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ZAKOPOWER 
KOLĘDOWO 
W EŁKU
Już 28 grudnia w kościele 

Najświętszego Serca Je-
zusowego odbędzie się 

zupełnie wyjątkowy koncert 
kolęd w  wykonaniu zespołu 
Zakopower. Będzie można 
usłyszeć zmyślnie zaaran-
żowane utwory świąteczne, 
w  których góralskie dźwięki 
przeplatają się z nowoczesnym 
brzmieniem instrumentalnym. 
Będzie to wyjątkowa okazja 
do wspólnego radosnego 
muzykowania i przeżywania 
świąt w  gronie rodzinnym. 
Zakopower to jeden z  naj-
większych fenomenów mu-
zycznych ostatnich lat i  już 

w grudniu pojawi się w koś-
ciele Najświętszego Serca 
Jezusowego z  wyjątkowym, 
świątecznym repertuarem. 
Pojawią się klasyczne trady-
cyjne polskie kolędy i podha-
lańskie pastorałki - ale nie 
w  klasycznym brzmieniu. 
Utwory w tradycyjnym, gó-
ralskim, akustycznym wyko-
naniu (skrzypce, basy pod-
halańskie, dudy) pomieszają 
się z  tymi energetycznymi, 
nowocześnie zaaranżowa-
nymi. Wspólne świąteczne 
kolędowanie z  zespołem 
Zakopower już 28 grudnia 
o godz. 19.00.

KONCERT 
ŚWIĄTECZNY 
W ECK
Już 21 grudnia odbędzie 
się premiera 24. Koncertu 
świątecznego pt. „Kolęda 
o zmroku”. W Ełckim Centrum 
Kultury o godz. 19:00 w sali 
Zebra będzie można wysłuchać 
przepięknych, polskich kolęd 
zaaranżowanych przez Marcina 
Pyciaka i Ewę Awramik.
Pierwszy koncert odbędzie się 
21 grudnia w ECK, natomiast 
kolejne przewidziane są w ter-
minie 22 i 27 grudnia. Występy 
będą miały miejsce w sali 
Zebra o godz. 19:00 i godz. 
21.00. Cena biletu przed pre-
mierą wynosi 25 zł, natomiast 
w późniejszym terminie 20 zł.
Podczas koncertu „Kolęda 
o zmroku” wystąpią między 
innymi: Ewa Awramik, Klaudia 
Mużyło, Dominika Krassow-
ska, Patrycja Januszkiewicz, 
Agnieszka Wożniak, Marcin 
Pyciak, Wojciech Wrona, 
Piotr Mikulski, Paweł Głowi-
cki, Paweł Borzeński, Kacper 
Kasprzak. Więcej informacji 
o tegorocznym koncercie 
świątecznym można uzyskać 
w Ełckim Centrum Kultury pod 
nr (87) 621 52 45.
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REWITALIZACJA DLA NAS 
I DLA MIASTA 

Odnowiona, przyjazna 
i estetyczna przestrzeń, spo-
łeczność lokalna angażująca 
się w działania oraz wspólne 
spędzanie czasu podczas 
zajęć aktywizacyjnych pro-
wadzonych przez streetwor-
kerów - to ełcki wzór na 
rewitalizację. Rozpoczął się 
drugi etap prac, który obej-
muje jedenaście podwórek 
w centrum miasta. Łączny 
koszt inwestycji to prawie 7 
mln zł.

Rewitalizacja z  języka ła-
cińskiego oznacza „oży-
wienie”. Synonimem tego 

słowa jest m.in. odbudowa, 
rekonstrukcja czy odnowa. Re-
witalizacja jednak jest pojęciem 
znacznie szerszym, ponieważ 
oprócz elementu polegającego 
na dokonaniu fizycznej zmia-
ny w  określonej przestrzeni,  
obejmuje ona również m.in. sfe-
rę społeczną, przestrzenną i śro-
dowiskową. Jednym słowem 
angażuje społeczność lokalną 
rewitalizowanego obszaru, czyli 
w naszym mieście - ełczan.

Dlatego, żeby rewitaliza-
cja była naprawdę możliwa 
i skuteczna, musi odbywać się 
z udziałem ełczan, tj. mieszkań-
ców konkretnych podwórek, 
organizacji pozarządowych, 
właścicieli nieruchomości i sa-
morząd.

Drugi etap działań rewitali-
zacyjnych w  centrum miasta 
dotyczy jedenastu kolejnych 
podwórek. Tym razem inwe-
stycja została podzielona na 
5 części obejmujących tereny 
przy ulicach: Mickiewicza 26, 
28, 32; Mickiewicza 33,35; 
Mickiewicza 27,29,31; Mickie-
wicza 39; Chopina 9. Łączna 
powierzchnia rewitalizowane-
go obszaru wynosi ponad 8 ha.

Oprócz przeprowadzenia 
niezbędnych robót ziemnych 
i  brukarskich, na podwór-

kach zostanie wykonane m.in. 
oświetlenie typu LED, a także 
ponowne zagospodarowanie 
terenu zielenią. Pojawią się 
tam nowe drzewa i  krzewy, 
a także elementy małej archi-
tektury, czyli np. ławki i kosze 
na śmieci.

 - Rewitalizacja polega nie 
tylko na remontach czy moder-
nizacji wskazanych obszarów, 
ale również dotyczy mieszkań-
ców. Dlatego w ramach projek-

tu na wskazanych podwórkach 
będą prowadzone zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W spotkaniach wezmą udział  
ełccy streetworkerzy i animato-
rzy lokalni, którzy mają duże 
doświadczenie i mnóstwo ener-
gii do pozytywnych działań. 
Głównym celem będzie akty-
wizacja i integracja. Jednak nie 
uda się to bez dobrej zabawy, 
zaangażowania mieszkańców, 
otwartości i chęci do lepszego 

poznania się oraz realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. 
Dlatego rewitalizacja służy 
nie tylko miastu, ale również 
nam  ełczanom – powiedziała 
Renata Samełko, naczelnik 
Wydziału Strategii i Rozwoju 
Urzędu Miasta Ełku.

Całkowita wartość projektu 
to 6,9 mln zł, w tym 3,9 mln zł 
to kwota pozyskana z UE. Pra-
ce mają zakończyć się w czerw-
cu 2018 r.

NOWOCZESNE ELEKTROFILTRY W EŁCKIM PEC-U 

Miasto Ełk inwestuje 
w  ochronę środowi-
ska. Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej zakoń-
czyło budowę nowej insta-
lacji odpylania w ciepłowni. 
Wykorzystana technologia 
praktycznie w  100% wyeli-
minowała emisję pyłów do 
atmosfery. Wartość inwestycji 
to ok. 6 mln zł.

Inwestycja polegała na wy-
mianie dotychczasowej, me-
chanicznej instalacji odpyla-
nia, na bardziej efektywną, 
opartą na elektrofiltrach. Wy-
korzystywana technologia jest 

aktualnie najnowocześniejszą 
dostępną metodą w technice 
filtrowania pyłów. 

Zamontowane urządzenia 
są o połowę tańsze w eksplo-
atacji i jednocześnie zużywają 
o połowę mniej energii elek-
trycznej niż te działające do 
tej pory. Dlatego realizowana 
modernizacja nie wpłynie na 
koszty wytwarzania ciepła.

Aktualnie PEC ograniczył 
emisję pyłów do poziomu 
naturalnej ich zawartości 
w powietrzu atmosferycznym. 
Nie będzie zatem pogarszał 
stanu czystości powietrza, 

pomimo, że do wytwarzania 
energii cieplnej nadal będzie 
spalany węgiel. 

Łączy koszt inwestycji to 6 

mln zł, z czego 3,4 mln zł to 
pożyczka z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska w Olsztynie. 

SAMORZĄDOWCY 
WSPÓLNIE O ZMIANACH 
KONSTYTUCJI RP  
I NIEKTÓRYCH USTAW

Zmianom w zapisach 
Konstytucji RP poświęcona 
została konferencja i debata 
pn. „Wspólnie o konsty-
tucji, wspólnie o ustroju” 
z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Spotkanie 
miało miejsce 11 grudnia 
w Pałacu Prezydenckim. 
Do udziału w wydarzeniu 
zaproszony został również 
Tomasz Andrukiewicz prezy-
dent Ełku.

Czas najwyższy, w moim 
przekonaniu, na de-
batę konstytucyjną i 

być może, jeżeli taka będzie 
wola Polaków na zmianę 
Konstytucji czy też na nową 
Konstytucję” – tymi słowami 
zwrócił się do uczestników 
konferencji i debaty „Wspól-
nie o Konstytucji, wspólnie o 
ustroju państwa” Prezydent 
RP Andrzej Duda podczas 
wystąpienia inauguracyjnego.

