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Rok 2014 
pełen inwestycji
Odnowione budynki, nowe ulice, 
skwery, place zabaw, boiska 
do piłki nożnej...               str. 6-7

EKW-koncepcja 
na miarę 
nowoczesnego Ełku
Kolejowe Centrum Nauki 
może powstać w Ełku już 
w przeciągu trzech lat   str. 18-19

Nowe stawki opłat 
za wodę i ścieki
Nadchodzący rok przyniesie 
mieszkańcom Ełku nieznaczny 
wzrost opłat za dostarczaną 
wodę oraz odprowadzane 
ścieki                                   str. 21

Bezpłatne porady dla 
ełckich przedsiębiorców
Ełccy przedsiębiorcy w każdą 
środę mogą bezpłatnie skorzystać 
z porad wykwalifikowanego 
radcy prawnego                     str. 2

Ełckie budynki 
z nową elewacją
Prawie 3 mln zł – to łączny 
koszt wszystkich remontów 
elewacji, które odmieniły 
w tym roku oblicze 
19 ełckich budynków            str. 6

Nowoczesny styl
zabytkowego dworca

Perspektywa remontu dworca PKP w Ełku stała się faktem. Już w przyszłym se-
zonie wakacyjnym ełczanie oraz turyści będą korzystali z odnowionego dworca 
kolejowego. Inwestycja będzie kosztowała nieco ponad 7,6 mln zł. Nowy obiekt 
funkcjonalnie dostosowany zostanie również do potrzeb osób niepełnospraw-
nych i niewidomych. str. 3
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W przetargu nieograniczo-
nym na wykonanie prze-
budowy dworca kolejo-

wego Ełk Główny wraz z przebudową 
placu przydworcowego oraz projek-
tem i realizacją dworca tymczasowe-
go wzięły udział cztery firmy. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum 
dwóch warszwskich spółek AMP oraz 
A-Projekt. Kryterium wyboru ofert sta-
nowiła w 70% cena, a w 30% termin za-
kończenia prac.

Konsorcjum złożyło ofertę realiza-
cji przebudowy w ciągu 26 tygodni 
od dnia podpisania umowy w kwocie 
7 623 139,50 zł.

W centralnej części znajdzie się hol 
główny wraz z kasami, poczekalnią dla 
podróżnych, toalety, informacja tury-
styczna, a także pomieszczenie prze-
znaczone na prowadzenie działalno-
ści komercyjnej. W skrzydle zachod-
nim zaprojektowano hostel (parter i 
piętro). Będzie się on składał z 13 po-
koi (2x1-osobowe, 7x2-osobowe, 4x3-
osobowe) oraz 1 apartamentu (pokój 
dzienny oraz 3 pokoje z niezależnymi 
łazienkami). Na parterze znajdzie się 
pokój jednoosobowy z łazienką dosto-
sowany do wymogów osób niepełno-
sprawnych. Tu usytuowane będą rów-
nież aneks kuchenny i pokój śniadań 
oraz recepcja. W skrzydle wschodnim 
przedwidziano miejsce na świetlicę, 
pomieszczenia sanitarne i magazy-

Perspektywa remontu 
dworca PKP w Ełku stała 
się faktem. Już w przy-
szłym sezonie wakacyj-
nym ełczanie oraz turyści 
będą korzystali z odno-
wionego dworca kolejo-
wego. Inwestycja będzie 
kosztowała nieco ponad 
7,6 mln zł. Nowy obiekt 
funkcjonalnie dostosowa-
ny zostanie również 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Ełccy przedsiębiorcy w każdą 
środę mogą bezpłatnie skorzy-
stać z porad wykwalifikowane-
go radcy prawnego w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. Konsultacje od-
bywają się  w Parku Naukowo-
Technologicznym w Ełku.

Radca prawny przyjmuje w budyn-
ku Parku Naukwo-Technologicznego 
w Ełku przy  ul. Podmiejskiej 5 w każ-
dą środę w godzinach 10 -11.30. Kon-
sultacje udzielane są m.in. w zakresie 
spraw gospodarczych, budowlanych, 
handlowych, cywilnych, administra-
cyjnych, karnych oraz bieżącego pro-
wadzenia działalności i współpracy 
z innymi podmiotami gospodarczy-
mi.  Prawnik udziela porad z dziedzi-
ny szeroko rozumianego zarządzania 
zasobami ludzkimi oraz zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

Osoby planujące założenie firmy 
najczęściej pytają o etapy rozpoczy-
nania działalności gospodarczej (do 
kogo i jakie składać dokumenty), naj-
lepszą formę opodatkowania oraz ro-
dzaje działalności gospodarczych. 
Natomiast przedsiębiorcy już dzia-
łający na rynku dowiadują się głów-
nie o źródła i sposoby pozyskiwania 
środków finansowych dla firmy (dota-
cje, pożyczki) oraz  możliwości zmia-
ny lub rozszerzenia profilu prowadzo-
nej działalności.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Parku Naukowo-Technolo-
gicznym w Ełku przy ul. Podmiejskiej 
5 pod nr tel. +48 87 732 61 60 oraz na 
stronie www.technopark.elk.pl, a tak-
że na facebooku Techno Parku https://
pl-pl.facebook.com/PNTwElku

Bezpłatne porady 
dla ełckich przedsiębiorców

Kolejny „radosny” plac zabaw
Dobiega końca budowa kolejnego placu zabaw w ramach programu 

Radosna Szkoła. Tym razem plac powstał przy Szkole Podstawowej nr 5 
na osiedlu Jeziorna. Koszt inwestycji to 252 tys. zł.

Plac zabaw przy SP nr 5 to inwestycja wykonana w ramach rządowe-
go programu Radosna Szkoła, który przewiduje do 50 % dofinansowa-
nia. Od 2011 roku, w naszym mieście przy szkołach podstawowych po-
wstało już 5 placów zabaw, których modernizacja lub budowa została 
wsparta środkami finansowymi pochodzącymi z tego programu. Nale-
żą do nich obiekty przy SP nr 2, 3, 4, 6 i 9. Kolejna taka inwestycja przewi-
dziana jest w przyszłym roku przy SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.

                         Ełccy przedsiębiorcy mogą skorzystać z porad wykwalifikowanego doradcy.

            Już w przyszłym roku tak będzie wyglądał zmodernizowany budynek dworca głównego PKP w Ełku.
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Nowy budynek będzie posiadał 
4 kondygnacje: 
1 podziemną, 2 nadziemne oraz 
poddasze. Całkowita powierzch-
nia budynku zajmie 1992m2. Bu-
dynek dworca podzielony został 
funkcjonalnie na trzy niezależne 
części: zachodnią, centralną oraz 
wschodnią.

Nowoczesny styl
zabytkowego dworca

nowe. Powierzchnia piętra przezna-
czona będzie dla Służb Ochrony Ko-
lei. W budynku zaprojektowano rów-
nież dźwig wewnętrzny do transpor-
tu osób niepełnosprawnych oraz ekip 
ratowniczych.

Budynek będzie także dostosowany 
do potrzeb osób niewidomych oraz 
słabowidzących. Na posadzkach za-
montowane będą pasy oznakowania 
dotykowego w postaci pasków pro-
wadzących od wejścia do wersji mapy 
dworca zapisanej w języku Brailla. Do-
datkowo przed pierwszym stopniem 
schodów w górę oraz w dół zamonto-
wane zostaną pasy oznakowania do-
tykowego.

W ramach inwestycji w budynku 
położona zostanie nowa sieć insta-
lacji sanitarnych i elektrycznych. Wy-
mianie ulegnie cała stolarka drzwio-
wa i okienna, a także podłogi, posadz-
ki oraz ściany działowe. Pełnej moder-
nizacji poddany zostanie również dach 
oraz elewacja zewnętrzna. Dacho-
wi przywrócona zostanie historycz-
na dwuspadzista forma. Nowa stolar-
ka okienna została zaprojektowana w 
oparciu o zdjęcia archiwalne budyn-
ku pochodzące z lat dwudziestych XX 
wieku. Natomiast w celu upamiętnie-
nia historii jedno okno zostanie zacho-
wane w niezmiennej formie jako „świa-
dek” dokonywanych zmian.

Natomiast przebudowa placu przy-
dworcowego obejmie między innymi 
zagospodarowanie 18 miejsc parkin-
gowych, dwóch pochyleń dla osób nie-
pełnosprawnych (od strony wschod-
niej i drugie od frontu budynku), no-
wych siedzisk dla pasażerów przed bu-

dynkiem oraz stojaków rowerowych. 
Zaprojektowany został także nowy 
ciąg pieszo-jezdny umożliwiający do-
jazd do strefy torów i innych budyn-
ków wchodzących w skład obiektów 
kompleksu dworcowego. Całość inwe-
stycji została zamknięta projektem zie-
leni usytuowanej wokół nowego, bu-
dynku dworca kolejowego.

- Po wielu latach starań i prowadzo-
nych z Zarządem PKP rozmów, docze-
kaliśmy się remontu ełckiego dwor-
ca. Jest to niewątpliwe inwestycja, któ-
ra wpłynie na budowanie wizerunku 
Ełku jako miasta nowoczesnego i roz-
wojowego. Myślę, że również w oczach 
osób odwiedzających nasz region re-
prezentacyjny styl dworca, będącego 
miejscem pierwszego, bezpośrednie-
go kontaktu z Ełkiem stanie się zapo-
wiedzią tego, co oferuje turystom na-
sze miasto – powiedział Tomasz An-
drukiewicz, Prezydent Miasta. Dotych-
czasowy wygląd budynku dworca, 
zarówno wewnętrzny i zewnętrzny, nie 
wpływał korzystnie na pozytywny od-
biór Ełku w oczach przyjezdnych – do-
dał Prezydent.

Tak więc, mieszkańcy Ełku docze-
kali się w końcu remontu dworca ko-
lejowego. Zabytkowy budynek do 
tej pory nie przywoływał wśród po-
dróżnych przyjaznych skojarzeń, czy 
wspomnień, a już na pewno nie za-

chwycał. Natomiast nowy budynek w 
projekcie inwestycyjnym diametral-
nie różni się od dotychczasowego, do-
brze wszystkim znanego miejsca. Na 
pierwszy rzut oka największe wraże-
nie robią duże, dodatkowo podświe-
tlone okna, nowy dwuspadzisty dach 
oraz jasna elewacja zewnętrzna, które 
nadają całemu obiektowi niezaprze-
czalnej reprezentatywności.
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            Już w przyszłym roku tak będzie wyglądał zmodernizowany budynek dworca głównego PKP w Ełku.
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Mamy już park handlowy
Park handlowy „Tu i Teraz” w końcu został otwarty. Po wielu latach w centrum miasta zniknął szpecący 
widok nadpalonych ruin dawnego szpitala miejskiego. Teraz mieszkańcy Ełku mogą robić zakupy we 
własnej małej galerii usytuowanej u zbiegu ulic Mickiewicza i Gdańskiej. Otwarcie jednego z najwięk-
szych obiektów handlowych w naszym mieście miało miejsce w grudniu.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie po-
dejrzewałby nawet, że ruiny sta-
rego ełckiego szpitala przeobra-

żą się w park handlowy „Tu i Teraz”. Na 
powierzchni 5200 m2 umiejscowione 
jest łącznie około 20 różnych sklepów 
oraz punktów usługowych. W nowym 
obiekcie  działalność  prowadzą usłu-
godawcy oraz sprzedawcy z branży: 
obuwniczej, odzieżowej, sportowej, 
RTV i AGD, spożywczej, farmaceutycz-
nej, okulistycznej, kosmetycznej, tury-
stycznej oraz księgarnia, restauracja, 
kawiarnia, kantor, a także punkt opłat 
bankowych. Do dyspozycji klientów 
galerii oddane zostało również 170 
miejsc parkingowych.

Uroczyste otwarcie parku handlo-
wego odbyło się 4 grudnia. Wzięli w 
nim udział między innymi inwestorzy 
ze spółki Graf Bis: Jarosław Buczkow-
ski i Marek Piotr Szeparowicz, a tak-
że Tomasz Andrukiewicz, Prezydent 
Ełku. Nowy obiekt został także po-
święcony przez księdza Dariusza Kru-
czyńskiego, Dyrektora Caritas Diece-
zji Ełckiej. Na otwarcie przyszło rów-
nież wielu mieszkańców miasta, dla 
których powstanie nowego obiektu 
handlowego było szczególnym wyda-
rzeniem. - Po wielu latach oczekiwań 

w końcu powstał w Ełku pierwszy tak 
duży park handlowy, w dodatku usy-
tuowany w ścisłym centrum. Jest to 
inwestycja, która przyniosła nie tylko 
nowe miejsca pracy, ale również w pe-
wien sposób ożywiła tę część miasta - 
powiedział Tomasz Andukiewicz, Pre-
zydent Miasta. Park handlowy, to nie 
tylko miejsce, w którym można zrobić 
zakupy, to przede wszystkim nowe 
miejsca pracy. Zatrudnienie znalazło 
w nim około 220 osób.

