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BĘDĄ NOWE DODATKOWE 
MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH

 W marcu zakończył się nabór 
do przedszkoli publicznych na 
nowy rok szkolny. W wyniku 
przeprowadzonej procedury 
okazało się, że zapotrzebowanie 
mieszkańców, tj. liczba chęt-
nych dzieci przewyższa ilość 
oferowanych miejsc. W związ-
ku z tym, po analizie sytuacji w 
miejskich placówkach, prezy-
dent Tomasz Adrukiewicz pod-
jął decyzję o utworzeniu co naj-
mniej ośmiu nowych oddziałów 
usytuowanych w: Przedszkolu 
„Słoneczna Ósemka” z oddzia-
łami zamiejscowymi w Szkole 
Podstawowej nr 9 im. Jana 
Pawła II na osiedlu Konieczki, 
Miejskim Przedszkolu „Bajka” 
na osiedlu Jeziorna oraz Przed-
szkolu „Ekoludki”. Rozważana 
jest również możliwość utwo-
rzenia dodatkowej grupy w 
centrum miasta.

— Każdego roku staramy 
się sprostać zapotrzebowaniu 
ełczan na miejsca dla dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat w miejskich 
przedszkolach publicznych. 
Rekrutację przeprowadzamy 
wcześniej w celu rozpoznania 
sytuacji i zainteresowania ro-
dziców. W tym roku, po analizie 
naboru zakończonego w marcu 
okazało się, że brakuje miejsc 
dla ok. 250 dzieci. Dlatego 
podjąłem decyzję o utworzeniu 
w istniejących placówkach no-

wych ośmiu grup przedszkol-
nych, z których będzie mogło 
skorzystać jak najwięcej dzieci 
— powiedział Tomasz Adrukie-
wicz, prezydent Ełku. — W tym 
roku wpłynęła rekordowa licz-
ba ok. 350 wniosków złożonych 
przez rodziców dzieci 3-letnich. 
Od września, zgodnie z ustawą, 
jako miasto mamy obowiązek 
zapewnienia miejsc m.in. dla 
dzieci znajdujących się właśnie 
w tej grupie wiekowej. Dlatego 
najwięcej nowych grup przed-
szkolnych zostanie utworzonych 
dla  dzieci trzyletnich — dodał 
prezydent Ełku.

Nabór uzupełniający będzie 
prowadzony od 10 do 28 kwiet-
nia 2017 r.

Realizacja przedsięwzięcia 
wiąże się z dużymi kosztami 
inwestycyjnymi, dotyczący-
mi konieczności adaptacji i 
modernizacji poszczególnych 
obiektów. Natomiast roczny 
koszt utrzymania jednej dodat-
kowej grupy to ok. 170 tys. zł, 
co łącznie generuje kwotę ok. 
1,4 mln zł rocznie dla ośmiu 
nowych grup. Środki finanso-
we będą pochodziły z budżetu 
miasta Ełku.

W 2016 r. w wyniku dużego 
zapotrzebowania w naborze 
uzupełniającym utworzonych 
zostało osiem dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych. 
Obecnie w siedmiu przed-
szkolach miejskich funkcjonuje 
57 oddziałów.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ GŁÓW-
NY NABÓR DZIECI DO 
MIEJSKICH PRZED-
SZKOLI PUBLICZNYCH 
NA ROK 2017/2018. 
PO ANALIZIE POTRZEB 
MIESZKAŃCÓW PREZY-
DENT MIASTA TOMASZ 
ANDRUKIEWICZ POD-
JĄŁ DECYZJĘ O UTWO-
RZENIU CO NAJMNIEJ 
OŚMIU NOWYCH OD-
DZIAŁÓW PRZEDSZKOL-
NYCH DLA PONAD 200 
DZIECI. NABÓR UZUPEŁ-
NIAJĄCY BĘDZIE PRO-
WADZONY W TERMINIE 
10–28 KWIETNIA.
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PIĘĆ EŁCKICH OSIEDLI ZOSTANIE 
PODŁĄCZONYCH DO SIECI GAZU ZIEMNEGO 

DALSZA PRZEBUDOWA 
UL. JAĆWINGÓW 
NA OSIEDLU ZATORZE

Na podłączenie do sie-
ci gazu ziemnego będą 
mieli szansę w przyszłości 
mieszkańcy osiedli: Pod 
Lasem, Wczasowa, Szyba, 
Zatorze i Grunwaldzkiego, 
a także firmy mieszczące się 
w Podstrefie Ełk Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. 

Takie uzgodnienia zapadły 
podczas spotkania prezydenta 
Ełku z dyrektorem Oddziału 
Gazowniczego w  Olsztynie 
Polskiej Spółki Gazownictwa.

Od nowego roku nastąpiły 
zmiany obszarów działania 
Zakładów Gazowniczych. 
Od stycznia cały teren wo-
jewództwa warmińsko–ma-
zurskiego obsługiwany jest 
przez oddział w  Olsztynie, 
a nie tak jak do tej pory — 
białostocki. W związku z tym, 
w ostatnim czasie odbyło się 
spotkanie prezydenta miasta 
Ełku Tomasza Andrukiewi-
cza z  nowym dyrektorem 
Oddziału Gazowniczego 
w Olsztynie Polskiej Spółki 
Gazownictwa Edwardem 
Gollentem. 

— Kilka miesięcy temu zło-
żyłem wniosek do Polskiej 
Spółki Gazownictwa z proś-
bą o rozpoczęcie nowych in-
westycji dotyczących rozbu-
dowy sieci gazowej w  Ełku 
i możliwości podłączenia do 
niej kolejnych osiedli i  ob-
szarów naszego miasta. Jako 
samorząd chcielibyśmy, żeby 
do sieci gazu ziemnego do-
stęp mieli mieszkańcy osied-
li Grunwaldzkiego, Szyba, 
Wczasowa, Zatorze i  Pod 
Lasem oraz przedsiębiorstwa 
działające w  Podstrefie Ełk 

Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej — powiedział 
Tomasz Andrukiewicz, prezy-
dent miasta Ełku. — Gaz sta-
nowiłby alternatywę dla węgla 
i oleju opałowego stosowane-
go m.in. w ogrzewaniu domów 
i firm. Jednocześnie korzysta-
nie z tego paliwa wpłynęłoby 
na poprawę jakości powietrza 
w naszym mieście, a tym sa-
mym redukcję emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery 
— dodał prezydent.

W  tym roku PSG planuje 
ogłoszenie przetargu, w  ra-

mach którego wyłoni wyko-
nawcę projektu rozbudowy 
sieci gazowniczej. W następ-
nej kolejności rozpocznie się 
budowa sieci i podłączanie bu-
dynków mieszkalnych i pro-
dukcyjnych. W  wielu przy-
padkach dałoby to możliwość 
eliminacji pieców węglowych 
w domach jednorodzinnych, 
co w przyszłości przełoży się 
na redukcję emisji dwutlen-
ku węgla i zanieczyszczeń do 
atmosfery, a tym samym przy-
czyni się do poprawy jakości 
i czystości powietrza w Ełku.

Do maja planowane jest za-
kończenie przebudowy odcin-
ka ul. Jaćwingów biegnącego 
od ul. Suwalskiej wzdłuż PWiK 
na os. Zatorze. W ramach in-
westycji położona będzie nowa 
nawierzchnia jezdni, chodni-
ków i wjazdów. Pojawi się też 
ledowe oświetlenie uliczne.

Rozpoczął się już drugi etap 
prac na os. Zatorze. Dotyczy on 
przebudowy 215-metrowego 
odcinka ul. Jaćwingów bieg-
nącego od ul. Suwalskiej tuż 
obok Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji aż do placu 
manewrowego na końcu ulicy. 
W ramach inwestycji wykona-

na zostanie nowa nawierzchnia 
jezdni, chodników oraz wjaz-
dów, a także kanalizacja deszczo-
wa i oświetlenie uliczne. Nieopo-
dal zabudowy jednorodzinnej 
pojawi się również przejście dla 
pieszych. Planowany termin 
zakończenia prac to maj 2017 
r. Inwestycja będzie kosztowała 
ponad 435 tys. zł.

I etap prac został zrealizowa-
ny w listopadzie 2016 r. Wyre-
montowana została wówczas 
nawierzchnia jezdni, chodni-
ków i wjazdów pomiędzy zabu-
dową jednorodzinną. Pojawiło 
się również oświetlenie uliczne 
typu LED, a także kanalizacja 
deszczowa. 

Od maja ełczanie, jako 
jedni z pierwszych w kraju, 
będą mogli przetestować 
usługę mobilnych dowo-
dów osobistych, np. w trak-
cie spraw załatwianych 
w wybranych wydziałach 
Urzędzie Miasta. Do skorzy-
stania z usługi będzie nie-
zbędny telefon komórkowy 
i otrzymany za pomocą 
sms kod autoryzacyjny. To 
wszystko za sprawą udziału 
miasta Ełku w programie 
pilotażowym opracowa-
nym przez Ministerstwo 
Cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji pra-
cuje nad wdrożeniem ogól-
nodostępnej w  kraju usługi 
mobilnych dokumentów. 
Będą to elektroniczne wersje 
tradycyjnych dokumentów 
najczęściej wykorzystywa-
nych w  życiu codziennym, 
takich jak: dowód osobisty, 
prawo jazdy, dowód rejestra-
cyjny oraz ubezpieczenie OC. 
Program „mDokumenty” ma 
na celu ograniczenie potrzeby 
korzystania z ich tradycyjnej, 
papierowej lub plastikowej 
formy. Jedną z korzyści będzie 
m.in. możliwość załatwienia 
spraw czy wylegitymowania 
się podczas kontroli drogowej 
w sytuacji, w której zapomni-
my wziąć ze sobą portfel.

