100 podmiotów gospodarczych. 
Ściśle współpracuje z Powiato-
wym Urzędem Pracy wspoma-
gając osoby, które chcą się prze-
kwalifikować oraz ze szkołami 
zawodowymi, wspierając tym 
samym kształcenie młodzieży 
w różnych zawodach. W 2014 
dwóch członków Cechu otrzy-
mało Szablę Jana Kilińskiego 
(najwyższe odznaczenie rze-
mieślnicze). Wyróżnienie otrzy-
mała firma Vermiculite Poland 
działająca w Parku Naukowo – 
Technologicznym w Ełku.

Białe lilie dla zasłużonych
Już po raz 9. 

prezydent Ełku 
Tomasz Andrukiewicz 

przyznał nagrody 
za szczególny wkład 
w rozwój i promocję 

naszego miasta. 
Uroczysta Gala wrę-

czenia statuetek Białej 
Lilii odbyła się 

26 listopada w ECK.
26 listopada 2015 r. prezydent Ełku po raz kolejny przyznał Białe Lilie
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W listopadzie rozpoczęły 
się prace adaptacyjne 
w budynku przy ul. Ko-
ściuszki 28 B. Powstanie 
tam Środowiskowy Domu 
Samopomocy dla osób 
z chorobą Alzheimera i in-
nymi zaburzeniami psy-
chicznymi. Na realizację 
tej inwestycji nasze miasto 
pozyskało ok. 2 mln dota-
cji od Wojewody Warmiń-
sko – Mazurskiego.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy będzie dysponował 42 

miejscami dla osób chorujących 
na Alzheimera i zmagających 
się  z innymi zaburzeniami psy-
chicznymi. Dla osób z Alzheime-
rem w I i II stadium choroby prze-
znaczonych zostanie 19 miejsc. 
Tyle samo będzie dostępnych 
dla osób z innymi zaburzeniami 
psychicznymi, w tym dotknię-
tych autyzmem. ŚDS zaoferuje 
również możliwość całodobowej 
opieki dla czterech osób.

Zakres planowanych prac 
wewnątrz budynku obejmuje 
m.in. remont i ocieplenie dachu, 
wymianę stolarki okiennej, 
a także wykonanie posadzek, 
remont ścian i sanitariatów. 

Przebudowane zostaną również 
instalacje: wodno – kanaliza-
cyjna, centralnego ogrzewania 
i teletechniczna. W budynku 
będzie dostępna telewizja 
naziemna. Do wymogów prze-
ciwpożarowych dostosowane 
zostaną też drogi ewakuacyjne.

Wśród prac na zewnątrz 
budynku zaplanowano m.in. 
wykonanie utwardzenia terenu, 
chodników i parkingów oraz 
budowę wjazdu od ul. Szkolnej. 
Przebudowane zostanie też 
ogrodzenie. Pojawią się ławki 
i kosze na śmieci.

Łączna kwota wykonanych 
prac wyniesie 1,4 mln zł. Pozo-

stała część pozyskanej dotacji 
zostanie przeznaczona na wypo-
sażenie budynku oraz wykona-
nie szybu windy, a także zakup 
i montaż dźwigu windowego.

Do niedawna w budynkach szkolnych 
mieszczących się przy ul. Kilińskie-
go funkcjonowały: Gimnazjum nr 2, 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi oraz Przedszkole i Żłobek „Eko-
ludki”. Główną przesłanką do przeniesie-
nia Gimnazjum nr 2 na ul. Koszykową była 
wciąż zwiększająca się liczba dzieci uro-
dzonych w Ełku oraz rodzin osiedlających 
się w naszym mieście przybyłych z regio-
nu, a także zmiana rejonizacji szkół. Uchwa-
łą  Rady Miasta Ełku podjętą w kwietniu 
bieżącego roku, zmienione zostały granice 
obwodu dla SP nr 7, na mocy których część 
dzieci z os. Jeziorna od września rozpoczęła 
naukę w nowej szkole (zamiast w SP nr 5 jak 
było do tej pory).

W sierpniu 2015 r. miasto zostało właścicie-
lem terenu, wraz z budynkami przy ul. Koszy-
kowej. Stały się ona siedzibą Gimnazjum nr 
2, przeniesionego z budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Dzięki tej decyzji w budynku 
„siódemki”pojawiło się więcej przestrzeni dla 

podstawówki oraz funkcjonujących na par-
terze oddziałów przedszkolnych Miejskiego 
Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”. Również 
Szkoła Podstawowa nr 5 po przeniesieniu 
części uczących się tam dzieci zyskała więcej 
miejsca. W przyszłości będzie możliwe roz-
budowanie obu szkół podstawowych oraz 
zwiększenie ilości grup przedszkolnych dzia-
łających przy obu szkołach.

W okresie wakacyjnym w budynku głów-
nym aktualnej siedziby Gimnazjum nr 2 
przeprowadzona została część prac remon-
towych, dzięki którym uczniowie po letniej 
przerwie mogli rozpocząć naukę w nowej 
szkole. Natomiast w listopadzie zakończy-
ły się prace remontowe w budynku, gdzie 
wcześniej mieściły się pracownie i sale 
warsztatowe oraz w sali gimnastycznej. 
Dzięki inwestycji w szkole znajduje się teraz 
25 sal lekcyjnych (14 w budynku głównym 
i 11 w tzw. pawilonie), pokój nauczycieli, pra-
cownia muzyczna, biblioteka i szatnie.