Budynek parku handlowego od 
strony ul. Mickiewicza zachował swój 
historyczny wygląd i wpisuje się w ar-
chitekturę początku XX wieku. Ścia-
na frontowa nowej galerii jest frag-
mentem starego szpitala miejskie-
go, świadkiem zachodzących w mie-
ście zmian. Właścicielom zależało, by 
odnowiony i zmodernizowany obiekt 
dobrze kojarzył się ełczanom, nie tyl-
ko z powodu swego położenia, ale 
także ze względów emocjonalnych. 
To przecież w tym budynku przyszło 
na świat większość ełczan. - Ełk jest 
miastem o dużym potencjale i pięk-
nie się rozwija. Jest to miejsce, któ-
re się pamięta, które wszyscy chwa-
lą. Podejmując decyzję o tej inwesty-
cji opieraliśmy się między innymi na 

opiniach innych, ale nie ukrywam, że 
duże znaczenie miały tu także emo-
cje, które bezpośrednio w nas wywo-
łało wasze miasto – powiedział Marek 
Piotr Szeparowicz. 

Powstanie Parku Handlowego wpły-
wa również na kreowanie pozytywne-
go wizerunku Ełku nie tylko w oczach 
jego mieszkańców i gości, ale również 
potencjalnych inwestorów planują-
cych ulokować swój kapitał w naszym 
mieście. 

Budynek parku handlowego „Tu i 
Teraz” ma bogatą historię. Szpital po-
wiatowy w tym miejscu powstał na 
początku XX wieku. Po zakończeniu II 
wojny światowej w obiekcie przez pe-
wien czas mieścił się także Urząd Mia-
sta, ale bardzo szybko ponownie przy-
wrócono mu pierwotną funkcję, którą 
pełnił aż do roku 2002. W roku 2006 
ówczesny starosta ełcki, Tomasz An-
drukiewicz sprzedał opuszczony bu-
dynek za kwotę 1 mln 463 tys. zł. Po 
dokonaniu zmian planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, 
pozyskaniu najemców, uzyskaniu sze-
regu pozwoleń konserwatora zabyt-
ków, w 2012 roku inwestorzy rozpo-
częli prace adaptacyjne, których efek-
tem jest obiekt galerii.

                                     Dawny  zrujnowany budynek szpitala miejskiego zmienił się nie do poznania.
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Aktywni, twórczy oraz 
najzdolniejsi uczniowie 
miejskich szkół w Ełku 
otrzymali stypendia 
naukowe przyznane 
przez Prezydenta Miasta. 
Łączna kwota przyzna-
nych stypendiów wynosi 
17,2 tys. zł.

Stypendia przyznaje się w celu 
udzielenia wsparcia finansowego 
uczniom ze szkół podstawowych 

(klas V i VI), gimnazjów i Samorządowe-
go Liceum Ogólnokształcącego, którzy 
wykazują się znaczącą działalnością spo-
łecznie użyteczną i osiągają  dobre wyni-
ki w nauce.

Stypendia o wartości: 100 zł, 150 zł oraz 
200 zł miesięcznie za aktywność społecz-
ną i wyniki w nauce przyznane zostały 34 
najlepszym uczniom pobierającym naukę 
w miejskich szkołach. Tym razem nagro-
dzono: 17 uczniów szkół podstawowych, 
16 uczniów szkół gimnazjalnych oraz jed-
nego ucznia Liceum Ogólnokształcącego 

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

Sylwester na powietrzu
Dobra muzyka i pokazy sztucznych ogni – to tylko 
kilka z atrakcji czekających na tych, którzy zdecydują 
się przywitać wspólnie nowy 2014 rok na imprezie 
sylwestrowej organizowanej przez miasto.

Miejski sylwester zdążył wpisać się już w tradycję Ełku. Za-
praszamy zatem wszystkich ełczan i gości na Plac Jana Pawa-
ła II. Jak co rok wspólnie powitamy Nowy Rok na świeżym po-
wietrzu. W tym roku przybyłych na Sylwestra „pod chmurką” 
rozgrzewać będą rockowe i popowe utwory znanego już eł-
czanom zespołu Flash Creep, a także DJ. Początek imprezy pla-
nowany jest na godzinę 23. Tuż przed północą Prezydent Ełku 
złoży życzenia zebranym na Placu. Następnie – pod rozświetlo-
nym gwiazdami niebem – zebrani będą mogli kontynuować 
zabawę podziwiając przygotowany przez miasto profesjonalny 
pokaz sztucznych ogni. Po północy będzie można bawić się da-
lej przy muzyce zespołu Flash Creep, a potem Dj Radeckiego. 
Impreza zakończy się o godz. 1.

                                     Dawny  zrujnowany budynek szpitala miejskiego zmienił się nie do poznania.

          Prezydent Ełku wręczył stypendia 34 najlepszym uczniom miejskich szkół.

     Jak co roku można liczyć na efektowny pokaz fajerwerków.

w Zespole Szkół Samorządowych. Prezy-
dent Tomasz Andrukiewicz oraz zastępca 
Artur Urbański wręczali stypendia pod-
czas uroczystości, która odbyła się 25 li-
stopada w Urzędzie Miasta.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie, 
którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: są aktywni i zaangażowani w dzia-
łalność społeczną na rzecz środowiska lo-
kalnego, szkolnego i rówieśniczego; osią-
gają bardzo dobre wyniki w nauce (śred-

nia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza 
niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z za-
chowania).

Kolejny nabór wniosków rozpocznie 
się w przyszłym roku. Wnioski można 
składać do 20 stycznia 2014 roku.

Szczegółowy regulamin przyznawa-
nia stypendiów dostępny jest w Wydziale 
Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 369, 
tel. 087 73 26 269) oraz na stronie interne-
towej miasta: www.elk.pl.
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Przyszłoroczny budżet 
jest zrównoważony 
- dochody i wydat-

ki wynoszą tyle samo, czyli 
178,2 mln zł. Zatem nie ma 
potrzeby, by zaciągać kre-
dyty na zadania miasta i in-
westycje. O istocie rozwo-
ju każdego miasta stanowią 
inwestycje. Na ten cel zapla-
nowano w naszym mieście 
ponad 30 mln zł.

- W trakcie roku budżeto-
wego, w przypadku pozy-
skania dodatkowych pienię-
dzy z zewnątrz oraz oszczęd-
ności poprzetargowych, 
zaproponuję radnym wpro-
wadzenie do budżetu przed-
sięwzięć, które znajdą się na 
liście rezerwowej lub zosta-
ną zgłoszone przez ełczan w 
trakcie roku – deklaruje To-
masz Andrukiewicz, Prezy-
dent Miasta.

Budżet, pomimo zapla-
nowanych wielu inwesty-
cji, zakłada surową dyscypli-
nę wydatków bieżących. Zo-
stały one obniżone o 2 % w 
stosunku do tego roku. Po-
mimo realizacji wielu inwe-
stycji zadłużenie na koniec 
2014 r. zmniejszy się o 4,1 
mln zł do kwoty 72,3 mln zł 
(poziom ten zmniejszy się z 
45,70 % do 40,59 %, czyli aż 
o 5,11 %).

Dochody miasta (głów-
ne pozycje) 178,2 mln zł, 
w tym:

• subwencje z budżetu pań-
stwa – 49,5 mln zł (w tym 
34,1 mln zł subwencja oświa-
towa),

• udział w podatkach sta-
nowiących dochód budże-
tu państwa (od osób fizycz-
nych i osób prawnych czy-
li firm) – 27,1 mln zł; będzie 
to kwota o ponad 2 mln zł 
mniejsza od tegorocznych 
wpływów,

• wpływy z podatków i opłat 

Prawie 3 mln zł – to łączny koszt 
wszystkich remontów elewacji, 
które odmieniły w tym roku oblicze 
19 ełckich budynków.

Rok 2013 – pod względem remontów 
elewacji budynków i ich docieplenia – 
był dla naszego miasta niezwykle uda-
ny, choć i pracochłonny. Dzięki współpra-
cy ze wspólnotami mieszkaniowymi, w bu-
dynkach, których miasto jest właścicielem 
i współwłaścicielem, nowego oblicza do-
czekały się m.in. zabudowania przy ul. Ar-
mii Krajowej, Gdańskiej, Orzeszkowej, Sło-
wackiego, Wawelskiej, Mickiewicza i Woj-
ska Polskiego.

- Każdego roku, samodzielnie i razem ze 
wspólnotami mieszkaniowymi podejmu-
jemy działania, które mają na celu nie tyl-
ko poprawienie warunków, w których żyją 
mieszkańcy danych budynków. Chcemy, 
by wyremontowane i zmodernizowane za-
budowania były wizytówką naszego mia-
sta – przekonuje Kamil Buksa, Zastępca 
Prezydenta Ełku. 

Celem tych modernizacji jest podniesie-
nie jakości życia w otoczeniu przyjaznym 
mieszkańcom. W pierwszej kolejności do-
konuje się remontów dachów, następnie – 

tam, gdzie jest to możliwe – ociepla się bu-
dynki styropianem, który pokrywany jest 
elewacją. Secesyjne, klasycystyczne ele-
wacje frontowe poddawane są zabiegom 
renowacyjnym – wszystko po to, by przy-
wrócić blask starym kamienicom lub znisz-
czonym budynkom.

Największą część tej kwoty – ponad mi-
lion złotych – stanowi remont generalny, 
któremu poddana została kamienica znaj-
dująca się przy ul. 3-go Maja 9.

- Stan, w jakim się znajdował ów budy-
nek, nakazywał wykonanie poważnej mo-
dernizacji, z wymianą stropów włącznie – 
dodaje Kamil Buksa.   

Stuprocentowo ze środków budżetu 
miasta wykonane zostało natomiast do-
cieplenie oraz remont elewacji i trzech kla-
tek schodowych przy ul. Mickiewicza 38 A. 
Koszt inwestycji wyniósł 76 tys. zł.

To jednak nie koniec remontów i moder-
nizacji kamienic komunalnych oraz wspól-
notowych. W pierwszym kwartale 2014 
roku, na rocznych zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych, podjęte zostaną decy-
zje o  remontach kolejnych ełckich zabu-
dowań. „Świeżych” elewacji będzie więc w 
Ełku coraz więcej.

Budynki z nową elewacją

Budynki objęte w roku 2013 
remontem elewacji i dociepleniem:

1) ul. 3-go Maja 9 – remont generalny (1 100 000 zł)

2) ul. Armii Krajowej 50 (129 856 zł)

3) ul. E. Orzeszkowej 15 – od podwórka (44 000 zł)

4) ul. E. Orzeszkowej 26 (128 122 zł)

5) ul. Gdańska 15 A (141 284 zł)

6) ul. Mickiewicza 18 (320 000 zł)

7) ul. Mickiewicza 38 A (76 000 zł)

8) ul. Słowackiego 9 – malowanie elewacji (21 000 zł)

9) ul. Wawelska 1 – od podwórka (29 300 zł)

10) ul. Wawelska 14, 16, 18 i 20 (248 043 zł)

11) ul. Wawelska 4 – od podwórka i szczyt (66 690 zł)

12) ul. Wawelska 5 – od podwórka (22 807 zł)

13) ul. Wojska Polskiego 18 – od podwórka (28 080 zł)

14) ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (80 000 zł)

15) ul. Wojska Polskiego 61 (82 000 zł)
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Rok 2014 pełen inwestycji
Odnowione budynki, nowe ulice, skwery, place zabaw, boiska do piłki nożnej – to tylko przykłady wie-
lu inwestycji, które miasto zrealizuje w 2014 r. Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia można się 
spodziewać, że Radni Miasta Ełku przyjmą budżet, który przygotował Prezydent Tomasz Andrukiewicz.

lokalnych (m. in. od nieru-
chomości, środków trans-
portu, od czynności cywil-
noprawnych, opłata targo-
wa ) – 39,2 mln zł, sprzedaż 
mienia – 11 mln zł, z tytu-
łu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych - 910 tys. zł.

Wydatki miasta (główne 
pozycje) 178,2 mln zł, w tym:

• wydatki bieżące (edukacja, 
pomoc społeczna, świadcze-
nia rodzinne, oświetlenie, 
oczyszczanie miasta, zimo-
we utrzymanie dróg, komu-
nikacja miejska, utrzymanie 
komunalnych budynków 
mieszkalnych, zieleni i inne) 

– 148 mln zł,

• wydatki inwestycyjne i ma-
jątkowe  – 30,2 mln zł, w tym 
23,3 mln zł na programy i 
projekty współfinansowane 
z UE i innych źródeł zagra-
nicznych.