Dzięki staraniom samorzą-
du Ełk, obok Łodzi, stał się 
jednym z dwóch miast w Pol-

sce, w których będzie testo-
wany program ministerstwa. 
Testy rozpoczną się w maju 
bieżącego roku i potrwają do 
końca czerwca. W  kwietniu 
2017 r. prezydent Tomasz 
Andrukiewicz  podpisze sto-
sowne porozumienie w  tej 
sprawie z Minister Cyfryzacji 
Anną Streżyńską. 

W ramach programu pilota-
żowego realizowanego w Ełku 
z usługi mobilnych dowodów 
osobistych będzie można sko-
rzystać, załatwiając sprawę 
w Urzędzie Miasta Ełku w ta-
kich komórkach jak np. Urząd 
Stanu Cywilnego, Referat 
Działalności Gospodarczej czy 
Referat Spraw Obywatelskich.

— Wiceminister Cyfryzacji 
Karol Okoński w swoim wy-

stąpieniu wskazał, że podczas 
korzystania z  usługi „mDo-
kumenty” nie grozi wyciek 
danych osobowych. Usługa 
jest całkowicie bezpieczna, 
dlatego, że dane osobowe 
obywateli będą przekazywa-
ne tylko pomiędzy rejestrem 
państwowym, a urządzeniem 
(komputerem) urzędnika np. 
w Urzędzie Miasta Ełku. Do-
datkowym zabezpieczeniem 
usługi jest opracowany por-
tal informacyjny, z  którego 
będą korzystali urzędnicy 
podczas procesu potwier-
dzania danych osobowych 
osoby załatwiającej sprawę. 
Ewentualna utrata telefonu 
komórkowego nie będzie 
w żaden sposób powodowała 
utraty danych osobowych czy 

ryzyka kradzieży tożsamości. 
Wszystkie informacje o oby-
watelu będą pozostawały 
zabezpieczone w  rejestrze 
państwowym. Potwierdze-
nie danych osobowych oso-
by załatwiającej sprawę np. 
w Urzędzie Miasta będzie od-
bywało się na takiej samej za-
sadzie, jak do tej pory, tj. przy 
wykorzystaniu dokumentów 
tradycyjnych. Urzędnik bę-
dzie potwierdzał tożsamość 
klienta na podstawie da-
nych osobowych wyświetlo-
nych na monitorze swojego 
komputera. To oznacza, że 
zmieni się jedynie źródło 
danych – nie będzie to trady-
cyjny plastikowy dokument, 
a w tym przypadku informa-
cje otrzymane z państwowe-
go rejestru danych. Dlatego 
poziom wiarygodności jest 
taki sam, a  poziom bezpie-
czeństwa nawet większy, bo 
dodatkowo autoryzowany 
za pomocą przekazywanego 
przez obywatela kodu otrzy-
manego za pomocą sms na 
telefon komórkowy.

Działania związane z prze-
prowadzeniem testów, a  na-
stępnie wdrożeniem progra-
mu Ministerstwo Cyfryzacji 
będzie realizować we współ-
pracy z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i  Admini-
stracji. Z  nowych rozwiązań 
informatycznych skorzystają 
zarówno obywatele, jak i pań-
stwo. 

Towarowa, Jana Pawła II, 
Św. M. M. Kolbego, Baranki 
oraz Łukasiewicza to ełckie 
ulice, dla których w tym 
roku planowany jest re-
mont nawierzchni. Pierwsze 
prace zostały już rozpoczęte.

W tym roku zaplanowa-
ne są remonty nawierzchni 
ulic usytuowanych w róż-
nych częściach miasta. Pra-
ce realizowane będą do 15 
grudnia. Nie przewiduje się 

jednak większych utrudnień 
w ruchu. Natomiast należy 
zwrócić szczególną uwagę na 
bieżące oznakowanie obsza-
rów, w których prowadzone 
są roboty drogowe.

Prace będą polegały na 
frezowaniu a następnie uzu-
pełnieniu nawierzchni ulic 
Towarowej, Jana Pawła II, 
Św. M. M. Kolbego, Baranki 
i Łukasiewicza. Łączny kosz 
remontów wyniesie ponad 
347 tys. zł.

REMONTY CZĄSTKOWE 
ULIC W EŁKU

E-DOWÓD BĘDZIE TESTOWANY W EŁKU
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Przebudowa nawierzchni 
jezdni ulicy Kochanowskie-
go będzie kolejną inwesty-
cją drogową realizowaną 
w Ełku. Remont obejmie 
odcinek od ul. Matejki do 
ul. Emilii Plater. Planowany 
termin zakończenia prac to 
koniec czerwca 2017 r.

Miasto planuje kolejną in-
westycję drogową. Jest to 
przebudowa nawierzchni 
ulicy Kochanowskiego na od-
cinku 670 metrów, pomiędzy 
ulicami Matejki oraz Emilii 

Plater. Inwestycja będzie po-
legała na przebudowie na-
wierzchni jezdni. W ramach 
prac wykonana zostanie rów-
nież kanalizacja deszczowa.

— W zeszłym roku przepro-
wadziliśmy na tym odcinku 
ul. Kochanowskiego remont 
chodników, zjazdów i pod-
jazdów. Teraz kontynuujemy 
pracę i rozpoczynamy remont 
nawierzchni jezdni. Poprawi 
to komfort jazdy oraz ułatwi 
m.in. dojazd do cmentarza 
komunalnego mieszkańcom 
Ełku, a przede wszystkim 

osiedli Kochanowskiego, 
Szyba, Pod Lasem i Jezior-
na. Staramy się na bieżąco 
odpowiadać na potrzeby 
mieszkańców naszego miasta 
oraz kierowców, którzy na co 
dzień korzystają z miejskich 
dróg podczas jazdy do pracy, 
do domu czy na zakupy — 
powiedział Artur Urbański, 
zastępca prezydenta Ełku.  

Przewidywany termin za-
kończenia remontu jezdni to 
koniec czerwca 2017 r. Łączny 
koszt zaplanowanych robót 
wyniesie ponad 410 tys. zł.

Kompleksowa modernizacja 
ul. Suwalskiej i Kolonia jest 
największą inwestycją dro-
gową realizowaną w Ełku 
w tym roku. 

Prace trwają od marca. In-
westycja przyczyni się do po-
prawy poziomu bezpieczeń-
stwa kierowców i  pieszych, 
a  także wpłynie na uspraw-
nienie ruchu w  tej części 
miasta. Planowany termin 
zakończenia obu inwestycji 
to druga połowa 2017 r.

Na ul. Suwalskiej przebu-
dową objęty został odcinek 
o  łącznej długości 1650 me-
trów, od wiaduktu kolejowe-
go przy skrzyżowaniu z ulicą 
Słoneczną do mostu na rze-
ce Ełk.

W ramach inwestycji prze-
budowane zostanie skrzyżo-
wanie ulic Suwalskiej, Łuka-
siewicza i Ogrodowej, a także 
pojawi się sygnalizacja przy 
wyjeździe ze strażnicy Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 
W ramach prac i potrzeb na 
wybranych odcinkach wybu-
dowana będzie kanalizacja 
sanitarna, wodociągowa oraz 
gazociągowa. W zakres robót 
wchodzi m.in. wykonanie 
nawierzchni jezdni, wjaz-
dów, chodników oraz ścieżek 
rowerowych. Wybudowana 
zostanie także linia kablowa 
wraz ze 110 oprawami oświet-
leniowymi typu LED. 

— Na remont ul. Suwalskiej 
czekaliśmy długo i  w  końcu 
udało się. Jej stan, szczegól-
nie ten prawy pas, utrudniał 

jazdę samochodem — powie-
dział pan Dominik, mieszka-
niec os. Zatorze.

Wartość inwestycji to po-
nad 12,5 mln zł. Planowane 
zakończenie inwestycji to ko-
niec czerwca 2017 r.

Modernizacja ul. Kolonia 
dotyczy odcinka o długości 
1057 m, od ulicy Bahrkego 
do skrzyżowania typu ron-
do przy węźle „Konieczki” 
nad obwodnicą miasta - 
wraz z budową i przebudo-
wą wszystkich skrzyżowań 
z drogami bocznymi. 

Wykonane zostaną też na-
wierzchnie zatok autobuso-
wych i wjazdów, chodniki oraz 
ścieżki rowerowe. Przeprowa-
dzony będzie również montaż 
ponad  60 opraw oświetlenio-
wych z automatyczną regula-
cją natężenia oświetlenia. 
Wyremontowany odcinek sko-
munikuje miasto z obwodnicą 
i drogą krajową nr 16. 

— Wielu z  mieszkańców 
Konieczek posiada w  okoli-

cy działki, więc często tędy 
przechodzimy. Po przebu-
dowie ul. Kolonia na pewno 
stanie się dla nas bezpiecz-
niejsza. Aktualnie droga jest 
w kiepskim stanie, nie ma też 
chodnika, a spacer poboczem 
bywa uciążliwy — szczególnie 
zimą oraz po obfitych opa-
dach deszczu — powiedział 
pan Roman, mieszkaniec os. 
Konieczki.

Zakończenie prac plano-
wane jest we wrześniu 2017. 
Koszt zaplanowanych robót 
to ponad 4,5 mln zł.