Zakres prowadzonych robót obejmował 
m.in. remont sal lekcyjnych, korytarzy i sali 
gimnastycznej oraz wyposażenie pomiesz-
czeń. Prace polegały głównie na odnowie-
niu i malowaniu ścian, remoncie podłóg, 
wymianie sanitariatów (umywalki, baterie, 
miski ustępowe) oraz ustawieniu nowych 
ścianek działowych w budynku po daw-
nych pracowniach. Wykonana została też 
wentylacja w sali gimnastycznej. Pojawiła 
się nowa instalacja wodno – kanalizacyjna 
i centralnego ogrzewania. Przebudowano 
także wewnętrzne i zewnętrzne oświetle-
nie. Wymianie uległa też stolarka drzwiowa 
i okienna. W budynkach szkoły zainstalowa-
na została szerokopasmowa sieć interneto-
wa (LAN).

Inwestycja objęła też przebudowę sta-
lowego ogrodzenia i wykonanie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej wraz z zago-
spodarowaniem elementów małej architek-
tury, tj. ławek, koszy, stojaków na rowery. 
Koszt prac to ponad 800 tys. zł.

Miasto pomoże mieszkańcom ełku 
chorującym na alzheimera i autyzm

nowy budynek gimnazjum 
nr 2 na ul. koszykowej
W listopadzie zakoń-
czył się remont po-
mieszczeń, sal oraz 
korytarzy w budynkach 
Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Koszykowej. W ra-
mach inwestycji sale 
lekcyjne wyposażone 
zostały w nowe meble: 
głównie ławki i krzesła. 
Szkoła ma również do-
stęp do szerokopasmo-
wej sieci internetowej.

Trwają prace remontowo 
- adaptacyjne w budynku 
przyszłego ŚDS dla osób 
z chorobą Alzheimera

Zakończyły się prace remontowe w budynkach Gimnazjum nr 2

Jak co roku, w okresie 
zimowym miasto przygo-
towało się do udzielenia 
pomocy osobom bezdom-
nym, starszym, samotnym 
i niepełnosprawnym, które 
potrzebują  m.in. nocle-
gu, pożywienia i odzieży. 
W Ełku funkcjonują łącznie 
cztery domy i stołówki dla 
najuboższych.

W związku z rozpoczęciem 
okresu zimowego apelu-

jemy o szczególną wrażliwość 
i zwrócenie uwagi na los osób 
bezdomnych przebywających 
na terenie miasta. Pomocy mogą 
potrzebować też osoby starsze, 
mieszkające samotnie lub nie-
pełnosprawne.  Pomoc otrzy-
mają również rodziny znajdują-
ce się w trudnej sytuacji  życio-
wej, które nie są w stanie zabez-
pieczyć swoich podstawowych 
potrzeb w czasie zimy.

Należy zwrócić szczególną 
uwagę na osoby mieszkające: na 
klatkach schodowych, dworcu, 
w piwnicach, altanach i ogród-
kach działkowych, pustostanach 
oraz węzłach ciepłowniczych.

Informacje należy przekazywać 
odpowiednim służbom:

• Straż Miejska – 986 
lub (87) 73 26 201,

• Policja – 997 lub (87) 621 82 00, 
• Straż Pożarna – 998 
lub (87) 621 71 00,

• telefon alarmowy – 112,

• Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej – tel. (87) 732 67 18,

• Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ełku 
(87) 732 62 63, 65, 66 

W Ełku funkcjonują łącznie 
cztery domy i stołówki zabez-
pieczające potrzeby najuboż-
szych.

Pomoc i schronienie dla naj-
uboższych oferują:

• Dom dla Osób Bezdomnych 
i Najuboższych Monar – Markot  
ul. Dąbrowskiego 3C, 19-300 Ełk 
tel. 87 562 55 78

• Stołówka Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ełku ul. 
Wojska Polskiego 24, 19-300 Ełk 
tel. 503 467 401

• Dom im. Św. Ojca Pio "Cari-
tas" Diecezji Ełckiej ul. Kościuszki 
27,19-300 Ełk, tel. 0 504 070 405

• Dom Dziennego Pobytu im. 
Św. Ojca Pio "Caritas" Diecezji Ełc-
kiej ul. Kościuszki 17,19-300 Ełk, 
tel. 0 504 070 405.

Pomóżmy 
potrzebującym
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Polityka Oświatowa Samo-
rządu Terytorialnego (POST) 
to lokalna wspólna koncep-

cja miasta i powiatu ełckiego. Jej 
podstawowym celem jest przy-
gotowanie uczniów do pełnie-
nia określonych ról społecznych, 
z uwzględnieniem oczekiwań 
rodziców, uczniów oraz społecz-
ności lokalnej. Prace nad projek-
tem rozpoczęły się w czerwcu 
2015 r. Po podsumowaniu wnio-
sków z realizacji POST we wcze-
śniejszych latach, opracowana 
została idea lokalnego planowa-
nia w oświacie. W realizację pro-
jektu włączyła się również ełcka 
młodzież.

Od października do grudnia 
w ramach prowadzonych prac 
nad dokumentem POST (etap 
II) organizowane były spotkania 
środowiskowe. Udział w nich 
wzięli m.in. przedstawiciele 
mediów, młodzieży, radni miasta 
Ełku i powiatu ełckiego, dyrek-
torzy placówek oświatowych, 
organizacje pozarządowe oraz 
instytucje i służby społeczne. 
Podczas spotkań odbywały się 
warsztaty tematyczne. Uczestni-
cy, podzieleni na grupy robocze 
mieli możliwość wypowiedzenia 
się i przekazania własnych spo-
strzeżeń i uwag. Zebrane wnio-
ski wynikających ze spotkań, 
w późniejszym etapie pozwolą 
zidentyfikować najważniejsze 
oczekiwania społeczne w obsza-
rze oświaty i zaplanować wyni-
kające z nich cele strategiczne na 
najbliższe lata.

