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    Świąteczne kolędowanie w Ełku

Hej kolęda, kolęda…
Pomysł świątecznego koncerto-
wania narodził się wiele lat temu 
w głowie i sercu ełckiej wokalistki 
Ewy Awramik, do której chętnie 
dołączył Marcin Pyciak – autor 
tekstów i aranżacji kolęd. Mu-
zycy, co roku w grudniu tworzą 

wyjątkowe dźwięki świątecznych 
piosenek i pastorałek. Koncerty 
w ECK to tradycja trwająca już 23 
lata. 
Tegoroczny koncert nosi tytuł 
SZCZYPTA SERCA DO KOLĘDY. 
Premiera odbędzie się 21 grudnia 
o godz. 19.00. Terminy kolejnych 

spotkań: 22 i 23 grudnia oraz dwa 
koncerty 28 grudnia. Cena biletu 
20 zł. W ECK honorowana jest 
Ełcka Karta 3+ oraz Karta Seniora.
Golec uOrkiestra w Ełku
Koncert najpiękniejszych kolęd 
i pastorałek w wykonaniu ze-
społu Golec uOrkiestra odbędzie 

się już 29 grudnia o godz. 19.00 
w kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego w Ełku. Wybrzmi 
wówczas kilkanaście najpiękniej-
szych utworów w etnicznych, 
góralskich i bardzo klimatycznych 
aranżacjach. Wstęp bezpłatny.

Premiera 23. koncertu kolęd w wykonaniu ełckich muzyków pt. „Szczypta serca do kolędy” odbędzie się 21 grudnia o godz. 19.00 
w Ełckim Centrum Kultury. Magiczne oświetlenie oraz wizualizacje, a także klimat i atmosfera tegorocznych pastorałek uczynią 
je naprawdę niezapomnianymi. Z kolei 29 grudnia w kościele Najświętszego Serca Jezusowego zagra zespół Golec uOrkiestra. 

To będzie największy budżet 
w historii Ełku - str. 5

Miejski sylwester 
w Ełku
Tradycyjnie Nowy Rok 
w Ełku będzie można 
przywitać podczas zaba-
wy sylwestrowej na Placu 
Jana Pawła II. W progra-
mie m.in. koncert Maestro 
Chives oraz DJ Grace, któ-
rzy wprowadzą nas w 2017 
rok w klimatach muzyki 
klubowej. O północy zaś 
zaplanowano niezwykły 
pokaz fajerwerków. Wstęp 
wolny.
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Minęło 10 lat pracy Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza
Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu minionych 10 lat należy wymienić m.in. modernizacje i remonty dróg, chodników, podwó-
rek i zabytków, a także inwestycje w edukację, kulturę fizyczną, politykę prorodzinną i ochronę zdrowia. Był to czas wdrożenia wielu projektów, z których 
dzisiaj korzystają mieszkańcy Ełku oraz turyści. Podjęte działania  skutkowały nie tylko poprawą jakości życia, ale również ogólnej estetyki miasta.

Wieści z Ratusza- gazeta bezpłatna wydawana przez: 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, 
Pixabay- na licencji Creative Commons Public Domain CC0

Minione 10 lat to czas realiza-
cji prawie 200 projektów 

o łącznej wartości 653 mln zł. Ponad 
525 mln zł stanowiły środki pozy-
skane z UE, źródeł krajowych i za-
granicznych oraz innych jednostek 
samorządu terytorialnego.
Zmiany stopniowo zachodziły 
w każdym obszarze życia społecz-
nego i gospodarczego. Był to okres 
budowy i wyposażenia Parku Na-
ukowo – Technologicznego oraz 
powiększenia obszaru Podstrefy Ełk 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. W mieście powstały Gale-
ria Handlowa „Brama Mazur” i Park 
Handlowy „Tu i Teraz”. Zrealizowa-
ne zostały również liczne inwesty-
cje drogowe i komunalne, remonty 
podwórek, chodników i elewacji. 
Powstawały nowe miejsca integra-

cji społecznej, takie jak skwery, parki 
czy siłownie zewnętrzne. Powołano 
do istnienia Muzeum Historyczne 
w Ełku, utworzono Szkołę Arty-
styczną, a także zrealizowano sze-
reg inwestycji w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oraz Ełckim Cen-
trum Kultury.
Wdrożono nowe rozwiązania 
w systemie polityki społecznej 
miasta. Usprawniono funkcjono-
wanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, powołano do istnienia 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z chorobą Alzheimera i in-
nymi zaburzeniami psychicznymi. 
Obok ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny w mieście wdrożono Kartę 
Rodziny 3+ oraz Ełcką Kartę Seniora. 
Przeprowadzono szereg remontów 
i modernizacji w miejskim szpitalu 

„Pro – Medica” oraz przychodni przy 
ul. M. Konopnickiej, gdzie powstały 
nowe oddziały intensywnej terapii, 
blok operacyjny oraz izba przyjęć. 
Zmiany dostrzec można również 
polityce oświatowej miasta Ełku. 
W latach 2007 – 2016 utworzone 
zostały nowe grupy przedszkolne 
i żłobkowe. Powstało 100 nowych 
miejsc w oddziałach żłobkowych 
oraz 525 miejsc w przedszkolach 
publicznych. Utworzona została 
Szkoła Sportowa nr 6 oraz Gimna-
zjum Sportowe przy  Zespole Szkół 
Samorządowych. Wdrożony został 
program stypendialny dla aktyw-
nych społecznie i zdolnych uczniów. 
W latach 2008 – 2016 przyznano 
w sumie 566 stypendiów na łącz-
ną kwotę 348,5 tys. zł. Realizowany 
jest również program stypendiów 

socjalnych. W sumie przyznano 
ponad 16 403 stypendia na łączną 
kwotę ok. 7,1 mln zł, w tym z budże-
tu miasta ok. 1,1 mln zł. Realizowano 
program grantowy „Nasze pasje”, 
za który miasto zostało wyróżnione 
tytułem Samorządowy Lider Za-
rządzania. Od 2007 przyznano 326 
grantów na kwotę 508 tys. zł.
Rozwija się także skuteczna współ-
praca samorządu miasta Ełku z orga-
nizacjami pozarządowymi. Łącznie 
zostało podpisanych 2266 umów 
na kwotę 13 mln zł na wspólną 
z sektorem pozarządowym i miesz-
kańcami realizację zadań z zakresu 
kultury, oświaty, sportu, turystyki, 
zdrowia, profilaktyki, wypoczynku 
dzieci i młodzieży, pomocy społecz-
nej. Stała współpraca prowadzona 
jest z ok. 150 organizacjami pozarzą-

dowymi.
Zainwestowano również w in-
formatyzację miasta i wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu Bezpie-
czeństwa Miasta Ełku. Monitoring 
wizyjny na terenie miasta obejmuje 
ok. 350 kamer. Z myślą o mieszkań-
cach i turystach utworzono m.in. 
50 bezpłatnych bezprzewodowych 
stref dostępu do Internetu (tzw. hot-
-spot) oraz 100 infokiosków interne-
towych, w tym 20 zewnętrznych.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Inwestycje drogowe

To czas wielu inwestycji w remon-
ty i modernizacje ełckich ulic, m.in. 
Wojska Polskiego, Mickiewicza, 
Kilińskiego, Piłsudskiego, Tuwima, 
11 Listopada czy Sikorskiego. Roz-
poczęła się także modernizacja ulic 
Suwalskiej i Kolonia. Przebudowa-
ne zostały również skrzyżowania 
np. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej, 
Piłsudskiego i Mickiewicza oraz na 
ul. Kilińskiego. Zakończyła się też 
największa inwestycja drogowa, 
czyli budowa obwodnicy miejskiej. 

Podjęte zostały również starania 
o wybudowanie drogi Via Baltica 
oraz trasy kolejowej Rail Baltica 
przebiegających przez Ełk.
W tym czasie prowadzono prace 
remontowe ulic, chodników i par-
kingów na terenie całego miasta. 
Efekty są widoczne na wszystkich 
osiedlach. Od osiedla Konieczki, 
Zatorze, centrum miasta, Północ II 
i Kajki, Grunwaldzkie, Pod Lasem, 
Jeziorna aż po osiedle Szyba i Le-
śne. W latach 2006 - 2016 wybu-
dowano łącznie ok. 820 nowych 
miejsc parkingowych.

Mienie komunalne 
i budownictwo

W latach 2006 – 2016 wybudowa-
no 110 mieszkań komunalnych oraz 
86 socjalnych. Przeprowadzono 
m.in. modernizację budynku poko-
szarowego przy ul. Dąbrowskiego. 
Mieszkania komunalne powstały 
również przy ul. Dąbrowskiego 
oraz Łukasiewicza. Z kolei miesz-
kania socjalne utworzone zostały 
w budynkach przy ul. Sikorskiego. 
W Ełku realizowany jest program, 

dzięki któremu najemcy lokali ko-
munalnych i socjalnych mogą od-
pracować zaległości czynszowe. 
Łącznie z takiej możliwości skorzy-
stało 125 rodzin, pomniejszając dług 
względem miasta na kwotę ponad 
887 tys. zł.
Od 6 lat prowadzony jest nabór 
wniosków w ramach konkursu 
o udzielenie dotacji na remonty za-
bytków usytuowanych na terenie 
miasta Ełku. W ramach dofinan-
sowania zostały przeprowadzone 
remonty m.in. budynków miesz-

kalnych przy ul. Armii Krajowej 18, 
20, 23, 25, Mickiewicza 12, 3-go Maja 
11, a także wieży ciśnień, wieży kate-
dry św. Wojciecha, kościoła Chrze-
ścijan Baptystów oraz budynku 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego. W sumie przyznano 31 dotacji 
na łączną kwotę 1,4 mln zł.
Od 2006 roku przeprowadzone 
zostały remonty elewacji i dachów 
w 209 budynkach wspólnot miesz-
kaniowych oraz 23 należących do 
miasta. Łączna wartość inwestycji 
to ponad 20,5 mln zł.