W projekcie znalazły się 
również rezerwy. Pierwsza 
z nich, tzw. rezerwa ogólna, 
będąca w dyspozycji prezy-
denta, wynosi 1,6 mln zł. Fi-
nansowane są z niej najczę-
ściej remonty, mniejsze in-
westycje i przedsięwzięcia, 
o realizacji których decyzja 
podejmowana jest w trak-
cie roku. Utworzone zostały 
także rezerwy celowe, m.in. 

na zarządzanie kryzysowe w 
wysokości – 396 tys. zł oraz 
rezerwa na finansowanie 
przedsięwzięć w ramach ini-
cjatywy lokalnej – 300 tys. zł. 
W ramach inicjatywy lokal-
nej mieszkańcy wspólnot, 
spółdzielni mieszkaniowych, 

nieformalnych grup miesz-
kańców mogą ubiegać się 
o dofinansowanie przedsię-
wzięć związanych z najbliż-
szym otoczeniem budynku: 
wykonanie zieleńców, pla-
ców zabaw, zakup ławek, ko-
szy, poprawa elewacji itd.

Prezydent Ełku i Skarbnik Miasta zaprezentowali nowy budżet.

Najważniejsze inwestycje miasta 2014
• Modernizacja ul. Grota-Roweckiego na os. Konieczki,

• Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej,

• Przebudowa części ul. Kilińskiego w obrębie 
skrzyżowania z ul. Piękną,

• Budowa ul. Wielkanocnej na os. Jeziorna,

• Budowy i remonty chodników,

• Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą ponad 
800 lamp,

• Termomodernizacja 4 budynków przedszkoli prowa-
dzonych przez miasto,

• Budowa skweru edukacyjno-wypoczynkowego 
z platformą widokową i ścieżką rowerową u zbiegu ulic: 
Wojska Polskiego, Zamkowej i Pułaskiego,

• Budowa skweru edukacyjno-rozrywkowego Mikołaja 
Kopernika przy ul. Wojska Polskiego,

• Budowa parku sportowo-rozrywkowego przy ul. Parko-
wej u ujścia rzeki Ełk, w pobliżu miejskiego skateparku,

• Modernizacja i zagospodarowanie terenów komunal-
nych w obrębie podwórek przy ul. Słowackiego/Mickie-
wicza, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 

• Budowa parku linowego dla dzieci i dorosłych na cyplu 
przy promenadzie,

• Budowa placu zabaw na os. Bogdanowicza przy Szkole 
Podstawowej nr 7 i Przedszkolu „Ekoludki”,

• Budowa placu zabaw na promenadzie przy ul. Nadje-
ziornej,

• Budowa boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę noż-
ną przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 na os. 
Północ II,

• Zaprojektowanie pełnowymiarowego boiska ze sztucz-
nej nawierzchni do gry w piłkę nożną,

• Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

• Zaprojektowanie i budowa kolektora deszczowego od-
wadniającego tereny osiedla Kajki II oraz ulic Matejki 
i Kochanowskiego,

• Opracowanie projektu budowy Kolejowego Centrum Nauki,

• Budowa cmentarza komunalnego w Ełku, etap I,

• Rozbudowa internetowej sieci szerokopasmowej,

• Rozbudowa monitoringu miejskiego,

• Budowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej przy SP 2,

• Zakup 16 pracowni komputerowo-internetowych dla 
szkół podstawowych,

• Budowa sportowej siłowni zewnętrznej przy stadionie 
miejskim.
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Firma Mc Donald’s daje równe 
szanse na podjęcie pracy oso-
bom w różnym wieku, zarów-
no tym młodym rozpoczynają-
cym dopiero swoją karierę, jak 
również dla tych z bogatym 
doświadczeniem zawodo-
wym. McDonald’s Polska w 
2011 roku uzyskała certyfikat 
Top Employers 2011. Jest to 
jedno z bardziej prestiżowych 
wyróżnień przyznawanych 
przez holenderski Instytut CRF, 
który zajmuje się badaniem 
warunków pracy oraz praco-
dawców w 12 krajach. Przed-
miotem analizy zespołu spe-
cjalistów były między innymi 
warunki pracy, podstawowe 
oraz dodatkowe świadczenia 
oferowane osobom zatrudnio-
nym, szkolenia, rozwój kariery 
oraz kultura organizacyjna 
restauracji.

McDonald’s w Ełku 
ną swojego wizerunku. Wychodząc na 
przeciw ciągle zmieniającym się gu-
stom i preferencjom klientów opra-
cowuje nowe, bardziej zróznicowa-
ne projekty budynków oraz wystroju 
wnętrz. Wiąże się to między innymi ze 
zmianą filozofii McDonalda, która zo-
stała wyrażona w haśle przejścia od 
Fast Food do Good Food Fast. 

Historia działalności sieci McDonal-
d’s Corporation rozpoczęła się w 1940 
roku  w San Bernardino w Kalifornii 
(USA). Wówczas bracia Richard i Mau-
rice McDonaldowie otworzyli pierw-
szy bar szybkiej obsługi. To był począ-
tek ich wieloletniej działalności. Pew-
nie nikt wówczas nawet nie przypusz-
czał, że przeniosą swoją działalność na 
rynki międzynarodowe zyskując nie 
tylko miliardy dolarów z prowadzenia 
działalności oraz licznych franczyz, ale 
również staną się jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych marek branży spo-
żywczej na całym świecie.

Pierwsza restauracja McDonalda w 
Polsce powstała w czerwcu 1992 roku 
w Warszawie. Od tamtej pory na tere-
nie naszego kraju powstało ponad 317 
restauracji w ponad 120 miastach! W 
przyszłym roku do tego grona dołą-
czy także stolica Mazur.

Ełk jest miastem, które nieustannie  
się rozwija i wciąż przyciąga nowych 
inwestorów. Powstanie restauracji w 
naszym mieście świadczy nie tylko o 
tym, że jest ono atrakcyjnym terenem 
do zakładania i prowadzenia nowych 
działalności, ale również w pewnym 
sensie zapewniającym szeroki rynek 
zbytu oferowanych usług i produk-
tów. Informacja o otwarciu McDonalda 
w Ełku ucieszyła również wielu miesz-
kańców – w końcu czekaliśmy na tę in-
westycję tyle lat. Nareszcie żeby zjeść 
Wieś Mac’a lub wypić Shake’a nie bę-
dziemy musieli jechać do Suwałk, czy 
Białegostoku, już nie wspominając o 
możliwości zjedzenia jednego z wie-
lu oferowanych śniadań. Cieszymy się, 
bo po prostu We’re lovin’ it ...

Firma Mc Donald’s Pol-
ska stała się właścicielem 
działki miejskiej prze-
znaczonej pod inwesty-
cje usługowo-handlowe. 
Prawdopodobnie już 
w połowie przyszłego 
roku w naszym mieście 
w pobliżu ronda przy 
ul. 11 Listopada powsta-
nie restauracja McDo-
nald’s. Znajdzie w niej 
zatrudnienie ok. 30-40 
osób, a w sezonie letnim 
dwukrotnie więcej.

W październiku 2013 roku w ustnym 
nieograniczonym przetargu wyłonio-
ny został nabywca działki przeznaczo-
nej pod działalność usługową i han-
dlową. Stał się nim McDonald’s Polska 
oferując sumę 2 711 500 zł netto. Ta 
kwota pod koniec listopada wpłynę-
ła na konto miasta. Teren usytuowany 
jest w pobliżu ronda mieszczącego się 
przy ul. 11 Listopada i obwodnicy mia-
sta na działce o powierzchni 1,05 ha. - 
Po 10 latach doczekaliśmy się kolejnej 
szansy na otwarcie McDonalda w na-
szym mieście. Powstanie restauracji w 
Ełku wiąże się z ogromną inwestycją, 
która na pewno przyniesie nowe miej-
sca pracy. Zatrudnienie może znaleźć 
w niej ok. 30-40 osób - mówi Tomasz 
Andrukiewicz, Prezydent Ełku.

Powstanie McDonald’s w naszym 
mieście oferującego usługi typu fa-
st-food z pewnością nie zagrozi już 
istniejącym ełckim restauratorom. 
Ze względu na specyficzną lokaliza-
cję przy obwodnicy miasta, z dale-
ka od centrum i promenady, McDo-
nald’s swoją ofertą przyciągać będzie 
głównie osoby przejeżdżające przez 
Ełk oraz turystów. McDonald’s wciąż 
pracuje nad polepszaniem oraz zmia-

                              McDonald’s powstanie w Ełku w 2014 r.
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Do dyspozycji mieszkań-
ców oddano nową część 
ul. św. Jana Bosko wraz 
z nowym odcinkiem ciągu 
pieszo-rowerowego 
na os. Jeziorna.

Prace budowlane obejmowały rów-
nież kontynuację inwestycji ukończo-
nej w latach wcześniejszych: rekreacyj-
nego ciągu pieszo-rowerowego pomię-
dzy ul. Matki Teresy a ul. Wielkanocną. 
Rozbudowa trasy dotarła swym zasię-
giem aż do ul. św. Jana Bosko.

- Pierwszy etap wykonaliśmy już 3 
lata wcześniej. Teraz możemy się cie-
szyć z zakończenia etapu drugiego – 

stwierdził Kamil Buksa, Zastępca Prezy-
denta Ełku.

Zakres modernizacji obejmował 
prace: drogowe, sanitarne oraz 
elektryczne.

W ramach pierwszego etapu dokona-
no niezbędnych robót rozbiórkowych i 
ziemnych oraz wykonano nawierzch-
nię chodników w ciągu rekreacyjnym 
(wykorzystując kostkę ozdobną i bezfa-
zową). Kostkę betonową zastosowano 
natomiast przy nawierzchniach jezdni, 
wjazdów i parkingów. Pojawiły się rów-
nież elementy małej architektury (ław-
ki, kosze, donice) oraz nowe oznako-
wanie pionowe i poziome. Dodatko-
wo pojawiły się nowe elementy ziele-

ni, palisady z półkołków oraz ściółka z 
kory drzew iglastych. Przeprowadzone 
roboty sanitarne obejmowały budowę 
kanału deszczowego, wpustów ulicz-
nych z przyłączami oraz studni rewizyj-
nych. W zakresie ostatniej części, elek-
trycznej, zamontowano oświetlenie 
uliczne (słupy oświetleniowe z oprawą) 
oraz oświetlenie parkowe.

Prace budowlane trwały od końca 
sierpnia br. Koszt przeprowadzonej in-
westycji to 369 172, 68 zł. Środki na ten 
cel w całości pochodziły z budżetu mia-
sta. W przyszłości przewidziana jest re-
alizacja dalszych 3 odcinków pomię-
dzy ul. Wielkanocną a ul. M.M. Kolbego, 
a także dwóch kolejnych pomiędzy ul. 
Jeziorną a ul. Jana Pawła II.

Ruszył drugi etap prac budow-
lanych przy ul. Wojska Polskiego 
4 i 6. Wkrótce pojawią się m.in. 
nowe, utwardzone dojścia 
i dojazdy wraz z parkingami.

Ponad 122 tys. zł będzie kosztował 
drugi etap inwestycji, której celem jest 
zagospodarowanie terenów komunal-
nych w kwartale ulic Wojska Polskie-
go i Żeromskiego. W listopadzie rozpo-
częła się budowa nowych dojść i do-
jazdów wraz z parkingami, która – w 

Nowe 
oblicze 
ulicy 
św. Jana 
Bosko

Odnowione podwórka 
przy Wojska Polskiego

       Od kilku tygodni mieszkańcy os. Jeziorna korzystają z nowego ciągu pieszo-rowerowego.

myśl umowy z wykonawcą – zwieńczo-
na zostanie uporządkowaniem obsza-
ru oraz zagospodarowaniem terenów 
zielonych.

- To już końcowy etap prac przy ul. 
Wojska Polskiego 4 i 6. Większość okre-
ślonych w projekcie przedsięwzięć zo-
stała wykonana. Obecne prace powin-
ny zakończyć się do końca bieżącego 
roku – mówi Halina Bender, prezes ełc-
kiego Zespołu Inwestycji.

Jest to kontynuacja inwestycji zapo-
czątkowanych już w roku 2011. Od tego 

czasu przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 re-
alizowano kolejne zadania związane 
m.in. z remontem nawierzchni jezdni 
(zastąpienia starej powierzchni nową 
z kostki brukowej) i ciągów pieszych, 
oświetleniem  oraz systemem odwad-
niającym. W roku 2012 wykonany zo-
stał również plac zabaw.

- Tego typu działania służą nie tylko 
mieszkańcom okolicznych budynków. 
Odnowione, funkcjonalne podwórka 
pozytywnie wpływają na wizerunek 
całego miasta – podsumował Tomasz 
Andrukiewicz, Prezydent Ełku.

Wcześniejszy etap inwestycji zakoń-
czył się pod koniec sierpnia 2013 r. Jego 
koszt wyniósł 154 439, 86 zł. Inwestycje 
są realizowane w ramach środków wła-
snych miasta.
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Ełk nagrodzony za jakość

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ełku, firma 
Luxima S.A. w Ełku oraz 
Szkoła Policealna w Ełku 
wyróżnione podczas uro-
czystej Gali Jakości Warmii 
i Mazur, która odbyła się 
7 listopada w Olsztynie.

gorii usługa turystyczna wyróżnienie I 
stopnia orzymał Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji Ełk przyznane za Ełcką Kolej Wą-
skotorową.