W poniedziałek 11 grudnia 
2017 r. w  Pałacu Prezyden-
ckim odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli w 
nim m.in. prezes Naczelne-
go Sądu Administracyjnego, 
konstytucjonaliści, prezy-
denccy ministrowie, a także 
eksperci i przedstawiciele 
środowisk prawniczych, sa-
morządowych, rady rozwoju 
oraz młodzież. Na zaprosze-

nie Kancelarii Prezydenta RP 
w wydarzeniu wziął udział 
także prezydent miasta Ełku 
Tomasz Andrukiewicz. 

Konferencja „Wspólnie 
o Konstytucji, wspólnie o 
ustroju państwa” poświęco-
na była określeniu przyszło-
ści Konstytucji RP i temu, jak 
powinna wyglądać Polska, w 
której będą żyły następne po-
kolenia. Rozmawiano o obo-
wiązującej konstytucji, jej za-
pisach, a także o tym czego w 
niej brakuje w odniesieniu do 
minionych 30 lat, tj.  od czasu 
zmian ustrojowych w Polsce.

Spotkanie było elementem 
kampanii informacyjnej po-
przedzającej, zapowiedziane 
przez Prezydenta RP referen-
dum konsultacyjne w sprawie 
zmian w Konstytucji RP.

Po części oficjalnej prezy-
dent Ełku Tomasz Andrukie-
wicz rozmawiał z Prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą o 
sprawach samorządu, a także 
o uregulowaniach konstytu-
cyjnych i ustawowych. Wraz 
z innymi samorządowcami 
prosił również o zwrócenie 
uwagi na kwestie społeczno-
ści lokalnych, w tym samorzą-
dów i ich właściwe umocowa-
nie w konstytucji oraz innych 
aktach prawnych, w tym m.in. 
w zmienianym przez posłów 
kodeksie wyborczym.
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APLIKACJA mObywatel JUŻ W EŁKUNOWY BUDŻET, NOWE INWESTYCJE, 
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU Ełczanie mogą już korzystać 

z bezpłatnej aplikacji na 
smartfon - mObywatel. Dzięki 
rozwiązaniu, które przygoto-
wało Ministerstwo Cyfryzacji, 
mamy szybki dostęp do swo-
ich mDokumentów. Pierwszą 
usługą dostępną w aplikacji 
jest mTożsamość.  

Aplikacja mTożsamość po-
biera aktualne dane  z reje-
strów państwowych (imię, 

nazwisko, data urodzenia, numer 
PESEL) oraz dane z  Rejestru Do-
wodów Osobistych (zdjęcia, ter-
min ważności, numer dowodu, 
informacji, kto wydał dokument). 
I właśnie te dane możemy w każ-
dej chwili wyświetlić na ekranie 
swojego smartfona. 

Posiadanie aplikacji przydaje 
się w codziennych sytuacjach, 
takich jak np. stłuczka samo-
chodowa. Uczestnicy zdarze-
nia, w kilkanaście sekund mogą 

pobrać na swoje smartfony ze 
sklepu Google Play aplikację 
mObywatel. A  dzięki danym 
z  mTożsamość wymienią się „od 
ręki” informacjami potrzebnymi 
do rozwiązania sprawy. 

Przekazać komuś lub po-
brać od kogoś (z telefonu na 
telefon) możemy tylko część 
informacji, takich jak: imię 
i  nazwisko, zdjęcie i  numer 
dowodu oraz informację, kto 
go wydał. Czyli ujawniamy 
tylko tyle danych, ile wymaga 
sytuacja, nie więcej.

Dzięki mTożsamości spraw-
dzimy tożsamość i wymienimy 
się danymi bez spisywania, 
skanowania czy fotografowania 
dowodu osobistego. Przekazanie 
danych następuje z telefonu na 
telefon. Trzeba jednak pamiętać, 
że wymienimy się danymi tylko 
z innymi użytkownikami aplika-
cji mObywatel.  

Ze względów bezpieczeństwa 

dane zapisane w  telefonie są 
zaszyfrowane i podpisane cer-
tyfikatem wydanym przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. Certyfikat 
potwierdza również autentycz-
ność danych. 

Aplikacja jest bezpłatna i może 
z niej skorzystać każdy, kto jest 
pełnoletni i ma: ważny dowód 
osobisty, profil zaufany (eGo), 
smartfon z systemem operacyj-
nym Android w wersji 6.0 (lub 
nowszej), wyposażony w Blue-
-tooth i  aparat fotograficzny, 
aktywną aplikację mObywatel, 
połączenie z internetem. 

mTożsamość nie zastąpi też 
dowodu osobistego w  banku, 
urzędzie, podczas kontroli dro-
gowej lub przekraczania granicy. 

Przebudowa kolejnych ulic 
i chodników, modernizacja 
podwórek, budowa ścieżek 
rowerowych, inwestycje 
w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej, Centrum 
Rewitalizacji Społecznej 
i Ełckiej Kolei Wąskotoro-
wej czy też kolejne etapy 
budowy parków i plaży na 
cyplu jeziora, to tylko część 
inwestycji zaplanowanych 
w przyszłorocznym budżecie 
miasta Ełku. Nie zabraknie 
też środków dla najaktyw-
niejszych ełczan działających 
w organizacjach pozarządo-
wych. Na dofinansowanie 
mogą liczyć również ełccy 
sportowcy, artyści, czy też 
osoby wymieniające źródła 
ogrzewania w domach.

P
rzyszłoroczny budżet 
opracowany został 
w  oparciu o  wnioski 
mieszkańców i  rad-
nych, zapisy przyję-

tej strategii rozwoju, a także 
możliwości finansowe i orga-
nizacyjne miasta. Będzie to  
budżet na poziomie prawie 
291 mln zł. 

NAJWAŻNIEJSZE 
INWESTYCJE 
W ROKU 2018 
Nadchodzący rok będzie 

czasem realizacji kolejnych 
projektów współfinansowa-
nych ze środków Unii Eu-
ropejskiej i  innych źródeł. 
Wśród największych inwesty-
cji znajdują się m.in. zagospo-
darowanie brzegu jeziora na 
cyplu, gdzie powstanie plaża 
i  obszar do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Roz-
budowane zostaną również 
ścieżki rowerowe nad rzeką 
i  jeziorem. Prowadzona bę-
dzie dalsza rozbudowa MOPS,  
rewitalizacja terenu Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej – w tym 
utworzenie Parku Odkrywców 
Kolei, a  także adaptacja bu-
dynku przy ul. Kościuszki na 
potrzeby Ełckiego Centrum 
Rewitalizacji Społecznej. Na-
stąpi przebudowa linii komu-
nikacji miejskiej nr 3 i 5, reali-
zacja II etapu budowy parków 
na os. Kajki oraz os. Grunwal-
dzkim, a także ciąg dalszy prac 
na cyplu przy ul. Pięknej na 
os. Bogdanowicza. Z kolei przy 

Zespole Szkół Sportowych 
wybudowana zostanie hala 
sportowa. Wdrożony zostanie 
również program e-usługa, 
dzięki któremu ełczanie będą 
mogli załatwić więcej spraw 
urzędowych bez wychodzenia 
z domu.

DOTACJE NA REMONTY 
ZABYTKÓW
Od 2011 r. prezydent Ełku 

ogłasza nabór wniosków w ra-
mach konkursu o udzielenie 
dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach 
wpisanym do rejestru zabyt-
ków. W  2018 roku wielkość 
kwoty przewidzianej do roz-
dysponowania w konkursie to 
150 tys. zł. Środki finansowe 
przyznawane są na przepro-
wadzenie prac w budynkach, 
które znajdują się w  złym 
stanie technicznym bądź 
posiadają dla miasta istotne 
znaczenie historyczne, arty-
styczne lub też turystyczno – 
rekreacyjne.

DOFINANSOWANIE 
WYMIANY ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA 
W 2018 zaplanowano kwotę 

120 tys. zł  na udzielenie dota-
cji za wykonaną modernizację 
systemów grzewczych budyn-
ków i lokali w ramach ochrony 
środowiska. Celem jest obni-
żenie zanieczyszczenia powie-
trza na terenie miasta Ełku. 
Można to osiągnąć m.in. po-
przez wymianę starych pieców 
opalanych węglem lub drze-
wem na nowocześniejsze kot-
ły gazowe, elektryczne czy na 
pellet. Wnioski przyjmowane 
są do końca października każ-
dego roku. 