Drugi etap prac dotyczących 
opracowania POST zakończy 
się w styczniu 2016 konferencją 
podsumowującą. W Lokalnym 
Forum Oświatowym wezmą 
udział wszystkie grupy uczestni-
czące w przygotowaniach kon-
cepcji dokumentu. Wynikiem 
podjętych działań będzie przy-
gotowanie projektów uchwał 
(miasto, powiat) zawierających 

cele strategiczne. Trzeci etap 
POST zakłada opracowanie oraz 
przyjęcie w połowie przyszłe-
go roku działań i konkretnych 
rozwiązań na lata 2016 – 2023. 
Partnerem projektu POST jest 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie.

Jednym z głównych celów ełc-
kiej oświaty jest m.in. doskonale-
nie kształcenia oraz wychowania, 
a także sprawowanie opieki nad 
dziećmi i młodzieżą. Kształtuje 
się również odpowiednie posta-
wy obywatelskie, społeczne, 
patriotyczne i przedsiębiorczo-
ści wśród młodzieży. Uczniowie 

na każdym poziomie edukacyj-
nym zdobywają odpowiednie 
przygotowanie do skutecznego 
porozumiewania się językiem 
obcym oraz swobodnego korzy-
stania z technologii komputero-
wej oraz informatycznej. Wśród 
najważniejszych założeń polityki 
oświatowej jest też zwiększenie 
oferty zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych oraz podniesie-
nie poczucia bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży. Podejmowane 
działania przyczyniają się równo-
cześnie do tworzenia przyjaznej 
przestrzeni edukacyjnej uczniom 
ełckich szkół.

PosT gwarantem 
przyszłości edukacji
Miasto i powiat ełcki podjęły wspólną inicjatywę dotyczącą opra-
cowania „Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego” na lata 
2016 - 2023. Jednym z działań była organizacja spotkań środo-
wiskowych. Udział w nich wzięły różne grupy społeczne. Zebrane 
wnioski pozwolą na określenie najważniejszych celów i kierunków 
rozwoju polityki oświatowej na najbliższe lata. Zakończenie prac 
planowane jest do września przyszłego roku.

Znamy laureatów konkursu ogłoszonego w ramach 
kampanii promocyjnej miasta Ełku. Wiersze na temat 
obowiązków właścicieli czworonogów oraz potrze-
bie sprzątania po wspólnych spacerach napisali 
uczniowie ełckich szkół podstawowych. Uroczystość 
wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 10 grudnia 
2015 r. w Urzędzie Miasta Ełku.

Od wielu lat samorząd miasta Ełku podejmuje działania zwra-
cające uwagę na problem nieczystości pozostawianych przez 

zwierzęta wyprowadzane na spacery. W tym roku rozpoczęta 
została kolejna kampania, tym razem pod hasłem „Psia KUPA do 
kosza!”. Jest ona skierowana do wszystkich właścicieli czworono-
gów. Celem akcji jest propagowanie dobrych nawyków wśród 
opiekunów zwierząt. Jednym z działań podejmowanych w ramach 
prowadzonej kampanii „Psia KUPA do kosza!” był konkurs dla 
uczniów klas 4, 5 i 6 ełckich szkół podstawowych polegający 
na napisaniu wiersza o obowiązku sprzątania po pupilach oraz 
potrzeby utrzymywania porządku i estetyki w przestrzeni miej-
skiej. Celem konkursu była promocja odpowiedzialnego zacho-
wania wśród dzieci i młodzieży. 

W konkursie udział wzięli uczniowie czterech szkół podstawo-
wych: nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7. Łącznie na konkurs wpłynęło 20 prac, 
spośród których komisja wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych. 
Prace zostały ocenione według kryteriów określonych w regula-
minie konkursu, tj. poprawności językowej tekstów, oryginalno-
ści utworów oraz kreatywności autorów. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Ełku. Pre-
zydent miasta przyznał sześć nagród głównych oraz dodatkowo 
sześć wyróżnień, po dwa w każdej grupie wiekowej. Laureatami 
konkursu zostali: 

I miejsce: Aniela Rogińska za wiersz „Mieć psa” (SP nr 2, klasa: 
6c) oraz Maria Kowalewicz za wiersz „Codzienny obowiązek” (SP 
nr 2, klasa 6 d).  

II miejsce: Patrycja Szukieć za wiersz „Wstyd” (SP nr 3, klasa 4 d), 
Oliwia Palczewska za wiersz „Fafikowa kupa” (SP nr 4, klasa 6 d) 
oraz Kacper Przyborowski za wiersz „Sprzątnij wszystko, co zwierz 
zgubi” (SP nr 7, klasa 5 b).

III miejsce: Julia Przygodzińska za wiersz „Apel do właścicieli 
czworonogów” (SP nr 7, klasa 5 a)

Wyróżnienia: Laura Rogińska (SP nr 2, klasa 4c), Alicja Ułanowicz 
(SP nr 3, klasa 4 b), Patrycja Lipa (SP nr 4, klasa 5 a), Oliwia Przekop 
(SP nr 7, klasa 5 d), Monika Zambrowska (SP nr 2, klasa 6 c), Błażej 
Marciniak (SP nr 4, klasa 6 c).

Psia KUPa 
do kosza!

Tradycyjnie Nowy Rok w Ełku będzie można przywi-
tać podczas wspólnej zabawy sylwestrowej na Placu 
Jana Pawła II. W programie m.in. koncert zespołu 
Flesh Creep oraz występ DJ Radeckiego. Wraz z wy-
biciem północy niebo nad miastem rozświetli się 
pokazem sztucznych ogni. Wstęp wolny.