Na przebudowanie ulic 
Suwalskiej i  Kolonia mia-
sto pozyskało ponad 13,5 
mln zł dofinansowania 
z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 
– 2020 w  ramach Związku 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Ełk 
(Związek ZIT MOF Ełk), co 
stanowi ok. 80% wartości 
całej inwestycji. 

KONTYNUACJA REMONTU 
NA UL. KOCHANOWSKIEGO

TRWAJĄ PRACE 
NA UL. SUWALSKIEJ I KOLONIA

Miasto wspiera ełckie rodziny 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, dając 
możliwość korzystania m.in. 
z dofinansowania do czynszu, 
dodatku energetycznego, 
możliwości kupna mieszkania 
z 90-proc. bonifikatą, świad-
czeń socjalnych, rodzinnych 
czy Ełckiej Karty Rodziny 3+. 

Podczas marcowej sesji Rada 
Miasta Ełku wyraziła pozytyw-
ną opinię umożliwiającą naj-
większej ełckiej rodzinie wie-
lodzietnej kupno domu wraz 
z działką z 99-proc. bonifikatą. 
Pozytywną opinię na sprzedaż 
domu i działki z taką bonifikatą 
ponad rok temu wyraziły komi-
sje Rady Miasta Ełku. Był jed-
nak warunek — rodzina, która 
starała się o kupno zdewastowa-
nej nieruchomości, musiała we 
własnym zakresie wyremonto-
wać zniszczony dom… 

Zdewastowana jeszcze rok 
temu nieruchomość to speł-
nienie próśb i  wielokrotnych 
wniosków 12-osobowej rodziny 
o zamianę 3-pokojowego miesz-
kania komunalnego na większe. 
Jednak przez 10 lat w zasobach 
miasta nie znalazł się więk-
szy dostępny lokal, w związku 
z czym rodzina musiała radzić 
sobie, mając do dyspozycji do-
tychczasowy lokal. Do czasu, 
kiedy po dwóch ogłoszonych 
przetargach i nieudanych pró-
bach sprzedaży domu przez 
miasto za kwotę 220 tys. zł po-
jawił się pomysł o złożeniu tej 
rodzinie propozycji zamiany 
mieszkania na dom. Był jednak 
pewien problem. Nierucho-
mość znajdowała się w ruinie. 

Rodzina, która dostrzegła 
w  propozycji alternatywę dla 
swojej sytuacji życiowej i socjal-
nej, wystąpiła z zapytaniem, czy 
gdyby udało się jej wyremon-
tować dom własnymi siłami, 
mogłaby liczyć na bonifikatę 
przy sprzedaży. Poproszono 
wówczas o zniżkę 99%, tj. więk-
szą niż ustalone i obowiązujące 
stawki. 

Poddano ten wniosek dys-
kusjom na komisjach Rady 
Miasta Ełku. Wówczas, tj. po-
nad rok temu, komisje Mienia 
Komunalnego oraz Budżetowa 
i Rozwoju Miasta, wyraziły po-
zytywną opinię na ten temat 
— nikt nie zgłaszał sprzeciwu. 
Wszyscy, podejmując decyzję, 
kierowali się przede wszystkim 
dobrą opinią i zaangażowaniem 
tej rodziny w życie miasta. Do-
strzegli w  tej decyzji szansę 
dla rodziny na nowe życie. 
Oznaczało to, że po remoncie 
rodzina będzie mogła nabyć 
nieruchomość za 1% jej war-
tości rynkowej. Uzyskane za-
pewnienie pozwoliło na rozpo-
częcie prac. Pojawił się jednak 
problem związany z finansami, 
ale jak się okazało — dało się 
go wspólnymi siłami pokonać.  

Dlaczego? Rodzina ta od wielu 
lat udziela się społecznie oraz 
angażuje się w życie kulturalne 
miasta, zapewniając m.in. opra-
wę muzyczną i artystyczną wielu 
wydarzeń, w których uczestni-
czą ełczanie. Życzliwość, jaką 
w sobie mają i którą dzielą się 
z mieszkańcami naszego mia-
sta, nie pozostała niezauwa-
żona. Wiadomość o  sytuacji, 
w jakiej się znaleźli i szansie na 
własny dom, w którym mogliby 
w końcu swobodnie żyć, trafiła 
do wielu ludzi i firm. Znalazły 
się wśród nich osoby prywatne 
i firmy, które bez wahania zaofe-
rowały swoją pomoc i wsparcie 
w różnym zakresie — od pracy 
fizycznej aż po wsparcie finan-
sowe. Łącznie zainwestowano 
kwotę ponad 170 tys. zł, dzięki 
której wymieniono m.in. azbe-
stowy dach i  położono nową 
więźbę dachową. 

Po zakończonym remoncie 
rodzina ponownie wystąpiła 
z  prośbą o  sprzedaż tej nie-
ruchomości z ustaloną rok 
wcześniej bonifikatą. Rada 
Miasta Ełku, jako organ 
uchwałodawczy, podczas ostat-
niej, marcowej sesji wyraziła na 
to zgodę. Natomiast mieszka-
nie komunalne, które do czasu 
zakończenia inwestycji było 
wynajmowane przez rodzinę, 

zostało wystawione przez mia-
sto na sprzedaż za kwotę 200 
tys. zł.

Miasto Ełk wspomaga 
wszystkie rodziny, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Istnieje ku temu wiele 
narzędzi, m.in. dodatki miesz-
kaniowe, tj. dofinansowanie do 
czynszu, z których w skali roku 
korzysta ok. 722 ełckich rodzi-
ny na kwotę 1  212  888 zł. Jest 
też możliwość otrzymania tzw. 
dodatku energetycznego, który 
w 2016 r. otrzymały 54 rodziny 
w  wysokości 5035 zł. Z  kolei 
rodziny z  różnych przyczyn 
zalegające z opłatami czynszu 
mogą odpracować swój dług. 
Z  tej alternatywy skorzystało 
do tej pory (od 2012 r.) ponad 
127 rodzin na kwotę 908  320 
zł. Natomiast z  możliwości 
kupna mieszkania z 90-proc. 
bonifikatą skorzystało w sumie 
662 najemców, a łącznie z bo-
nifikaty na różnym poziomie 
ponad 2118.

Ponadto rodziny w trudnych 
sytuacjach życiowych przyzna-
wane są świadczenia socjalne 
i rodzinne. W mieście wprowa-
dzona została Ełcka Karta Ro-
dziny 3+, dzięki której w 2016 
r. z oferty ełckich instytucji oraz 
prywatnych przedsiębiorców 
skorzystało 2614 osób.

POMOC NAJWIĘKSZEJ RODZINIE 
WIELODZIETNEJ
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MIASTO
SPRZEDAJE
DZIAŁKI 

Miasto Ełk posiada do 
sprzedaży 3 działki o  pow. 
od 218 m2 do 270 m2, po-
łożone przy ul. Kilińskiego. 
Obszar przeznaczony jest 
pod zabudowę zwartą szere-
gową o  funkcji mieszkanio-
wej z  usługami w  parterze. 
Dogodny dojazd do posesji 
od strony ogólnodostępnego 
parkingu miejskiego.

Szczegóły dotyczące oferty 
sprzedaży dostępne są 
w Wydziale Planowanie 
Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzę-
du Miasta Ełku. Osoby do 
kontaktu:
• Ewa Galińska, tel. 87 
7326235 — osoba prowa-
dząca sprawę sprzedaży
• Tomasz Szymański, tel. 
87 7326155 — kierownik 
Referatu GN
• Marta Herbszt, tel. 87 
7326236 — naczelnik wy-
działu PG-GN

Miasto prowadzi sprzedaż 
mieszkań komunalnych, ofe-
rując najemcom atrakcyjne 
zniżki cenowe. Zgodnie z obo-
wiązującą uchwałą Rady Mia-
sta Ełku istnieje możliwość 
wykupu lokalu mieszkalnego 
z  90-procentową bonifikatą. 
Wykup zajmowanego lokalu 
mieszkalnego na preferencyj-
nych warunkach finansowych 
odbywa się w ramach ustawo-
wego pierwszeństwa nabycia 
mieszkania na rzecz najem-
ców. Cena sprzedaży lokalu 
mieszkalnego, ustalona przez 
rzeczoznawcę, może być rozło-

żona na raty roczne na okres 
5 lat, przy oprocentowaniu 
równym dwukrotności odse-
tek ustawowych w skali roku.

— Ważne jest to, że lokal 
mogą kupić najemcy, którzy 
posiadają umowę najmu za-
wartą na czas nieoznaczo-
ny. Mieszkanie musi jednak 
być samodzielnym lokalem 
mieszkalnym. Kupujący nie 
może też być właścicielem 
innej nieruchomości miesz-
kalnej. Z  uprawnienia do 
nabycia lokalu będą mogli 
skorzystać wyłącznie najem-
cy, którzy nie mają zadłużenia 

w opłatach za lokal mieszkal-
ny. W przypadku występują-
cych zaległości finansowych 
procedura sprzedaży będzie 
prowadzona po uregulowaniu 
wszelkich zobowiązań z tego 
tytułu wobec miasta — po-
wiedziała Marta Herbszt, na-
czelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki 
Nieruchomościami UM Ełku.