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości 
potwierdza wysokie wymagania stawia-
ne nowoczesnemu zarządzaniu organi-
zacją i jest ważnym elementem integracji 
z Unią Europejską. Organizatorem jest od 
wielu lat Samorząd Województwa War-
mińsko-Mazurskiego. W kategorii Orga-
nizacje edukacyjne wyróżnienie za Do-
skonałość Zarządzania przyznano także 
Szkole Policealnej w Ełku, popularnemu 
„medykowi”.

– Ełckie instytucje biorą udział w tych 
konkursach od 2003 roku. Dotychczas na-
sze miasto uzyskało 8 głównych nagród 
(statuetek) za Doskonałość Zarządzania 
oraz 8 wyróżnień. Wśród nich znalazła się 
nagroda główna za Zarządzanie przez ja-
kość TQM przyznana Urzędowi Miasta 
Ełku oraz nagroda specjalna, Statuetka 
dla Prezydenta Miasta Ełku, za populary-
zację w regionie problematyki zarządza-
nia przez jakość – powiedziała Dorota Ży-
tyniec, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Zarządzania Systemem Jakości.

W ramach Programu Promocji 
Jakości realizowanego przez 
Samorząd Województwa, od-

bywają się dwa wydarzenia: konkurs Naj-
lepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 
oraz konkurs Warmińsko-Mazurska Na-
groda Jakości. 

Konkurs Najlepszy Produkt i Usługa 
Warmii i Mazur od wielu lat popularyzu-
je dbałość o jakość dóbr i usług. Laureaci 
konkursu zyskują prestiżowy tytuł, a wy-
twory ich działalności wzmacniają markę 
regionu. W kategorii produkt przemysło-
wy wyróżnienie II stopnia otrzymała Luxi-
ma S.A. Ełk, przyznane za oprawy oświe-
tleniowe AQUA LED. Natomiast w kate-

Raz w miesiącu, kino 
Ełckiego Centrum Kul-
tury organizuje specjalne, 
dedykowane seanse filmo-
we skierowane do kobiet, 
mężczyzn oraz seniorów. 
Na te seanse bilety kosz-
tują od 5 do 10 zł.

K ino ECK biorąc pod uwagę różne 
gusta oraz oczekiwania miesz-
kańców Ełku postanowiło stwo-

rzyć cykl comiesięcznych, dedykowa-
nych seansów do widzów o różnych 
preferencjach filmowych. Tak właśnie 
narodził się pomysł stworzenia cy-

szych oczekiwań – powiedziała Aneta 
Werla, Dyrektor ECK, autorka pomysłu.

Kino z myślą o najstarszej części 
mieszkańców naszego miasta stworzy-
ło cykl seansów filmowych „Senior w 
kinie”. To oferta dedykowana osobom 
60+. Głównym jej celem jest aktywi-
zacja osób nieco starszych oraz zachę-
cenie ich do spędzania wolnego czasu 

Tanie seanse filmowe w kinie ECK
klu „Senior w kinie”, „Babski wieczór”, 
„Wieczór z adrenaliną” oraz „Zobaczmy 
to jeszcze raz”. 

- Jedni lubią filmy poważne, inni sen-
sacyjne, lub też chcą po prostu obej-
rzeć ciekawą komedię. Dedykowane  
seanse stają się w pewnym sensie gwa-
rantem, że zawsze znajdziemy się na fil-
mie gatunkowo dopasowanym do na-

Wyróżnienie ełckich jed-
nostek podczas Gali Jako-
ści nie powinno nikogo 
dziwić. Od lat samorząd 
miejski kładzie nacisk na 
ciągłe podnoszenie jakości 
oferowanych usług oraz 
doskonalenie posiadanych 
kwalifikacji.

                             MOSiR reprezentował Paweł Głowacki.
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Budynki Zespołu Szkół 
Samorządowych przy 
ul. Suwalskiej przeszły 
gruntowną termomoder-
nizację. Blisko 85% kosz-
tów tej inwestycji pokryło 
dofinansowanie z UE.

Miasto zrealizowało projekt ocie-
plenia ścian zewnętrznych i 
stropodachów budynków ZSS. 

Wcześniej w szkole wymieniono również 
źródło energii, zastępując stare kotły wę-
glowe kotłami na biomasę.

Celem termomodernizacji było zmniej-
szenie zapotrzebowania na ciepło w 
obiektach szkolnych. Odpowiednia tem-
peratura natomiast – przy tego typu pla-
cówkach – pozwala zwiększyć nie tylko 
komfort, ale i efektywność pracy nauczy-
cieli i uczniów. Inwestycja pozwoli rów-
nież zmniejszyć ponoszone przez szko-
łę nakłady pieniężne na ogrzewanie bu-
dynku.

– Koszty związane z ogrzewaniem i 
poborem ciepłej wody użytkowej będą 
dzięki temu niższe. Konkretne efekty 
będą możliwe do ocenienia jednak do-
piero po roku – podsumowuje Ewa Lit-
man, dyrektor ZSS w Ełku.

Inwestycja ogranicza również emi-
sję szkodliwych dla otoczenia substan-
cji, dzięki czemu wpisuje się w działal-
ność na rzecz ochrony środowiska. Pra-
ce trwające od maja do października 
tego roku pochłonęły 680 tys. zł, z cze-
go 85% stanowiło dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. W ramach unijnego Pro-
gramu Współpracy Litwa – Polska 2007-
2013, podobne prace zostały równole-
gle wykonane także w budynkach Szko-
ły Podstawowej w litewskim Alytusie. W 
ostatnich latach Zespół Szkół Samorzą-

dowych przeszedł metamorfozę. Oprócz 
wspomnianej termomodernizacji, wcze-
śniej wymieniono źródło ciepła w szko-
le (do ogrzewania budynku wykorzystu-
je się odnawialne źródła energii). Wyre-
montowana została hala sportowa, wy-
budowano kompleks boisk w ramach 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Po-
wstał tam także plac zabaw dla najmłod-
szych w ramach programu „Radosna 
Szkoła”, a niedawno do użytku oddano 
nową bieżnię ze sztuczną nawierzchnią 
oraz tor do jazdy na rolkach.

również w kinie. Seniorzy  regularnie 
odwiedzający nasze kino będą na bie-
żąco w repertuarze filmowym. Żeby ku-
pić tani bilet wystarczy pokazać w kasie 
dowód osobisty potwierdzający wiek.

„Babski wieczór” to oferta comie-
sięcznych seansów filmowych skiero-
wana do wszystkich kobiet, które mają 
ochotę spędzić czas oglądając ciekawy 
film w towarzystwie przyjaciółek. Bilet 
dla pań w ramach dedykowanego se-
ansu kosztuje tylko 10 zł.

„Wieczór z adrenaliną”, to seanse ki-
nowe stworzone z myślą o mężczy-
znach. Oferowane filmy z gatunku sen-
sacyjnych, thrillerów i horrorów trzy-
mają w napięciu i dostarczają moc-
nych wrażeń. Cena biletu dla panów w 
ramach konkretnego seansu kosztuje 
jedynie 10 zł. 

Kino Ełckiego Centrum Kultury oferu-
je również seanse z cyklu „Zobaczmy to 
jeszcze raz”. Powtarzane są filmy, które 
naprawdę warto zobaczyć ponownie 
oraz te, które cieszyły się szczególnie 
wysoką frekwencją. Cena tych biletów 
jest uzależniona od rodzaju filmu. 

W planach Kina ECK znalazły sie rów-
nież seanse z cyklu „Bajkowe Centrum” 
skierowane do dzieci. Filmy te będą 

wyświetlane w środku tygodnia w go-
dzinach przedpołudniowych. Najbliż-
szy seans odbędzie się 27 grudnia o 
godz. 12.30.

Mając do wyboru seanse dopasowa-
ne do naszych gustów przynajmniej raz 
w miesiącu możemy udać się z przyja-
ciółmi do kina i zrelaksować oglądając 
interesujący film, płacąc przy tym pro-
mocyjną cenę za bilet.

Szkoła na Zatorzu 
po modernizacji

   Budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku po zakończonej termomodernizacji.

Premiera - 21 grudnia 2013, koncerty: 22, 23, 27, 28 grudnia 2013 - godz. 19.00
Sala ZEBRA Ełckiego Centrum Kultury - bilety: 15zł/20zł

Wystąpią: Ewa Awramik, 
Iga Drzymkowska, Michał Jurczyk, 

Agata Karpienia, Krzysztof Karpiński, 
Gosia Kruczewska, Patrycja Makowska, 

Ania Matulewicz, Piotr Mikulski, 
Marcin Mulewski, Rafał Poniatowski, 

Marcin Pyciak, Monika Sadowska, 
Jim Smith, Wojtek Wrona

Świąteczny koncert kolęd



Nawierzchnia poddana renowacji 
wykonana została z kostki brukowej. 
Ustawiono również nowe betonowe 
krawężniki oraz wyremontowano ist-
niejące już wcześniej studnie kanali-
zacyjne. Całość poprzedziły niezbęd-
ne roboty rozbiórkowe, zakończyło 
natomiast – wywiezienie gruzu i za-
gospodarowanie terenu.

- Wykonane prace podnoszą nie 
tylko komfort, ale i bezpieczeństwo 
tego miejsca. Mam nadzieję, że efekt końcowy inwestycji 
ułatwi mieszkańcom komunikację przy ul. Sikorskiego – 
mówi Artur Urbański, Zastępca Prezydenta Ełku.

Projekt był wspólną inicjatywą trzech podmiotów: Spół-
dzielni Mieszkaniowych „Świt” i „Jedność”, a także Miasta 

Ełku (współudziałowca, w którego 
posiadaniu znajduje się 5 lokali ko-
munalnych). Każda ze stron pokryła 
1/3 łącznego kosztu inwestycji, który 
wyniósł 129 497 zł.

Nie był to pierwszy wspólny pro-
jekt tego typu. W latach wcześniej-
szych, dzięki współpracy między 
miastem a spółdzielnią mieszkanio-
wą „Świt”, powstało boisko przy ul. 
Mickiewicza 7. Natomiast we współ-

pracy z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową, 
przy ul. Kochanowskiego zmodernizowano dojazd do bu-
dynków mieszkalnych i wybudowano nowe parkingi. Ko-
lejną współfinansowaną inwestycją będą parkingi przy ul. 
Grodzieńskiej.

12 

Wawelska 
po metamorfozie
Zakończyła się przebudowa tzw. „krótkiej” Wawel-
skiej. Jedna z najstarszych ulic w Ełku zyskała 
m.in. nową nawierzchnię, kanalizację i oświetlenie. 

Przejazd odcinkiem od ul. Mickiewi-
cza do budynku Telekomunikacji – po 
gwałtownych opadach deszczu – jesz-
cze niedawno wiązał się z poważnymi 
utrudnieniami. Komunikację zakłócały 
powstające tam ogromne kałuże, a ga-
raże i piwnice okolicznych bloków były 
notorycznie zalewane. 

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że stan 
tego odcinka przysparzał mieszkań-
com licznych kłopotów. Podjęliśmy 
jednak odpowiednie działania i sytu-
acja uległa poprawie – zapowiada To-
masz Andrukiewicz, Prezydent Ełku. 

Długo wyczekiwany przez ełczan 
remont ul. Wawelskiej został zakoń-
czony. 

– Nowa nawierzchnia jezdni, chodni-
ków i miejsc parkingowych została wy-
konana z kostki brukowej. Pojawiło się 
nowe oświetlenie oraz system odwad-
niający, a także oznakowanie poziome 
i pionowe. Całość inwestycji zakończy-
ła się na początku grudnia – mówi Hali-
na Bender, prezes ełckiego Zespołu In-
westycji.

Łączny koszt rozpoczętej 
we wrześniu inwestycji wyniósł 

607 238, 27 zł i w całości pokryty 
został z budżetu miasta.

Koniec remontu przy ul. Sikorskiego 8

Mieszkańcy bloku 
przy ul. Sikorskiego 8 
doczekali się nowej 
drogi dojazdowej 
wraz z parkingiem.

                                            Przejazd tym fragmentem ul. Wawelskiej jest już bezpieczny.
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Przy ul. Małeckich 3 
w Ełku działa Biuro 
Wspierania Przedsię-
biorczości, które oferuje 
bezpłatne doradztwo 
bezrobotnym ełczanom 
zainteresowanym rozpo-
częciem własnej dzia-
łalności gospodarczej. 
Udzielana jest również 
pomoc w ramach 
projektu „Mój cel – 
przedsiębiorczość”. 

Przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność go-
spodarczą mogą wziąć 
udział w różnych szko-
leniach. Natomiast 
osobom bezrobotnym 
polecane są szkolenia 
w zakresie pomocy 
przy zakładaniu i pro-
wadzeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej.