Jak co roku miejski sylwester odbędzie się na Placu Jana Pawła II. 
Początek wydarzenia to godz. 23.00. Na scenie zagrają: modern 

bluesowy zespół Flash Creep oraz DJ Radecki. Tuż przed półno-
cą życzenia wszystkim mieszkańcom i przybyłym gościom złoży 
Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku. Następnie rozpocznie się 
pokaz sztucznych ogni. Zakończenie wspólnego świętowania pla-
nowane jest ok. godziny 1.00. 

Wspólny sylwester
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Do grona Ambasadorów 
Miłości 14 grudnia 2015 r. 
dołączyło kolejnych trzy-
naście ełckich małżeństw, 
które mogą pochwalić się 
co najmniej 50-letnim 
stażem. W tym roku me-
dale za długoletnie pożycie 
przyznano aż 37 parom 
małżeńskim. 

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznaje Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej. Odzna-

czenie otrzymują pary z co najmniej 50 – 
letnim stażem małżeńskim. 

14 grudnia 2015 r. w imieniu Prezydenta 
RP medale wręczył małżonkom prezydent 
Ełku Tomasz Andrukiewicz w towarzy-
stwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Piotra Gajewskiego. Na wniosek rodzin, 
medale zostały przyznane dwóm parom 
z 60-letnim stażem małżeńskim: Irenie 
i Meczysławowi Leniec oraz Lubie i Lucja-
nowi Skrzypiec. Z kolei z okazji 50 wspólnie 
spędzonych lat medale otrzymali: Wiesła-
wa i Józef Borawscy, Eugenia i Stanisław 
Borawscy, Alina i Janusz Cieciuch, Barbara 
i Józef Czerniawscy, Helena i Jan Duda, 

Teresa i Antoni Dzierżanowscy, Marianna 
i Józef Kurzynowscy, Irena i Jan Lembie-
jewscy, Regina i Edward Machanowscy, 
Marianna i Alfred Mierzejewscy, Danuta 
i Stanisław Przybyszewscy. W tym roku  
medale otrzymało już 32 pary, natomiast 
5 par jeszcze oczekuje na wręczenie.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz skła-
dając Jubilatom gratulacje nazwał zgro-
madzone pary Ambasadorami Miłości. 
Podkreślał też wyjątkowość każdej takiej 
uroczystości. Spotkania te dowodzą, że 
pomimo wielu wzlotów i upadków moż-
liwe jest zachowanie tego wyjątkowego 
uczucia przez całe życie. Prezydent wrę-
czał medale parom życząc zdrowia i rado-
ści w dalszej wspólnej wędrówce przez 

życie, a także miłości i życzliwości ze strony 
rodzin i przyjaciół. Życzył również, żeby 
małżonkowie pamiętając dzień, w którym 
stanęli na ślubnym kobiercu, nadal pozo-
stawali dla siebie oparciem.

A co z receptą na udany związek?
Jubilaci przyznają, że recepta na dłu-

goletnie wspólne życie kosztuje ponad 
50 wspólnie przeżytych lat. Podstawą jest 
wzajemny szacunek, zrozumienie, miłość, 
a także - co za każdym razem wszyscy 
zgodnie potwierdzają: cierpliwość: „gdyby 
jej zabrakło, to ciężko byłoby wytrwać tak 
długo razem" – przyznają z uśmiechem 
małżonkowie. Wiele osób zastanawia się, 
czy naprawdę istnieje jakiś złoty środek na 
zachowanie tej miłości i spędzenie ze sobą 

całego życia. Podczas tegorocznych uro-
czystości jedna z par małżeńskich, zdra-
dziła, że niestety nie ma: "tak naprawdę 
nie istnieje recepta na długie o zgodne 
pożycie małżeńskie. W związku dwojga 
ludzi chodzi przede wszystkim o to, żeby 
umieć wspólnie pokonywać pojawiające 
się trudności, nie poddawać się i walczyć 
do końca" – zdradzili małżonkowie z ponad 
50-letnim stażem małżeńskim. Ważny jest 
także aktywny tryb życia, wspólne spędza-
nie czasu i długie spacery. Co ważne, od 
czasu do czasu potrzebne są też kłótnie, 
gdyż one skłaniają do przemyśleń, a także 
przełamują monotonię i rutynę, a tym 
samym umacniają związek i pieczętują 
miłość. 

W trakcie listopadowego spo-
tkania z litewskimi partne-

rami omówione zostały konkret-
ne propozycje dotyczące pod-
jęcia wspólnych przedsięwzięć 
w zakresie realizacji założeń 
polityki społecznej. Oba miasta 
chciałyby poczynić m.in. kroki 
na rzecz pomocy osobom star-
szym i seniorom oraz ich akty-
wizacji. Wśród pomysłów w tym 
zakresie znalazły się: utworzenie 
centrum aktywności międzypo-
koleniowej, ułatwienie starszym 
osobom dostępu do usług czy 
też zapewnienie wsparcia spe-

cjalistów. Planowana jest również 
polsko – litewska organizacja Dni 
Seniora, dzięki którym możliwa 
będzie wymiana międzypokole-
niowa.

Pamiętano też o wsparciu i pro-
mocji  rodzin wielodzietnych. 
Przedstawiciele obu miast widzą 
potrzebę realizacji innowacyj-
nego projektu skierowanego do 
rodzin 3+. W ramach wzajemnych 
działań planuje się m.in. promocję 
dużych kart rodziny. Oznaczałoby 
to, że ełckie rodziny legitymujące 
się taką kartą mogłyby korzystać 

ze zniżek w Alytusie i odwrotnie. 
Jednym z przedsięwzięć byłaby 
też organizacja wspólnych wyda-
rzeń rodzinnych, np. obozów let-
nich i sportowych oraz podjęcie 
inicjatyw w zakresie edukacji 
zdrowotnej.

Obustronna polityka społeczna 
dotyczyłaby też skoordynowa-
nych działań na rzecz integracji 
społecznej osób młodych wyklu-
czonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym.