DOTACJE DLA 
ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
W  budżecie miasta prze-

widziano również środki fi-
nansowe, z których korzystać 
mogą ełckie organizacje po-
zarządowe w  ramach otwar-
tego konkursu ofert. W 2018 
r. na ten cel zaplanowano 
kwotę 1,5 mln zł. Współpraca 
samorządu miasta Ełku z or-
ganizacjami pożytku publicz-
nego wpływa na zwiększenie 
efektywności podejmowanych 
przez nie działań. Podmioty, 
które otrzymują dodatkowe 
środki finansowe, realizują 
zadania z  zakresu: oświa-
ty i  wychowania, promocji 
i  ochrony zdrowia, kultury 
fizycznej i  sportu, polityki 
i pomocy społecznej, eduka-
cyjnej opieki wychowawczej 
oraz kultury i dziedzictwa na-
rodowego. Dodatkowo w 2018 
roku przeznaczy się kwotę co 
najmniej 350 tys. zł na wspar-
cie inicjatyw lokalnych.

 
STYPENDIA
W ramach posiadanych i po-

zyskanych środków samorząd 
miasta wspiera aktywnych, 
zdolnych i kreatywnych ełczan. 
Nie zapomina również o ucz-
niach potrzebujących wspar-
cia finansowego. Narzędziem 
umożliwiającym udzielenie 
takiej pomocy jest opracowa-
ny system stypendialny, na 
który składają się: stypendia 
sportowe i  nagrody, stypen-
dia artystyczne, stypendia za 
aktywność społeczną i wyni-
ki w nauce, a także stypendia 
w ramach pomocy materialnej 
dla uczniów. Łączna kwota za-
planowana w budżecie na ten 
cel to ponad 1,1 mln zł.

CHOINKA Z MAZUR
NA PLACU ŚW. PIOTRA

Papież Franciszek otrzy-
mał prezent świąteczny z 
Polski. Mazurska choinka 
od 7 grudnia zdobi Plac 
Świętego Piotra, doda-
jąc jednocześnie blasku 
zbliżającym się świętom. 
Tego dnia papież spotkał 
się z polską delegacją. W 
audiencji wzięli udział m.in. 
przedstawiciele naszego 
miasta i regionu: prezydent 
Ełku Tomasz Andrukiewicz, 
marszałek województwa 
Gustaw Marek Brzezin, wo-
jewoda Artur Chojecki,  
a także biskup ełcki Jerzy 
Mazur i metropolita war-
miński Józef Górzyński.

Mazurska choinka prze-
była długą drogę z Ełku 
do Watykanu - łącznie 

2600 km w ciągu 12 dni. 
Była transportowana tylko w 
nocy, przez Niemcy, Austrię i 
Włochy. Teraz stała się jedną 
z głównych atrakcji świątecz-
nych na Placu Świętego Pio-
tra. Tradycję „Bożonarodze-
niowej Choinki dla Papieża” 
zapoczątkował w 1982 r. 
papież Jan Paweł II. W 1997 
r. przyjął w darze pierwsze 
polskie drzewko przekazane 
przez górali.

  W czwartek 7 grudnia 
2017 r. podczas audiencji Pa-
pież Franciszek spotkał się 
z polską delegacją, w której 
uczestniczyli m.in. Prezydent 
Miasta Ełku Tomasz Andru-
kiewicz oraz Sekretarz Miasta 
Marcin Radziłowicz, Marsza-
łek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin i Wojewoda Artur 
Chojecki. Obecni byli także 
podsekretarz stanu w  mini-

sterstwie środowiska Andrzej 
Konieczny i przedstawiciele 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymsto-
ku oraz dyrekcji z Olsztyna. 
Diecezję Ełcką i Archidiecezję 
Warmińską reprezentowali 
bp Jerzy Mazur i abp Józef 
Górzyński. Papież Franci-
szek podziękował wszystkim 
polskim ofiarodawcom za te-
goroczną Bożonarodzeniową 
Choinkę, a na koniec udzielił 
wszystkim błogosławieństwa.

„Miałem okazję, podobnie 
jak wiele osób z naszej dele-
gacji, osobiście spotkać się z 
papieżem, przekazać życzenia 
i serdeczne pozdrowienia od 
mieszkańców naszego miasta. 
Chciałem powiedzieć więcej 
Ojcu Świętemu, jednak emo-
cje które mi towarzyszyły, 
były tak silne, że nie byłem 
w stanie. To było dla mnie 
wyjątkowe przeżycie - po-
wiedział Prezydent Andru-
kiewicz.

Tegoroczne świąteczne 
ozdoby, które zawisły m.in. na 
mazurskiej choince, zaprojek-
towały dzieci z oddziałów on-

kologicznych włoskich szpita-
li oraz mieszkańców Spoleto 
i Nursji – włoskich obszarów 
które w 2016 r. zostały po-
szkodowane w trzęsieniu 
ziemi. Ważnym elementem 
bożonarodzeniowego wy-
stroju placu Świętego Piotra 
jest szopka, wykonana w stylu 
XVII-wiecznym. Bożonaro-
dzeniowa choina została uro-
czyście podświetlona późnym 
popołudniem 7 grudnia. Wy-
darzenie było transmitowane 
przez liczne stacje telewizyjne 
i radiowe.

  „W swoim wystąpieniu 
Ojciec Święty wspomniał o 
naszym mieście, a przede 
wszystkim podkreślił, jak 
ważnym symbolem jest cho-
inka, w szczególności dla 
dzieci które z niecierpliwością 
oczekują na Boże Narodze-
nie” – dodał prezydent Ełku.

Partnerami akcji „Bożona-
rodzeniowa Choinka dla Pa-
pieża” są m.in.: Miasta Ełk, 
Giżycko, Suwałki, Gmina Ełk, 
Powiat Ełcki, Powiat Gołdap-
ski oraz Województwo Pod-
laskie.
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NIE BĘDZIE PODWYŻEK 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

WIĘCEJ PARKINGÓW 
NA KONIECZKACH

100 TYS. ZŁ NA 
KARETKĘ DLA EŁKU

PROFESJONALNA HALA SPORTOWA 
POWSTANIE NA ZATORZU

Dobra informacja dla 
mieszkańców naszego 
miasta. Kolejny rok bez 

podwyżek za wodę i  ścieki. 
Taryfy w przyszłym roku po-
zostaną na niezmienionym 
poziomie. Dotychczasowe 
stawki cenowe będą obowią-
zywały od 1 stycznia do 31 
grudnia 2018 r.

Rada Miasta Ełku podjęła 
uchwałę w sprawie przedłuże-
nia czasu obowiązywania do-
tychczasowych taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w  wodę 
i  zbiorowe odprowadzanie 
ścieków stosowanych przez 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Spółka z o. 

o. w Ełku. Gospodarstwa do-
mowe za pobór wody w przy-
szłym roku zapłacą 3,56 zł za 
1m3, natomiast za odprowa-
dzanie ścieków – 5,66 zł za 
1m3. Łącznie opłata wyniesie 
9,22 zł za 1m3.

Dzięki kolejnej inwestycji, 
pomiędzy ul. Okulickie-
go i ul. Kolonia powstały 

34 nowe miejsca parkingowe, 
w tym dwa przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych.

Zakończyła się budowa 
34 miejsc parkingowych na 
osiedlu Konieczki. Inwesty-

cję wykonano na odcinku 
pomiędzy zmodernizowaną 
ul. Kolonia i ul. Okulickiego. 
Na całości obszaru zostały za-
instalowane przyłącza kanali-
zacji deszczowej. Pojawiły się 
też pionowe i poziome znaki 
odblaskowe. Łączny koszt 
prac to kwota 209 tys. zł.

Miasto pozyskało środki 
finansowe na zakup 
nowego ambulansu 

medycznego dla szpitala „Pro 
– Medica” w Ełku. Dofinanso-
wanie pochodzi z budżetu wo-
jewódzkiego.

Prawie 100 tys. zł to kwota 
dofinansowania, którą mia-
sto pozyskało od Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego 
na realizację świadczeń z za-
kresu ratownictwa medycz-

nego i nieprzerwanej gotowo-
ści do podejmowania działań 
wobec osób w stanie zagroże-
nia życia lub zdrowia. W ra-
mach pozyskanych środków 
finansowych kupiona zosta-
nie nowa, specjalistyczna ka-
retka przystosowana do prze-
wozu min. 4 osób w pozycji 
siedzącej i  jednej w  pozycji 
leżącej na noszach. Łączny 
koszt zamówienia to ponad 
311 tys. zł.

Nowa hala sportowa przy 
Zespole Szkół Sportowych 
umożliwi pełniejszy rozwój 
w zakresie kultury fizycznej 
uczniów tej szkoły. Będzie 
również miejscem spotkań 
podczas meczów towarzy-
skich czy szkoleń i trenin-
gów dla młodych sportow-
ców. Łączny koszt inwestycji 
to ponad 8,8 mln zł

Hala sportowa zlokalizo-
wana będzie na terenie 
Zespołu Szkół Sporto-

wych na os. Zatorze. Powsta-
nie w miejscu aktualnego pla-
cu zabaw, który przeniesiony 
zostanie w  inne, przyjazne 
dzieciom miejsce. 