Od 2006 roku przepro-
wadzone zostały remonty 
elewacji i dachów w 209 
budynkach wspólnot 
mieszkaniowych oraz 23 
należących do miasta.

6 grudnia 2006 roku 
Tomasz Andrukiewicz 

złożył uroczyste ślubo-
wanie i po raz pierwszy 
objął urząd Prezydenta 

Miasta Ełku
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Ochrona środowiska, 
ekologia i OZE

Wśród najważniejszych przedsię-
wzięć proekologicznych należy 
wymienić m.in. budowę Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych, rekultywację starego 
wysypiska śmieci, czy też popra-
wę gospodarki wodno – ścieko-
wej w naszym mieście.
W Ełku utworzono również 
Centrum Edukacji Ekologicznej. 
W budynku zastosowane zosta-
ły odnawialne źródła energii, tj. 
kolektory słoneczne i ogniwa fo-
towoltaiczne. Inwestycje w odna-
wialne źródła energii zrealizowano 
również w instytucjach miejskich: 
Parku Wodnym, Zespole Szkół Sa-
morządowych, Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej oraz Szpitalu 
Miejskim „Pro –Medica”.

Sport, turystyka,
rekreacja

W ciągu minionych 10 lat zmoder-
nizowany został Plac Jana Pawła II. 
Wybudowano park Mikołaja Koper-
nika, skwer w centrum miasta oraz 
park linowy. W mieście powstało 
ponad 14 km ścieżek rowerowych 
i promenada ze ścieżką pieszo – ro-

werową biegnącą wzdłuż brzegu 
jeziora.
W tym czasie miasto zyskało nową 
infrastrukturę sportowo — rekre-
acyjną przy stadionie MOSiR, który 
przeszedł gruntowną modernizację. 
Powstały tam boiska wielofunk-
cyjne do gier zespołowych, a także 
boisko do minigolfa. Dostępne są 
również bieżnia, korty tenisowe 
i siłownia zewnętrzna. W sezonie zi-
mowym działa sztuczne lodowisko. 
W zeszłym roku do użytku zostało 
oddane pełnowymiarowe boisko 
do gry w piłkę nożną z zapleczem 
technicznym.
Piłkarze mogą trenować w Ełku 
także na czterech boiskach typu 
„Orlik”, a miłośnicy aktywnego wy-
poczynku, korzystać z siłowni ze-
wnętrznych usytuowanych w róż-
nych częściach miasta. Dostępnych 
jest też 15 boisk do streetball, park 
sportowy przy rzece, bieżnia i tor 
rolkowy przy Zespole Szkół Samo-
rządowych. Do użytku oddano halę 
sportowo — widowiskową MOSiR, 
halę sportową przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, w której zamontowano 
ściankę skałkową do wspinaczki. 
Powstał też kompleks boisk wie-
lofunkcyjnych przy Szkole Podsta-
wowej nr 3.
Młodzież może korzystać również 

ze skateparku, konstrukcji parkour 
oraz ziemnego toru do jazdy ro-
werowej (pumptrack). W mieście 
powstały także liczne place zabaw 
dla dzieci. Przeprowadzona została 
również modernizacja na terenie 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej, gdzie 
rozpoczęła się inwestycja rewitali-
zacji całego obszaru EKW.
Od 2008 r. przyznanych zostało 429 
stypendiów sportowych na kwotę 
ok. 819 tys. zł oraz 80 nagród o łącz-
nej kwocie ok. 98 tys. zł. Wprowa-
dzono także nowe narzędzia wspar-
cia rozwoju sportu w mieście Ełku. 
W 2013 r. ustanowiono konkurs na 
„Sportową Markę Miasta Ełku”. Do 
tej pory miano to otrzymało 16 klu-
bów sportowych. Od 2015 r. z kolei 
przyznawane są dotacje na rozwój 
sportu. Otrzymało je 12 klubów. 
Łączna kwota, która została prze-
znaczona na realizację obu narzędzi 
to w sumie 570 tys. zł.

Kultura

Ostatnie lata zaowocowały realiza-
cją inwestycji remontowych i mo-
dernizacyjnych w Ełckim Centrum 

Kultury. Powstały tam dwie galerie 
oraz kino 3D. Wybudowano amfi-
teatr nad Jeziorem Ełckim. Utwo-
rzone zostało Muzeum Historyczne, 
w którego struktury w 2012 została 
włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa. 
To także czas zakończenia moderni-
zacji zabytkowej kamienicy przy 
ul. Armii Krajowej, w której zosta-
ła utworzona Szkoła Artystyczna. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
powstała czytelnia wirtualna wypo-
sażona w stanowiska komputerowe 
i bezprzewodowy Internet.
Od 2013 roku prezydent Ełku przy-
znaje stypendia uzdolnionym ar-
tystom. W ciągu 4 lat przyznano 
32 stypendia artystyczne na łączną 
kwotę 142 tys. zł.

Polityka społeczna, 
profilaktyka, zdrowie

W latach 2006 – 2016 przeprowa-
dzono szereg inwestycji w Szpitalu 
Miejskim „Pro – Medica”. Utworzono 
m.in. oddział kardiologii interwencyj-
nej, oddział dializy nerek, pracownię 
tomografii komputerowej, diagno-
stykę endoskopową w profilaktyce 
chorób nowotworowych, oddział 
intensywnej opieki medycznej, blok 
operacyjny oraz nową izbę przyjęć. 

Zmodernizowano przychodnię na ul. 
Konopnickiej. Łączny koszt wszyst-
kich prac to ponad 33,7 mln zł.
Przeprowadzono także remonty 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. W celu wsparcia ełckich 
rodzin powołani zostali Asystenci 
Rodziny. Pracę z dziećmi i młodzieżą 
podejmują również streetworkerzy 
czyli pedagodzy uliczni. Od 2008 
roku w mieście działa Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Pod Kasz-
tanami".  Z kolei w 2016 roku  otwar-
to również Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób z chorobą 
Alzheimera i innymi zaburzeniami 
psychicznymi.
Przeprowadzono bezpłatne szcze-
pienia seniorów przeciwko grypie 
oraz dzieci przeciwko pneumoko-
kom. W latach 2013 – 2016 zaszcze-
piono łącznie 664 dzieci. Zrealizo-
wane były również nieodpłatne 
badania USG małych dzieci w zakre-
sie wykrywania chorób nowotwo-
rowych. Z myślą o mieszkańcach 
i poprawie ich jakości życia wdrożo-
no Ełcką Kartę Rodziny 3+ oraz Ełcką 
Kartę Seniora. Realizowane były też 
projekty profilaktyki we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi np. 
przeciw otyłości, cukrzycy, rakowi 
i chorobom serca.
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Prezydent Ełku Tomasz An-
drukiewicz spotkał się w War-
szawie z Wiceministrem 
Infrastruktury i Budownic-
twa Jerzym Szmitem w celu 
omówienia strategicznych 
inwestycji drogowych w Pol-
sce północno-wschodniej. 
W trakcie spotkania poru-
szono m.in. kwestie budowy 
międzynarodowej drogi Via 
Baltica, modernizacji odcinka 
trasy z Ełku do Knyszyna, 
modernizacji odcinka Ełk – 
Olecko oraz budowy małej 
obwodnicy miasta.

Prezydent Ełku od lat podejmuje 
działania, by inwestycje drogowe 
w Regionie Warmii i Mazur były 
możliwie najkorzystniejsze dla Ełku. 
Podczas spotkania, które odbyło 
się w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa zostały poruszone 
istotne kwestie, które będą miały 
realny wpływ na m.in. poprawę 
bezpieczeństwa ełczan, zwiększe-
nie funkcjonalności miejskich ulic, 
wzrost konkurencyjności Polski pół-
nocno-wschodniej ze względu na 
lepszą dostępność komunikacyjną, 
czy prawidłową realizację projek-
tów inwestycyjnych z udziałem 
unijnych środków.

Przebieg drogi ekspresowej
Ełk - Knyszyn

Jest to istotny odcinek komu-
nikacyjny łączący nasze miasto 
z Białymstokiem. Prezydent Ełku 
w trakcie spotkania w Minister-
stwie Infrastruktury i Budownictwa 
przedstawił stanowisko miesz-
kańców Ełku wyrażone przyjętą 
29 listopada 2016 r. uchwałą Rady 
Miasta. Stanowi ono poparcie dla 
wprowadzonych zmian w sieci 
autostrad i dróg ekspresowych 
w zakresie planowanego przebiegu 
drogi ekspresowej łączącej dwie 
trasy Via Baltica i Via Carpatia, tj., 
odcinka Ełk – Knyszyn.
Część podlaskich samorządów 
i parlamentarzystów chce innego 
przebiegu drogi, niekorzystnego 
z punktu widzenia Ełku. Nasze mia-
sto zabiega o modernizację tej trasy, 
ponieważ dzięki przebudowie tego 
odcinka znacznie poprawi się kom-
fort jazdy i skróci się czas przejazdu 

z Ełku do Białegostoku. Wpłynie to 
także pozytywnie na zwiększenie 
bezpieczeństwa komunikacyjnego, 
gdyż na tej trasie planowane jest 
ustawienie ekranów ochronnych 
ze względu na częste wtargnięcia 
zwierzyny „pod koła" nadjeżdżają-
cych pojazdów. Prezydent przedsta-
wił stanowisko Rady Miasta Ełku. 
W ślad za działaniami samorządu 
Ełku podobne stanowiska przyjęły 
samorządy powiatu ełckiego, po-
wiatu grajewskiego, monieckiego, 
gminy Ełk oraz stowarzyszenia 
Ego.