O becnie Biuro Wspierania 
Przedsiębiorczości prowa-
dzi również bezpłatne do-

radztwo skierowane do osób bez-
robotnych, które zainteresowane 
są ubieganiem się o dotacje na roz-
poczęcie działalności gospodarczej, 
przyznawane w ramach projektu 
„Mój cel – przedsiębiorczość” reali-
zowanego przez powiat gołdapski. 
Projekt ten jest finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest rozwój przedsię-
biorczości na terenie powiatów ełc-
kiego, gołdapskiego i oleckiego po-
przez bezzwrotne wsparcie osób 
bezrobotnych i nieaktywnych zawo-
dowo. Z pomocy mogą skorzystać: 
osoby w wieku 18-24 lata, długo-
trwale bezrobotne, niepełnospraw-
ne, z terenów wiejskich, w wieku 
50-64 lata oraz kobiety. Formularze 

łalności gospodarczej osoby bezro-
botne mogą liczyć na pomoc m.in. 
w: opracowaniu koncepcji kierun-
ków rozwoju danej działalności, 
diagnozowaniu potrzeb i predys-
pozycji klienta, doradztwie w za-
kresie aspektów prawnych zwią-
zanych z planowaną działalnością 
oraz wszystkich aspektów finan-
sowych, a także pomoc w przygo-
towywaniu biznesplanu i różnych 
wniosków.

Natomiast przedsiębiorcy pro-
wadzący własną działalność go-
spodarczą mogą liczyć na pomoc 
w zakresie m.in.: świadczenia usług 
doradztwa o charakterze proinno-
wacyjnym, usług w zakresie mar-
ketingu, zarządzania przedsię-
biorstwem i jego finansami; infor-
macji o podstawowych prawach, 
obowiązkach oraz możliwościach 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności, a także doradztwa w 
aspektach prawnych funkcjonowa-
nia firmy.

Więcej informacji można uzyskać 
osobiście w Biurze Wsparcia Przed-
siębiorczości w Ełku przy ul. Małec-
kich 3, lok. 12 lub pod numerem te-
lefonu (87) 73 26 167.

Zgłoszenia 
przyjmowane są e-mailowo: 
doradztwo.wsparcie@wp.pl 

lub telefonicznie: 668 004 748.

Ełk wspiera 
przedsiębiorczość
kwalifikacyjne realizowane w ramach 
projektu można składać już w styczniu 
w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości 
w Ełku.

- Biuro Wspierania Przedsiębiorczo-
ści to międzynarodowy projekt, któ-
rego zasadniczym celem jest przede 
wszystkim wsparcie oraz podniesienie 
konkurencyjności ełckich przedsię-
biorstw, a także pomoc osobom bez-
robotnym zakładającym własną dzia-
łalność gospodarczą – powiedział Ka-
mil Buksa, Zastępca Prezydenta Ełku. 
Biuro to jest wspólnym polsko – rosyj-
skim przedsięwzięciem realizowanym 
przez Miasto Ełk oraz Miasto Oziersk 
z Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt 
ten współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 
EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. 
Biuro będzie prowadziło bezpłatne 
doradztwo do 31 grudnia 2014 roku.

W zakresie zakładania nowej dzia-

                                                 Biuro Wspierania Przedsiębiorczości pomaga osobom, które chcą rozwijać swój biznes.   Fot. M. Mużyło
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P rezydent Ełku, Tomasz Andru-
kiewicz dokonał 14 listopada 
otwarcia nowego, profesjonal-

nego obiektu sportowego. Przy ul. Su-
walskiej powstała 3-torowa bieżnia (o 
poliuretanowej nawierzchni) oraz be-
tonowy tor do jazdy na rolkach. Ich 
obwód zewnętrzny to odpowiednio 
323,3 m i 298,8 m. Pojawiła się również 
nowa skocznia do skoku w dal. Tor rol-
kowy jest jednym z nielicznych tego 
typu obiektów w Polsce północno-
wschodniej.

- To wspaniałe uatrakcyjnienie zajęć 
kultury fizycznej, dzięki czemu dzieci 
będą mogły lepiej rozwijać swój spor-
towy potencjał. Jest to również dodat-
kowa możliwość zdrowego spędzania 
wolnego czasu. Obiekt z pewnością 
przysłuży się mieszkańcom Zatorza, 
jak i całego miasta – przekonuje Kata-
rzyna Cholewińska, nauczycielka ZSS.

Powstające kolejne obiekty sportowe 
w naszym mieście, po np. nowoczesnej 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 2, związane są docelowo z powsta-
niem gimnazjum i liceum sportowego, 
które w przyszłości pomogą ełczanom 
w sięganiu po najwyższe trofea.

Łączny koszt prac wyniósł 580 tys. zł. 

W ramach tej kwoty wykonawca 
przeprowadził niezbędną rozbiórkę na-
wierzchni chodników z kostki betono-
wej i przygotował koryta pod bieżnię 
i tor. Zakres projektu inwestycji obej-
mował również wykonanie nowych 
chodników (wraz z odbudową już ist-
niejących) oraz oświetlenia zewnętrz-
nego. Całość zwieńczyło zorganizowa-
ne przez firmę zagospodarowanie tere-
nów zielonych na terenie obiektu.

Środki na inwestycję pochodziły z bu-
dżetu miasta oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Nowa bieżnia 
i tor rolkowy

Z myślą o zdrowiu mieszkań-
ców miasta w tym roku w Ełku 
realizowane były akcje bez-
płatnych szczepień i badań 
profilaktycznych. Mogły z nich 
skorzystać osoby w różnym 
wieku zameldowane na terenie 
naszego miasta. W 2014 r. 
miasto podejmie podobne 
działania.

Pierwszą inicjatywą profilaktycznej 
ochrony zdrowia w bieżącym roku była 
akcja bezpłatnych szczepień przeciw-
ko pneumokokom. Działania realizo-
wane były z inicjatywy Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Miasta. 
Ze szczepień mogły skorzystać dzieci 
urodzone w 2010 r. zameldowane na 
terenie Miasta Ełku. Na zakup szcze-

pionek przeznaczono 40 tys. zł. Środki 
w całości pochodziły z budżetu Miasta 
Ełku. Zaszczepiono 160 dzieci. 

Z myślą o ełckich seniorach we wrze-
śniu oraz w listopadzie na wniosek Pre-
zydenta Miasta przeprowadzona zo-
stała akcja bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie. Mogły wziąć w niej 
udział osoby zameldowane w Ełku, 
które do końca tego roku obchodziły 
co najmniej 66 urodziny. Ze szczepień 
skorzystało ok. 1250 ełckich seniorów. 

W październiku Fundacja Rolanda 
McDonalda we współpracy z Urzędem 
Miasta przeprowadziła bezpłatne ul-
trasonograficzne badania profilaktycz-
ne dla dzieci w wieku od 9 miesiąca ży-
cia do 6 lat. Celem badań USG była oce-
na stanu narządów wewnętrznych oraz 
wykrycie ewentualnych odstępstw od 

normy. Badania były realizowane we-
dług standardów medycznych określo-
nych dla tej grupy wiekowej przez Pol-
skie Towarzystwo Ultrasonograficzne 
i wykonywane przez doświadczonych 
lekarzy – radiologów. W badaniach 
udział wzięło 153 dzieci. 

- Planujemy kontynuację działań 
profilaktycznych z zakresu ochrony 
zdrowia w 2014 roku. Przeprowadzone 
zostaną bezpłatne szczepienia prze-
ciw pneumokokom dzieci urodzonych 
w 2011 roku oraz przeciw grypie osób, 
które ukończyły 66 rok życia. Ponad-
to sukcesywnie wprowadzać będzie-
my działania służące profilaktyce zdro-
wotnej ełczan w każdym wieku – po-
wiedziała Irena Podlecka, Naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Ełku.

Ełk dysponuje kolejnym 
profesjonalnym obiektem sportowym. 

Zespół Szkół Samorządowych 
na Zatorzu zyskał nową bieżnię i tor 

do jazdy na rolkach. Skorzysta na nich 
nie tylko szkoła, ale i całe miasto.

Bezpłatne szczepienia i badania
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prywatnych oferujących zniżki na swoje 
produkty i usługi, między innymi: sale za-
baw, księgarnie, restauracje, puby, tartak, 
developer oraz sklepy działające w róż-
nych branżach. Szczegółowy wykaz firm i 
przedsiębiorstw dostępny jest na stronie: 

www.elk.pl

Rodzina jest naturalnym, podstawo-
wym i niezastąpionym elementem struk-
tury społecznej. Dlatego inicjatywa „Ełc-
kich Kart Rodziny 3+” promująca wie-
lodzietny model rodziny, jest ważnym 
przedsięwzięciem w realizowaniu szero-
ko rozumnianej polityki społecznej pro-
wadzonej na terenie naszego miasta. 

Uwaga! Obecnie w Urzędzie Miasta 
Ełku trwa nabór wniosków dotyczących 
Karty Rodziny na 2014 rok. Szczegóło-
wych informacji udziela Wydział Polity-
ki Społecznej (ul. Piłsudskiego 2, II piętro, 
pok. nr 14; tel. 87 73 26 264). 

Zniżki na przedszkola
dla ełckich rodzin wielodzietnych
Dodatkowa zniżka przy 
opłacie za przedszkola 
miejskie dla ełckich wielo-
dzietnych rodzin objętych 
programem „Ełckiej Karty 
Rodziny 3+” stanowi 25% 
upust za każdą ponadnor-
matywną godzinę pobytu 
dziecka w placówce. Stan-
dardowy wymiar zajęć 
obejmuje normę 5 godzin 
dziennie, co oznacza, że za 
każdą dodatkową godzinę 
zapłacimy kwotę pomniej-
szoną o 25%.

Rada Miasta na wniosek Prezydenta Ełku uchwaliła 25% zniżkę w opłacie za 
pobyt dziecka w przedszkolach miejskich. Ulga przysługuje rodzinom wielo-
dzietnym posiadającym „Ełcką Kartę Rodziny 3+”. 

Na łyżwach przy stadionie
Ełczanie mogą korzystać już ze sztucznego lodowiska przy stadionie 

miejskim. Obiekt czynny jest od 30 listopada. W tym sezonie na dodatko-
we zniżki mogą liczyć posiadacze Ełckiej Karty Rodziny 3+.

Już po raz trzeci w sezonie zimowym w Ełku funkcjonuje sztuczne lo-
dowisko. Oświetlony i nagłośniony obiekt usytuowany jest, jak co roku w 
specjalnej hali namiotowej przy miejskim stadionie. Tafla lodowiska zajmu-
je powierzchnię 800 m2 i jest jednym z największych obiektów w naszym 
regionie.  Z lodowiska bezpłatnie mogą korzystać, pod opieką dorosłych 
dzieci do 6 roku życia. Natomiast bilety ulgowe przysługują dzieciom po-
wyżej 7 lat, osobom uczącym się w szkołach do ukończenia 26 roku życia, 
emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. Posiadacze Ełckiej 
Karty Rodziny 3 + z lodowiska mogą skorzystać z 50 % zniżki.  

Więcej informacji można uzyskać w MOSiR Ełk, tel (087) 610 38 38 wew. 41, lub na stronie www.mosir.elk.com.pl.

Program „Ełckiej Karty Rodziny 3+” na 
terenie Ełku funkcjonuje od czerwca tego 
roku. Objętych jest nim już prawie 400 ro-
dzin, ale liczba ta z dnia na dzień rośnie. 
Posiadacze „Ełckiej Karty Rodziny 3+” 
mogą skorzystać z:

• 50 % ulgi na korzystanie z oferty Ełc-
kiego Centrum Kultury i Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz na 
udział w wydarzeniach przez nie organi-
zowanych (kino, basen, lodowisko, kon-
certy, wydarzenia sportowe oraz inne or-
ganizowane zajęcia),

• 25 % zniżki w opłacie za ponadnorma-
tywny pobyt dzieci w przedszkolach pu-
blicznych,

• zniżki na korzystanie z oferty partne-
rów akcji – przedsiębiorców, którzy przy-
stąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Rodzi-
ny 3+” na podstawie porozumienia. 

Do akcji włączyło się już prawie 40 firm 

   Lodowisko funkcjonuje już 3 sezon.
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Podczas spotkania le-
karze z Ełku i Białego-
stoku wygłosili prelek-

cje dotyczące wykrywania, 
wczesnych objawów oraz 
profilaktyki chorób nowo-
tworowych u dzieci, kobiet i 
mężczyzn. Można było rów-
nież wziąć udział w warsz-
tatach poświęconych m.in. 
sytuacjom wykrycia choro-
by nowotworowej u dziec-
ka oraz nauce samobadania 
piersi. Forum Onkologiczne 
spotkało się z dużym zainte-
resowaniem ze strony leka-
rzy, młodzieży ełckich szkół 
oraz mieszkańców miasta, 
którzy tłumnie przybyli do 
Ełckiego Centrum Kultury. W 
przyszłym roku planowane 
są kolejne spotkania i warsz-
taty służące poszerzaniu 
wiedzy o tej chorobie, pod-
kreśleniu znaczenia regu-

Rozmawiajmy o nowotworach

larnej samokontroli zdrowia 
oraz propagowaniu zdrowe-
go trybu życia.