- Od dawna planowaliśmy tę 
inwestycję. Prace przygotowaw-
cze umożliwiające opracowanie 
projektów technicznych roz-
poczęły się już w 2016 r. Teraz 
udało się nam pozyskać dofi-
nansowanie w  wysokości 3,5 
mln zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Hala ta będzie do-
stosowana do potrzeb rozwojo-

wych w zakresie sportu uczniów 
tej szkoły. Będzie też miejscem, 
w którym organizowane będą 
różne towarzyskie wydarzenia 
sportowe, m.in. treningi i mecze 
piłki siatkowej, np. z udziałem 
doświadczonych siatkarzy czy 
reprezentacji narodowej – po-
wiedział prezydent Ełku To-
masz Andrukiewicz. 

Nowa hala sportowa będzie 
miała powierzchnię użytkową 
ponad 2,3 tys. m2. Budynek bę-
dzie stawiany od podstaw. Bę-
dzie w  nim zagospodarowana 
główna sala sportowa, dwie sale 

wielofunkcyjne oraz siłownia. 
Pomieszczenia te będą w pełni 
wyposażone m.in. w siatki do 
siatkówki wraz ze stojakiem 
sędziowskim, bramki do piłki 
nożnej i ręcznej, profesjonalne 
tablice do koszykówki, świetlną 
tablicę wyników, kotarę siat-
kową do podziału hali na trzy 
boiska, a  także drabinki gim-
nastyczne i lustra w sali fitness. 
Zaprojektowane zostały rów-
nież pomieszczenia szatniowe 
i gospodarcze. 

Teren wokół hali również 
zostanie zagospodarowany. 

Pojawią się m.in. dwie bramy 
wjazdowe, parkingi, progi zwal-
niające, bariery ochronne i doj-
ścia dla pieszych. Wykonane 
będą też nowe nasadzenia zie-
leni. Całość obszaru inwestycji 
objęta zostanie monitoringiem.

Finansowanie inwestycji 
będzie pochodziło z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki (3,5 mln zł) oraz z bu-
dżetu miasta Ełku (ponad 5,3 
mln zł). Realizacja całości in-
westycji zaplanowana została 
na 2019 rok.

NAJLEPSI UCZNIOWIE 
NAGRODZENI

Tym razem 44 uczniów 
miejskich szkół otrzyma-
ło stypendia naukowe 
przyznane przez prezydenta 
Ełku. Łączna kwota stypen-
diów wynosi 29 tys. zł.

S
typendia przyznawa-
ne są w celu wspar-
cia finansowego 
uczniów miejskich 
szkół podstawowych 

(kl. V i VI), gimnazjów oraz 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Sportowych, 
którzy wykazują się znaczącą 
działalnością społecznie uży-
teczną i osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce.

Stypendia o  miesięcznej 
wartości 150 zł (podstawów-
ki) oraz 200 zł (gimnazjum) 
za aktywność społeczną i wy-
niki w nauce przyznane zosta-

ły 44 najlepszym uczniom po-
bierającym naukę w miejskich 
szkołach. Tym razem nagro-
dzono 31 uczniów szkół pod-
stawowym oraz 13 uczniów 
szkół gimnazjalnych. Uro-
czystość odbyła się 5 grudnia 
w Urzędzie Miasta.

Stypendia mogą otrzymać ucz-
niowie ełckich szkół, którzy speł-
niają łącznie następujące kryte-
ria: są aktywni i zaangażowani 

w działalność społeczną na rzecz 
środowiska lokalnego, szkolne-
go, rówieśniczego i jednocześnie 
osiągają bardzo dobre wyniki 
w nauce (średnia ocen min. 4,5) 
oraz uzyskali co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania.

Regulamin przyznawania 
stypendiów dostępny jest 
w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta Ełku (pok. nr 369, tel. 
87 732 62 69).

Wieści z Ratusza - gazeta bezpłatna 
wydawana przez: 

Wydział Promocji, Sportu 
i Kultury Urzędu Miasta Ełku,

19-300 Ełk, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 

tel. 87 732 61 23, 87 732 62 80, 
www.elk.pl, um@um.elk.pl
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STYPENDIA SZKOLNE MASZ PROBLEM? PRZYJDŹ PO POMOC

PRAWIE 13 MLN ZŁ DLA EŁKU 
NA ROZWÓJ MZK

Prezydent Ełku przyznał sty-
pendia szkolne 600 uczniom 
ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Łączna kwota 
przyznanej pomocy to 
prawie 250 tys. zł.

Stypendium szkolne 
może otrzymać uczeń /
słuchacz mieszkający 

w Ełku i znajdujący się w trud-
nej sytuacji materialnej, wy-
nikającej z niskich dochodów 
finansowych przeliczonych 
na każdą osobę w  rodzinie. 
Szczególną przesłanką do 
przyznania wsparcia jest 
dodatkowo wystąpienie 
w rodzinie: bezrobocia, nie-
pełnosprawności, ciężkiej 
lub długotrwałej choroby, 
wielodzietności, braku umie-
jętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego, jak rów-
nież sytuacji, gdy rodzina 
jest niepełna.

Stypendium (przy uwzględ-
nieniu powyższych kryteriów) 
przysługuje uczniom szkoły 
podstawowej, gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalnej 
publicznej lub niepublicznej, 
wychowankom publicznego 
i niepublicznego ośrodka re-
walidacyjno – wychowawcze-
go oraz słuchaczom kolegiów 
pracowników służb społecz-
nych (do 24 roku życia).

Za okres od września do 
grudnia bieżącego roku - na 
podstawie złożonych wnio-
sków, prezydent Tomasz 
Andrukiewicz  przyznał 
600 uczniom jednorazowe 
stypendium w wysokości od 
420 zł do 640 zł, naliczone 
w zależności od dochodu fi-
nansowego przypadającego 
na jedną osobę w  rodzinie. 
Pieniądze na ten cel pocho-
dzą zarówno ze środków 
własnych miasta (50 tys. zł), 
jak również z  dotacji pozy-
skanej z  budżetu państwa 
(200 tys. zł).

Młode osoby z problemami 
uzależnień i zachowaniami 
autodestrukcyjnymi mogą 
skorzystać z bezpłatnej 
pomocy w ełckiej Poradni 
Profilaktyczno – Konsulta-
cyjnej. Programem wspar-
cia objęte są również ich 
rodziny. Placówka mieści 
się w kamienicy przy ul. 
Małeckich 3 i czynna jest od 
wtorku do soboty. 

P oradnia Profilaktycz-
n o - K o n s u l t a c y j n a 
utworzona została 3 

lata temu w  odpowiedzi 
na narastające potrze-
by wsparcia dzieci i  mło-
dzieży oraz ich rodzin. 
W  placówce pomoc profi-
laktyczną, psychologiczną 
oraz terapeutyczną mogą 
otrzymać osoby pomiędzy 
10. a 19. rokiem życia oraz 
ich rodzice. Prowadzone są 
zarówno zajęcia indywidu-
alne, jak i  grupowe. 

W poradni, w zależności od 

potrzeb i problemu, realizo-
wane są spotkania w zakresie 
terapii indywidualnej kiero-
wane do użytkowników kono-
pi indyjskich i jej pochodnych 
(program Candis). Jest też 
program grupowy wczesnej 
interwencji, z którego mogą 
skorzystać młode osoby z za-
chowaniami autodestrukcyj-
nymi (program Fred). 

Realizowane są również 

programy profilaktyczne w eł-
ckich podstawówkach i gim-
nazjach oraz program  moty-
wujący opracowany wspólnie 
z  Fundacją Ulica z  Katowic 
pn. „Ściana Marzeń”. Na-
tomiast z  myślą o  osobach 
z problemami i  ich bliskich, 
prowadzony jest Program 
Wzmacniania Rodziny. 

Poradnia mieści się w Ełku 
przy ulicy Małeckich 3 lokal 

nr 18 i czynna jest od wtorku 
do piątku w  godzinach od 
15.00-19.00 oraz w  sobotę 
od 8.30 do 12.30.

Poradnie prowadzi Sto-
warzyszenie Alternatywa. 
Funkcjonowanie placówki 
możliwe jest dzięki dofi-
nansowaniu z Urzędu Miasta 
Ełku oraz z Krajowego Biu-
ra Do Spraw Przeciwdziała-
nia Narkomanii.