Najemcy, którzy skorzystają 
z prawa wykupu mieszkania, 

stają się jego właścicielami. 
Mogą też swobodnie realizo-
wać inwestycje remontowe 
w  swoich mieszkaniach, na 
które do tej pory z  powodu 
wynajmu się nie zdecydowali. 
Właściciele wykupionych lo-
kali stają się również członka-
mi wspólnoty mieszkaniowej 
i  mają prawo decydowania 
np. o przeznaczeniu środków 
finansowych zgromadzonych 
na funduszu remontowym.

Najemcy zainteresowani 
wykupem lokalu mieszkal-
nego mogą składać wnioski 
w sekretariacie Urzędu Mia-
sta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 
pok. 114.
Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Wydziale 
Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomoś-
ciami UM Ełku, pok. 235 
(I piętro) lub pod nr. tel.: 87 
732 61 35.

W 2016 r. z możliwości 
tej skorzystało 73 najem-
ców, w tym 14 składało 
wnioski o wykup lokalu 
jeszcze w 2015 roku. Łączna 
wartość sprzedanych miesz-
kań to kwota 9,6 mln zł, 
natomiast 90% bonifikata 
wyniosła w sumie ponad 
8,6 mln zł. Oznacza to, że 
faktyczna należna miastu 
kwota to ok. 960 tys. zł 
(10% wartości mieszkań).

MIESZKANIA KOMUNALNE 
ZA 10% WARTOŚCI
NAJEMCY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W EŁKU, 
KTÓRZY POSIADAJĄ UMOWY NAJMU NA CZAS 
NIEOZNACZONY, MOGĄ WYKUPIĆ JE ZA JEDYNIE 
10% WARTOŚCI USTALONEJ PRZEZ RZECZOZNAW-
CĘ. W 2016 ROKU Z TAKIEJ MOŻLIWOŚCI SKORZY-
STAŁO ŁĄCZNIE 73 NAJEMCÓW, TJ. TRZYKROTNIE 
WIĘCEJ NIŻ ROK WCZEŚNIEJ.

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 

Ełk jest miastem ludzi 
aktywnych, którzy, prowa-
dząc sportowy tryb życia, 
chętnie korzystają z siłowni 
zewnętrznych, torów do 
jazdy na rolkach, bieżni, 
kortów tenisowych, ścianki 
wspinaczkowej czy base-
nu. Dlatego też wniosek 
młodzieży o rozbudowę 
skateparku o tor rowerowy 
i montaż urządzeń street 
workout zyskał akceptację 
samorządu miasta.

Skatepark w Ełku działa od 
2012 roku. Powstał na proś-
bę młodzieży, która chciała 
mieć miejsce, w  którym 
mogłaby aktywnie spędzać 
wolny czas i  rozwijać swoje 
pasje sportowe. Od tamtej 
pory obiekt stał się centrum 
spotkań miłośników jazdy 
na rolkach, deskorolce czy 

rowerach. Znajduje się tam 
m.in. konstrukcja parkour.

Kilka miesięcy temu ełccy 
skaterzy zwrócili się do prezy-
denta Tomasza Andrukiewi-
cza z wnioskiem o rozbudowę 
obiektu m.in. o część dla rowe-
rzystów. W ramach rozbudowy 
skateparku zaprojektowano 
takie przeszkody jak: fun-
box, minirampę, quoter duży 
i quoter mały, rurę, spine oraz 
wall. Pojawi się też konstruk-
cja street workout. Dostępne 
będą tam m.in.: ławeczki do 
ćwiczeń mięśni brzucha, drabi-
ny poziome i pionowe czy rury 
i poręcze gimnastyczne.

Rozbudowa skateparku 
finansowana będzie m.in. 
z Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Łączny koszt inwestycji to 
kwota 420 tys. zł.

ROZBUDOWA EŁCKIEGO 
SKATEPARKU O TOR DLA BMX

NOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W EŁKU 
I ZMIANA GRANIC OBWODÓW

W związku z reformą edu-
kacji od września obowią-
zywać będzie nowy plan 
sieci i granice obwodów 
miejskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów. W Ełku 
powstanie również Szkoła 
Podstawowa nr 1, prze-
kształcona z dotychczasowe-
go Gimnazjum nr 2 przy ul. 
Koszykowej. 

Zmiana struktury szkolnej 
pociąga za sobą konieczność 
wprowadzenia zmian w sie-
ciach szkolnych, szczególnie 
w  sieciach szkół podstawo-
wych. Zgodnie z przepisami 
nowej ustawy samorząd ełcki 
jest zobowiązany do przepro-
wadzenia przekształcenia 
dla każdej z miejskich szkół. 
W związku z tym Rada Miasta 
Ełku, na marcowej sesji pod-
jęła uchwałę w sprawie dosto-
sowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego na okres od 
1 września 2017 r. do 31 sierp-
nia 2019 r. 

Wraz z  rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego będą 
obowiązywały zmienione 
granice obwodów szkół pod-

stawowych i gimnazjów pro-
wadzonych przez Miasto Ełk 
(plan sieci i granice obwodów 
szkół dostępne są na www.
elk.pl oraz BIP Urzędu Mia-
sta Ełku). 

— W  trakcie opracowy-
wania nowego planu sieci 
szkół i  granic ich obwodów 
uwzględniono m.in. miej-
skie zasoby lokalowe, liczbę 
uczniów w  każdej ze szkół, 
dzienny czas pracy czy obec-
ną kadrę pedagogiczną. Na-
leży dodać, że dostosowanie 
sieci i granic obwodów szkół 
miejskich do nowego ustroju 
szkolnego spowoduje zwięk-
szenie nakładów finanso-
wych na m.in. uzupełnienie 
o sprzęt techniczny i pomoce 
dydaktyczne oraz zorganizo-
wanie i wyposażenie pracowni 
przedmiotowych — powie-
dział Artur Urbański, zastęp-
ca prezydenta Ełku.

W Ełku od 1 września 2017 
r. będzie działać osiem szkół 
podstawowych. Działalność 
rozpocznie nowa Szko-
ła Podstawowa nr 1, która 
powstanie w  wyniku prze-
kształcenia dotychczasowe-
go Gimnazjum nr 2 przy ul. 

Koszykowej. Tworzona szkoła 
podstawowa będzie już szko-
łą ośmioklasową. Natomiast 
gimnazjum zakończy działal-
ność 31 sierpnia 2019 r. Na 
potrzeby funkcjonowania 
nowej podstawówki obwód 
został wyodrębniony z  do-
tychczasowego obwodu SP 
nr 7 w Ełku. Szacowana licz-
ba uczniów w  szkole to ok. 
600 osób.

Jednakże, żeby dostosować 
strukturę organizacyjną szkół 
do pełnej funkcjonalności, eł-
cki samorząd w 2017 r. ponie-
sie znaczny wydatek finansowy. 
Przed 1 września należy zaopa-
trzyć szkoły w nowy sprzęt tech-
niczny i pomoce dydaktyczne, 
a także zabezpieczyć fundusze 
na wynagrodzenia nauczycieli, 
administracji oraz na wydatki 
bieżące. 
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Prezydent miasta Ełku za-
prasza do udziału w bada-
niu ankietowym dotyczą-
cym zasad sytuowania 
reklam, szyldów i ogrodzeń 
w naszym mieście. Ełczanie 
mogą wyrazić swoją opinię 
na ten temat do 22 maja 
2017 r., wypełniając ankie-
tę on-line lub tradycyjnie. 

We wrześniu 2015 roku 
weszła w  życie tzw. ustawa 
krajobrazowa, która dała 
lokalnym samorządom na-
rzędzia do uporządkowania 
przestrzeni publicznej. Jed-
ną z możliwości jest uchwa-
lenie kodeksu reklamowego, 
który określi reguły i normy 
umieszczania urządzeń re-
klamowych.

Dlatego rozpoczynając pra-
ce nad opracowaniem ko-
deksu reklamowego w  Ełku, 

samorząd miasta chciałby 
poznać zdanie ełczan, jako 
bezpośrednich użytkowników 
przestrzeni, na temat postrze-
gania i estetyki naszego miasta. 
W tym celu opracowana zosta-
ła specjalna ankieta, poprzez 
którą mieszkańcy mogą wyra-
zić swoją opinię m.in. na temat 
ładu przestrzennego utrzyma-
nia lub też poprawy wizerunku 
miasta pod kątem urządzeń 
i obiektów reklamowych.

WYPOWIEDZ SIĘ 
Badania ankietowe prowa-
dzone będą do 22 maja 2017 
r. Ankietę można wypełnić na 
stronie: www.goo.gl/forms/
zCROs65w057EaHmu1
W wersji papierowej 
formularz ankiety można 
pobrać ze strony: http://
bip.elk.warmia.mazury.
pl/161/Inne_opracowania_

planistyczne_i_programy/
lub odebrać w Urzędzie 
Miasta w pokoju 232 i 233 
(I piętro). 
Wypełnioną ankietę nale-
ży wysłać na adres: um@
um.elk.pl lub złożyć osobiście 
w pokoju 232, 233 UM Ełku.

EŁK OCZAMI MIESZKAŃCÓW
Jeszcze w tym roku może 
powstać wyjątkowy album 
fotograficzny o mieście 
Ełku. We współpracy 
z mieszkańcami planowane 
jest stworzenie publikacji 
prezentującej miejsca naj-
bardziej charakterystyczne, 
jak również te mniej znane.

Przy wsparciu ełczan może 
powstać wyjątkowy album fo-
tograficzny o Ełku, widzianym 
oczami mieszkańców – zarów-
no tych młodych, jak i  tych 
bardziej doświadczonych. 