Nowotwory są niewątpli-
wie chorobą cywilizacyjną i 
stanowią poważny problem 
zdrowotny. Skala zachoro-
wań niestety wciąż wzrasta. 
Obecnie prawie każda rodzi-
na jest dotknięta w jakiś spo-
sób tym problemem. - Cho-
roba dotyka osoby w róż-
nym wieku. Dlatego szan-
są na skuteczne leczenie 
jest wczesne rozpoznanie i 
profilaktyka. Mamy nadzie-
ję, że Ełckie Forum Onkolo-
giczne stanie się pierwszym 
rozpoczynającym cykl spo-
tkań, podczas których ełcza-
nie będą mogli rozmawiać o 
problemie - powiedziała Ire-
na Podlecka, Naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ełku.

Ełckie Forum Onkologiczne „Nowo-
twory – warto rozmawiać”, które od-
było się 2 grudnia w Ełckim Centrum 
Kultury, rozpoczęło cykl spotkań po-
święconych tematyce chorób nowo-
tworowych. W wykładach oraz warsz-
tatach wzięło udział ponad 270 osób 
zainteresowanych tą tematyką.

Więcej informacji o kolejnych 
planowanych spotkaniach poświęconych 

tematyce chorób nowotworowych 
można uzyskać w Wydziale Polityki 

Społecznej Urzędu Miasta Ełku 
pod numerem (87) 732 62 64.

Trwają już końcowe prace budowlano-remontowe przy ulicy Wileńskiej. 
Wkrótce pojawią się tam dodatkowe miejsca postojowe wraz z oświetle-
niem i odwodnieniem.

Znalezienie miejsca na zaparkowanie samochodu przy ul. Wileńskiej 
było dotychczas kłopotliwe i czasochłonne. Miasto postanowiło rozwią-
zać ten problem. Wkrótce do użytku zostanie oddanych 16 nowych miejsc 
postojowych. Pojawi się nowa nawierzchnia jezdni manewrowej, chodni-
ki z kostki brukowej, oświetlenie uliczne i kolejny odcinek kanalizacji desz-
czowej. Inwestycję, sfinansowaną ze środków własnych naszego miasta, 
zakończy zagospodarowanie tzw. „terenów zielonych”. Jej łączny koszt 
wynosi około 177 tys. zł. Prace remontowo-budowlane potrwają do po-
łowy stycznia.

Więcej parkingów przy ulicy Wileńskiej

                                Przy ul. Wileńskiej powstało 16 nowych miejsc                    
                                parkingowych.
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Nasze miasto jest 
laureatem konkursu 
„Patent na Projekt” 
za najlepsze inwe-
stycje w regionie 
zrealizowane za 
pieniądze z Unii 
Europejskiej w ra-
mach regionalnego 
programu opera-
cyjnego Warmia i 
Mazury 2007-2013. 
Statuetkę otrzy-
maliśmy za projekt 
rozbudowy ełckie-
go Techno-Parku.

D o konkursu zgłoszonych zo-
stało 107 różnych projektów 
z terenu całego wojewódz-

twa. Spośród wszystkich otrzyma-
nych projektów kapituła nominowa-
ła 20 najlepszych, z których następ-
nie wyłoniono 10 zwycięzców. W naj-
lepszej „dziesiątce” znalazł się Ełk za 
projekt „Rozbudowa Techno-Parku w 
Ełku”. Projektowany zespół budynków 
Parku Naukowo-Technologicznego łą-
czy w sobie wiele funkcji, między in-
nymi: inkubatora przedsiębiorczości 
oraz inkubatora technologicznego, a 
także centrum dydaktycznego i kon-
ferencyjnego. Inwestycja kosztowa-
ła prawie 11 mln zł, z czego dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury 2007-2013 wynio-
sło ponad 4 mln zł.

Prestiżową statuetkę i tytuł 
„Patent na Projekt” osobiście 
odebrali w czasie gali, która 
odbyła się 19 listopada w Olsz-
tynie, Artur Urbański, Zastępca 
Prezydenta Ełku i Daniel Kulig, 
Dyrektor Techno-Parku.

- Zakres oraz renoma tego konkur-
su sprawia, że jest to dla nas napraw-
dę duże wyróżnienie. Zostaliśmy na-
grodzeni za projekt, który stawia na 
innowacyjność, zwiększenie poten-
cjału gospodarczego oraz podnie-
sienie konkurencyjności Ełku, a tak-
że stworzenie nowych miejsc pracy 
– powiedział Daniel Kulig. Laureaci 
konkursu otrzymali również nagro-
dę w formie promocji, która obejmu-
je m.in. realizację filmu, promocję na 
stronach internetowych oraz biura 
konkursu, prezentację projektów w 
albumie podsumowującym konkurs 
oraz prezentację na wystawie pod-
czas gali podsumowującej konkurs.

- Obecnie Park Naukowo - Techno-
logiczny jest miejscem skupiającym 
inwestorów z kraju i z zagranicy za-
interesowanych realizowaniem in-
nowacyjnych projektów. Park funk-
cjonuje od roku. W tym czasie dzia-
łalność produkcyjno – usługową na 
terenie obiektu rozpoczęło 6 firm za-

Patent na Projekt

trudniających łącznie ponad 40 osób 
– powiedział Artur Urbański, Zastęp-
ca Prezydenta Ełku. To głównie małe 
i mikroprzedsiębiorstwa prowadzą-
ce działalność w różnym zakresie: od 
doradztwa dotyczącego prowadze-
nia działalności gospodarczej i za-
rządzania, przez usługi w sektorze IT, 
produkcję płyt, arkuszy i rur z two-
rzyw sztucznych, wyrobów z two-
rzyw sztucznych dla budownictwa, 
wyrobów mineralnych oraz instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych, aż po sprzedaż de-
taliczną prowadzoną przez domy wy-
syłkowe lub Internet. 

- Prowadzenie działalności na tere-
nie Parku Naukowo – Technologicz-

nego w Ełku to niewątpliwy prestiż. 
Żeby funkcjonować w Techno-Par-
ku trzeba spełniać wiele wymogów 
formalnych. Mogą tu działać i rozwi-
jać się firmy ekologiczne prowadzą-
ce bezpieczną produkcję, innowacyj-
ne oraz zapewniające nowe miejsca 
pracy. Dzięki przynależności Ełku do 
elitarnego klubu miast posiadających 
parki naukowo – technologiczne zy-
skaliśmy nie tylko autorytet, ale rów-
nież wielu gości odwiedzających nas 
podczas różnych konferencji będą-
cych potencjalnymi inwestorami na 
naszym terenie – powiedział Cezary 
Bastek, przedsiębiorca z Ełku, który 
jako jeden z pierwszych rok temu roz-
począł działalność w Techno – Parku.

„Patent na Projekt” to prestiżowy konkurs organizowany 
przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na najlepsze przedsięwzięcia inwestycyjne. W konkursie 
mogły wziąć udział projekty zakończone pod względem 
rzeczowym, częściowo już zrealizowane oraz koniecznie 
dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013.



18 

K oncepcja reorganizacji obsza-
ru Ełckiej Kolei Wąskotorowej, 
poprzez stworzenie Kolejowe-

go Centrum Nauki jako elementu Mu-
zeum Historycznego w Ełku, jest inno-
wacyjnym przedsięwzięciem wyko-
rzystującym posiadane zasoby dzie-
dzictwa kulturowego. Projekt został 
przygotowany na wniosek Prezydenta 
Miasta Tomasza Andrukiewicza  przez 
zespół współpracowników Muzeum 
Historycznego w Ełku Michała Olszew-
skiego i Piotra Siergieja. Zespołem kie-

EKW – koncepcja na 
miarę nowoczesnego Ełku

rował Kazimierz Bogusz, Dyrektor Mu-
zeum. Do tej pory Ełcka Kolej Wąskoto-
rowa znajduje się w strukturach Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Nowy projekt zakłada przekazanie jej 
pod opiekę Muzeum Historycznemu 
w Ełku. Szacowany budżet przewidzia-
ny na realizację tej inwestycji to ok. 
9 mln. zł, z czego ponad 80 % może zo-
stać dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Jeżeli propozycja zmian 
zostanie pozytywnie zaopiniowana 
przez wszystkie upoważnione organy, 
to opracowywanie dokumentacji nie-
zbędnej do rozpoczęcia inwestycji roz-
pocznie się w przyszłym roku. Sama 
realizacja projektu przewidziana jest w 
latach 2015 – 2017.

- EKW jest miejscem o ogromnym 
potencjale rozwojowym. Projekt reor-
ganizacji obszaru zdecydowanie wy-
kracza poza schematyczne myślenie o 
kolei i Muzeum Historycznym. Jest to 
pomysł na przekazywanie wiedzy w 
sposób atrakcyjny z wykorzystaniem 
znajdujących się na terenie EKW zabyt-
ków techniki  – powiedział Tomasz An-
drukiewicz, Prezydent Miasta.

Projekt jest oryginalnym pomysłem 

na rozwój Ełckiej Kolei Wąskotoro-
wej nie tylko jako skansenu kolejowe-
go, lecz przede wszystkim na budowę 
ciekawej oraz  wartościowej instytucji 
kultury mającej znaczenie nie tylko dla 
miasta, ale również dla regionu. Zasad-
niczą część nowego obszaru będzie 
stanowił zespół urządzeń w atrakcyj-
ny sposób wyjaśniających zasady dzia-
łania maszyn kolejowych. Najważniej-
szym elementem stanie się przecię-
ta wzdłuż lokomotywa. Każda osoba 
zwiedzająca będzie mogła do niej zaj-
rzeć, zobaczyć jak jest zbudowana oraz 
jak działają jej poszczególne elemen-
ty składowe. Będzie to nie tylko żywa 
lekcja historii techniki, ale także spo-
sób na przekazanie wiedzy z dziedziny 
nauk ścisłych. Na terenie EKW powsta-
ną także nowoczesny obiekt  do eks-
pozycji stałej oraz pawilon handlowo-
usługowy stylizowany na zabudowę 
Ełk – Szyba Wschód. W budynku znaj-
dzie się także sala konferencyjna oraz 
powierzchnie przeznaczone na kawia-
renkę i restaurację - pub. Na obszarze 
EKW prowadzona ma być działalność 
nie tylko ściśle muzealna, ale również z 
zakresu szeroko pojętej kultury. Z my-

Kolejowe Centrum Na-
uki może powstać w Ełku 
już w przeciągu trzech 
lat. Koncepcja prze-
kształcenia obszaru Ełc-
kiej Kolei Wąskotorowej 
wzbudziła zainteresowa-
nie mieszkańców miasta. 
To  pierwszy w Polsce tak 
odważny i innowacyjny 
pomysł na modernizację 
skansenu kolejowego.

Ełk LideremC ertyfikaty „Samorządowy Li-
der Edukacji” zostały przyzna-
ne 27 listopada podczas gali fi-

nałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Otrzymały je najlepsze sa-
morządy w Polsce. Certyfikaty stanowią 
potwierdzenie szczególnych osiągnięć 
w dziedzinie lokalnej polityki edukacyj-
nej i wspierania szkolnictwa. Program 
„Samorządowy Lider Edukacji” jest je-
dynym w Polsce projektem certyfikacji 
i nagradzania samorządów lokalnych za 
działania w dziedzinie edukacji, nauki i 
kultury. - „Samorządowy Lider Edukacji” 
to miejsca, w których warto się kształcić 
i inwestować we własny rozwój intelek-

tualny. Wyróżniają się na tle innych zna-
czącymi inwestycjami w edukację oraz 
działalnością na rzecz jej stałego ulep-
szania – podkreśla prof. Jerzy Buzek, ho-
norowy patron „Samorządowego Lide-
ra Edukacji”.

Miasto Ełk w tym roku otrzymało Cer-
tyfikat zwykły "Samorządowy Lider 
Edukacji" jako samorząd, który w spo-
sób szczególny dba o rozwój oświaty na 
swoim terenie, natomiast inwestowa-
nie w edukację traktuje jako ważny ele-

ment w kreowaniu lokalnej przestrzeni 
edukacyjnej.

Jak co roku przyznano także tytu-
ły „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, 
wójtów i burmistrzów certyfikowanych 
gmin, którzy wyróżniają się szczegól-
nym, osobistym zaangażowaniem na 
rzecz rozwoju i promowania w swoich 
jednostkach nowoczesnych rozwiązań 
edukacyjnych. Jedna ze statuetek zo-
stała przyznana Prezydentowi Ełku To-
maszowi Andrukiewiczowi za działania 
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ślą o najmłodszych odbiorcach kultury 
w projekt wpisany został także plac za-
baw utrzymany oczywiście w konwen-
cji kolejowo - edukacyjnej. 