Kolejne unijne środki trafią 
do Ełku. Miasto pozyskało 
12,8 mln zł na rozwój miej-
skiego transportu publicz-
nego. W ramach projektu 
zakupionych zostanie sześć 
nowych autobusów z silnika-
mi hybrydowymi, powstanie 
system sygnalizacji wzbu-
dzanej, na przystankach 
pojawią się świetlne tablice 
informacyjne, powstanie 
monitoring i przyciski SOS. 
Wartość inwestycji to ponad 
17,5 mln zł.

P
ierwsze autobusy 
MZK z hybrydowymi 
silnikami pojawią się 
w  Ełku już w  przy-
szłym roku. Przyczy-

ni się to do poprawy jakości 
powietrza, gdyż silniki hybry-
dowe ograniczają ilość spalin 
emitowanych do atmosfery. 

Autobusy będą wyposażone 
w  tzw. „system sygnalizacji 
wzbudzanej”, co oznacza, że 
autobusy zbliżające się do 
skrzyżowań będą miały zie-
lone światło umożliwiające 
sprawny i  szybszy przejazd. 
Taka priorytetowość przyczyni 
się w dużym stopniu do punk-
tualności autobusów i skróci 
czas podróży pasażerów. 
Automatycznym systemem 
sygnalizacji zostaną objęte 
skrzyżowania ulicy Wojska 
Polskiego z ulicami: Parkową, 
Nadjeziorną i Kościuszki.

W mieście pojawią się także 
przystanki z  tablicami świet-
lnymi, na których będą wy-
świetlane godziny odjazdu 
autobusów według rozkładu, 

ale też inne informacje dla pa-
sażerów, np. ewentualne opóź-
nienia i przyspieszenia, zmiany 
w  rozkładach czy odwołania 
kursów. Tablice zostaną zain-
stalowane na 19 najbardziej 
ruchliwych przystankach, 
w tym na trasie przejazdu au-
tobusów linii nr 3 i 5.

Przystanki przy ul. Tuwi-
ma, Jana Pawła II – światła, 
Jana Pawła II – skwer Foksa, 
11-go Listopada – rondo oraz 
ul. Dobrzańskiego, będą wy-
posażone również w kamery 
i przyciski SOS łączące się ze 
Strażą Miejską. Przyczyni się 
to do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców korzystających 
z komunikacji miejskiej.

 Inwestycja ma służyć rów-
nież zachęceniu mieszkańców 
do przesiadki z samochodów 
do autobusów komunikacji 
miejskiej. Dlatego wdrażane 
są rozwiązania poprawiające 

komfort podróży, skracające 
czas przejazdu oraz podno-
szące poziom bezpieczeń-
stwa. Nowoczesne silniki 
hybrydowe w  autobusach, 
a  także ograniczenie licz-
by samochodów na ulicach 
miasta wiąże się oczywiście 
ze zmniejszeniem poziomu 
emisji spalin, czyli poprawą 
jakości powietrza.

Inwestycja rozpocznie się 
w  styczniu 2018 r. i potrwa 
do końca listopada 2020 r. 
Na zakup autobusów, mon-
taż tablic świetlnych, syste-
mów sygnalizacji wzbudza-
nej, kamer oraz realizację 
pozostałych przedsięwzięć, 
miasto pozyskało ponad 
12,8 mln zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko 
Mazurskiego na lata 2014-
2020.Wkład własny Ełku 
wyniesie 4,7 mln zł. 

PONAD 2 MLN ZŁ NA E-USŁUGI 
W EŁCKIM RATUSZU

Samorząd miasta Ełku stawia 
na rozwój nowych technologii, 
dzięki którym załatwianie 
niektórych spraw w urzędzie 
będzie prostsze i możliwe do 
realizacji przez Internet. Na 
wdrożenie aplikacji e-usługi sa-
morząd pozyskał ponad 2 mln 
zł z UE. Prace wdrożeniowe 
rozpoczną się już w styczniu.

Głównym celem tego pro-
jektu jest zwiększenie 
wykorzystania nowo-

czesnych technologii i ułatwie-
nie mieszkańcom załatwiania 
spraw urzędowych.

- Wdrażając e-usługi chcemy 
dać ełczanom możliwość zała-
twienia niektórych spraw bez 
wychodzenia z  domu, a  tym 
samym skrócić czas, który po-
święcany jest na np. dostanie 
się do urzędu, oczekiwanie 
w  kolejkach czy wypełnianie 
„na miejscu” papierowych 
wersji wniosku. Przez aplikację 
będzie można skorzystać z trzy-
nastu różnych usług. Warun-
kiem dostępu do e-usług jest 
posiadanie bezpłatnego profilu 
zaufanego lub kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego – po-
wiedział Marcin Radziłowicz, 
sekretarz miasta Ełku.

Dzięki aplikacji będzie 
można skorzystać 
z następujących e – usług:
• Zajęcie pasa drogowego 
• Dodatek mieszkaniowy 
• Zezwolenie na umieszczenie 
reklamy 
• Elektroniczne OPI 
Dodatek energetyczny
• Wniosek o lokalizację 

przyłącza kanalizacyjnego 
• Zezwolenie na punkt 
handlowy 
• Dotacja na modernizację 
ogrzewania 
• Zintegrowany system 
informacji publicznej Ełku 
• Lokalny System Informacji 
Przestrzennej
• Uzgodnienie lokalizacji zjazdu 
lub przebudowa zjazdu
• Elektroniczne Centrum 
Obsługi Interesanta 
• Zgłoszenie awarii w pasie 
drogowym

W  ramach projektu zosta-
nie m.in. zakupiona specjal-
na platforma serwerowa oraz 
system bezpieczeństwa sie-
ciowego. Służyć to ma przede 
wszystkim ochronie danych 
osobowych osób korzystają-
cych z  e-usług. Korzystanie 
z aplikacji będzie w pełni bez-
pieczne.

Całkowita wartość projektu to 
ponad 2,4 mln zł, z czego kwota 
ponad 2 mln zł została pozy-
skana z RPO Warmia – Mazury 
2014 – 2020. Całość prac wdro-
żeniowych potrwa do końca 
przyszłego roku.

Nie są to pierwsze cyfrowe 
udogodnienia dla mieszkań-
ców.

Od lipca 2015 r. sprawy do-
tyczące złożenia do urzędu: 
pisma ogólnego do podmiotu 
publicznego, wniosku o  wy-
danie dowodu osobistego lub 
odpisu aktu stanu cywilnego 
czy też zgłoszenia utraty lub 
uszkodzenia dowodu oso-
bistego można zrealizować 
przez Internet przebywając 

w  dowolnym miejscu i  cza-
sie. Pisma i wnioski wysyłane 
przez mieszkańców spływają 
na elektroniczną skrzynkę 
podawczą Urzędu Miasta Ełku 
na platformie ePUAP.

Z kolei we współpracy z Mini-
sterstwem Cyfryzacji od maja 
do czerwca miasto Ełk reali-
zowało program pilotażowy 
mDokumenty, w zakresie któ-
rego ełczanie testowali mobilne 
dowody osobiste w telefonach 
komórkowych załatwiając 
sprawy w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego, Biurze Działalności 
Gospodarczej oraz Referacie 
Spraw Obywatelskich. Efek-
tem tych działań jest urucho-
miona niedawno aplikacja 
mObywatel, która jest dostęp-
na dla wszystkich posiadaczy 
telefonów komórkowych z sy-
stemem Android. Pierwszą 
uruchomioną tam usługą jest 
zaś mTożsamość, a  w  kolejce 
czekają już mDowódOsobisty 
czy mPrawoJazdy. Po wpro-
wadzeniu stosownych zmian 
legislacyjnych, będzie można 
mówić o rzeczywiście elektro-
nicznych dokumentach. 

Natomiast od 17 lipca do 6 
grudnia w   ramach programu 
pilotażowego kolejnej usługi cy-
frowej rodzice, których dziecko 
urodziło się z ełckim szpitalu Pro 
– Medica, za pośrednictwem 
pełnomocnika szpitalnego mo-
gli zgłosić w ełckim USC urodze-
nie swojego dziecka. Docelowo 
usługa elektronicznego systemu 
umożliwiającego zgłoszenie 
urodzenia dziecka w szpitalach, 
zostanie wdrożona na obszarze 
całej Polski.
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NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE 
DLA EŁCKICH PODSTAWÓWEK

OD 2018 
WAŻNE 
ZMIANY DLA 
MIKROPRZED-
SIĘBIORCÓW

O d stycznia 2018 mi-
k r o p r z e d s i ę b i o r c y 
będą mieli obowią-

zek comiesięcznego skła-
dania pliku JPK_VAT do 
Krajowej Administracji 
Skarbowej.  Dokumenty 
będzie trzeba przekazać 
wyłącznie w formie elek-
tronicznej do 25 dnia każ-
dego miesiąca.

Naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Ełku informuje, 
że począwszy od rozlicze-
nia podatku VAT  za sty-
czeń 2018 r., wszyscy po-
datnicy VAT czynni będą 
zobowiązani do przekazy-
wania Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej 
plików JPK_VAT (Jedno-
lity Plik Kontrolny VAT).

Pliki można przekazywać 
wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, w określonym 
układzie i formacie (sche-
mat XML) do 25 dnia mie-
siąca - za miesiąc poprzed-
ni. Ważne jest to, że nawet 
jeżeli podatnik rozlicza się 
z podatku VAT kwartalnie, 
to plik JPK_VAT przekazuje 
co miesiąc.

Informacje na temat JPK 
można uzyskać na stronie 
internetowej: www.jpk.
mf.gov.pl bądź kontaktując 
się z Krajową Informacją 
Skarbową pod nr tel. 801 
055 055 lub 22 330 03 30.

226 TYS. ZŁ DLA EŁKU Z PROGRAMU 
INTERREGG LITWA — POLSKA

Miasto Ełk pozyskało 112 
tys. zł w ramach rządo-
wego programu „Ak-

tywna tablica”. W miejskich 
szkołach pojawią się nowo-
czesne pomoce dydaktycz-
ne wspomagające edukację 
i rozwój dzieci. Każda ze szkół 
otrzyma kwotę 17,5 tys. zł. 

Założeniem programu „Ak-
tywna tablica” Ministerstwa 
Edukacji Narodowej jest 
zapewnienie szkołom pod-
stawowym biorącym udział 
w programie, nowoczesnych 
pomocy dydaktyczno – edu-
kacyjnych. Mogą to być m.in. 
tablice interaktywne, pro-
jektory, głośniki czy interak-
tywne monitory dotykowe. 
Program będzie realizowany 
w latach 2017 – 2019. Wspar-
ciem finansowym zostanie 
objętych osiem szkół pod-
stawowych w  Ełku. Łączna 
wartość projektu w  Ełku to 
140 tys. zł.

W Szkole Podstawowej nr 
2 powstaną dwie nowe 
pracowanie do języka angiel-
skiego, a miasto Ełk weźmie 
udział w targach turystycz-
nych na Litwie. To będzie 
efekt współpracy w ramach 
realizacji kolejnych między-
narodowych projektów Ełku,  
dofinansowanych z programu 
INTERREGG Polska – Litwa. 
Partnerem będą instytucje 
z litewskiego miasta Alytus. 

D
wa projekty złożone 
przez miasto Ełk zna-
lazły się na liście 38 
projektów do dofinan-
sowania z  programu 

INTERREG Litwa – Polska. 
Do konkursu zostało złożonych 
łącznie 89 wniosków z różnych 
miast. Wartość wspólnych 
projektów Ełku i Alytusa wy-
nosi łącznie 418 tys. zł, z czego 
ponad 225 tys. zł to wartość 
działań, które zostaną podjęte 
w naszym mieście.

PROJEKT 1 - „OTWARTE 
OKNO NA ŚWIAT 
DLA DZIECI Z EŁKU 
I ALYTUSA”
Partnerem będzie Cen-

trum Usług Społecznych 
w  Alytusie. Wspólne dzia-
łania rozpoczną się w stycz-
niu 2018 r. W  ramach 
projektu w  Szkole Podsta-
wowej nr 2 zostaną wy-

posażone dwie pracownie 
języka angielskiego, w tym 
przewidziano również 
kupno dwóch telewizorów 
do tych sal. Zrealizowane 
będą także zajęcia z języka 
angielskiego, szkolenia dla 
nauczycieli i  pracowników 
socjalnych z  obu miast, 
wspólny obóz „Zielona 
szkoła”, wizyty studyjne 
oraz udział dzieci i opieku-
nów  w festiwalu na Litwie. 

Projekt będzie realizowa-
ny przez cały rok. Całko-
wita wartość planowanych 
w Ełku działań to prawie 121 
tys. zł. Dofinansowanie wy-
nosi ponad 102 tys. zł.

PROJEKT 2 - 
„PROMOCJA TURYSTYKI 
TRANSGRANICZNEJ 
PROMUJĄCEJ 
DZIEDZICTWO 

KULTUROWE LITWY 
I POLSKI”
Głównym założeniem jest 

wspólna kampania promo-
cyjna miast Ełku i Alytusa 
w  2018 roku. W  ramach 
projektu przewidziane jest 
przygotowanie obu miast 
do udziału w  targach tu-
rystycznych organizowa-
nych w  Polsce i  na Litwie. 
W tym celu powstaną spe-
cjalne materiały promo-

cyjne m.in. przewodnik, 
pamiątki turystyczne oraz 
publikacje. Zrealizowana 
zostanie również interne-
towa kampania promo-
cyjna Ełku i  Alytusa oraz 
powstanie e-przewodnik. 

Działania będą realizowa-
ne przez cały rok. Całkowity 
koszt działań dla miasta Ełku 
to 105 tys. zł. Dofinansowanie 
wynosi 89 tys. zł.

AKTYWNE PRZEJŚCIE 
NA WOJSKA POLSKIEGO

W mieście pojawiło się 
kolejne aktywne przejście 
dla pieszych. Zwiększy ono 
poziom bezpieczeństwa osób 
przechodzących przez pasy, 
szczególnie uczniów znajdu-
jącej się nieopodal Szkoły 
Podstawowej nr 4.

Ulica Wojska Polskiego 
jest jedną z  najbardziej 
ruchliwych ulic w  mieś-

-cie, dlatego podjęta została 
decyzja o  instalacji aktyw-
nego przejścia dla pieszych. 
Powstało ono na wysokości 
ZUS, nieopodal skrzyżowa-
nia z  ul. Pułaskiego. Inwe-
stycja ta ma m.in. związek 
z postulatami uczniów ełckich 
szkół, którzy 1 czerwca tego 
roku obradowali podczas se-
sji Dziecięco – Młodzieżowej 
Rady Miasta Ełku. Młodzi 
„radni” wystąpili wówczas 
do prezydenta Tomasza 
Andrukiewicza z  pytaniem 

o możliwość poprawy pozio-
mu bezpieczeństwa w  tym 
właśnie miejscu.

 - Zależy nam na tym, żeby 
uczniowie w naszym mieście 
czuli się bezpiecznie. Szcze-
gólnie w sytuacji, kiedy rano 
idą do szkoły i niejednokrot-
nie późnym popołudniem, po 
zajęciach dodatkowych wra-
cają do domów. Przejście to 
ma zwracać uwagę kierowców 
na pieszych, zwiększyć szyb-
kość ich reakcji i zmotywować 
do ograniczenia prędkości – 
powiedział Artur Urbański, 
zastępca prezydenta Ełku.

Aktywne przejście ma na 
celu „informowanie” kierow-

cy, że zbliża się do przejścia 
dla pieszych, przy którym 
w  danym momencie znaj-
duje się osoba zamierza-
jąca przejść przez jezdnię. 
Migające światła jak na ul. 
Sikorskiego, gdzie podobne 
rozwiązanie funkcjonuje już 
z powodzeniem od kwietnia 
2014 r., aktywują się tylko 
w  sytuacji, kiedy pieszy jest 
na wysokości przejścia. Dzię-
ki temu, kierowca otrzymuje 
sygnał, że powinien zmniej-
szyć prędkość tak, aby móc 
bez problemu wyhamować, 
umożliwiając tym samym 
bezpieczne przedostanie się 
pieszego na drugą stronę uli-
cy.  Ma to również zapewnić 
większe poczcie bezpieczeń-
stwa, osobie korzystającej 
z przejścia, ponieważ wcześ-
niej uruchomione światła 
powodują, że jest ona zauwa-
żana przez wszystkich uczest-
ników ruchu. 
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BIAŁE LILIE PO RAZ KOLEJNY PRZYZNANE
Znamy już tegorocznych 
laureatów Nagrody Białej 
Lilii 2016 przyznanej za 
szczególny wkład w rozwój 
i promocję naszego mia-
sta.  Uroczysta gala wrę-
czenia statuetek i nagród 
odbyła się 23 listopada 
w Ełckim Centrum Kultury. 
Niespodzianką dla gości 
oraz laureatów był występ 
lidera zespołu Boys – Mar-
cina Millera – Ambasadora 
Ełku.

G
ala Białej Lilii jest 
wyjątkowym wyda-
rzeniem wręczenia 
nagród i wyróżnień 
osobom, firmom 

lub stowarzyszeniom, które 
w  sposób szczególny swoją 
codzienną pracą, aktywnoś-
cią i zaangażowaniem służą 
miastu i  jego mieszkańcom 
oraz przyczyniają się do pro-
mowania Ełku.