Polityka społeczna nie jest 
jedynym obszarem, w którym 

oba miasta widziałyby możliwość 
nawiązania współpracy. 10 grud-
nia bieżącego roku przedstawi-
ciele Ełku, na zaproszenie burmi-
strza Alytusa udali się z wizytą 
partnerską. Tym razem poruszono 
temat dotyczący systemu oświa-

ty. Nasza delegacja odwiedziła 
m.in. żłobek i przedszkole, dwa 
gimnazja, szkołę artystyczną oraz 
szkołę dla dorosłych i młodzieży. 
Rozmawiano na temat ewentu-
alnej współpracy również w tym 
zakresie.

ełk i alytus myślą o mieszkańcach

Razem przez życie od 50 lat

Ełk i litewski Alytus chciałyby razem podjąć działania w zakresie polityki społecz-
nej. W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania przedstawicieli obu miast. Roz-
mawiano o możliwości realizacji wspólnych projektów społecznych skierowanych 
m.in. do rodzin wielodzietnych, ludzi starszych, seniorów oraz osób młodych 
wykluczonych społecznie. Poruszono także tematy dotyczące systemu edukacji.



10

Najważniejsze zmiany 
w Ełckim Centrum Kultury

W Ełckim Centrum Kultury od wielu lat 
realizowane są inwestycje, które radykalnie 
zmieniły oblicze całego budynku. W 1995 r. 
w ECK powstała Galeria Ślad (wyremonto-
wana w 2013). W latach 2004 – 2005 zmo-
dernizowano i rozbudowano budynek ECK 
- dobudowano m.in. salę wielofunkcyjną 
(„Zebra”). W 2007 r. do użytku została oddana 
zmodernizowana zabytkowa kamienica przy 
ul. Armii Krajowej 21, która stała się odtąd 
siedzibą Szkoły Artystycznej. W tym też 
roku w ECK powstało nowe kino („Polonia” 
zakończyła działalność w 2007 r.). Natomiast 
rok 2009 to okres termomodernizacji oraz 
remontu elewacji budynku ECK. 

W Latach 2010 – 2011 prowadzona była 
dalsza modernizacja, a także wykonana czę-
ściowa przebudowa bryły budynku. Okres 
2010 – 2013 to m.in. realizacja projektu „Scena 
na granicy”, który polegał na budowie amfi-
teatru w parku za ECK. Była to największa kul-
turalna inwestycja naszego miasta. W 2012 r. 
kino ECK zostało wyposażone dodatkowo 
w projektor 3D. Ostatnia duża inwestycja 
przeprowadzona została w latach 2013 – 2015 
i jak wszystkie zrealizowane po 2010 dofi-
nansowana w znacznej mierze z funduszy 

Unii Europejskiej. Przebudowie uległ cały hol 
i szatnia, klatki schodowe, korytarze i toalety. 
W ramach inwestycji w budynku zainstalo-
wana została klimatyzacja, wentylacja oraz 
winda, a także nowe oświetlenie. 

Powstanie Muzeum Historycznego 
w Ełku

Starania o utworzenie miejskiego muzeum 
w Ełku rozpoczęły się w 2010 roku przyjęciem 
w tej sprawie uchwały intencyjnej. W 2011 r. 
z kolei powołane zostało Stowarzyszenie 
„Muzeum dla Ełku”, skupiające ludzi wspie-
rających powstanie instytucji. I tak w 2012 r. 
ełccy radni, na wniosek prezydenta miasta 
Ełku,  przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia 
Muzeum Historycznego w Ełku mieszczącego 
się w kamienicy przy ul. Małeckich. Jednym 
z ważniejszych wydarzeń w życiu muzeum 
było przejęcie w 2014 r. pieczy nad Ełcką 
Koleją Wąskotorową, co stało się okazją do 
stworzenia koncepcji powstania Kolejowego 
Centrum Nauki.

Miejska Biblioteka Publiczna
Zakres działalności ełckiej MBP wykracza 

znacznie ponad promocję czytelnictwa 
i wypożyczanie książek. Do 2003 r. Miejska 
Biblioteka Publiczna zajmowała pomiesz-
czenia w Ełckim Centrum Kultury. Z końcem 
2003 r. przeniosła się do nowo wybudowane-

go budynku przy ul. Armii Krajowej (obecna 
siedziba). W 2007 r. w bibliotece powstała 
czytelnia wirtualna wyposażona w 10 sta-
nowisk komputerowych i bezprzewodowy 
Internet. Powstały także dwie pracownie 
komputerowe: jedna dla dzieci, druga dla 
dorosłych, dzięki którym możliwe jest m.in. 
bezpłatne korzystanie z Internetu. W 2013 r. 
odbyła się uroczystość nadania bibliotece 
imienia Zofii Nasierowskiej. Przez cały rok 
w bibliotece organizowane są również cie-
kawe spotkania, zajęcia i warsztaty nie tylko 
dla najmłodszych, ale również dla starszych 
mieszkańców Ełku.

Inne ciekawe wydarzenia
1994 r. – Stowarzyszenie Mniejszości Nie-

mieckiej „Mazury” w Ełku staje się właści-
cielem zabytkowej Wieży Ciśnień, w którym 
powstanie m.in. Muzeum Kropli Wody.

1995 r. – organizacja pierwszego w Ełku 
kabaretonu MULATKA.

2003 r. – początek Festiwalu Teatrów Ple-
nerowych „Wind and Fire”, dzisiaj znany jako 
Festiwal Sztuk Pirotechnicznych Ełk „Ogień 
& Woda”.