- Kolej nadal będzie przewoziła tu-
rystów. W zaproponowanym projek-
cie nie chodzi o kopiowanie czegoś, 
co już powstało w innych miastach, 
lecz o stworzenie czegoś zupełnie no-
wego i atrakcyjnego. Zależało nam na 
usprawnieniu tego, co aktualnie po-
siadamy, na znalezieniu swojej niszy w 

oparciu o aktualnie dostępne zasoby – 
powiedział Kazimierz Bogusz, Dyrek-
tor Muzeum Historycznego.

Plan nowego zagospodarowania nie 
zakłada wprowadzania zmian niszczą-
cych elementy wpisane do rejestru za-
bytków. Proponowane przekształcenia 
zrealizowane zostaną w sposób prze-
myślany i ciekawy uwypuklając przede 
wszystkim atuty ełckiej wąskotorówki.

Inwestycja przyniesie korzyści nie 
tylko Muzeum Historycznemu, ale tak-

że gospodarce naszego regionu. Na-
turalnym następstwem projektu ma  
być utworzenie nowych miejsc pracy 
oraz ożywienie ruchu turystycznego 
(EKW stanie się miejscem atrakcyjnym 
dla turystów przez cały rok). Całość ma 
spełniać funkcję wzmacniania poczu-
cia związku mieszkańców z miastem i 
regionem. Zaproponowane zmiany są 
dowodem na to, że ełczanie potrafią 
umiejętnie  korzystać z cennych zaso-
bów swojego dziedzictwa. 

Samorządowy Lider Edukacji to tytuł przyznany na-
szemu miastu już po raz trzeci. Ogólnopolski kon-
kurs ma na celu promowanie i wskazanie samorzą-
dów, które w sposób szczególny inwestują i rozwijają 
oświatę. Tytuł „Mecenasa Wiedzy” został przyznany 
także Prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi.

prowadzące do upowszechniania edu-
kacji i opieki przedszkolnej oraz za au-
torski projekt oparcia systemu tej opie-
ki o placówki akcentujące własną toż-
samość i indywidualność artystyczną. 
Prezydent doceniony został także za 
osobiste zaangażowanie w przygoto-
wanie i wdrożenie nowoczesnego sys-
temu wsparcia dla uczniów zdolnych.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edu-
kacji” zostały przyznane 52 gminom i 
powiatom, które wyróżniły się szcze-
gólnymi osiągnięciami w dziedzinie 
rozwoju oświaty. W tegorocznej edy-
cji Programu „Samorządowy Lider Edu-
kacji” zwrócono szczególną uwagę na 

skuteczność działań gmin i powiatów w 
zakresie pozyskiwania i wydatkowania 
środków zewnętrznych na rozwój edu-
kacji oraz jakość, spójność i innowacyj-
ność lokalnej strategii rozwoju szkolnic-

twa. Decydującym obszarem do przy-
znania certyfikatu były również sposoby 
pokonywania przez samorządy trudno-
ści w zakresie zarządzania siecią szkół w 
warunkach niżu demograficznego.

                               Jedną z atrakcji Kolejowego Centrum Nauki będzie przecięta lokomotywa na rozsuwanej platformie.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 wzięli udział w spotkaniu 
z przedstawicielami delegacji 
międzynarodowej konferencji 
klimatycznej ONZ  w Warszawie. 
W ramach akcji „Zoom – Kids on 
the Move” dzieci odbyły sym-
boliczną, ekologiczną podróż 
dookoła świata, która zakończy-
ła się uczestnictwem w „szczycie 
klimatycznym”.

Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. M. Konop-
nickiej w Ełku oraz 
Miejskie Przedszkole 
„Słoneczna Ósemka” 
zostały nagrodzone 
certyfikatami „Szkoły 
Przyjaznej Środowi-
sku”. Kapituła powoła-
na przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora 
Oświaty wyróżniła 
14 placówek z nasze-
go województwa.

Dwie ełckie palcówki 
oświatowe Szkoła Pod-
stawowa nr 5 im. Ma-

rii Konopnickiej oraz Miejskie 
Przedszkole „Słoneczna Ósem-
ka”, opracowały własne progra-

my działań zmierzających do 
podniesienia poziomu ochrony 
środowiska naturalnego. Pod-
czas uroczystości, która miała 
miejsce 30 października na te-
renie SP nr 5, otrzymały Certyfi-
katy Warmińsko – Mazurskiego 
Kuratora Oświaty „Szkoły Przy-
jaznej Środowisku”. Wręczono 
im także Zielone Tablice, któ-
re stanowią zobowiązanie do 
wdrażania na terenie wyróżnio-
nych placówek opracowanych 
programów.

Miejskie Przedszkole „Sło-
neczna Ósemka” poprzez skru-
pulatnie opracowane plany za-
jęć przyrodniczo – ekologicz-
nych, przy równoczesnej ak-
tywizacji dzieci, rodziców oraz 
społeczności przedszkolnej, 
przez wiele miesięcy prowa-
dziło szereg działań na rzecz 
ochrony środowiska. - Certyfi-
kat „Szkoły Przyjaznej Środowi-

sku” jest dla nas niezwykle pre-
stiżowym wyróżnieniem, które 
jest ukoronowaniem długofalo-
wych działań na rzecz ochrony 
środowiska. Dzieci przez 3 lata 
przyswajały treści proekolo-
giczne głównie poprzez zaba-
wę oraz uczestniczenie w róż-
nych akcjach dotyczących dba-
łości o przyrodę - powiedziała 
Pani Iwona Starzyńska, Dyrek-

tor Przedszkola. Dzięki współ-
pracy z zewnętrznymi organi-
zacjami i przedsiębiorstwami, 
m.in. Centrum Edukacji Eko-
logicznej, Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji, czy 
Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Odpadami „Eko-Mazury” dzieci 
mogły również od strony prak-
tycznej dowiedzieć się jak chro-
nić środowisko.

Zielone Tablice ponownie rozdane

SP4 na Konferencji 
Klimatycznej

 Ełccy laureaci Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

                          Ełccy uczniowie wśród uczestników szczytu klimatycznego. 
                          Fot. www.zoom-kidsforclimate.eu

W tym roku międzynaro-
dowe spotkanie poświęcone 
problematyce zmian klimatu 
odbyło się w dniach 11-22 li-
stopada w Warszawie. W kon-
ferencji wzięli również udział 

najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Ełku. W ramach projektu 
„Zoom – Kids on the Move” realizowa-
nego przez Climate Alliance we Frank-
furcie, 16 listopada podczas przygoto-
wanych krótkich wystąpień ełccy dele-
gaci zabrali swój głos w sprawie zacho-
dzących zmian klimatycznych. - Podczas 
spotkania grupa naszych uczniów prze-
kazała dziecięce deklaracje i oczekiwa-
nia wobec rządzących, aby ich praca 
skierowana była na zapewnienie dzie-
ciom rozwoju w przyjaznym środowisku 

– powiedziała Wanda Wojnowska, Dy-
rektor SP nr 4. 

W międzynarodowej konferencji kli-
matycznej wzięło udział 10 uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku. Wszyst-
kie dzieci spotkały się z ministrami śro-
dowiska Niemiec i Austrii, natomiast 
siedmioro z nich wzięło bezpośredni 
udział w spotkaniu z uczestnikami kon-
ferencji - Najmłodsi uczestnicy konfe-
rencji przygotowali również ilustracje 
prezentujące nasze miasto i krótkie wy-
stąpienia, w których prezentują walory 
Ełku – dodała Wanda Wojnowska.

W tym roku dzieci w wieku przed-
szkolnym i uczniowie klas I-III SP nr 4 roz-
poczęli swoją ekologiczną podróż z wła-
snego domu, trasą przez Kyoto w Japo-
nii aż do miasta Warszawy.
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Nadchodzący rok przyniesie 
mieszkańcom Ełku nieznaczny 
wzrost opłat za dostarczaną 
wodę oraz odprowadzane 
ścieki. Mimo to, ełckie stawki 
są wciąż na średnim poziomie 
w porównaniu do innych miast 
regionu.

Od 1 stycznia użytkowników ełckich 
gospodarstw domowych zacznie obo-
wiązywać nowa stawka za usługi wod-
no-kanalizacyjne: 3,49 zł za 1 m3 do-
starczonej wody oraz 5,44 zł za 1 m3 
odprowadzonych ścieków. W przypad-
ku tzw. „pozostałych odbiorców” (m.in. 
firmy, urzędy, przedsiębiorstwa) stawki 
wyniosą odpowiednio 3,90 zł i 5,97 zł.

Podwyżka oznacza, że mieszkańcy 
Ełku zapłacą o 18 groszy więcej za 1 m3 
dostarczonej wody i o 7 groszy wię-
cej za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 
Pozostali odbiorcy muszą liczyć się ze 
znaczniejszą podwyżką cen wody: tu 
wzrost kosztów wyniesie 0,20 zł za 1 m3. 
Opłata za odprowadzanie ścieków 
wzrośnie jednak o tyle samo co w 
przypadku gospodarstw domowych – 
7 groszy.

- Miesięczny wzrost kosztów usług 
wodno-kanalizacyjnych, w przelicze-

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

 
Wysokość opłat za 1 m3 doprowadzonej wody 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

2013 r. 2014 r. Wzrost o 

Gospodarstwa domowe 3,31 zł 3,49 zł 18 gr 
Pozostali odbiorcy 3,70 zł 3,90 zł 20 gr 

 
Wysokość opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

2013 r. 2014 r. Wzrost o 

Gospodarstwa domowe 5,37 zł 5,44 zł 7 gr 
Pozostali odbiorcy 5,90 zł 5,97 zł 7 gr 

 

Ełczanie „decydują razem”
Rada Miasta Ełku zatwierdziła 
tzw. pakiet obywatelski. Dzię-
ki niemu ełczanie będą mieli 
większy wpływ na zarządzanie 
naszym miastem.

Pakiet sześciu uchwał przyjęty przez 
ełckich radnych daje mieszkańcom Ełku 
realną możliwość pełniejszego uczest-
nictwa w zarządzaniu sprawami mia-
sta. W ramach pakietu znajduje się m.in. 
częstsze organizowanie konsultacji spo-
łecznych i udostępnianie ich znacznie 
większej liczbie mieszkańców, wspar-
cie ich aktywności przez samorząd oraz 

sposoby poprawy komunikacji z urzę-
dem. Jedna z przyjętych uchwał doty-
czy tzw. inicjatywy lokalnej.

- To propozycja skierowana głównie 
do wspólnot mieszkaniowych, spół-
dzielni, grup sąsiedzkich i nieformal-
nych grup mieszkańców, które chciały-
by zrealizować w swoim otoczeniu pew-
ne przedsięwzięcie, np. plac zabaw, par-
king, zagospodarować teren zielenią, 
zakupić ławki, kosze, dokonać remon-
tu elewacji. Wspomniane grupy będą 
mogły korzystać zarówno ze środków 
z kasy miasta, jak i ze środków sponsor-
skich – mówi Tomasz Andrukiewicz, Pre-

zydent Ełku. Pakiet obywatelski regulu-
je również kwestię współpracy między 
miastem a organizacjami pozarządowy-
mi. Określa także związane z tym środki 
finansowe na 2014 r.

- Chcemy przekazać blisko 1 mln 200 
tys. zł tym organizacjom, które będą re-
alizowały w naszym mieście ciekawe 
wydarzenia: zarówno sportowe, rekre-
acyjne, kulturalne, jak i te z zakresu po-
mocy społecznej, ochrony środowiska i 
turystyki – dodaje prezydent.

Pakiet obywatelski powstał w ramach re-

alizacji przez samorząd miasta Ełku projek-

tu „Decydujmy razem” decydujmyrazem.pl.

niu na 4-osobową rodzinę, wyniesie 
ok. 3 zł. Ta zmiana ma charakter infla-
cyjny – mówi Wojciech Jassak, Prezes 
Zarządu  ełckiego PWiK.

- Nasze miasto nie jest jednak jedy-
nym, w którym będzie można zauwa-
żyć wzrost cen. Podobne podwyżki za-
obserwować można również w przy-
padku innych miast, Ełk nie jest więc 
wyjątkiem. Wzrost kosztów zależ-
ny jest od czynników niezależnych od 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji, a związanych m.in. z podwyżka-
mi podatków, cen energii czy paliwa. 
Tego typu kroki są konieczne, jeśli chce 
się zachować możliwie najwyższą moż-
liwą jakość świadczonych usług – pod-
sumowuje Wojciech Jassak.

Choć Rada Miasta Ełku negatywnie 
zaopiniowała propozycję podwyżki 
cen za usługi wodno-kanalizacyjne, to 

jednak – w myśl obowiązujących prze-
pisów – nowe stawki i tak wejdą w ży-
cie. Zgodnie z literą prawa – w chwili 
odrzucenia propozycji przez radnych, 
obowiązującą stawką jest ta zapropo-
nowana przez Prezesa PWiK.