Nagrody przyznawane są 
corocznie od 2007 roku, 
przez specjalnie powołaną 
przez prezydenta Ełku ka-
pitułę, w ośmiu kategoriach: 
Przedsiębiorca Roku, Na-
groda Artystyczna, Mecenas 
Kultury, Mecenas Sportu, 
Sportowiec Roku, Amba-
sador Ełku, Postawa Godna 
Naśladowania i  Nagroda 
Specjalna. Kandydatów 
do nagrody mogą zgłaszać 
m. in. mieszkańcy miasta, 
organizacje i  stowarzysze-
nia, przedsiębiorcy, media, 
a  także radni Rady Miasta 
oraz prezydent i  inne orga-
ny administracji rządowej 
i samorządowej.

Postawa Godna Naślado-
wania to nagroda przyzna-
wana osobom będącym wzo-
rem etycznym i  moralnym 
dla innych, zarażającym 
pasjami, a  także niosącym 
pomoc innym. W tym roku 
decyzją kapituły statuetkę 
otrzymała Teresa Sekuła, 
działa w  Wolontariackim 
Ośrodku Wsparcia od wie-
lu lat. Swoją postawą daje 
przykład przede wszystkim 
aktywnością, otwartości 
i  wielkiej wrażliwości na 
potrzeby innych ludzi. Jest 
wzorem do naśladowania, 
szczególnie dla młodzieży 
– nie tylko tej, która zrze-
szona jest w  Ośrodku. Jej 
potrzebę i niesłabnącą chęć 
pomagania, z  całą pewnoś-
cią dostrzegają mieszkańcy 
naszego miasta. Natomiast 
wyróżnienia przyznano El-
żbiecie Koc oraz Arturowi 
Bućko.  

Statuetkę w kategorii Na-
groda Specjalna otrzymał 
Ks. Bp Romuald Kamiński, 
który od 2005 roku zwią-
zany był z  Diecezją Ełcką. 
W 2016 r. ks. Biskup Kamiń-
ski odpowiadał za przygo-
towanie Diecezji Ełckiej do 

Światowych Dni Młodzieży. 
Przez wszystkie lata posługi 
kapłańskiej w Ełku wspierał 
inicjatywy związane z  pro-
mocją rodziny, rodziciel-
stwa, pomocy osobom ubo-
gim. Czynnie uczestniczył 
w życiu lokalnej społeczno-
ści. Wizytował nie tylko pa-
rafie ale także szkoły, przed-
szkola, szpitale, w  których 
odwiedzał chorych i perso-
nel. W2017 roku. został po-
wołany do pełnienia posługi 
Biskupa Koadiutora Diecezji 
Warszawsko-Praskiej.

Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest za szczególne 
osiągnięcia w  dziedzinie 
kultury, w  tym twórczości 
artystycznej, popularyzacji 
i  upowszechniania kultury, 
a także organizowania dzia-
łalności kulturalnej. Na-
grodę otrzymał Wojciech 
Kujawski, który od lat stara 
się „ocalić od zapomnie-
nia” dziedzictwo kulturalne 
i  przyrodnicze XIX i  XX – 
wiecznych Mazur i Warmii. 
Z  gromadzonych pocztó-
wek, starych zdjęć i  map 
tworzy albumy poświęcone 
krajobrazowi, dawnym tra-
dycjom i  codzienności tych 
regionów. Od ponad deka-
dy jest wydawcą i  autorem 
m.in. albumów „Pojezierze 
Ełckie:. Szlak Wodny. Ilu-
strowany przewodnik po 
dawnych Mazurach, „Prusy 
Górne”, „Pasłęk”, „Kurtyna”. 
Każda z  książek opatrzona 
jest komentarzem kulturowo 
-krajoznawczym. Natomiast 
wyróżnienie przyznano  
Kacprowi Kasprzakowi oraz 
ks. prof. Jerzemu Sikorze.

Sportowcem Roku, za 
szczególne osiągnięcia 
sportowe m. in. podczas 
Mistrzostw Polski Junio-
rów w  pływaniu oraz zdo-
bycie licznych nagród, wy-
różnień i stypendiów został 
Mateusz Kasztelan - wycho-
wanek UKS MOS Ełk. Jest 
zdobywcą licznych nagród, 
wyróżnień i  stypendiów. 
W roku 2016 Mateusz został 
Mistrzem Europy – zajął 1. 
miejsce w sztafecie 4 x 200 
metrów stylem dowolnym 
oraz 6. miejsce na 200 me-
trów w  stylu grzbietowym 
podczas Mistrzostw Euro-
py Juniorów na Węgrzech. 
Jest również wicemistrzem 
Polski w kategorii młodzie-
żowców i zdobywcą trzeciego 
miejsca w  kategorii senio-
rów. Wyróżnienia przyzna-
no Kamilowi Birgielowi 
oraz Mariuszowi Tworkow-
skiemu.

W  kategorii Mecenasa 
Sportu kryterium wyboru 
stanowi wspieranie, finan-
sowanie oraz działalność 
w  sferze rozwoju sportu. 
W  tym roku laureatem zo-
stała firma Dar Tech Dariusz 
Szrejter. W roku 2016 firma 
była sponsorem Mazurskie-
go Klubu Sportowego Ełk. 
Pomoc obejmowała wsparcie 
takich działań jak: szkolenie 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
zawodników klubu, zakup 
sprzętu sportowego oraz 
współfinansowanie wyjaz-
dów na obozy sportowe, 
turnieje i sparingi, ale prze-
de wszystkim na wspieraniu 
finansowym udziału drużyny 
seniorów w rozgrywkach pił-
karskich III – ligowych na 
szczeblu centralnym

Statuetkę Przedsiębior-
cy Roku przyznano firmie 

„PPH EŁMEX” znanej 
w działalności w branży zaj-
mującej się budową dróg 
i  mostów. Przez 30 lat fir-
ma prowadzona była przez 
zmarłego w tym roku Janu-
sza Kantowicza. Wizytówką 
Ełmexu jest kostka brukowa. 
Produkty firmy wyróżnia no-
watorskie wzornictwo i dba-
łość o każdy detal, a najwyż-
sza jakość uzyskiwana jest 
dzięki zastosowaniu innowa-
cyjnych technologii produk-
cyjnych i rygorystycznej kon-
troli wyrobu. Dzięki temu 
Ełmex rozpoznawalna jest 
nie tylko w naszym mieście 
ale także w całym regionie.

Tytuł Ambasadora Ełku 
mogą otrzymać osoby, or-
ganizacje lub stowarzy-
szenia, które wykazały się 
szczególnymi osiągnięciami 
w dziedzinie promocji mia-
sta Ełku w kraju i za granicą. 
Tegoroczna kapituła przy-
znała statuetkę Marcinowi 
Millerowi - liderowi zespołu 
BOYS. Pan Marcin od wielu 
lat związany jest z miastem 
Ełk. Fakt, że jest ełczani-
nem, podkreśla podczas 
wypowiedzi medialnych. 
Zawsze życzliwie wypowia-
da się o  naszym mieście, 
dzięki temu ma wpływ na 
kreowanie jego pozytywne-
go wizerunku. Brał udział 
m.in. w  programach: „jak 
oni śpiewają”, „Dancing with 
the Stars: Taniec z  gwiaz-
dami”, Big Brother oraz 
talent- show „Disco Star”. 
Pan Marcin od wielu lat – 
od czasu, kiedy stał się oso-
bą publiczną, promuje Ełk 
i  jego mieszkańców, zachę-
cając turystów do poznawa-
nia atrakcji naszego miasta. 
Wyróżnienie otrzymał Pan 
Alfons Bobowik.
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CZAS NA ŁYŻWY 
I ZIMOWĄ ZABAWĘ 162 TYS. ZŁ Z UNII DLA ECK 

NA PROJEKTY SPOŁECZNERozpoczął się kolejny 
sezon funkcjonowania 
sztucznego lodowiska, 

w  którym mieszkańcy Ełku 
przez cały tydzień mogą spę-
dzać aktywnie czas na łyż-
wach. Obiekt mieści się w hali 
namiotowej przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Lodowisko czynne jest sie-
dem dni w  tygodniu. Mogą 
z niego korzystać mieszkańcy 
miasta i okolic niezależnie od 
wieku, przy czym dzieci do lat 
6 mają wstęp bezpłatny. Posia-
dacze „Ełckiej Karta Rodziny 
3+” oraz „Ogólnopolskiej 
Karty Rodziny” mogą liczyć 
na 50% zniżki, natomiast se-
niorzy z „Ełcką Kartą Seniora” 
– na 25% ulgi za bilet. Wypo-
życzenie łyżew jest dodatkowo 
płatne i wynosi 7 zł za godzinę.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: godz. 
8.00 – 20.30 (przerwa 
techniczna 15:00 – 16:30). 