2007 r. – zakończenie działalności kina 
„Polonia” mieszczącego się przy ul. Słowac-
kiego.

ostatnie 25 lat przemian 
w ełckiej kulturze

Miejski samorząd 
od wielu lat dąży do 
stworzenia wizerun-
ku Ełku jako mia-
sta nowoczesnego 
i rozwijającego się, 
w którym kultura 
i sztuka zajmu-
ją ważne miejsce. 
Zaowocowało to 
realizacją inwesty-
cji remontowych 
i modernizacyjnych 
w Ełckim Centrum 
Kultury, budową 
amfiteatru czy też 
utworzeniem Mu-
zeum Historycznego.

Miejska Biblioteka Publiczna. Fot. 
www.biblioteka.elk.pl Budynek Szkoły Artystycznej Otwarcie Szkoły Artystycznej 2007 rok

ECK po remoncieECK przed remontem



WIEŚCI Z RATUSZA   5/35/2015 11

Wieloletnie działania samo-
rządu miasta Ełku w dziedzinie 
edukacji zostały zauważone 
i docenione. Już w 2007 roku 
po raz pierwszy  prezydentowi 
miasta Ełku oraz ełckiemu samo-
rządowi przyznane zostały pre-
stiżowe certyfikaty i wyróżnienia 
„Samorządowy Lider Zarządza-
nia”, a także „Samorządowy Lider 
Edukacji”.

Z historii szkolnictwa w Ełku, 
lata 1990 – 1999

Pierwszą zrealizowaną w tym 
okresie inwestycją była budowa 
Szkoły Podstawowej nr 9 na os. 
Konieczki, w której w kwietniu 
1992 roku rozpoczęły się zajęcia 
szkolne dla uczniów klas I-III. 
Listopad natomiast przyniósł 
kolejne zmiany organizacyjne 
w obszarze edukacji. Wówczas 
samorząd miasta przejął od pań-
stwa przedszkola, przekształcając 
je w miejskie jednostki organi-
zacyjne. Kolejnym znaczącym 
w sferze edukacji faktem było 
przejęcie w lutym 1994 r. od 
Kuratora Oświaty w Suwałkach 
zadania prowadzenia  szkół pod-
stawowych. W 1998 samorząd 
miasta Ełku powołał Samorządo-
we Liceum Ogólnokształcące.

Końcówka lat 90. przyniosła 
kolejną reformę systemu edukacji 
zgodnie, z którą od 1999 r. szkoły 
podstawowe posiadające struktu-
rę organizacyjną klas I-VIII zostały 
przekształcone w szkoły podsta-
wowe klas I-VI. W związku z wpro-
wadzonymi zmianami w tym roku 
powstały w Ełku trzy gimnazja: 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 
2 a także Gimnazjum nr 3. Warto 
również przypomnieć, że od 1995 
r., przez kilka lat funkcjonowała 
w Ełku Społeczna Szkoła Podsta-
wowa Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego.

Bliżej współczesności, czyli 
lata 2000 - 2010

Jednym z pierwszych przed-
sięwzięć w obszarze szkolnictwa 
i edukacji w tym okresie było 
utworzenie w 2000 roku Gim-
nazjum nr 4. Od września 2000 
r. rozpoczęło również działal-
ność samodzielne Przedszkole 
Samorządowe nr 8. Do tej pory 

-od 1996 roku do 2000 r. na os. 
Konieczki funkcjonowały oddzia-
ły przedszkolne, jako oddziały 
zamiejscowe Przedszkola Samo-
rządowego nr 6.

W 2000 roku zakończono 
budowę, przeznaczonego na cele 
edukacyjne obiektu przy ul. Par-
kowej. Do 2005 r. w budynku funk-
cjonował  Ełcki Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli, a następnie 
działalność rozpoczęło Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Tam też 
mieściła się siedziba Filii w Ełku, 
Wojewódzkiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Olsztynie.

W marcu 2004 r. do nowego 
budynku szkolnego przy ul. Kol-
bego 11 (os. Jeziorna) wprowa-
dziła się Szkoła Podstawowa nr 5 
– funkcjonująca dotychczas przy 
ul. Grajewskiej. Natomiast w roku 
szkolnym 2004/2005 w szkołach 
podstawowych rozpoczęły 
funkcjonowanie oddziały przed-
szkolne, tzw. „zerówki”, które 
równolegle z przedszkolakami 
obejmowały dzieci sześcioletnie 
rocznym przygotowaniem przed-
szkolnym. 

W 2008 r. w Ełku pojawiło się 
pierwsze Przedszkole Niepublicz-
ne „Promyk”. Do 2010 r. powstały 
kolejne: Przedszkole Niepublicz-
ne „Jedyneczka” oraz Przedszkole 
Niepubliczne „Słoneczko”.

Od 2008 roku w ełckich szko-
łach realizowane są także projekty 
edukacyjne „Nasze Pasje”, a które 
prezydent miasta Ełku przyznaje, 
corocznie do dziś granty finanso-
we. W tym roku odbyła się już XV 
edycja tego konkursu.

Zmiany w ełckiej oświacie od 
roku 2011 do dziś

Od września 2011 r. działalność 
rozpoczęło niepubliczne Gimna-
zjum dla Dorosłych mieszczące się 
przy ul. Dąbrowskiego. Powstało 
również Niepubliczne Przed-
szkole Językowe (ul. Targowa). 
Ważnym wydarzeniem w 2012 
r. było utworzenie Szkoły Pod-
stawowej Sportowej w Zespole 
Szkół Samorządowych, w którym 
w 2015 r. rozpoczęło także dzia-
łalność Gimnazjum Sportowe. 
Od 2012 r. w Ełku realizowany 

jest międzynarodowy program 
„Comenius Regio” mający na 
celu wzmacnianie europejskiego 
wymiaru edukacji.