— Chcielibyśmy, żeby al-
bum fotograficzny o Ełku był 
przedsięwzięciem zrealizowa-
nym we współpracy z miesz-
kańcami. Dlatego profesjona-
listów, pasjonatów fotografii, 
a także amatorów zachęcamy 
do udostępniania swoich au-
torskich zdjęć przedstawiają-
cych nasze miasto w różnych 
porach roku — powiedziała 

Iga Urbanowicz z  Wydziału 
Promocji, Sportu i  Kultury 
Urzędu Miasta Ełku. 

Mogą to być fotografie oraz 
zdjęcia z drona przedstawiające 
m.in.: panoramę miasta, pejza-
że, krajobrazy, budynki, kamie-
nice czy wybrane miejsca — te 
charakterystyczne i te rzadziej 
dostrzegane, a zwracające uwa-
gę. Mile widziane będą rów-
nież zdjęcia Ełku sprzed kilku 
bądź kilkunastu lat. Dałoby 
to możliwość stworzenia uni-
kalnej kompozycji zdjęciowej 
ukazującej wybrane obszary 
miasta „dawniej i dzisiaj”.

Płytę CD lub DVD ze zdjęcia-
mi można składać do końca 
kwietnia 2017 r. w sekre-
tariacie głównym Urzędu 
Miasta Ełku, pok. 114. przy 
ul. Piłsudskiego 4. Płyta 
powinna zawierać: dopisek 
„PSK – zdjęcia do albumu”, 
imię i nazwisko autora zdjęć,  

adres e-mail, numer telefonu 
do kontaktu. 
Organizator projektu za-
strzega prawo do wyboru 
konkretnych zdjęć, spełniają-
cych zamysł projektu. W razie 
pytań należy kontaktować się 
z Wydziałem Promocji, Sportu 
i Kultury Urzędu Miasta Ełku. 
Osobą odpowiedzialną za 
projekt jest Iga Urbanowicz, 
tel. 87 732 61 23, e-mail: 
i.urbanowicz@um.elk.pl.

Wśród wielu atrakcji zapla-
nowanych w ełckim kalenda-
rzu na 2017 r. odbędą się te 
wydarzenia, które są dobrze 
znane od lat, m.in. Mazurskie 
Zawody Balonowe, Festiwal 
„Ogień i Woda” czy Zawody 
MTB Gwiazda Mazurska. 
W tym roku również najwy-
trwalsi mogą „przekroczyć 
swoje granice” podczas Za-
wodów RUNMAGEDDON, 
czyli ekstremalnego biegu 
z przeszkodami. W wydarze-
niu mogą wziąć udział także 
dzieci — na trasie Kids. Nato-
miast ci, którzy lubią mocne 
sporty walki, będą mieli moż-
liwość obejrzenia Gali Boksu 
Zawodowego oraz Mazurskiej 
Gali MMA.

Tegoroczna oferta kultu-
ralna i  koncertowa „pęka 
w  szwach”, co spowoduje, 
że Ełk będzie jednym z naj-
bardziej muzycznych miast 
na Warmii i  Mazurach. Na 
ełckiej scenie muzycznej 
wystąpią m.in. Robert Kas-
przycki, Happysad, Bovska, 
Natalia Nykiel, Margaret, 
Doda, Anna Maria Jopek czy 
Marcin Pyciak. W tym roku 
nowością będzie Festiwal 
Jazzowy oraz cotygodniowe 
potańcówki przy zegarze sło-
necznym (na skwerze z rusał-
ką) z muzyką graną na żywo 
przez ełckich artystów.

Jak co roku miasto przy-
gotowało liczne atrakcje dla 
dzieci. Jednym z  głównych 

wydarzeń jest oczywiście 
Ogólnopolski Dzień Dziecka, 
podczas którego najmłodsi 

otrzymają upominki i  będą 
mogli korzystać z przygotowa-
nych atrakcji rozrywkowych.

AKTYWNIE, MUZYCZNIE 
I KULTURALNIE PRZEZ CAŁY ROK
W TEGOROCZNYM KALENDARZU WYDARZEŃ NIE ZABRAKNIE LICZNYCH WYDARZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH, KULTURALNYCH I KULINARNYCH. MOŻNA 
TEŻ LICZYĆ NA DOBRĄ MUZYKĘ W WYKONANIU ZNANYCH ARTYSTÓW, M.IN. HAPPYSAD, BOVSKA, NATALII NYKIEL, MARGARET, DODY CZY ANNY MARII JOPEK. 

Wśród licznych wydarzeń, jakie zaplanowano w tym roku w Ełku, są m.in.:
Wydarzenia sportowe i rekreacyjne: 
Gala Boksu Zawodowego (6 maja), RUNMAGEDDON (24-25 czerwca), IX Ogólnopolski Turniej 
Streetball (1 lipca), Aqua Fiesta (9 lipca), X Mazurskie Zawody Balonowe (20-22 lipca), 
Zawody MTB Gwiazda Mazurska (12-14 sierpnia), Rowery na orientację (3 września), 
Zorientuj się na Ełk (9 kwietnia, 28 maja, 17 września, 8 października), Halowa Liga Piłki 
Nożnej (listopad-grudzień), Mazurska Gala MMA (4 listopada).

Wydarzenia biegowe: 
Polska Biega – dystans 3333 metry (21 maja), Bieg 5-10-15 (20 sierpnia), X Półmaraton Ełki 
(15 października), Bieg Papieski (17 października), Bieg Niepodległości (11 listopada).

Wydarzenia rozrywkowe i kulturalne: 
Ogólnopolski Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka (1 czerwca), Gala Disco Polo (9 czerwca),
HIP HOP Raport Projekt Ełk (29 czerwca – 2 lipca), Międzynarodowy Festiwal Folkloru „TĘ-
CZA” (30 czerwca – 2 lipca), Festiwal Sztuk Pirotechnicznych Ełk „Ogień i Woda” (7-8 lipca), 
Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej EFKA (14-15 lipca), Festiwal Jazzowy (27-29 lipca), 
Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka” (3-5 sierpnia), Noc na promenadzie (12 sierpnia), 
Festiwal Ełk na Trzy Oktawy (18-20 sierpnia), Festyn Łowiecki (9 września), Mazurskie Kino 

pod Gwiazdami (4, 11, 18, 25 lipca; 1, 8, 15, 22, 29 sierpnia), Ełckie Koncerty Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej (7 maja, 4 czerwca, 25 czerwca, 6 sierpnia, 3 września, 1 października), 
Potańcówka przy zegarze (4, 11, 18, 25 czerwca / 2, 9, 16, 23, 30 lipca i 6, 13, 20, 27 sierpnia). 

Koncerty: 
Robert Kasprzycki (20 kwietnia), Voo Voo (16 czerwca), Kurna Chata (1 lipca), Bovska (7 lipca), Natalia 
Nykiel (8 lipca), MARGARET (21 lipca), DODA (5 sierpnia), Mietek Szcześniak (19 sierpnia), Anna Maria 
Jopek (7 października), Zaduszki Jazzowe (5 listopada), Marcin Pyciak (16 listopada).

Wydarzenia kulinarne: 
13. Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku (11 czerwca), Frutti di Lago (27 sierpnia), 
Regionalne Święto Miodu (16 września).

Tegoroczny kalendarz wydarzeń to oferta przygotowana m.in. przez miejskie instytucje: Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ełckie Centrum Kultury, Muzeum Historyczne, Miejską Bibliote-
kę Publiczną czy Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Szczegółowy kalendarz wydarzeń dostępny jest w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury 
Urzędu Miasta Ełku oraz na stronie www.elk.pl 

UPORZĄDKUJEMY REKLAMY. 
WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!
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SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Z WIDOKIEM NA JEZIORO

Z kolejnej bezpłatnej siłow-
ni zewnętrznej mogą już ko-
rzystać mieszkańcy naszego 
miasta oraz turyści. Nowe 
urządzenia do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu dostęp-
ne są przy promenadzie na 
os. Jeziorna. 

W Ełku powstaje coraz wię-
cej miejsc do aktywnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu. 
Dużą popularnością wśród 
mieszkańców, zarówno ma-
łych, jak i tych starszych, cie-
szą się bezpłatne siłownie ze-
wnętrzne. Jest to już piąty tego 
typu obiekt w naszym mieście. 
Obszar, na którym usytuo-
wana została nowa siłownia, 
znajduje się przy promena-

dzie, nieopodal drewnianego 
pomostu na Jeziorze Ełckim.

— Cieszę się, że nowa siłow-
nia powstała właśnie na na-
szym osiedlu. Dużo biegam i 
chętnie korzystam w wolnym 
czasie również z tych urzą-
dzeń. Czasem sama, a czasem 
z mężem lub koleżanką. Do 
tej pory najbliższa siłownia 
znajdowała się przy SP nr 7. 
Teraz mam ten komfort, że 
nie muszę daleko chodzić, 
ponieważ mieszkam w bloku 
tuż obok — powiedziała pani 
Dominika z os. Jeziorna. 

W połowie marca do użyt-
ku mieszkańców i turystów 
udostępnionych zostało dzie-
więć zestawów kształtujących 
różne partie ciała:  narciarz 

- pylon - wyciskanie siedząc, 
wioślarz - pylon - prasa noż-
na, pajacyk - pylon - wahadło, 
twister – pylon, koła tai chi 
małe, jeździec - pylon - wy-
ciąg górny, rowerek - pylon - 
motyl, orbitrek - pylon - mo-
tyl odwrotny - biegacz oraz 
zestaw street workout na 19 
stanowisk. Teren objęty został 
monitoringiem. Koszt inwe-
stycji to 95 tys. zł.