W roku 2013 taryfa dla gospodarstw 
domowych wynosiła 3,31 zł za 1 m3 do-
prowadzonej wody oraz 5,37 zł za 1 m3 
odprowadzonych ścieków. Stawka w 
przypadku pozostałych odbiorców wy-
nosiła odpowiednio 3,70 zł i 5,90 zł.

Mimo podwyżek, ełckie stawki od 
lat znajdują się na średnim poziomie w 
stosunku do innych miast tej części Pol-
ski. Więcej od ełczan płacili w poprzed-
nich latach m.in. mieszkańcy Augu-
stowa, Olecka, Olsztyna czy Ostrołęki. 
Nieco niższe opłaty występowały na-
tomiast dotychczas m.in. w Grajewie, 
Łomży i Giżycku.
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WYDAWCA: 
WYDZIAŁ PROMOCJI, 

SPORTU I KULTURY 
URZĘDU MIASTA EŁKU 

19-300 Ełk 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 

tel. 87 7326 281, 87 7326 282 
www.elk.pl, um@um.elk.pl

Dobra wiadomość dla 
wszystkich karmiących 
mam. W Ełku przy 
ul. Konopnickiej 1 po-
wstała bezpłatna Poradnia 
Laktacyjna. Od 4 listopa-
da porad w zakresie natu-
ralnego karmienia piersią 
udzielają certyfikowani 
doradcy laktacyjni.

Karmisz piersią? 
Naturalnie...

W budynku Przychodni Spe-
cjalistycznych „Pro-Medi-
ca” przy ul. Konopnickiej 1 

otwarta została Poradnia Laktacyjna. 
Bezpłatnych porad mamom udzielają 
specjaliści w dziedzinie laktacji i natural-
nego karmienia piersią. Gabinet czyn-
ny jest raz w tygodniu przez pięć godzin 
(od 10.00 do 15.00). W grudniu poradnia 
jest otwarta w cztery kolejne poniedział-
ki miesiąca, czyli: 2, 9, 16 i 23 grudnia.

Powstanie Poradni Laktacyjnej w Ełku 
jest kolejnym przedsięwzięciem reali-
zowanym przez miasto skierowanym 
do wszystkich „młodych” mam. Potrze-
ba otoczenia szczególną opieką matek 
oraz ich nowo narodzonych dzieci wyni-
ka między innymi z założeń realizowanej 
w mieście polityki społecznej. Potrzeba 
zwiększenia komfortu oraz poczucia 
bezpieczeństwa kobietom w ciąży do-
prowadziły już wcześniej do powstania 
w naszym mieście Bezpłatnej Szkoły Ro-
dzenia. Następstwem tej inicjatywy jest 
prowadzona od stycznia akcja Rodzenie 
Bez Bólu. Natomiast Poradnia Laktacyj-
na jest konsekwencją podjętych wcze-
śniej działań wspierających wszystkie ro-
dzące kobiety. Głównym celem poradni 
jest wspieranie karmienia piersią będą-
cego naturalnym i najbezpieczniejszym 
sposobem żywienia niemowląt. 

- Poradnia Laktacyjna powstała z my-
ślą o wsparciu młodych mam. Okres po 
porodzie jest bardzo trudny i kobie-
ty borykają się z wieloma problemami 
związanymi z karmieniem naturalnym. 
Chcąc im pomóc stworzyliśmy moż-
liwość bezpłatnego korzystania z po-
rad specjalisty – doradcy laktacyjnego 
– powiedziała Irena Podlecka Naczel-
nik Wydziału Polityki Społecznej Urzę-
du Miasta Ełku. 

Zapisy na wizyty prowadzone 
są pod numerami: 
606-894-820 lub 667-703-740. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Ełku 
pod nr tel. (87) 732 62 64 
oraz na stronie 
www.edukacjaelk.pl
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Pod koniec października zakończono 
budowę wielofunkcyjnego boiska 

przy Szkole Podstawowej nr 9 
w Ełku na osiedlu Konieczki. 

Było to przedsięwzięcie realizowane 
w ramach wspólnego projektu Ełku 

i litewskiego miasta Alytus.

B ył to kolejny ważny projekt mo-
dernizacyjny realizowany przez 
miasto Ełk.  Powstało wielofunk-

cyjne boisko o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, 
posiadające poliuretanową nawierzch-
nię oraz budynek z przeznaczeniem sa-
nitarno-szatniowym. W obiekcie zasto-
sowane zostały odnawialne źródła ener-
gii. Inwestycja zrealizowano w ramach 
wspólnego projektu Ełku oraz litewskie-
go miasta Alytus pod nazwą. „Współ-
praca w zakresie oszczędzania ener-
gii – podejmowanie decyzji w obsza-
rze transgranicznym Litwy i Polski”. - In-
westycja kosztowała 580 491,38 zł i 85% 

SP nr 9 ma nowoczesne 
       boisko

Kolejne ełckie podwórka w centrum Ełku 
doczekają się gruntownej modernizacji. 
Przy ul. Świackiego „Sępa” powstaną m.in. nowe 
parkingi, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

W ramach zagospodarowania terenów komunalnych przy ul. 
Świackiego „Sępa” 4, 6, 8 i 10 wykonane zostaną utwardzone 
dojścia i dojazdy wraz z parkingami dla samochodów osobo-
wych. Wkrótce pojawi się tam również nowe oświetlenie oraz 
kanalizacja deszczowa. Całość inwestycji zakończy zagospoda-
rowanie terenu.

- Podwórka w tym miejscu naszego miasta miały w większo-
ści jedynie gruntową nawierzchnię, były niezagospodarowane. 
Rozpoczęliśmy więc inwestycję, dzięki której m.in. zostanie wy-
budowany nowy system odwadniający, parkingi i mały plac za-
baw – mówi Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę starych nawierzchni, wyko-
nanie robót ziemnych, budowę kanalizacji deszczowej, wyko-
nanie jezdni manewrowej, miejsc postojowych i chodników z 
kostki betonowej. Zadaniem wyłonionego w przetargu wyko-

Odnowa podwórek przy Świackiego „Sępa”

    To kolejne boisko wielofunkcyjne w Ełku ze sztuczną (poliuretanową) nawierzchnią.

nawcy będzie również budowa oświetlenia ulicznego, ogro-
dzenia i wyposażenia skweru rekreacyjnego, montaż elemen-
tów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci) a także za-
gospodarowanie terenów zielonych.

Wszystkie prace powinny zakończyć się w połowie stycznia 
2014 roku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 400 tys. zł. Środ-
ki na jej realizację pochodzą w całości z budżetu miasta.

Nie jest to jedyna tego typu inicjatywa w naszym mieście. W 
ostatnich miesiącach do dyspozycji mieszkańców oddane zo-
stały nowe, zmodernizowane podwórka m.in. w kwartale ulic 
Wojska Polskiego i Żeromskiego (przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 
trwają obecnie prace nad II etapem zagospodarowania terenu). 
W przyszłym roku planowane są zagospodarowania podwórek 
przy ul. Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego.

- W miejscach, gdzie grunty należą bezpośrednio do miasta, 
wykonujemy każdego roku kilka podwórek. Wniosków jest bar-
dzo wiele, ale w związku z tym, że są to dość kosztowne przed-
sięwzięcia, musimy realizować je rozważnie i sukcesywnie – do-
daje Kamil Buksa, Zastępca Prezydenta Ełku.

kosztów zostało dofinansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Litwa – powiedziała Re-
nata Samełko, Naczelnik Wydziału Stra-
tegii i Rozwoju Urzędu Miasta.

W ramach inwestycji powstało w peł-
ni wyposażone, częściowo ogrodzo-
ne poliuretanowe boisko wielofunkcyj-
ne przeznaczone do gry w koszykówkę 
oraz piłkę siatkową. Zamontowane ko-
lektory słoneczne służą między innymi 
do podgrzewania wody użytkowej wy-
korzystywanej w budynku. Po zakoń-
czeniu tych prac rozpoczęła się budowa 

chodników z kostki brukowej, sieci kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej ze wszyst-
kimi przyłączeniami oraz sieci wodocią-
gowej i przyłącza energetycznego. 

Istotnym elementem procesu eduka-
cyjnego dzieci i młodzieży są szkolne 
zajęcia sportowe. -Stworzyliśmy kolejne 
boisko, które jeszcze lepiej pozwoli roz-
wijać kondycję fizyczną uczniów, ich pa-
sje i zainteresowania sportowe – powie-
dział Artur Urbański, Zastępca Prezyden-
ta Ełku. Dlatego budowa wielofunkcyj-
nego boiska była inwestycją ważną nie 
tylko z punktu widzenia SP 9, ale rów-
nież wszystkich mieszkańców miasta.



Na ringowych deskach ełckiej 
hali MOSiR, okazję do zapre-
zentowania swych pięściarskich 

umiejętności otrzymało wielu czoło-
wych polskich zawodników. 

Publiczność – choć rozgrzana poje-
dynkami amatorów – wyczekiwała jed-
nak dwóch głównych walk wieczoru: 
ełczanina Michała Syrowatki z Francu-
zem Franckiem Patitjeane’em oraz Łu-
kasza Wawrzyczka z Maciejem Sulęc-
kim w starciu o tytuł Mistrza Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Po zwycięstwach Rafała Kaczora z 
Artisomem Pawiniczem (Białoruś), Ha-
koba Karapetyana z Dzianisem Maka-
rem (Gruzja), Norberta Dąbrowskie-
go z Mindią Nozadze (Gruzja) i Michała 
Cieślaka z Mathieu Monnierem (Fran-
cja) – wreszcie przyszedł czas na ocze-
kiwane główne wydarzenia gali Ełk Bo-
xing Night.

Wówczas widzowie w całej Polsce, 
za sprawą transmisji w telewizji Polsat 
Sport, mieli okazję zobaczyć w jaki spo-
sób powinno kibicować się własnemu 
zawodnikowi. Gdy do ringu zmierzał 
ełczanin – Michał Syrowatka – wszelkie 
wydarzenia w hali MOSiR zagłuszył gło-
śny doping. 25-latek stoczył zacięty bój 
i – mimo chwil kryzysu – wypunktował 
jednogłośnie francuskiego rywala.

- Ten doping naprawdę mnie podbu-

Boks 
z serca 
Mazur 

– Ełk Boxing Night
dował, bardzo za to dziękuję. W trze-
ciej, czwartej rundzie czułem się strasz-
nie. W 5. odsłonie złapałem jednak 
„drugi oddech” i później, na szczęście, 
wyglądało to wszystko już troszkę le-
piej – zdradził po walce niezbyt zado-
wolony ze swego występu Syrowatka.

W ostatniej walce, Maciej Sulęcki roz-
wiał marzenia Łukasza Wawrzyczka o 
pasie Mistrza Rzeczpospolitej Polskiej 
w boksie zawodowym. Emocjonują-
ce widowisko trwało pełne 10 rund i 

o zwycięstwie – choć była to jedynie 
formalność - musieli zadecydować sę-
dziowie.

Na gali współfinansowanej z budże-
tu Miasta Ełku byli nie tylko ełczanie, 
ale i goście z innych miast oraz wie-
lu pięściarzy zawodowych, m.in. do-
skonale znany fanom boksu Krzysz-
tof Zimnoch. Na gali zorganizowanej 
przez Andrzeja Gmitruka (promotora i 
trenera znanego ze współpracy z m.in. 
Andrzejem Gołotą i Tomaszem Adam-
kiem) nie zabrakło również postaci nie-
kojarzonych bezpośrednio z tym spor-
tem, jak choćby pamiętany z wystę-
pów w telewizyjnym programie X Fac-
tor Maciej „Smuta” Ciulęba.

Była to kolejna okazja, by przypo-
mnieć pięściarski dorobek miasta. W 
przeszłości ełccy fani boksu cieszyli 
się sukcesami m.in. Leszka Błażyńskie-
go, dwukrotnego brązowego medali-
sty olimpijskiego, mistrza Europy, mi-
strza Polski i Grzegorza Jabłońskiego, 
olimpijczyka z Seulu. Dziś o dobre imię 
Ełku walczą w ringu m.in. wspomniany 
Michał Syrowatka, Cezary Samełko i za-
wodnicy Miejskiego Klubu Bokserskie-
go Mazur oraz innych ełckich klubów 
sportowych. W przyszłym roku jesienią 
można spodziewać się podobnej gali, 
a już 25 stycznia na hali widowiskowo-
sportowej zmierzą się zawodnicy MMA.

Za sprawą gali 
Ełk Boxing Night, 

nasze miasto 
znalazło się 

9 listopada w centrum 
polskiego pięściarstwa.

Maciej Sulęcki został Mistrzem Polski wagi średniej w boksie zawodowym.    Fot. K. Kierzkowski.