Sobota – Niedziela: godz. 
10.00 – 19.30 (przerwa 
techniczna 14:00 – 15:30). 

Cennik lodowiska:
Bilet wstępu jednorazowy 
normalny (1 godzina) – 7 zł 
oraz 8 zł w weekend
* Bilet wstępu jednorazowy
ulgowy (1 godzina) – 5 zł  
oraz 6 zł w weekend
Bilet grupowy - 10 osób 
i więcej (1 godzina) – 5 zł/os. 
oraz 6 zł w weekend

* bilety ulgowe przysługu-
ją dzieciom poniżej 6 roku 
życia, uczniom szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz 
studentom wszystkich typów 
szkół wyższych do ukoń-
czenia 25 roku życia, a  tak-
że emerytom i  rencistom, 
kombatantom, weteranom 
wojennym, osobom niepeł-
nosprawnym I i II grupy, in-
walidom.

Ełckie Centrum Kultury 
w przyszłym roku rozpo-
cznie realizację dwóch 
międzynarodowych 
projektów skierowanych 
do społeczności lokalnych 
trzech miast. Jeden na rzecz 
aktywizacji seniorów z ele-
mentami edukacji IT oraz 
drugi muzyczny – mający 
na celu włączenie społeczne 
mieszkańców. Partnerami 
ECK będą litewskie miasta 
Kowno i Alytus. Łączna war-
tość planowanych działań 
w  Ełku to kwota ponad 295 
tys. zł.

E
łckie Centrum Kultu-
ry wraz z partnerami 
z Kowna i Alytusa od 
początku 2018 r. bę-
dzie realizowało dwa 

projekty dofinansowane ze 
środków UE. Na realizację 
projektów udało się pozyskać 
dla Ełku kwotę 162 tys. zł.

- Cieszę się, że uda nam 
się zrealizować oba projek-
ty. Z  jednej strony chcemy 
stworzyć w naszym centrum 
kultury przestrzeń przyja-
zną seniorom, w której będą 

mogli spotykać się i spędzać 
czas, korzystając jednocześ-
nie z naszej oferty. Z drugiej 
strony mamy pomysł na za-
chęcenie ludzi nieco star-
szych do nauki korzystania 
z komputera, co umożliwią 
tzw. „latające kluby senio-
ra”. Drugi projekt natomiast 
jest skierowany do wszyst-
kich mieszkańców, również 
tych mniej muzykalnych. 
Ciekawostką będzie nauka 
gry na własnym ciele, czy-
li tak zwana perkusja ciała 
- co mam nadzieję, będzie 
ciekawym doświadczeniem 
nie tylko dla młodych – po-
wiedziała dyrektor ECK 
Aneta Werla.

PROJEKT NR 1: 
„NOWOCZEŚNI 
SENIORZY – 
WSPÓŁPRACA NA 
RZECZ AKTYWNEJ 
DOJRZAŁOŚCI”
Partnerem będzie Stowa-

rzyszenie Inicjatyw Seniorów 
z Kowna. Projekt skierowany 
jest do  seniorów obu miast. 
Łączna wartość przedsię-
wzięcia to ponad 155 tys. zł, 

w tym wartość działań ECK 
– ok. 86 tys. zł. 

W Ełckim Centrum Kultu-
ry utworzona zostanie prze-
strzeń dla seniorów, która 
posłuży przede wszystkim 
spotkaniom integracyjnym 
i wspólnemu spędzaniu wol-
nego czasu. Będzie to rów-
nież miejsce, gdzie od czasu 
do czasu będą odbywały się 
wizyty specjalistów np. le-
karza czy psychologa. Sala 
będzie wyposażona również 
w  dwa laptopy podłączone 
do Internetu.

Powstanie także „latający 
klub seniora w Ełku i Kow-
nie – mobilna przestrzeń se-
niora”. Będzie to przenośny 
namiot, w  którym seniorzy 
będą mogli uczyć się obsłu-
gi komputera pod okiem wy-
kwalifikowanych instrukto-
rów. Ze względu na potrzebę 
dotarcia do jak największej 
liczby seniorów, namiot bę-
dzie rozstawiany w różnych 
częściach Ełku i Kowna.

Zorganizowane zostaną rów-
nież tematyczne obozy inte-
gracyjne w Ełku i Kownie, z za-
kresu m.in. kultury, zdrowego 

trybu życia, nowych techno-
logii i  aktywności fizycznej. 
Projekt będzie realizowany 
od lutego do września 2018 r.

PROJEKT NR 2: 
WSPÓŁPRACA NA 
RZECZ WŁĄCZENIA 
SPOŁECZNEGO „OBEJMIJ 
MUZYKĘ”
Partnerem będzie Cen-

trum Kultury i Komunikacji 
w  Alytusie. Projekt  doty-
czy włączenia społecznego 
mieszkańców obu miast.  
Łączna wartość zaplanowa-
nych działań to ponad 209 
tys. zł, w tym w Ełku – ponad 
104,5 tys. zł

W ramach wspólnych dzia-
łań odbędą się cztery war-
sztaty muzyczne z tzw. „per-
kusji własnego ciała”, czyli 
umiejętności wykorzystania 
ciała jako instrumentu – do-
słownie gra na sobie samym. 
Zaplanowane są również 
cztery koncerty, podczas któ-
rych w Ełku zaprezentują się 
grupy muzyczne z  Alytusa, 
a  w  Alytusie – z  Ełku. Pro-
jekt będzie realizowany od 
stycznia do grudnia 2018 r.

MAM PASJE! WSPIERAM PASJE! 

Już po raz trzeci rozpo-
częła się kampania sty-
pendialna „Przekaż da-

lej” skierowana do młodych 
i aktywnych osób, które mają 
pasję i  chcą się nią dzielić. 
Termin składania aplikacji 
trwa do 31 grudnia.  

W  ubiegłych latach mło-
dych stypendystów wsparło 
59 osób, które jednocześnie 
wskazały, kto otrzyma wspar-
cie na realizację swojej pasji, 

a  tym samym -  kto będzie 
miał szansę przekazać ją da-
lej. Wsparcie dla programu 
stypendialnego można prze-
kazywać do 31 grudnia. 

Celem programu jest roz-
wój pasji młodzieży poprzez 
wspieranie konkretnych 
osób, które na zasadzie 
wzajemności przekażą swoją 
wiedzę, umiejętności i  czas 
by zarazić swoją pasją in-
nych.

JACY STYPENDYŚCI?
Program skierowany jest 

do osób młodych, odważ-
nych i ambitnych mieszkają-
cych w powiecie ełckim, któ-
re chcą rozwijać swoją pasję 
oraz deklarują chęć przeka-
zywania jej innym. Kandy-
dat powinien znać odpowiedź 
na pytania: czego chce, jakie 
stawia sobie cele, jakiej kon-
kretnej pomocy potrzebuje 
w ich osiągnięciu.

JAKIE SĄ KORZYŚCI 
DLA STYPENDYSTÓW?
Program stypendialny opie-

ra się nie tylko na pomocy fi-
nansowej dla stypendystów, 
ale również tworzeniu prze-
strzeni do spotkań z  innymi 
pasjonatami, tutorami oraz 
darczyńcami. Każdy stypen-
dysta zostanie objęty coachin-
giem oraz pomocą w zdoby-
waniu wiedzy, umiejętności 
i kontaktów, zgodnie z  indy-

widualnymi potrzebami.
Liderem Programu jest Eł-

ckie Stowarzyszenie Aktyw-
nych „STOPA”, które posiada 
status Organizacji Pożytku 

Publicznego. Więcej infor-
macji na temat programu 
„Przekaż dalej” na stronie 
www.polakpomaga.pl oraz 
www.przekazdalej.org.pl

SYLWESTER MIEJSKI

Tradycyjnie Nowy Rok 
w  Ełku będzie można 
przywitać podczas wspól-

nej zabawy sylwestrowej na 
Placu Jana Pawła II. W pro-
gramie m.in. koncert zespołu 
Whispers oraz muzyka me-
chaniczna grana przez DJ. 
A o północy oczywiście pokaz 
sztucznych ogni. Wstęp wolny.

Jak co roku miejski sylwe-
ster odbędzie się na Placu 

Jana Pawła II. Wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 23.00. 
Na scenie zagra ełcki zespół 
Whispers oraz DJ. Tuż przed 
północą życzenia wszystkim 
mieszkańcom i  przybyłym 
gościom złoży prezydent 
Ełku. Następnie rozpocznie 
się pokaz sztucznych ogni. 
Zakończenie wspólnego 
świętowania planowane jest 
ok. godziny 1.00.