Pozostałe cztery siłownie 
usytuowane są w nastę-
pujących miejscach: przy 
stadionie MOSiR, w parku 
sportowym przy rzece, przy 
promenadzie nieopodal Szko-
ły Podstawowej nr 7 oraz na 
terenie Szkoły Podstawowej 
nr 3.

POWIETRZE W MIEŚCIE SPRZYJA 
ZDROWEJ AKTYWNOŚCI

Stan jakości powietrza 
w  Ełku: dobry — taka in-
formacja pojawiła się 
w  ostatnim czasie na ma-
pie wskazującej indeks za-
nieczyszczenia powietrza 
w  Polsce. Według prowa-
dzonej analizy oznacza to, 
że „Jakość powietrza jest 
zadowalająca, zanieczysz-
czenie powietrza powoduje 
brak lub niskie ryzyko za-
grożenia dla zdrowia. Moż-
na przebywać na wolnym 

powietrzu i wykonywać do-
wolną aktywność, bez ogra-
niczeń.” (źródło informacji: 
www.powietrze.gios.gov.pl).

Ełczanie mają możliwość 
dostępu do informacji o sta-
nie powietrza w naszym mie-
ście, dzięki działającej od 
stycznia stacji monitoringu 
jakości powietrza. Urządzenie 
zlokalizowane jest na terenie 
stadionu miejskiego MOSiR 
w Ełku. Badania prowadzone 
są w  systemie automatycz-

nym, a wyniki pomiarów na 
bieżąco publikowane w  In-
ternecie.

Do urządzenia doprowa-

dzane jest powietrze atmo-
sferyczne, które następnie 
jest analizowane pod kątem 
obecności i  stężenia zanie-

czyszczeń. Pomiar próbek 
gazowych wykonywany jest 
w sposób ciągły, a dzięki bez-
pośredniej analizie, możliwe 

jest na bieżąco uzyskiwanie 
wyników pomiarowych. Au-
tomatycznej analizie podda-
wane są dwutlenek siarki, 
tlenki azotu, ozon, a  także 
pył zawieszony. Działania 
te są podejmowane zgodnie 
z „Programem Ochrony Śro-
dowiska Miasta Ełku na lata 
2014 – 2017”.

Stacje monitoringu powie-
trza województwa warmiń-
sko-mazurskiego znajdują się 
jeszcze w Elblągu, Ostródzie, 
Olsztynie, Mrągowie i  Goł-
dapi. Monitoring powietrza 
nadzoruje Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowi-
ska w Olsztynie.

Dostępna jest także aplika-
cja mobilna na urządzenia 
z systemem Windows.
Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na 
stronie www.powietrze.
gios.gov.pl

W EŁKU DZIAŁA AUTOMATYCZNA STACJA POMIARO-
WA JAKOŚCI POWIETRZA. JEST TO JEDNO Z PIĘCIU 
URZĄDZEŃ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO–
MAZURSKIM. DZIĘKI STACJI MOŻLIWE JEST REJE-
STROWANIE STĘŻENIA RÓŻNYCH ZANIECZYSZCZEŃ 
POWIETRZA ORAZ BADANIE JEGO JAKOŚCI W MIE-
ŚCIE ORAZ WOJEWÓDZTWIE. WYNIKI POMIARÓW 
MOŻNA ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO W INTERNECIE.

AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIE. 
PIENIĄDZE NA INICJATYWY LOKALNE

W tym roku, dzięki współ-
pracy samorządu miasta 
i aktywnych ełczan, powsta-
ną murale ozdobne, kolejna 
siłownia plenerowa, a także  
wyposażone zostaną duże 
place zabaw. Będzie można 
wysłuchać też koncertu mu-
zyki klasycznej. Prezydent 
Ełku przyznał środki finan-
sowe na realizację sześciu 
inicjatyw mieszkańców na 
łączną kwotę 177 tys. zł.

W  ramach programu „Ini-
cjatywy Lokalnej” aktywni 
mieszkańcy Ełku, w tym także 
wspólnot, spółdzielni miesz-
kaniowych, nieformalnych 
grup mieszkańców mogą 
ubiegać się o  dofinansowa-
nie przedsięwzięć związanych 
z  najbliższym otoczeniem. 
Udziałem mieszkańców przy 
realizacji pomysłu może być 
np. własna praca bądź zapew-
nienie sprzętu niezbędnego 
do realizacji danej inicjatywy.

Wnioskodawcą inicjatywy 
może być każda grupa lokal-

na mieszkańców. Wystarczy 
mieć dobry plan, kosztorys 
i opracowaną wstępnie stra-
tegię realizacji. Poprzez wy-
korzystanie tego narzędzia 
samorząd miasta chce pobu-
dzać aktywność obywatelską 
ełczan i włączać w zarządzanie 
sprawami miasta.

— Podejmowane działa-
nia służą przede wszystkim 
mieszkańcom Ełku, którzy są 
inicjatorami i  pomysłodaw-
cami wprowadzanych zmian. 
W tym roku do Urzędu Mia-
sta wpłynęły wnioski m.in. na 
wyposażenie placów zabaw, 
siłowni zewnętrznej czy dofi-
nansowanie wykonania mura-
li na jednym z bloków. Cieszy 
mnie kreatywność ełczan oraz 
ich aktywny udział w  życiu 
miasta – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent Ełku.

W  ramach „Inicjatywy Lo-
kalnej” w  tym roku zostało 
już podpisanych sześć umów. 
Dzięki współpracy samorządu 
miasta i mieszkańców dofinan-
sowane zostanie wykonanie 

grafiki ozdobnej (dwóch mura-
li) na jednym z bloków przy ul. 
Kilińskiego. Powstaną lub do-
posażone zostaną place zabaw 
przy dwóch ełckich przedszko-
lach: Miejskim Przedszkolu 
„Perełka” i  Miejskim Przed-
szkolu i  Żłobku „Ekoludki”. 
Utworzony będzie też plac za-
baw przy parafii ewangelicko-
-metodystycznej.  Powstanie 
również siłownia plenerowa 
przy SP nr 4. Ełczanie będą 
mogli wysłuchać czerwcowe-
go koncertu organizowanego 
przez chór Kontrapunkt i Eł-
cką Orkiestrę Kameralną.

Od 2014 roku przyznano 
dofinansowanie 34 inicjatyw 
lokalnych ełczan na łączną 
kwotę ok. 820 tys. zł. 

Informacje, dokumenty, 
wzory, porady można zna-
leźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce: Orga-
nizacje pozarządowe. Szcze-
gółowych informacji udziela 
Biuro Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi, tel. 
87 732 61 85, 87 732 61 86.

Fot. P. Topczyłko
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15 TYS. ZŁ NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE O EŁKU
Napisz pracę o naszym mie-
ście i weź udział w jubileu-
szowej X edycji „Konkursu 
na najlepszą pracę dyplo-
mową o tematyce związa-
nej z miastem Ełk”. Pula 
nagród wynosi 15 tys. zł.

Jest to już X edycja kon-
kursu skierowanego do 
absolwentów studiów ma-
gisterskich, inżynierskich, 
licencjackich, doktoranckich 
oraz słuchaczy studiów pody-
plomowych, piszących swoje 
prace o Ełku. Tematyka prac 
jest dowolna i może dotyczyć 
takich obszarów, jak np. tu-
rystyka i  rekreacja, polityka 
społeczna, architektura, ad-
ministracja publiczna czy 
rozwój przedsiębiorczości lub 
budownictwo. 

— To jubileuszowa X edy-
cja konkursu, który co roku 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród absolwentów 
uczelni w  całej Polsce. Na 

konkurs wpływają prace na 
bardzo wysokim poziomie. 
Są to m.in. koncepcje czy 
projekty urbanistyczne, na 
podstawie których można 
zagospodarować przestrzeń 
miejską, ale również tema-
tyka poruszająca obszar po-
lityki społecznej czy rozwoju. 
Jako miasto część z tych po-
mysłów i  rozwiązań wyko-
rzystujemy, realizując nasze 
zadania. W  ostatnim czasie 
m.in. opracowując miejscowy 

plan zagospodarowania prze-
strzennego Jeziora Ełckiego, 
braliśmy pod uwagę koncep-
cję zaproponowaną w jednej 
z nagrodzonych prac w 2016 
r.  — powiedział dr Marcin 
Radziłowicz, sekretarz mia-
sta Ełku.

Prace na konkurs należy 
składać do 15 października 
w sekretariacie Urzędu Mia-
sta Ełku przy ul. marsz. J. 
Piłsudskiego 4. Pula nagród 
w tym roku wynosi 15 tys. zł.

W  2016 roku na konkurs 
wpłynęło 16 prac: 9 prac ma-
gisterskich, 2 prace licencja-
ckie, 4 prace inżynierskie i 1 
praca podyplomowa. Tema-
tyka prac była zróżnicowana, 
ale zawsze związana z  mia-
stem Ełk. Dotyczyły one m.in. 
takich dziedzin jak: architek-
tura krajobrazu, urbanistyka, 
gospodarka przestrzenna i tu-
rystyczna, inżynieria środowi-
ska, budownictwo, geodezja 
i kartografia. Po zapoznaniu 

się z  rekomendacją kapitu-
ły konkursowej, prezydent 
miasta Ełku Tomasz Andru-
kiewicz przyznał 5 nagród i 2 
wyróżnienia. 