W 2014 r. działalność rozpoczę-
ły kolejne prywatne przedszko-
la: Przedszkole Niepubliczne 
„Ciekawi Świata’ i Niepubliczne 
Przedszkole Językowe „Britiszek”. 
Obok przedszkoli niepublicznych 
w latach 2013 - 2014 powstały 
w Ełku także punkty przedszkol-
ne: Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Ciuchcia”, a następnie: 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny  
„Pszczółka Maja” i  Niepubliczny 
Punkt Przedszkolny  Bł. Hiacynty 
z Fatimy Caritas Diecezji Ełckiej. 
W styczniu 2015 roku wpis do 
rejestru żłobków niepublicznych 
uzyskał Żłobek Niepubliczny 
„Puchatek”. W zakresie opieki 
nad dziećmi do lat 3 - w sto-
sunku do 2008 r. - przybyły dwa 
oddziały żłobkowe w Miejskim 
Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”, 
w którym aktualnie funkcjonują 
już 4 oddziały żłobkowe.

Inwestycje sportowe w ełckich 
szkołach

Jedną z większych inwestycji 
sportowych była budowa boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 
9 w ramach programu „Blisko 
Boisko”. W Ełku od 2012 roku wdra-
żany był program „Moje Boisko 
Orlik”, dzięki któremu pięć ełc-
kich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych zyskało boiska typu 
orlik oraz boiska wielofunkcyjne. 
Dodatkowo z myślą o najmłod-
szych uczniach samorząd miasta 
przystąpił do realizacji progra-
mu „Radosna Szkoła”, w ramach 
którego w ciągu kolejnych lat, 
na terenie ełckich szkół podsta-
wowych powstały bezpieczne 
place zabaw. Owocny w inwe-
stycje okazał się również rok 
2013, w którym m.in. do użytku 
została oddana nowa hala spor-
towo – widowiskowa przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Przy Zespole 
Szkół Samorządowych powstała 
3-torowa bieżnia oraz tor rolkowy, 
natomiast  przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 - hala sportowa, która 
w 2014 r. wyposażona została 
dodatkowo w ściankę wspinacz-

kową. Zrealizowana została także 
inwestycja z projektu unijnego 
polegająca na budowie boiska 
wielofunkcyjnego z poliuretanu 
wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym przy Szkole Pod-
stawowej nr 9 i Gimnazjum nr 
3. W 2014 r. również Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i Gimnazjum nr 4 
(w którym utworzony został Siat-
karski Ośrodek Szkolny) zyskały 
boisko ze sztucznej trawy do gry 
w piłkę nożną, natomiast w 2015 
r. - bieżnię i piaszczyste boisko do 
piłki siatkowej plażowej.

Remonty i inwestycje unijne
Przeprowadzona została ter-

momodernizacja Zespołu Szkół 
Samorządowych. Inwestycja 
polegała m.in. na ociepleniu ścian 
zewnętrznych i stropodachów 
w budynku szkoły. Wymienione 
zostało również źródło ener-
gii zastąpione dwoma kotłami 
na biomasę. Natomiast dzięki 
oszczędnościom finansowym 
pochodzącym z realizacji pro-
jektu budowy boiska  w Szkole 
Podstawowej nr 9 i Gimnazjum 
nr 3 możliwa była wymiana 230 
okien.

Szkolnictwo wyższe w Ełku
W 1992 roku w Ełku zostało 

powołane Wyższe Seminarium 
Duchowne Diecezji Ełckiej. 
Siedem lat później (w 1999 r.) 
utworzony został Wydział Zamiej-
scowy w Ełku Wyższej Szkoły 
Finansów i Zarządzania w Bia-
łymstoku z kierunkiem studiów 
licencjackich: „Zarządzanie i Mar-
keting”. Obecny gmach uczelni 
został wybudowany trzy lata 
później. W 2001 roku rozpoczął 
funkcjonowanie Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny: Wydział 
Prawa i Administracji oraz Mate-
matyki i Informatyki Uniwersy-
tetu Warmińsko – Mazurskiego 
w Olsztynie (Centrum Studiów 
Bałtyckich). W 2012 roku prze-
kształcony w Wydział Studiów 
Technicznych i Pedagogicznych. 
Natomiast w 2006 roku otwar-
ty został Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy, studia 
I stopnia o kierunku Turystyka 
i Rekreacja.

intensywny rozwój 
ełckiego szkolnictwa 

Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Samorządowych

„Orlik” przy SP 7

Plac zabaw zbudowany 
w ramach Programu 
„Radosna szkoła”

Otwarcie bieżni przy ZSS 
w Ełku 2012 rok

Minione 25 lat to okres intensywnych przemian w dziedzinie edukacji. W tym czasie w Ełku powstawały nowe szkoły, przedszkola, 
żłobki oraz wyższe uczelnie. To również szereg inwestycji w infrastrukturę sportową, doskonalenie nauczycieli, czy realizację programów 
i projektów edukacyjnych. Liczne działania w tym obszarze uzyskały certyfikaty.
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Odrobina historii MOSiR

Lata 1990 - 1999
Sport, turystyka i rekreacja 

to domena Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. W ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat wiele się 
zmieniło. Wraz z początkiem 
samorządu, miasto planując 
wykorzystanie naturalnych zaso-
bów przyrody, w tym jeziora usy-
tuowanego w centrum, nastawiło 
się na intensywny rozwój tury-
styki. I tak w 1995 roku w Ełku 
powstała Plaża Miejska. Cztery 
lata później, tj. w 1999 roku świę-
towaliśmy otwarcie Pływalni 
Miejskiej z jedną z najdłuższych 
zjeżdżalni w regionie. Obecnie 
w ofercie zmodernizowanego 
w późniejszych latach Parku 
Wodnego znajduje się kompleks 
basenów, w tym basen dla dzieci 
oraz sauny suche i parowe, grota 
lodowa, łóżka z hydromasażami 
i jacuzzi. 