Via Baltica

Od 2007 r. samorząd miasta Ełku 
wraz z innymi lokalnymi samorzą-
dami subregionu EGO zabiegały 
o ustalenie przebiegu budowy trasy 
ekspresowej nr 61 Via Baltica przez 
obszar województwa warmińsko 
— mazurskiego na trasie Warsza-
wa — Łomża — Ełk — Suwałki 
— kraje nadbałtyckie. Postulaty 
te wsparli także parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządu naszego 
województwa, posłowie, senatorzy 
oraz eurodeputowany Krzysztof 
Hołowczyc. W wyniku wielu pro-
wadzonych rozmów podpisany 
został list intencyjny w sprawie 
ustalenia przebiegu obu korytarzy 
transeuropejskiej sieci transporto-
wej TEN-T: Via Baltica i Rail Baltica 
przez obszar Warmii i Mazur. Od 
tego czasu rozpoczęły się inten-
sywne starania i lobbowanie przez 

parlamentarzystów na rzecz popra-
wy infrastruktury komunikacyjnej 
w naszym regionie.
W rezultacie trasa została ustalona 
zgodnie z oczekiwaniem samorządu 
miasta Ełku. Wówczas opracowany 
został harmonogram realizacji prac 
dla poszczególnych odcinków. 
Finansowanie inwestycji będzie 
pochodziło ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz budżetu państwa. 
Prezydent Tomasz Andrukiewicz 
uzyskał zapewnienia o realizacji 
tego przedsięwzięcia zgodnie 
z harmonogramem. I tak według 
planu, budowa odcinka na trasie 
ponad 60 km Szczuczyn – Ełk – 
Raczki rozpocznie się we wrześniu 
2018 r., a zakończy w grudniu 2020 
r. Wcześniej na każdy z tych odcin-
ków ogłoszone zostaną (zostały) 
przetargi. Po ich rozstrzygnięciu 
podpisane zostaną umowy z wy-
konawcami. Zgodnie z założeniami 
Via Baltica na całej swej długości 
od Warszawy do granicy państwa, 
będzie przejezdna w roku 2021.

Budowa drogi na odcinku
Ełk — Olecko

Od lat samorządy lokalne miast 
Ełku, Olecka i Gołdapi oraz pozo-
stałe samorządy gminne i powia-
towe subregionu EGO zabiegają 
o modernizację drogi krajowej nr 
65 biegnącej przez Ełk do granicy 
Państwa. Istotna z punktu widzenia 
naszego miasta jest szczególnie 
przebudowa odcinka drogi na trasie 

Ełk – Olecko.
Prezydent Ełku w trakcie spotkania 
w Ministerstwie Infrastruktury 
otrzymał zapewnienie, że w 2017 r. 
na postawie przyjętego planu in-
westycji realizowanych z udziałem 
środków z budżetu państwa oraz 
planu działań na sieci drogowej 
w obrębie drogi krajowej nr 65 
zrealizowane zostaną prace moder-
nizacyjne. Wybudowana zostanie 
m.in. sygnalizacja świetlna wraz 
z odcinkami chodnika w Olecku. 
Rozbudowany będzie też odcinek 
drogi na trasie Gąski – Oracze, Gąski 
– Straduny, Olecko – Gąski. Remont 
obejmie również odcinek biegnący 
z Oracz do Ełku.
Ponadto odcinki Olecko – Gąski oraz 
Gąski – Straduny – Oracze – Ełk 
ujęto w Programie dostosowania 
dróg do przenoszenie ciężaru 11,5 t 
na oś. 
Modernizacja na tym odcinku jest 
istotna z punktu widzenia poprawy 
bezpieczeństwa, ponieważ droga 
jest bardzo kręta, a na wielu odcin-
kach asfalt jest zdewastowany.

Budowa ul. Norwida

Pojawiła się realna możliwość 
pozyskania środków finansowych 
na budowę ul. Norwida, jako małej 
obwodnicy miasta Ełku. Do tej pory 
finansowanie tego typu dróg nie 
było możliwe. Źródłem finansowa-
nia będzie rezerwa w ministerstwie 
przeznaczona na rozwój dróg lokal-
nych: powiatowych i wojewódz-

kich. Inwestycja w Ełku, ze względu 
na konieczność budowy mostu na 
rzece Ełk będzie kosztowała ponad 
20 mln zł.
Przedsięwzięcie, by mogło zyskać 
dofinansowanie, powinno być 
realizowane we współpracy z po-
wiatem ełckim, dlatego prezydent 
zaproponował staroście ełckiemu 
porozumienie w tej  sprawie. 
W pierwszej kolejności planowana 
jest nowelizacja projektu technicz-
nego budowy ul. Norwida, którą 
prezydent planuje przeprowadzić 
jeszcze w 2017 r. Wtedy w 2018 r. 
lub 2019 r. będzie możliwe złożenie 
wniosków na pozyskanie pierwsze-
go dofinansowania prac.
Mała obwodnica miasta będzie 
alternatywą dla ul. Wojska Pol-
skiego, dzięki czemu odciąży ruch 
samochodowy w centrum miasta. 
Wpłynie to również na poprawę 
bezpieczeństwa.

Rail Baltica

Projekt budowy Rail Baltica, czyli 
kolei bałtyckiej znalazł się na liście 
rezerwowej. W grudniu jednak 
zostanie opracowane studium 
wykonalności, czyli warunki spo-
łeczno – techniczne, środowiskowe 
i ekonomiczne. Wówczas projekt 
zostanie zgłoszony do konkursu 
o dofinansowanie. Jest szansa, że 
w 2020 r. rozpocznie się budowa 
szybkiej kolei bałtyckiej na odcinku 
Warszawa – Białystok – Ełk – Su-
wałki i dalej do krajów bałtyckich. 
Istotna z punktu widzenia miasta 
Ełku jest szansa na budowę na 
trasie Białystok – Ełk odcinka dwu-
torowego.
Rail Baltica stanowi ważną inwesty-
cję dla rozwoju gospodarczego Pol-
ski północno-wschodniej oraz walki 
z wykluczeniem komunikacyjnym 
naszego regionu. W grudniu tego 
roku zakończono opracowywać 
studium wykonalności, określające 
warunki techniczne, środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne.
W lutym 2017 roku PKP PLK złoży 
wniosek w konkursie o dofinanso-
wanie tego przedsięwzięcia. Jeśli 
projekt spełni warunki konkursowe 
i uzyska dofinansowanie, wówczas 
przygotowana zostanie dokumen-
tacja techniczna.

Samorząd Ełku zabiega o rozbudowę
 dróg w Polsce północno-wschodniej
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To będzie największy budżet w historii Ełku
Przebudowa kolejnych ulic, modernizacja podwórek, cztery kolejne parki na osiedlach miasta, nowa plaża miejska czy siłownie zewnętrzne i rozbudowa skate-
parku, to tylko część inwestycji zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie miasta Ełku. Nie zabraknie też środków dla najaktywniejszych ełczan działających 
w ramach inicjatywy lokalnej i organizacjach pozarządowych. Na dofinansowanie mogą liczyć również osoby wymieniające źródła ogrzewania w domach.

Przyszłoroczny budżet opracowa-
ny został na podstawie wniosków 
mieszkańców i radnych, zapisy 
przyjętej strategii rozwoju, a także 
możliwości finansowe i organiza-
cyjne miasta. Będzie to największy 
budżet w historii Ełku i osiągnie po-
ziom 276,2 mln zł. Dla porównania 
budżet miasta w 2006 r. wynosił 
101,9 mln zł, w 2007 r. – 120,6 mln 
zł i wzrastał z roku na rok. Rekor-
dowa kwota zostanie przeznaczona 
również na działania inwestycyjne, 
w tym m.in. wsparte ze środków 
Unii Europejskiej.

- Miasto to przede wszystkim lu-
dzie i przestrzeń. Chcemy, by inwe-
stycje służyły mieszkańcom i go-
ściom naszego miasta. Zależy nam 
na tym, by odnawiana przestrzeń 
była dobrym miejscem do życia 
i rozwoju, przejawiania aktywności 
obywatelskiej, społecznej, sporto-
wej i kulturalnej – powiedział To-
masz Andrukiewicz prezydent Ełku.

Najważniejsze inwestycje rozpo-
czynające się w roku 2017
Nadchodzący rok będzie czasem 
realizacji kolejnych projektów 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej i innych źródeł. 
Miasto przygotowało już wiele 
projektów, z których część realizo-
wana będzie jeszcze w 2016 roku. 
Kolejne wnioski o dofinansowanie 
będą składane w roku 2017 w ra-
mach konkursów ogłaszanych 
przez Instytucje Zarządzające pro-
gramami europejskimi.
Wśród największych inwestycji 
współfinansowanych ze środków 
finansowych UE znajdują się m.in. 
modernizacja ulic Suwalskiej i Ko-
lonia, a także odcinka ul. Wojska 
Polskiego, w tym przebudowa 
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. 
Planowana jest budowa plaży 
miejskiej na cyplu na os. Jeziorna, 
rewitalizacja podwórek miejskich 
w ramach projektu pn. „Teraz czas 
na zmiany”. Przebudowany zosta-
nie ełcki MOPS, a także rozpocznie 
się rewitalizacja terenu Ełckiej Kolei 
Wąskotorowej wraz z budową Par-
ku Odkrywców Kolei. Planowane 
jest również zagospodarowanie 
czterech parków w różnych czę-
ściach miasta: przy ul. Pięknej (os. 
Bogdanowicza), przy ul. Książąt 

Mazowieckich (os. Grunwaldzkie), 
przy ul. Tuwima (os. Tuwima) oraz 
przy ul. Miłosza (os. Tuwima). Prze-
prowadzona będzie też rewitaliza-
cja zdegradowanych terenów ko-
munalnych nad rzeką Ełk u zbiegu 
ul. Wojska Polskiego i Parkowej. 
Powstanie tam m.in. kładka pieszo-
-rowerowa usytuowana w pobliżu 
mostu na rzece.
- Zarówno finansowa wielkość 
inwestycji, jak i ich ilość wskazuje 
na to, że budżet przyszłego roku 
będzie największym budżetem in-
westycyjnym w historii naszego 
miasta. Posiadając rezerwy i moż-
liwości finansowe, wynikające 
z pozyskanych i pozyskiwanych 
bezzwrotnych funduszy Unii Eu-
ropejskiej,  a także oszczędności, 
możemy spokojnie inwestować, 
posiadając jeszcze wolne środki na 
inwestycje, które mamy w planach 
do realizacji w latach następnych – 
powiedział prezydent Tomasz An-
drukiewicz

Na projekty współfinansowa-
ne z Unii Europejskiej i innych 
źródeł zagranicznych zostanie 
przeznaczona kwota 57 mln zł.