Szczegółowych informa-
cji udziela Wydział Pro-
mocji, Sportu i Kultury 
Urzędu Miasta Ełku, tel. 
(87) 732 62 74, e-mail: 
a.lewandowska@um.elk.
pl. Więcej także na: www.
elk.pl

MIASTO WSPIERA MŁODYCH RODZICÓW

Od wielu lat samorząd mia-
sta dba nie tylko o przyszłych 
rodziców, ale  także o  zdrowie 
i  prawidłowy rozwój małych 
ełczan. Potrzeba otoczenia 
szczególną opieką matek oraz 
ich nowo narodzonych dzieci 
wynika między innymi z  za-
łożeń realizowanej w  mieście 
polityki społecznej. Celem jest 
zwiększenie komfortu oraz po-
czucia bezpieczeństwa kobiet 
w ciąży. Duży nacisk kładziony 
jest również na wzmacnianie 
roli rodziny jako podstawowej 
komórki społecznej. 

Szkoła Rodzenia działa od 
2012 r. Specjaliści pomagają 
w teoretycznym i praktycznym 
przygotowaniu się przyszłych 
rodziców do narodzin dziecka 
oraz przełamaniu lęku przed 
porodem. Wykwalifikowana 
kadra, składająca się m.in. 
z  pracowników oddziału po-
łożniczego i bloku porodowego 
Szpitala „Pro-Medica” w Ełku 
Sp. z o.o., przekazuje przyszłym 
rodzicom wiedzę z zakresu m.in. 
przebiegu ciąży i porodu, pielęg-

nacji noworodka oraz korzyści 
płynących z  naturalnego kar-
mienia piersią. W trakcie zajęć 
poruszane są również tematy 
ewentualnych trudności emo-
cjonalnych mogących wystąpić 
po porodzie oraz roli ojca.

Ponadto uczestnicy Szko-
ły Rodzenia mogą zapoznać 
się z  oddziałem położniczym 
i  blokiem porodowym, co 
w przyszłości zapewni poczucie 
bezpieczeństwa oraz pozwo-
li zapanować nad emocjami 
w trakcie porodu. 

— Jestem w szóstym miesią-
cu ciąży i  chętnie korzystam 
z zajęć w Szkole Rodzenia. To 
moje pierwsze dziecko, dlatego 
chciałabym się przygotować na 
to, co mnie czeka już wkrótce, 
czyli poród, pobyt w szpitalu, 
przewijanie czy opieka nad 
dzidziusiem. Na zajęcia ze mną 
chodzi również mój mąż Adam 
— powiedziała pani Wiktoria, 
uczestniczka zajęć w  Szkole 
Rodzenia. 

W 2017 r. na funkcjonowa-
nie Szkoły Rodzenia z budże-
tu miasta Ełku przeznaczono 
kwotę 24 tys. zł. Tylko w ze-
szłym roku odbyło się VI tur-
nusów zajęć, w których udział 
wzięły 54 przyszłe mamy.

Poradnia Laktacyjna powstała 
w 2013 r. i działa w przychodni 
specjalistycznej w  Ełku, ul. 
Konopnickiej 1. Celem porad-
ni jest wspieranie karmienia 
naturalnego, które zwłaszcza 
w  pierwszych miesiącach ży-
cia dzieci, sprawia wiele prob-
lemów. Niemal każda młoda 
mama na początku potrzebuje 
instruktażu. Karmienie natural-
ne jest wskazane przez specjali-
stów i lekarzy jako najzdrowsze 
i najbardziej przyjazne dzieciom 
oraz zalecane jako wyłączny 

sposób karmienia dzieci przez 
co najmniej 6 pierwszych mie-
sięcy życia.

Z usług poradni mogą korzy-
stać kobiety po porodzie oraz 
kobiety ciężarne, które pragną 
przygotować się do karmienia 
piersią. W  ramach Poradni 
świadczone są porady telefo-
niczne, a także wizyty w domu 
karmiącej mamy.

— Poradnia laktacyjna po-
wstała i  funkcjonuje z myślą 
o  wsparciu młodych mam. 
Okres po porodzie jest bardzo 
trudny, a kobiety borykają się 
z wieloma problemami zwią-
zanymi z karmieniem natural-
nym. Żeby im pomóc, stworzy-
liśmy możliwość bezpłatnego 
korzystania z porad specjali-
sty – doradcy laktacyjnego. 
W  tym roku rozszerzyliśmy 
również ofertę o  możliwość 
konsultacji i  opieki lekarza 
neonatologa – powiedziała 
Irena Podlecka, Naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ełku.

Od 2017 r.   porad udziela 
również lekarz neonatolog, 
który zajmuje się badaniem 
zarówno zdrowych, jak i cho-
rych noworodków. W  razie 
potrzeby diagnozuje on i leczy 
choroby również w okresie pre-
natalnym oraz po urodzeniu. 
Lekarz neonatolog prowadzi 
i obejmuje opieką także nowo-
rodki wymagające intensywnej 
terapii, w tym wcześniaki.

W tym roku na funkcjono-
wanie Poradni Laktacyjnej 
w  budżecie miasta przezna-
czono kwotę 59 tys. zł. W 2016 
roku z  poradni skorzystało 
łącznie 510 kobiet.

Więcej informacji dostępnych jest 
na: www.promedica.elk.com.pl

Z USŁUG SZKOŁY 
RODZENIA ORAZ PO-
RADNI LAKTACYJNEJ 
MOGĄ BEZPŁATNIE 
KORZYSTAĆ WSZYSTKIE 
MIESZKANKI EŁKU. OD 
TEGO ROKU, W TRO-
SCE O PRAWIDŁOWY 
ROZWÓJ DZIECKA, 
RODZICIE MOGĄ DO-
DATKOWO KORZYSTAĆ 
Z OPIEKI LEKARZA NEO-
NATOLOGA.

OD KWIETNIA
WIĘCEJ  KURSÓW 
AUTOBUSÓW

Dodatkowy przejazd auto-
busu na linii nr 5 oraz czte-
ry nowe przystanki dla „17”, 
to efekt działań podjętych 
przez Miejski Zakład Ko-
munikacji w Ełku na prośbę 
mieszkańców miasta. 

Od 1 kwietnia 2017 r. do 
grafiku linii nr 5 został do-
dany nowy przejazd o godz. 
15.05. Autobus kursuje w dni 
robocze, tj. od poniedział-
ku do piątku, przez ulicę 
Przemysłową z  przystanku 
usytuowanego przy Zakła-
dach Mięsnych.

Z  kolei na linii nr 17, zo-
stały włączone do ruchu 
cztery kolejne przystanki 
autobusowe w  miejscowo-
ści Bartosze. Dwa z  nich 
zlokalizowane są w okolicy 
nowego cmentarza komu-
nalnego.

EŁK POMAGA JUSTYNIE

14–letnia 
J u s t y n a 
Gilun jest 
uczennicą 
Gimnazjum 
nr 3 w Ełku. 
Od kilku ty-
godni walczy 
ze śmiertel-
ną chorobą 
– wrzodzie-
jącym zapaleniem jelita gru-
bego. Lek, dzięki któremu 
Justyna może żyć, jest bardzo 
drogi i kosztuje ok. 1400 zł 
za jedną ampułkę. Ełczanka 
podczas jednorazowego po-
dania musi przyjąć aż trzy 
dawki jednocześnie.

Justyną Gilun opiekują się 
lekarze ze szpitala dziecię-
cego w Olsztynie. Leczenie, 
któremu ok. półtora mie-
siąca temu została poddana 
14–latka, jest skuteczne. Lek 
działa prawidłowo i jest na-
dzieją na powrót nastolatki 
do zdrowia. Jednak kura-
cja biologiczna jest bardzo 
kosztowna. Prawdopodob-
nie Justyna będzie musiała 
przyjmować lek przez około 
rok. Na najbliższe 4 miesią-
ce leczenia będzie potrzebna 
kwota ok. 15 tys. zł. Aktual-
nie nie ma możliwości re-
fundacji kuracji z NFZ. W 
pomoc Justynie włączyli się 
nie tylko koledzy i koleżanki, 
ale także wielu mieszkańców 
Ełku. Na terenie miasta były 
prowadzone już aktywne 
zbiórki pieniędzy oraz kon-
certy charytatywne.

Każdy, kto chce pomóc Jus-
tynie i przekazać pieniądze na 
lek ratujący jej życie, może 
przelać środki finansowe na 
konto Fundacji „Przyszłość 
dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 
0000 1453 6887 z dopiskiem 
„Justyna Gilun”.
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PSIA KUPA 
DO KOSZA!

Sprzątanie po zwierzętach 
wyprowadzanych na space-
ry należy do obowiązków 
ich właścicieli. Zalegające 
na trawnikach nieczy-
stości wywołują niechęć 
mieszkańców miasta oraz 
sprawiają, że przestrzeń 
miejska staje się mało 
przyjazna.

Usuwanie nieczystoś-
ci pozostawionych przez 
zwierzęta wyprowadzane 
na spacery nie wymaga od 
właściciela dużo wysiłku 
i pracy, a przynosi wiele po-
żytku i uczy odpowiedzial-
nych postaw.