Lata 2000 - 2010
Rozwijając nadal funkcję tury-

styczną w 2001 r. w struktury 
MOSiR została wpisana zabyt-

kowa Ełcka Kolej Wąskotorowa, 
która nadal świadczy usługę 
przewozu pasażerów. Rok 2005 
to okres przeniesienia biura 
MOSiR ze stadionu do budynku 
pływalni. W 2006 r. wybudowane 
zostało boisko wielofunkcyjne na 
Stadionie Miejskim, natomiast rok 
później oddano do użytku Halę 
Sportowo – Widowiskową przy 
ul. Kolbego.

W latach 2009 – 2011 zreali-
zowano inwestycję polegającą 
na kompleksowej modernizacji 
obiektów sportowo-rekreacyj-
nych przy MOSiR, w ramach której 
powstały m.in.stadion miejski 
(oddany do użytku w 2010 r.) oraz 
boisko do gier zespołowych dla 
dzieci i młodzieży, korty teniso-
we, plac do gier w mini-golfa oraz 
plac zabaw (część rekreacyjna 
oddana została w 2012 r.).

Rok 2009 rozpoczął również 
inwestycje modernizacyjne Ełc-
kiej Kolei Wąskotorowej. W celu 
wzmocnienia jej funkcji turystycz-
nej poprawiono stan techniczny 
obiektów EKW oraz zagospoda-
rowano perony – szczególnie 
w Sypitkach, gdzie możliwa stała 

się organizacja wydarzeń kul-
turalnych. W latach 2010 - 2011 
zrealizowano kolejny projekt, 
w ramach którego m.in. wyeks-
ponowano zasoby o charakterze 
zabytkowym i edukacyjnym, 
stworzono ścieżkę dydaktyczną 
na terenie stacji oraz poszerzono 
ekspozycję muzealną.

Lata 2011 – 2015
W 2012 r. na stadionie miejskim 

uruchomione zostało sztuczne 
lodowisko czynne do dziś w sezo-
nie zimowym. W tym też roku ofi-
cjalnie otwarto skatepark, przy 
którym w późniejszych latach 
powstał parkour. Kolejne lata to 
okres realizacji dalszych inwesty-
cji w rozwój sportu i rekreacji. Nad 
brzegiem jeziora wybudowany 
został park linowy, z którego od 
roku aktywnie korzystają ełcza-
nie i turyści. Z kolei w grudniu 
2015 r., na górnej płycie stadio-
nu powstało pełnowymiarowe 
boisko ze sztucznej trawy do gry 
w piłkę nożną.

O tym, jak powstawała nasza 
promenada

W 2001 roku zakończył się 

I etap budowy ełckiej pro-
menady. Wówczas do użytku 
został oddany ciąg pieszy bie-
gnący od ulicy Grunwaldzkiej 
do mostu przy ulicy Zamkowej.
Lata 2006 – 2008 to realizacja II 
etapu budowy, czyli odcinka od 
plaży miejskiej do schodów przy 
kościele na os. Jeziorna. W 2009 r. 
kontynuowano prace i zagospo-
darowano kolejne ciągi pieszo 
– rowerowe. Lata 2010 – 2011 
to realizacja ostatniego III etapu 
inwestycji oraz dalsza rozbudo-
wa ścieżek pieszo-rowerowych. 
Wówczas, w ramach prac powstał 
także plac zabaw przy ul. Puła-
skiego. Kolejny plac dla dzieci 
usytuowany przy ul. Nadjeziornej 
(promenada) został oddany do 
użytku w 2014 r. 

Skwery i parki
Oprócz parku linowego w Ełku 

istnieje jeszcze pięć skwerów 
i parków oddawanych do użytku 
lub modernizowanych na prze-
strzeni ostatnich lat.  

W 2009 r. zagospodarowano 
skwer przy ul. Jana Pawła II na os. 
Jeziorna, nadając mu nazwę ks. 

Karola Foksa. W 2011 r. przepro-
wadzona została gruntowna 
modernizacja Parku Solidarno-
ści, który swoją nową nazwę 
zyskał rok wcześniej (do 2010 
znany jako Park Królowej Luizy). 
W latach 2011 – 2012 zrealizowa-
no inwestycję rewitalizacji Placu 
Jana Pawła II, w ramach której 
wybudowano również parkingi, 
zmodernizowano fontannę oraz 
zagospodarowano zieleń.

W 2014 r. przebudowano skwer 
z rusałką u zbiegu ulic Wojska Pol-
skiego, Zamkowej i Pułaskiego, 
gdzie powstały m.in. taras wido-
kowy przy którym zlokalizowa-
ne jest oczko wodne z fontanną 
kaskadową, fontanną chodniko-
wą, rzeźbą parkową i zegarem 
słonecznym. Zakończyła się rów-
nież budowa przy rzece Parku 
Kopernika, w ramach którego 
powstał park edukacyjno – roz-
rywkowy oraz park rekreacyjno 
– sportowy. 

sport, turystyka i rekreacja

Zmiany, jakie zaszły w Ełku w zakresie sportu, 
rekreacji i turystyki da się zauważyć gołym 
okiem. Zyskaliśmy m.in. promenadę, Park 
Wodny, Park Kopernika, skwer w centrum 

miasta i park linowy przy jeziorze. 
Powstała też nowa infrastruktura sportowo - 

rekreacyjna przy MOSiR. 

Otwarcie promenady 2009 r.

W tym miejscu teraz 
znajduje się park sportowy

Otwarcie ścieżki rowerowej 2009 r.

Otwarcie Parku Solidarności 2009 r. Park Linowy
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