Pieniądze dla aktywnych.
300 tys. zł na inicjatywy lokalne

W ramach inicjatywy lokalnej 
mieszkańcy Ełku mogą ubiegać się 
o dofinansowanie przedsięwzięć 
związanych z najbliższym otocze-
niem, takich jak np. wykonanie 
zieleńców, placów zabaw, zakup 
ławek, poprawa elewacji itd. Tym 
narzędziem samorząd miasta chce 
pobudzać aktywność obywatelską 
ełczan i włączać ich w zarządzanie 
sprawami miasta. Wnioskodawcą 
inicjatywy może być każda indy-
widualna osoba. Wystarczy mieć 
dobry plan, kosztorys i opracowaną 
wstępnie strategię realizacji.

Dotacje na remonty zabytków
Od 2011 r. prezydent Ełku ogłasza 
nabór wniosków w ramach kon-
kursu o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabyt-
ków. W 2017 roku wielkość kwoty 
przewidzianej do rozdysponowania 
w konkursie to 300 tys. zł. Maksy-
malny poziom dofinansowania 
z budżetu miasta dla złożonych 
w konkursie projektów może wy-
nosić do 50% wartości nakładów 
koniecznych na wykonanie prac. 
Dotacje mogą być udzielone pod-
miotom spoza sektora finansów 
publicznych, posiadającym tytuł 

prawny do obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. Środki finan-
sowe przyznawane są na przepro-
wadzenie prac w budynkach, które 
znajdują się w złym stanie tech-
nicznym bądź posiadają dla mia-
sta istotne znaczenie historyczne, 
artystyczne lub też turystyczno – 
rekreacyjne.

Dofinansowanie wymiany 
źródeł ciepła
W 2017 roku zaplanowano kwo-
tę 210 tys. zł na udzielenie dotacji 
za wykonaną modernizację sys-
temów grzewczych budynków 
i lokali, w ramach ochrony środo-
wiska. Celem jest obniżenie zanie-
czyszczenia powietrza na terenie 
miasta Ełku. Można to osiągnąć 
m.in. poprzez wymianę starych 
pieców na węgiel  lub drzewo na 
nowocześniejsze kotły gazowe, 
elektryczne czy na pellet. Wnioski 
przyjmowane są do końca paź-
dziernika każdego roku.

Dotacje dla organizacji 
pozarządowych
W budżecie miasta przewidziano 
również środki finansowe, z któ-
rych korzystać mogą ełckie orga-
nizacje pozarządowe w ramach 
otwartego konkursu ofert na re-

alizację zadań samorządu miasta 
Ełku. W 2017 r. na ten cel zaplano-
wano kwotę 1,5 mln zł.  Zaplano-
wana współpraca z organizacjami 
pożytku publicznego wpływa na 
zwiększenie efektywności podej-
mowanych przez nie działań. Pod-
mioty, które otrzymują dodatkowe 
środki finansowe, realizują zadania 
z zakresu: oświaty i wychowania, 
promocji i ochrony zdrowia, kultury 
fizycznej i sportu, polityki i pomocy 
społecznej, edukacyjnej opieki wy-
chowawczej oraz kultury i dziedzic-
twa narodowego.

System stypendialny
W ramach posiadanych i pozy-
skanych środków samorząd mia-
sta wspiera aktywnych, zdolnych 
i kreatywnych ełczan. Nie zapomi-
na również o uczniach potrzebują-
cych wsparcia finansowego. Narzę-
dziem umożliwiającym udzielenie 
takiej pomocy jest opracowany 
system stypendialny, na który 
składają się: stypendia sportowe 
i nagrody, stypendia artystyczne, 
stypendia za aktywność społeczną 
i wyniki w nauce, a także stypen-
dia w ramach pomocy materialnej 
dla uczniów. Łączna kwota zapla-
nowana w budżecie na ten cel to 
ponad 1,1 mln zł.
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Remont ulic Suwalskiej 
i Kolonia będzie największą 
inwestycją drogową reali-
zowaną w Ełku w przyszłym 
roku. Dzięki nowym na-
wierzchniom jezdni i sygna-
lizacji świetlnej poprawi się 
komfort jazdy kierowców, 
a chodniki, ścieżki rowero-
we oraz oświetlenie ledowe 
podniosą poziom bezpie-
czeństwa pieszych i rowe-
rzystów. Planowany termin 
zakończenia obu inwestycji 
to druga połowa 2017 r.

Ulica Suwalska będzie jak nowa
Zakresem przebudowy objęty zo-
stał odcinek ulicy o łącznej długości 
1650 metrów, od wiaduktu kolejo-
wego przy skrzyżowaniu z ulicą 
Słoneczną do mostu na rzece Ełk.
Przebudowane zostanie również 
skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Łu-
kasiewicza i Ogrodowej. Natomiast 
przy Państwowej Straży Pożarnej 
pojawi się sygnalizacja świetlna. 
Ponadto w ramach prac i potrzeb 
na wybranych odcinkach wybudo-
wana będzie kanalizacja sanitarna, 
wodociągowa oraz gazociągowa. 
W ramach inwestycji planowane 
jest m.in. wykonanie nawierzchni 

jezdni, wjazdów, chodników oraz 
ścieżek rowerowych. Wybudo-
wana zostanie także linia kablowa 
wraz ze 110 oprawami oświetlenio-
wymi typu LED.
Wartość inwestycji to ponad 12,5 

mln zł. Plac budowy został przeka-
zany wykonawcy w ostatnim ty-
godniu listopada. Rozpoczęcie prac 
uzależnione będzie od warunków 
pogodowych. Planowane zakoń-
czenie inwestycji to koniec sierpnia 

2017 roku.
Bezpieczniej na ul. Kolonia
Przebudową objęty zostanie od-
cinek od ulicy Bahrkego do skrzy-
żowania typu rondo przy węźle 
„Konieczki” nad obwodnicą miasta. 

W zakres prac wchodzi przebudowa 
całej ulicy Kolonia o długości 1057 
metrów wraz z budową i prze-
budową wszystkich skrzyżowań 
z drogami bocznymi. Wykonane 
zostaną również nawierzchnie za-
tok autobusowych i wjazdów. Po-
wstaną także chodniki oraz ścieżki 
rowerowe. Przewidziano też mon-
taż ponad 60 opraw oświetlenio-
wych. Wyremontowany odcinek 
skomunikuje miasto z obwodnicą 
i drogą krajową nr 16. Zakończenie 
prac planowane jest we wrześniu 
2017. Koszt zaplanowanych robót 
to ponad 4,5 miliona złotych.

Realizacja obu inwestycji przyczyni 
się nie tylko do poprawy poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników ru-
chu drogowego, ale wpłynie także 
na usprawnienie ruchu w tej części 
miasta. Na przebudowanie ulic Su-
walskiej i Kolonia miasto pozyskało 
ponad 12,3 mln zł dofinansowania 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014 – 2020 w ra-
mach Związku Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego Ełk 
(Związek ZIT MOF Ełk), co stanowi 
ok. 80% wartości całej inwestycji.

Ełk pozyskał 12,3 mln zł  dofinansowania 
na remont ulicy Suwalskiej i Kolonia

 Zakończył się remont 
ulicy Jesiennej i Letniej

Nowa nawierzchnia 
jezdni i wjazdów, 
chodniki, ciągi pieszo 
— rowerowe oraz ledo-
we oświetlenie ulicz-
ne, to efekt inwestycji 
zrealizowanej przy 
ul. Jesiennej i Letniej. 
W grudniu zakończyły 
się prace remontowe, 
dzięki którym zwięk-
szył się poziom bez-
pieczeństwa w ruchu 
drogowym, a także 
komfort jazdy samo-
chodem.

Ulice Jesienna i Letnia usytu-
owane są pomiędzy doma-
mi jednorodzinnymi na trasie 
w kierunku Szpitala Pro – Me-
dica jadąc ul. Baranki. Aż do za-

kończenia inwestycji nie było 
tam chodników, a żwirowa na-
wierzchnia drogi w różnych po-
rach roku była uciążliwa i ciężko 
przejezdna z powodu kurzu i pyłu 
lub też błota po roztopach śniegu 
i opadach deszczu.
W grudniu zakończyły się pra-
ce remontowe w wyniku, któ-
rych wykonana została nowa 
nawierzchnia jezdni i wjazdów. 
Wybudowane zostały chodniki 
i ciągi pieszo – rowerowe oraz 
ledowe oświetlenie uliczne. Ca-
łość zrealizowanych robót kosz-
towała ponad 811 tys. zł.

W przyszłym roku
 inwestycją zostaną objęte 

dwie kolejne ulice w tej części 
miasta. Prace drogowe prowa-
dzone będą na ul. Spacerowej 

i Wiosennej.

 Dalsza przebudowa ulicy 
Jaćwingów na osiedlu Zatorze

Mieszkańcy ulicy 
Jaćwingów korzystają już 
z wyremontowanej drogi 
przebiegającej pomiędzy 
zabudową jednorodzin-
ną. W ramach inwestycji 
wykonano także na-
wierzchnię chodników 
i wjazdów. Pojawiło się 
też ledowe oświetlenie 
uliczne. W przyszłym 
roku rozpocznie się drugi 
etap prac. Przebudowany 
zostanie odcinek ul. Ja-
ćwingów biegnący od ul. 
Suwalskiej przy PWiK.