Na terenie Ełku, w różnych 
częściach miasta, znajdują 

się specjalne dystrybuto-
ry torebek z  łopatkami na 
zwierzęce nieczystości. Brak 
takiego stojaka nie zwalnia 
jednak  z obowiązku sprzą-
tania. Psią kupę można wy-
rzucić do kosza. W stosunku 
do osób, które nie dopełnią 
tego obowiązku, służby miej-
skie będą wyciągały konse-
kwencje zgodnie z  art. 145 
kodeksu wykroczeń. Straż 
Miejska zwraca na to szcze-
gólną uwagę i może ukarać 
właścicieli czworonogów: 
upomnieniem lub manda-
tem karnym (do 500 zł). 
Natomiast w przypadku od-
mowy przyjęcia mandatu do 
sądu będą kierowane wnio-
ski o ukaranie. 

KAŻDY MOŻE POMÓC 

Mieszkańcy Ełku oraz oso-
by prowadzące działalność 
gospodarczą mogą przekazać 
niewielką część swojego po-
datku dochodowego Organi-
zacjom Pożytku Publicznego. 
UWAGA! 1% mogą przekazać 
również emeryci, pod wa-
runkiem jednak, że samo-
dzielnie wypełnią PIT-37 na 
podstawie PIT-u otrzymanego 
z ZUS. Natomiast podatnicy, 
którzy zdecydowali się na roz-
liczenie podatku przez praco-
dawcę, nie mają możliwości 
przekazania 1%.

Żeby przekazać część swoje-
go podatku, trzeba wypełnić 
odpowiednią rubrykę w rocz-
nym zeznaniu podatkowym 
PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-
37, PIT-28, PIT-38). Należy 
wpisać nr KRS jednej wy-
branej ełckiej Organizacji 
Pożytku Publicznego (OPP) 
w formularzu PIT-36 w części 
O, poz. 305-307, a w formu-
larzu PIT-37 w części H, poz. 
124-126. Nie ma obowiązku 
podawania w zeznaniu podat-
kowym nazwy wybranej OPP. 
Termin składania zeznań po-
datkowych za rok 2016 mija 
2 maja 2017 r.

— OPP pomagają ludziom, 
którzy tej pomocy potrze-
bują. Zajmują się osobami 
chorymi i ich rodzinami, ale 
również wspierają rozwój 
młodzieży — chociażby przez 
sport. Pamiętajmy, że prze-
kazując 1% swojego podatku, 
możemy wesprzeć wybraną 

organizację, działającą na 
rzecz lokalnej społeczności 
— powiedział Maciej Juch-
niewicz, pełnomocnik prezy-
denta do spraw współpracy 
z organizacjami samorządo-
wymi.

 
Do ełckich Organizacji Pożyt-
ku Publicznego należą:
1. „Oratorium” im. św. Jana 
Bosko w Ełku – nr KRS: 
0000250502
2. „Tęczowa Funda-
cja” w Ełku – nr KRS: 
0000124961
3. „Onkoludki” Stowarzysze-
nie Rodzin Dzieci z Choroba 
Nowotworową – nr KRS: 
0000352733
4. Ełckie Stowarzyszenie 
Aktywnych „STOPA” - nr KRS: 
0000233904
 5. Fundacja Zapobiegania 
Niepełnosprawności i Pro-

mocji Zdrowia przy Oddziale 
Rehabilitacji Szpitala w Ełku 
„REHA VITAE” — nr KRS: 
0000247350
6. Katolickie Stowarzysze-
nie Niepełnosprawnych 
Diecezji Ełckiej — nr KRS: 
0000219284
 7. Miejski Klub Sporto-
wy „MAZUR” — nr KRS: 
0000332587
 8. Międzyszkolny Klub Spor-
towy „ŻAK” Ełk — nr KRS: 
0000229666
 9. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „SKRZYD-
ŁA” w  Ełku — nr KRS: 
0000327656
 10. Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem „IMPULS” 
— Nr KRS: 0000473539
11. Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej im. Św. Łaza-
rza z siedzibą w Ełku — nr 
KRS: 0000136508

12. Uczniowski Klub Sporto-
wy ,,TRÓJKA” w Ełku — nr 
KRS: 0000268405
13. Uczniowski Klub Sporto-
wy „NENUFAR 5” — nr KRS: 
0000374973
14. Warmińsko-Mazurskie 
Stowarzyszenie Chorych 
na SM w Ełku — nr KRS: 
00000458090

ORGANIZACJE 
POŻYTKU PUBLICZNEGO
To typ organizacji pozarzą-
dowych, które posiadają 
status pożytku publicznego, 
nadany im sądowym orze-
czeniem o wpisie do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. 
Powstały w 2003 roku na 
mocy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wo-
lontariacie. Więcej informa-
cji na ten temat znajduje się 
na: www.pozytek.ngo.pl 

CELEM KAMPANII REALIZOWANEJ OD WIELU LAT PRZEZ SAMORZĄD MIASTA EŁKU POD NAZWĄ „1% 
Z POŻYTKIEM DLA EŁKU” JEST POZYSKANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA RZECZ 
WSPARCIA LOKALNIE DZIAŁAJĄCYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. DO 2 MAJA KAŻDY MIESZKA-
NIEC MIASTA MOŻE POMÓC I PRZEKAZAĆ TĘ NIEWIELKĄ CZĘŚĆ SWOJEGO PODATKU.

Gdy na spacer idziesz z psem…
Gdy na spacer idziesz z psem,
Torebeczkę w kieszeń weź.
Pies stworzeniem żywym jest
I wypróżnić musi się.
Obowiązkiem pana jest,
By posprzątać po swym psie!
 
(Autor wiersza: Oskar Łabanowski, SP nr 7 w Ełku 
— uczestnik konkursu „Psia kupa do kosza!”)

PREZYDENT EŁKU PRZYZNAŁ 238 TYS. ZŁ 
NA REMONTY SIEDMIU EŁCKICH ZABYTKÓW

Wkrótce rozpoczną się 
kolejne prace remontowe 
w budynkach siedmiu 
ełckich zabytków. W ramach 
tegorocznego konkursu 
o dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budow-
lanych prezydent Ełku 
przyznał kwotę 238 tys. zł. 

Łączna wnioskowana kwo-
ta dotacji w 2017 r. to ponad 
305 tys. zł. Wartość plano-
wanych inwestycji to ok. 619 
tys. zł. Maksymalny poziom 
dofinansowania projektów 
może wynosić do 50% war-
tości nakładów koniecznych 
do wykonania prac.

Dotacje mogą być udzielone 
podmiotom spoza sektora fi-
nansów publicznych, posiada-
jącym tytuł prawny do obiek-
tów wpisanych do rejestru 

zabytków. Środki finansowe 
przyznawane są na przeprowa-
dzenie prac w budynkach, któ-
re znajdują się w złym stanie 
technicznym bądź posiadają 
istotne znaczenie historyczne, 
artystyczne lub turystyczno-
-rekreacyjne dla miasta.

Od kwietnia planowane jest 
rozpoczęcie pierwszych prac 
remontowych. Dofinansowa-
nie udzielone zostało siedmiu 
wnioskodawcom. W tym roku 
skorzystają z  niego: Wspól-
noty Mieszkaniowe przy ul. 

3 Maja, Armii Krajowej 25, 
Armii Krajowej 10, Armii 
Krajowej 18, Parafia pw. św. 
Wojciecha, Parafia pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego 
oraz Wyższe Seminarium Du-
chowne.

Dofinansowanie na prace 
konserwatorsko–architek-
toniczne w  tych obiektach 
pochodzi w całości z budżetu 
miasta. W  latach 2011-2016 
prezydent Ełku udzielił 31 
dotacji na łączną kwotę ponad 
1,4 mln zł. 

Prezydent Miasta Ełku spot-
kał się 6 kwietnia z Domi-
nikiem Guzewiczem, który 
swoją wzorową postawą 
mógłby zawstydzić niejed-
nego starszego obywatela. 
Nastoletni ełczanin znalazł 
portfel z pieniędzmi oraz 
dokumentami i przekazał 
go Policji.

W  Urzędzie Miasta Ełku 
6 kwietnia odbyło się spot-
kanie z  12-letnim Domini-
kiem Guzewiczem.  Podczas 
spotkania Prezydent Miasta 
Ełku Tomasz Andrukiewicz 
w  obecności grupy kolegów 
i  koleżanek Dominika, po-
gratulował nastolatkowi oraz 
obecnej na spotkaniu Mamie 
wyjątkowej postawy chłopca, 
który od razu wiedział co chce 
zrobić ze znalezioną zgubą. 
Gest młodego ełczanina do-
cenił również Komendant 
Powiatowy Policji w Ełku Pa-

weł Szyperek oraz I Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Ełku Jarosław Werla, 
którzy również uczestniczyli 
w spotkaniu. 

Dominik Guzewicz kilka 
dni temu znalazł portfel wraz 
z  zawartością (dokumenty 
osobiste i  kilkaset złotych) 
który przekazał policjantom 
w celu odnalezienia właścicie-
la i  zwrócenia zguby. Dzięki 
jego wyjątkowej postawie 
portfel z  zawartością został 

zwrócony właścicielowi, który 
nie krył zadowolenia z odzy-
skania ważnych dokumentów.

Nie zawsze młodzi ludzie 
wiedzą jak należy zachować 
się w takich sytuacjach, szcze-
gólnie wtedy gdy nie ma przy 
nich osób dorosłych, a pokusa 
wzięcia dla siebie takiej ilości 
gotówki, jest naprawdę duża. 
Dlatego tym bardziej postawa 
Dominika bardzo mnie ucie-
szyła – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz. 

POSTAWA GODNA NAŚLADOWANIA