Bezpieczniej, jaśniej i wygod-
niej jest teraz na ul. Jaćwingów. 
To za sprawą remontu odcinka 
drogi znajdującego się pomiędzy 
zabudową jednorodzinną. W ra-

mach inwestycji położona została 
nowa nawierzchnia jezdni, chodni-
ki  i wjazdy.  Pojawiło się również 
oświetlenie uliczne typu LED, a tak-
że kanalizacja deszczowa. Łączna 
wartość zrealizowanych prac to 
kwota prawie 195 tys. zł.
W przyszłym roku rozpocznie się 
drugi etap prac. Wówczas zosta-
nie przebudowany 215-metrowy 
odcinek ul. Jaćwingów biegnący 
od ul. Suwalskiej tu obok Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji aż do placu manewrowego na 
końcu ulicy. Tam według projektu 
powstanie parking. W ramach in-
westycji wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia jezdni, chodników 
oraz wjazdów, a także kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie uliczne. 
Nieopodal zabudowy jednorodzin-
nej pojawi się również przejście 

dla pieszych. Na remontowanym 
odcinku zamontowane będą także 
dwa progi zwalniające. Planowany 
termin zakończenia prac przewidy-
wany jest w maju 2017 roku.
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Kolejne 6 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Ełku

Do konkursu zostało złożonych 108 
wniosków. Pozytywną weryfikację 
przeszło jedynie 29 z nich, w tym 
trzy ełckie, opracowane przez Wy-
dział Strategii i Rozwoju Urzędu 
Miasta Ełku.

- Łączna kwota, jaką pozyskaliśmy 
to prawie 6 mln zł. Dzięki temu 
zrealizujemy m.in. inwestycję pole-
gającą na zagospodarowaniu cypla 
przy Jeziorze Ełckim, gdzie powsta-
ną dwie nowe plaże i boiska do 
gier zespołowych. Dwa z projek-
tów będą dotyczyły też działań 
z zakresu polityki społecznej i walki 
z wykluczeniem oraz ubóstwem – 
powiedział Tomasz Andrukiewicz 
prezydent Ełku

Nowe plaże i boiska w Ełku
Dzięki realizowanym działaniom 
w naszym mieście powstaną dwie 
plaże – piaszczysta i trawiasta oraz 
pomost z wieżą widokową. Obie 
usytuowane będą na tzw. cyplu 
na os. Jeziorna i wykonane zosta-
ną w ramach zagospodarowania 
brzegu Jeziora Ełckiego. Pobyt nad 
wodą to jednak nie tylko kąpiele 
i opalanie się. Dlatego w zapla-
nowanym projekcie przewidziano 
również miejsce dla trzech boisk do 
piłki siatkowej plażowej oraz dwa 
boiska do streetballa. Dostępne 
będą także natryski.
Przez teren przebiegała będzie 
ścieżka rowerowa połączona z ron-
dem i specjalnym parkingiem ro-
werowym. Pojawią się też chod-
niki, elementy małej architektury 
jak ławki i kosze na śmieci. Całość 
zostanie oświetlona i objęta moni-
toringiem miejskim.
W ramach wspólnie realizowane-
go z Litwą projektu organizowane 
będą także rajdy rowerowe po oko-
licach Ełku i Kowna oraz festiwale 
kultur w obu miastach. Stworzona 
zostanie wspólna oferta turystycz-

na i opracowany przewodnik tury-
styczny przetłumaczony i wydany 
w trzech językach. Powstaną też 
spoty reklamowe promujące całość 
przedsięwzięcia i realizowanych 
działań międzynarodowych.
Całkowita wartość projektu reali-
zowanego w Ełku to kwota ponad 
3,2 mln zł, z czego dofinansowanie 
wyniesie 2,5 mln zł. Zaplanowane 
działania realizowane będą w okre-
sie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2018 r.

Lepszy dostęp do świadczeń
socjalnych
Projekt będzie realizowany we 
współpracy trzech partnerów: Mia-
sta Ełku, Miejskiego Centrum Usług 
Społecznych w Alytusie oraz Miej-
skiego Centrum Usług Społecznych 
w Rejonie Varena. Celem wspól-
nych działań jest promowanie włą-
czenia społecznego, walka z ubó-
stwem i dyskryminacją. Będzie to 
wdrażane poprzez poprawienie 
dostępu do świadczeń socjalnych 
i zdrowotnych dla mieszkańców 
strefy przygranicznej.
Zakres projektu obejmuje prze-
budowę i rozbudowę Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ełku. Inwestycja podzielona 
będzie na dwa etapy. W pierw-
szej kolejności zaplanowany jest 
remont m.in. korytarza, pomiesz-
czeń biurowych i socjalnych oraz 
toalet i łazienek znajdujących się na 
pierwszym piętrze budynku, oraz 
pomieszczenia porządkowego na 
parterze budynku.
Następnie rozpoczną się prace bu-
dowlane obejmujące m.in. zachod-
nie skrzydło budynku – taras, który 

zostanie nadbudowany do wyso-
kości drugiego piętra oraz ocieplo-
ny. W rezultacie powstaną nowe 
pokoje użytkowe. Przebudowane 
i wyremontowane będą również 
korytarz, pomieszczenie kasowe, 
biurowe i kontener usytuowane na 
parterze budynku. W ramach pro-
jektu wyposażone zostaną remon-
towane i nowopowstałe pomiesz-
czenia oraz zakupiony będzie sprzęt 
rehabilitacyjny.
W ramach projektu realizowane 
będą działania mające na celu roz-
wój usług społecznych poprzez 
poprawę ich jakości i dostępności 
na rzecz rodzin, osób starszych oraz 
niepełnosprawnych mieszkających 
w Ełku i Alytusie. Wsparciem objęte 
zostaną także rodziny wielodzietne 
posiadające Kartę 3+. Partnerzy zor-
ganizują ponadto dla uczestników 
trzy duże wydarzenia integracyjne 
odbywające się w Ełku, Alytusie 
i Varenie.

Prowadzone będą również wizyty 
studyjne, szkolenia dla personelu, 
poradnictwo specjalistyczne psy-
chologiczne i prawne oraz coaching. 
W projekcie zwrócono również 
uwagę na kwestię wsparcia rozwo-
ju środowiskowych form wsparcia 
rodzin, takich jak: asystent rodziny, 
konsultant rodziny, animator czy 
mediator. Ełcki MOPS zostanie wy-
posażony także m.in. w sprzęt reha-
bilitacyjny
Całkowita wartość projektu po 
stronie Ełku to kwota ponad 1,7 
mln zł, w tym dofinansowanie na 
poziomie niemal 1,5 mln zł. Okres 
realizacji działań to styczeń 2017 r. - 
czerwiec 2018 r.

Zmiany na ełckich podwórkach
Projekt ma na celu promowanie 
włączenia społecznego, walkę 
z ubóstwem i dyskryminacją. Bę-
dzie on realizowany przy współpra-
cy z mieszkańcami Ełku. Zakresem 

obejmie cztery miejskie podwórka: 
przy ulicach: Wojska Polskiego 14, 
16, 18; ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gi-
zewiusza 1 oraz ul. Gizewiusza 4 -8, 
a także ul. Wojska Polskiego 7 – 9.
W ramach projektu planowana jest 
realizacja  czterech mini projektów. 
Będą one realizowane przez miesz-
kańców, dzieci i młodzież w celu 
ożywienia przestrzeni, pod opieką 
streetworkera zaangażowanego 
w projekt.
Zostanie zakupiony sprzęt, mate-
riały i rekwizyty, narzędzia do mini 
projektów oraz działania animacyj-
ne, i promocja projektu. W ramach 
projektu zostaną zorganizowane 
obozy dla dzieci i młodzieży w Ełku 
i Alytusie.
Całkowita wartość projektu po 
stronie Ełku  to ponad 2,1 mln zł, 
w tym dofinansowanie na pozio-
mie to 1,8 mln zł. Działania będą 
realizowane od stycznia 2017 r. do 
marca 2018 r.

Trzy projekty miasta 
Ełku znalazły się na liście 
29 projektów wybra-
nych do dofinansowania 
z unijnego Programu IN-
TERREG Litwa – Polska. 
Tym razem planowane 
jest m.in. utworzenie 
nowej plaży wraz z bo-
iskami do gry w piłkę 
plażową i streetballa, 
przebudowa i rozbudowa 
ełckiego MOPS-u oraz za-
gospodarowanie czterech 
miejskich podwórek. 
Łączna wartość tych in-
westycji w Ełku to pra-
wie 7,2 mln zł.
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Specjalne strefy wypoczyn-
ku, siłownie zewnętrzne, 
place zabaw i miejsca do 
kontemplacji sztuki, to ele-
menty nowej przestrzeni 
miejskiej, którą będzie moż-
na cieszyć się w kolejnych 
czterech parkach. Powstaną 
one w przyszłym roku w róż-
nych częściach Ełku. Będą 
one służyły przede wszyst-
kim spotkaniom integracyj-
nym mieszkańców osiedli 
oraz wpłyną na podniesienie 
atrakcyjności wybranych 
obszarów miejskich.

Celem inwestycji jest stworzenie 
nowej przestrzeni publicznej uzu-
pełniającej i podnoszącej standard 
istniejącej oferty aktywnego spę-
dzania czasu poza domem, zarówno 
dla mieszkańców Ełku, jak i turystów. 
Będą to miejsca integracji społecznej 
oraz rekreacji. Parki, dzięki ofercie 
wypoczynku biernego, a także ak-
tywnego na siłowniach czy placach 
zabaw, staną się atrakcyjną alterna-
tywą, z której będą mogli skorzystać 
ludzie w różnym wieku: dzieci, mło-
dzież i dorośli. Przyczyni się to rów-
nież do budowania poczucia więzi 
z miastem.

Park przy ul. Pięknej
W tym parku zaprojektowane zo-
stały trzy specjalne strefy: wypo-
czynku, strefa zabaw oraz psi park. 
Głównym elementem w tzw. strefie 
wypoczynku będzie wieża z tarasem 
widokowym. Mieszkańcy i turyści 
będą mogli wypoczywać m.in. re-
laksując się na ośmiu drewnianych 
obrotowych leżakach miejskich 360 
ͦ . Zostaną one ustawione na planie 
okręgu. Oprócz leżaków będzie moż-
na korzystać również ze specjalnych 
platform (siedzisk) w kształcie ścię-
tych ostrosłupów.
Strefa zabaw zostanie zagospodaro-
wana w najwyższym punkcie cypla. 

Dostępne tam będą takie urządzenia 
jak huśtawka linowa, dwie skakanki 
przymocowane do stojaków, siatka 
do wspinaczki, huśtawka obrotowa 
oraz platformy do skakania.
Z myślą o naszych pupilach zaprojek-
towany został pierwszy w mieście 
park dla zwierząt. Psi park z elemen-
tami do tresury, będzie wyposażony 
w pojedyncze i podwójne przeszko-
dy, palisadę, tunel, oponę, slalom 
z ośmioma słupkami. Teren ten zo-
stanie ogrodzony.
Park przy ul. Pięknej wyposażony 
będzie w meble miejsce, elementy 
małej architektury oraz oświetlenie 
i monitoring. Przez park poprowadzą 

kamienne ścieżki i alejki. Dodatkową 
atrakcją będzie mostek łączący park 
z promenadą, a także dwie rzeźby 
terenowe. Pierwsza z nich to około 
półtorametrowy napis „PIĘKNA”. 
Drugą będzie instalacja składająca 
się z dziesięciu sześcianów. Na całym 
obszarze posadzone zostaną drzewa, 
krzewy i byliny. Zamontowane będą 
również budki lęgowe i karmniki dla 
ptaków. Koszt planowanych prac to 
kwota ponad 657 tys. zł.
Park na os. Grunwaldzkim
W centralnej części parku zlokali-
zowane zostaną ławki będące jed-
nocześnie połączeniem konstrukcji 
wypełnionej kamieniami z drewnia-

nymi siedziskami oraz wrzosowymi 
rabatami. Nieopodal zaprojektowano 
bibliotekę plenerową. Korzystanie 
z niej będzie odbywało się zgod-
nie z modelem „przeczytaj i oddaj”. 
Mieszkańcy i turyści będą mogli 
czytać tam książki nawet podczas 
deszczu. To dzięki nowoczesnym 
zadaszonym ławkom, które roz-
mieszczone będą nieopodal specjal-
nej szafki na książki. W parku będą 
znajdowały się również dwa po-
desty. Na jednym z nich ustawione 
zostaną leżaki miejskie, z kolei drugi 
będzie spełniał funkcję kładki nad 
znajdującym się tam rowem melio-
racyjnym.
W projekcie parku wydzielona zosta-
ła strefa sportu i plac zabaw. Strefa 
sportu wyposażona będzie w bo-

isko do gry w streetball i siłownię 
zewnętrzną. Obszar będzie oświe-
tlony, dlatego będzie można ko-
rzystać z niego również po zmroku. 
W siłowni będzie można ćwiczyć na 
urządzeniach do przysiadów, ławki 
poziomej do brzuszków, ławki do 
wyciskania sztangi leżąc, maszyny 
do ćwiczeń nóg oraz dwóch worków 
treningowych. Plac zabaw natomiast 
wyposażony zostanie m.in. w bujak, 
domek z zestawem drabinek, ścianką 
wspinaczkową i rurą do zjeżdżania, 
piaskownicę oraz dwie huśtawki, 

w tym jedną podwójną.
W parku zaprojektowano również 
zieleń całoroczną, tj. zmieniającą 
kolory z zależności od miesięcy. 
Dodatkowo tak jak w parku przy ul. 
Pięknej tutaj również znajdą się budki 
lęgowe i karmniki dla ptaków. Koszt 
planowanych prac to kwota ponad 
534 tys. zł.
Park przy ul. Tuwima
W centrum zaprojektowany został 
staw wraz z przebiegającą przez śro-
dek kładką. Dodatkowymi elemen-
tami będą ukształtowane w okrąg 
wzniesienia o wysokości do trzech 
metrów, pergole z pnącą roślinnością 
oraz miejsca wypoczynku z ławkami. 
Całość wraz z zielenią będzie tworzy-
ła miejsce w przestrzeni publicznej 
zachęcające do rodzinnego wypo-

czynku.
Miejsca integracji i spotkań zaprojek-
towane zostały w taki sposób, aby 
osoby korzystające mogły poczuć 
się jak we własnym ogrodzie — od-
izolowane od otoczenia miejskiego 
niską i wysoką zielenią. Całość cha-
rakteryzować będzie „uporządkowa-
ny bałagan”, tj. duża ilość krzewów 
i drzew o różnej wysokości i rozpię-
tości koron.
W parku będzie można korzystać 
z siłowni zewnętrznej składającej się 
z ośmiu stacji z przyrządami do tre-
ningu siłowego i aerobowego. Naj-
młodsi z kolei będą mogli aktywnie 
spędzać czas na placu zabaw bawiąc 
się na wieży ze zjeżdżalniami, ściance 
wspinaczkowej oraz huśtawce. Koszt 
planowanych prac to kwota ponad 
934 tys. zł.
Park przy ul. Miłosza
Będzie to „Park Sztuki”, co podkre-
ślą zaprojektowane tam rzeźby te-
renowe. Spełnią one m.in. funkcję 
estetyczną i edukacyjną. Obszar 
służyć ma przede wszystkim rekre-
acji rodzinnej i spełniać oczekiwania 
wszystkich grup wiekowych. Park nie 
posiada jednego głównego elemen-
tu. Przewiduje się zagospodarowanie 
w tym obszarze dwunastu miejsc 
ekspozycji, które zwrócą uwagę 
użytkowników.
W centrum założenia została zlokali-
zowana aula terenowa, gdzie ucznio-
wie ełckich szkół będą mogli realizo-
wać zajęcia w terenie. Z kolei lokalne 
inicjatywy społeczne będą mogły 
wystawiać swoje projekty związa-
ne, chociażby ze sztuką teatralną czy 
taneczną.
Przestrzeń ta przeznaczona jest 
przede wszystkim wypoczynkowi 
i edukacji, dlatego nie posiada ele-
mentów i urządzeń rekreacji rucho-
wej. Akcent projektowanego założe-
nia parku pada na miejsca, w których 
można odpocząć i spotkać ze znajo-
mymi. Koszt planowanych prac to 
kwota ponad 1 mln zł.

 Więcej przestrzeni do integracji społecznej i rekreacji
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Park Odkrywców Kolei 
powstanie w Ełku

Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej rozpoczęło inwe-
stycję, po której zakończeniu 
praktycznie nie będzie emi-
towało pyłów do atmosfery. 
Nowa instalacja odpylania 
zostanie zamontowana 
w dwóch kotłach. Moder-
nizacja będzie kosztowała 
6 mln zł i zakończy się pod 
koniec przyszłego roku.

Inwestycja polega na wymianie 
dotychczasowej, mechanicznej in-
stalacji odpylania, na bardziej efek-
tywną, opartą na elektrofiltrach. 
Wykorzystywana technologia jest 
aktualnie najnowocześniejszą do-
stępną metodą w technice filtro-
wania pyłów.
W PEC-u zainstalowane zostały 
już pierwsze urządzenia w jednym 
z dwóch przeznaczonych do mo-

dernizacji kotłów. Są one o połowę 
tańsze w eksploatacji i jednocześnie 
zużywają o połowę mniej energii 
elektrycznej niż te działające do 
tej pory. Dlatego realizowana mo-
dernizacja nie wpłynie na koszty 
wytwarzania ciepła. Dzięki nowej 
instalacji przedsiębiorstwo już teraz 
ograniczy emisję pyłów do atmos-
fery o ok. 70%.
Istotne jest to, że po zakończeniu 
inwestycji ełcki PEC ograniczy emi-
sję pyłów do poziomu naturalnej 
ich zawartości w powietrzu atmos-
ferycznym. Nie będzie zatem po-
garszał stanu czystości powietrza, 
pomimo że do wytwarzania ener-
gii cieplnej nadal będzie spalany 
węgiel.
Łączy koszt inwestycji to 6 mln 
zł, z czego 3,4 mln zł to pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Olsztynie.

Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolei wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego 
w Ełku, renowacja taboru kolejowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych, to działania, które 
zrealizowane zostaną w pierwszym etapie rewitalizacji Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Na ten cel miasto 
pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Realizowany w Ełku projekt ma na 
celu ochronę i rozwój dziedzictwa 
kulturowego Warmii i Mazur. W tym 
etapie prace obejmują rewitalizację i 
zagospodarowanie zachodniej części 
terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. 
Zabytkowy budynek znajdujący się 
na stacji przy ul. Wąski Tor 1 zostanie 
wyremontowany, a docelowo w 
przyszłości posłuży jako nowa sie-
dziba Muzeum Historycznego.
Z terenu kolei zostaną usunięte 
obiekty znajdujące się w złym sta-
nie technicznym. Natomiast wybra-
ne zabytkowe maszyny tj. parowóz, 
węglarka oraz wagon pocztowy 
poddane będą renowacji. Odnowio-

ne obiekty staną się elementem eks-
pozycji, której utworzenie planowa-
ne jest na terenie EKW. Będzie ona 
otwarta i ogólnodostępna, dzięki 
temu odwiedzający będą mogli po-
znać lub zgłębić niezwykle bogatą 
historię jednej z ważniejszych atrak-
cji turystycznych naszego regionu. 
Ponadto wykonane zostaną prace 
polegające na zagospodarowaniu 
zieleni, instalacji monitoringu, oświe-
tlenia oraz montażu elementów tzw. 
małej architektury.
Realizowany projekt zakłada po-
wstanie produktu turystycznego, 
jakim jest Park Odkrywców Kolei. 
Idea ta zrodziła się z koncepcji za-

gospodarowania EKW zakładającej 
utworzenie zabytkowego parku 
edukacyjnego z nowoczesnymi 
urządzeniami, których celem miało-
by być przybliżenie praw fizyki wy-
korzystywanych w działaniu kolei 
wąskotorowych.
Prace rewitalizacyjne na terenie 
Ełckiej Kolei Wąskotorowej pro-
wadzone będą w 2017 r. Wartość I 
etapu tej inwestycji to kwota ponad 
5,2 mln zł, z czego 4,4 mln zł stanowi 
pozyskane przez miasto Ełk dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Czystsze powietrze w Ełku
dzięki inwestycjom w PEC-u

Marcin Przygodziński nowym 
radnym Rady Miasta Ełku

Głosowanie uzupełniające do 
Rady Miasta Ełku odbyło się 18 
grudnia 2016 r. Decyzją ełczan 
nowym radnym w okręgu nr 
3 na os. Jeziorna został Marcin 
Przygodziński z Komitetu Wy-
borczego Wyborców „Dobro 
Wspólne”.
Do głosowania uprawnionych 
było 1898 osób. W wyborach 
uzupełniających wzięło udział 
264 mieszkańców okręgu nr 3 
na os. Jeziorna. Marcin Przygo-
dziński otrzymał 84 głosy, po-
konując tym samym Bartosza 
Detkiewicza, który uzyskał 58 
głosów.
W skład Okręgu Wyborczego 

numer 3 wchodzą ulice: Brata 
Jana Jakubczaka, Jana Pawła II 
numery parzyste od 2 do 18, Je-
ziorna numery od 8 do 14, Kar-
dynała S. Wyszyńskiego i Księ-
dza Jerzego Popiełuszki numery 
od 10 do końca.
Marcin Przygodziński ma 36 lat. 
Jest szczęśliwym mężem i oj-
cem. Należy do rady Oratorium 
św. Jana Bosko na os. Jeziorna, 
gdzie pracuje z dziećmi i mło-
dzieżą. Działa również na rzecz 
lokalnej społeczności organizu-
jąc m.in. wspólne wyjazdy pro-
mujące kulturę. Prywatnie lubi 
biegać, gra na gitarze oraz od-
daje się pasjom kulinarnym.
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Jubileusz obchodzony był 15 grud-
nia 2016 r. w Ełku. Była to okazja 

nie tylko do spotkania, ale również 
do podziękowania, wręczenia wy-
różnień oraz do podsumowania 20- 
lecia działalności strefy ekonomicznej 
i podjęcia rozmów na temat dalszego 
rozwoju.
 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Podstrefa Ełk funkcjonuje na obsza-
rze ok. 130 ha. W jej obrębie działa Park 
Naukowo – Technologiczny. Zajmuje 
on teren 23 ha, z czego 21 ha stano-
wią w pełni wyposażone i uzbrojone 
grunty przeznaczone pod inwestycje. 
Aktualnie w obrębie Podstrefy Ełk dzia-
łalność prowadzi 41 firm, a zatrudnienie 

utrzymuje się na poziomie ponad 2200 
osób. Od 1996 roku firmy znajdujące się 
w strefie ekonomicznej dają gwaran-
cję stabilnych miejsc pracy ełczanom, 
a także mieszkańcom naszego regionu. 
Inwestorzy z Podstrefy Ełk zainwesto-
wali już ponad 634 mln zł w nowocze-
sne hale, maszyny i nowe technologie. 
Planowane są również reinwestycje.
Po 20 latach równie Suwalska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa 
Ełk stała się nowoczesną dzielnicą 
przemysłową, w której działalność 
produkcyjną lub usługową prowadzą 
przedsiębiorcy z różnych branży: od 
budowlanej, przez meblarską, przemy-
słową aż do spożywczej. Dogodne wa-

runki do prowadzenia biznesu w posta-
ci m.in. ulg i zwolnień podatkowych, 
jak również, dobry klimat inwestycyj-
ny sprawiają, że inwestorzy rozwijają 
swoje przedsiębiorstwa, wprowadzając 

nowoczesne technologie, produkcyjne 
tworząc kolejne miejsca pracy. Samo-
rząd Ełku od wielu lat podejmuje dzia-
łania w celu stworzenia korzystnych 
warunków do zakładania w naszym 

mieście własnego biznesu. W tym 
celu inwestorom polskim i zagra-
nicznym oferowane są nie tylko 
atrakcyjne tereny inwestycyjne, ale 
także np. ulgi podatkowe.

„Lista 2000” jest to ranking naj-
większych i najbardziej innowa-
cyjnych polskich przedsiębiorstw. 
Wydawcą jest „Rzeczpospolita”, 
natomiast patronat nad przedsię-
wzięciem objęło Ministerstwo Roz-
woju. W tym roku również dwie 
ełckie spółki: Impress Decor Sp. 

z o.o. i SERWISTAL Sp. z o.o. zajęły 
miejsce w gronie najprężniej dzia-
łających polskich przedsiębiorstw 
(„Lista 2000”) oraz wśród 400 firm 
w „Rankingu eksporterów”.
Lista polskich przedsiębiorstw 
i eksporterów to zestawienie kra-
jowych firm ocenianych przez spe-

cjalnie powołaną kapitułę eksper-
tów w różnych kategoriach, m.in. 
najbardziej rentownych, najwięk-
szych eksporterów, osiągających 
największe zyski, najwięcej inwe-
stujących, zwiększających zatrud-
nienie.
Obecność ełckich spółek w ogól-

nopolskich rankingach dowodzi 
nie tylko osiągania bardzo do-
brych wyników finansowych, ale 
również wskazuje na doskonałe 
zarządzenie, sprawnie prowadzo-
ną politykę marketingową oraz 
jakość świadczonych usług i ofero-
wanych produktów. Dzięki takim 

działaniom ełckie firmy skutecznie 
pokonują konkurencję, zapewnia-
jąc sobie udział w rynku krajowym 
i międzynarodowym. To z kolei 
bezpośrednio przyczynia się do 
rozwoju gospodarczego naszego 
miasta oraz utrzymania stabilnych 
miejsc pracy.

20 lat Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Rozwój gospodarczy naszego miasta oraz 2 200 stabil-
nych miejsc pracy u ponad czterdziestu pracodawców 
to efekt dwudziestoletniej działalności Podstrefy Ełk 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodat-
kowo Park Naukowo – Technologiczny, atrakcyjne 
tereny inwestycyjne, a także system ulg podatkowych 
powodują, że miastem interesują się nowi inwestorzy. 
Z drugiej strony przedsiębiorcy już działający w strefie 
decydują się na reinwestycje kapitału i budowę no-
wych hal produkcyjnych.

Impress Decor Sp. z o.o. i SERWISTAL Sp. z o.o. to firmy z Ełku, które znalazły się w tym roku w rankingu „Rzeczpospolitej” — „Lista 2000” obejmującym 
najlepsze przedsiębiorstwa w Polsce. Ełckie spółki wyróżniają się także pod względem poziomu współpracy międzynarodowej, zajmując miejsce na liście 
400 najprężniej działających eksporterów w naszym kraju.

Prezydent Ełku ogłosił otwarte 
konkursy ofert na realizację 
zadań samorządu miasta Ełku 
w roku 2017 z zakresu: oświa-
ty i wychowania, ochrony 
i promocji zdrowia, pomocy 
społecznej, polityki społecznej, 
edukacyjnej opieki wycho-
wawczej, kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, a tak-
że kultury fizycznej i sportu. 
Ełckie Organizacje Pozarządo-
we na wszystkie zadania otrzy-
mają kwotę 1,5 mln zł.

Rozpoczęły się pierwsze konkursy 
ofert na realizację zadań samorzą-
du miasta Ełku w roku 2017. Oferty 

należy składać za pośrednictwem 
serwisu internetowego Witkacy.pl.
Pełna informacja dostępna na 
http://bip.elk.warmia.mazury.
pl/250/Dokumenty_konkursowe

Uwaga!
Do 27 grudnia 2016 r. należy składać 
oferty w konkursach na realizację 
zadań samorządu miasta Ełku z za-
kresu:
Sportu: Sportowa Marka Miasta 
Ełku.
Edukacji i opieki wychowawczej: 
Wypoczynek zimowy dzieci i mło-
dzieży oraz Ekologia i ochrona dzie-
dzictwa przyrodniczego.
Zadań z zakresu polityki społecznej: 

Centrum integracji społecznej, a tak-
że Centrum wolontariatu.
Profilaktyki uzależnień: Poradnic-
two, konsultacje, terapia – narkoty-
ki i uzależnienia behawioralne oraz 
Poradnictwo – zdrowie psychiczne 
– alkohol.
Ochrony i promocji zdrowia: Noc-
legownie.
Pozostałe konkursy na realizację 
zadań samorządu miasta Ełku od-
bywają się na zasadach naboru cią-
głego, nie później jednak niż do 29 
września 2017 r. W tym trybie należy 
składać oferty dotyczące:
Sportu: Współzawodnictwo sporto-
we oraz Sport.
Kultury: Organizacja wydarzeń, 

Udział w wydarzeniach oraz Edu-
kacja i animacja, a także Wspieranie 
czytelnictwa.
Edukacji i opieki wychowawczej: 
Świetlice, Edukacja pozaformalna, 
a także Współpraca i integracja mię-
dzypokoleniowa.
Profilaktyki uzależnień: Profilaktyka 
uzależnień od alkoholu, Profilaktyka 
uzależnień od narkotyków i uzależ-
nień behawioralnych, Profilaktyka 
uzależnień od narkotyków i uzależ-
nień behawioralnych z elementami 
sportu oraz Profilaktyka uzależnień 
od alkoholu z elementami sportu.
Ochrony i promocji zdrowia: Ochro-
na i promocja.
Promesy wkładu własnego.

Przy wszystkich ofertach wymaga-
ny jest wkład własny min. 10% war-
tości oferowanego zadania, w tym 
min. 5% wkład finansowy oraz min. 
5% wkład – rzeczowy i osobowy. 
Przy promesie wkładu własnego 
dotacja z samorządu miasta Ełku nie 
może stanowić więcej niż 49% war-
tości oferowanego zadania.
Więcej informacji można uzyskać 
w Biurze Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi, ul. Małeckich 3, 
pok. nr 10 (I piętro): tel. 87 732-61-85, 
86, 87 lub e-mail: bop@um.elk.pl
Osobą do kontaktu jest Pan Maciej 
Juchniewicz, Pełnomocnik Prezyden-
ta Ełku ds. współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi.

1,5 mln zł dla ełckich NGO w 2017 roku

Ełccy przedsiębiorcy wśród najlepszych
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W     tym roku udało się przeprowadzić remonty elewacji w 18 wspólnotach mieszkaniowych 
przy ulicach: Gdańskiej 22 i 24, Wojska Polskiego 18, Mickiewicza 22, Wojska Polskiego 37, 

Mickiewicza 37 i 39, Gdańskiej 2 i Mickiewicza 21, Wojska Polskiego 24, Mickiewicza 27, Magazy-
nowej 1, Mickiewicza 15, Mickiewicza 31, 3-go Maja 5, Świackiego Sępa 1, Grajewskiej 7, Wojska 
Polskiego 57, Kościuszki 20 oraz Mickiewicza 14. Do końca grudnia natomiast planowane jest 
zakończenie prac w budynkach czterech wspólnot przy ul. Grajewskiej 8, Orzeszkowej 14A, Armii 
Krajowej 20 oraz Armii Krajowej 15.

Remonty obejmowały głównie wykonanie nowych elewacji, termoizolacji lub dociepleń. 
Środki finansowe na realizację tych inwestycji pochodziły z funduszy remontowych wspólnot, 
kredytów bankowych oraz z budżetu miasta Ełku. Dwie wspólnoty w kamienicach przy ul. 
Armii Krajowej 20 i Wojska Polskiego 57 otrzymały dofinansowanie prac w ramach dotacji przy-
dzielanych na remonty ełckich zabytków wpisanych do krajowego rejestru zabytków. Łączna 
wartość prac to niemal 3,2 mln zł.

Taryfy za wodę i ścieki 
w 2017 r. uchwałą Rady 
Miasta Ełku pozostaną 
na niezmienionym po-
ziomie. Dotychczasowe 
stawki cenowe będą 
obowiązywały od 1 
stycznia do 31 grudnia 
2017 r.

Rada Miasta Ełku 29 listopada 
2016 r. podjęła uchwałę w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków sto-
sowanych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. w Ełku.
 Gospodarstwa domowe za pobór 

wody w przyszłym roku zapłacą 
3,56 zł za 1m3, natomiast za od-
prowadzanie ścieków – 5,66 zł 
za 1m3. Łącznie, opłata wyniesie 
9,22 zł za 1m3.
Pozostałych odbiorców obowią-
zywać będą stawki za: wodę - 
3,99 zł za 1m3 oraz za ścieki - 6,21 
zł za 1m3, tj. w rozrachunku łącz-
nym kwota 10,20 zł za 1m3.

Jak cię widzą, tak cię piszą… czyli nowe elewacje w Ełku
Estetyczne, nowe i kolorowe elewacje kolejnych ełckich budynków, i kamienic zmieniają wygląd 

naszego miasta. W tym roku na ten cel wydatkowana została kwota niemal 3,2 mln zł.

Nie będzie podwyżek za wodę i ścieki

Po raz kolejny we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi miasto zrealizowało inwestycje, dzięki którym wyremon-
towana zabudowa stała się wizytówką miasta, a ocieplenia i termoizolacje sprawiły, że mieszkania stały się cieplejsze.
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Ełcka Zmarzlina 2017
Zimowy „Maraton Pieszy na 
Orientację – Ełcka Zmarzlina” 
odbędzie się w dniach 6 - 7 
stycznia 2017 r. Wystartować 
można na jednym z trzech dy-
stansów z limitami czasowymi: 
100 km, 50 km i 15 km. Udział 
w wydarzeniu jest płatny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza do uczestnictwa w mara-
tonie pieszym na orientację „Ełcka 
Zmarzlina” 2017, który odbędzie się 
w pierwszy weekend stycznia. Ce-
lem wydarzenia jest sprawdzenie 
granic własnej wytrzymałości i od-
porności psychicznej, prezentacja 
walorów krajoznawczych Ełku oraz 
Powiatu Ełckiego, a także propago-
wanie turystyki pieszej i aktywne-
go wypoczynku wśród uczestni-
ków. Bazą maratonu będzie bursa 

Szkolna Zespołu Szkół nr 6 im. M. 
Rataja w Ełku ul. Kajki 4.
Start odbędzie się na terenie Po-
wiatu Ełckiego, meta na terenie 
Miasta Ełku. Zawody rozgrywane 
będą na trzech dystansach 100, 50 
i 15 km. Uczestników obowiązują 
limity czasowe: 100 km 24-godzin-
ny, 50 km 12 – godzin, 15 km - 6 
godzin.
Maraton przeznaczony jest dla 
amatorów turystyki pieszej o bar-
dzo dobrym przygotowaniu kon-
dycyjnym. Warunkiem dopuszcze-
nia do startu jest ukończone 18 lat 
i złożenie organizatorom pisemne-
go oświadczenia o starcie w mara-
tonie na własną odpowiedzialność 
oraz o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do uprawiania długody-
stansowych marszów.
Młodzież powyżej 16 roku życia 

może wziąć udział w maratonie 
po przedstawieniu pisemnej zgody 
rodziców na start w maratonie oraz 
zaświadczenia od lekarza dopusz-
czającego do startu w maratonie.

Obowiązkowe wyposażenie: la-
tarka lub czołówka z zapasowymi 
bateriami, śpiwór lub termoizola-
cyjny koc ratunkowy (folia NRC), 
kompas, telefon komórkowy, ap-

teczka. Zaleca się posiadanie nie-
przemakalnego etui na telefon oraz 
chemicznych ogrzewaczy. Więcej 
informacji na stronie internetowej: 
www.mosir.elk.pl

Zimowy RUNMAGEDDON w Ełku

Pierwsza, zimowa i dodat-
kowo nocna odsłona bie-
gu z przeszkodami z cyklu 
Runmageddon odbędzie się 
już 18 lutego 2017 r. w Ełku. 
Dwie ekstremalne trasy do 
pokonania dla najwytrwal-
szych: klasyczna na 12 km 
lub nocna na 6 km.

Runmageddon to wyjątkowo 
wymagający bieg z przeszkodami, 
który po raz pierwszy zimą zago-
ści w naszym mieście. Śmiałkowie 
będą mogli spróbować swoich sił 
w dwóch odsłonach: klasycznej 
i nocnej.
Bieg klasyczny odbędzie się na dy-
stansie 12 km. Do pokonania będzie 
ponad 50 przeszkód. Z kolei 6 kilo-

metrów z ponad 30 przeszkodami, 
a do tego siarczysty mróz, wiatr, lód 
i kompletne ciemności, to oferta dla 
najwytrwalszych w ramach Rekrut 
Zimowy Nocny.
W zawodach mogą wziąć udział 
wszyscy chętni, którzy chcą spraw-
dzić swoją siłę, skoczność, wytrzy-
małość oraz odporność psychiczną. 
Śmiałkowie, którzy pojawią się na 
linii startu, mogą liczyć na widowi-
skowe przeszkody i emocjonującą 
rywalizację.
Nie trzeba być atletą ani biegaczem, 
żeby ukończyć Runmageddon, ale 
trzeba dotrzeć do granicy swoich 
możliwości i ją przesunąć!
Zapisy, ceny oraz dodatkowe infor-
macje dostępne są na stronie inter-
netowej: www.mosir.elk.pl

Prezydent Ełku 15 grudnia 
2016 r. uhonorował laure-
atów 9. edycji „Konkursu 
na wyróżniającą się pracę 
dyplomową o tematyce 
związanej z Miastem Ełk". 

W tym roku zostało nagrodzonych 7 
prac. Wręczenie nagród w konkursie 
na wyróżniającą się pracę dyplomo-
wą o tematyce związanej z naszym 
miastem Ełk odbyło się 15 grudnia 
2016 r. Była to już 9. edycja konkur-
su skierowanego do absolwentów 
studiów magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich i doktoranckich, a także 
do słuchaczy studiów podyplomo-
wych.
W tym roku na konkurs wpłynęło 
16 prac: 9 prac magisterskich, 2 prace 
licencjackie, 4 prace inżynierskie i 1 
praca podyplomowa.
Tematyka prac była bardzo zróż-
nicowana, ale zawsze związana 

z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. 
takich dziedzin jak: architektura kra-
jobrazu, urbanistyka, gospodarka 
przestrzenna i turystyczna, inżynieria 
środowiska, budownictwo, geodezja 
i kartografia.
Po zapoznaniu się z rekomendacją 
Kapituły konkursowej Prezydent 
Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz 
przyznał 5 nagród i 2 wyróżnienia. 
Łączna wartość nagród to 15 tys.zł

Nagrody:
•  Emilia Zamojska „Analiza porów-
nawcza zawartości metali w ro-
ślinach wodnych występujących 
w rzece Ełk i jej zlewni”, Politechnika 
Białostocka, Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska.
• Joanna Katarzyna Koniecko „Przy-
lądek Dobrego Nastroju”, Politechni-
ka Gdańska, Wydział Architektury.
• Justyna Sawicka „Szkoła Muzycz-
na w Ełku”, Politechnika Białostocka, 

Wydział Architektury.
•  Karolina Chrzanowska „Projekt 
koncepcyjny »SIECI« – systemu 
ścieżek wzdłuż Jeziora Ełckiego z na-
wiązaniem do istniejącej promena-
dy”, Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji łącznie z Wydziałem Bio-
technologii i Ogrodnictwa
• Paulina Kostrzewska „Galeria sztu-
ki w parku”, Politechnika Białostocka, 
Wydział Architektury.

Wyróżnienia:
• Ewelina Pszczółkowska „Multi-
medialna prezentacja kartograficzna 
miasta Ełk”, Politechnika Warszaw-
ska, Zakład Kartografii.
• Joanna Chyła „Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej 
w Ełku w latach 2010-2014”, Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz-
tynie, Wydział Studiów Technicz-
nych i Społecznych w Ełku.

Najlepsze prace dyplomowe o Ełku nagrodzone


