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Pierwszy etap prac po-
dzielony został na dwie 
części. Pierwsza dotyczy 

modernizacji oświetlenia na 
ul. Sikorskiego, natomiast 
druga – modernizacji oświet-
lenia na ul. Przemysłowej 
i Suwalskiej.

Wykonanie oświetlenia na 
ul. Sikorskiego dotyczy od-
cinka od skrzyżowania ul. 
Wojska Polskiego do prze-
jazdu kolejowego w kierunku 
Korsze na os. Konieczki. Pla-
nowany jest demontaż starej 
i budowa nowej linii oświet-
leniowej. Łącznie zamonto-
wanych zostanie 47 słupów 
i opraw. Koszt prac to kwota 
ponad 633 tys. zł.

Część druga obejmuje wy-
mianę opraw oświetlenio-
wych na całej długości ul. 
Przemysłowej z rondem Nal-
borskiego i częścią ul. Suwal-
skiej. Na całym odcinku po-
jawia się 242 nowe oprawy 
LEDowe. Łączny koszt prac 
to kwota ponad 698 tys. zł.

Planowany termin zakoń-
czenia prac to koniec lipca 
bieżącego roku.

Rozstrzygnięty już został 
przetarg na poprawę 
transportu publicznego 
w mieście Ełku - I etap. W 
ramach zaplanowanych 
prac na ul. Sikorskiego, 
Przemysłowej i części ul. 
Suwalskiej zamontowanych 
zostanie 289 nowych opraw 
oświetleniowych.  Kosz 
inwestycji to kwota ponad 
1,3 mln zł.

będZiE jAśniEj 
nA obwod-
niCy i nA ul. 
sikoRskiEgo

Nowa kładka nad rzeką, 
taras wypoczynkowy oraz 
ławki i stoły piknikowe 
pojawią się w sierpniu w 
Parku Kopernika. Będzie to 
efekt realizacji III i IV etapu 
inwestycji. Łączny koszt prac 
to kwota 5 mln zł.

W połowie marca podpi-
sana została umowa 
z wykonawcą III i IV 

etapu inwestycji w Parku Ko-

pernika. Prace obejmują bu-
dowę stalowej kładki pieszej 
przez rzekę Ełk u zbiegu ulic 
Parkowej i Wojska Polskiego 
oraz montaż iluminacji kolo-
rowych i białych (łącznie 52 
światełka). Regulacji zosta-
nie poddany również brzeg 
rzeki. Nastąpi oczyszczenie 
i odmulenie dna rzeki, wy-
konanie nowych umocnień, 
a także skrócenie ok. 100 pali 
wzdłuż obu brzegów. Pojawi 

się również taras wypoczyn-
kowy, na którym zamonto-
wane będą ławki parkowe.

Na całym obszarze objętym 
inwestycją zamontowanych 
zostanie 28 lamp w techno-
logii LED, a także elementy 
małej architektury, w tym 
43 ławki parkowe, kosze na 
śmieci oraz dodatkowe kosze 
na psie nieczystości. Dostęp-
ne będą również stoły pikni-
kowe z blatami do gier typu: 

szachy, chińczyk oraz karty.
Teren zostanie zagospo-

darowany zielenią. Pojawi 
się łąka kwietna, posadzone 
będą nowe drzewa (18 szt.), 
krzewy (5022 szt.) oraz byli-
ny cebulowe (60 szt.) 

Prace mają zakończyć się 
do 20 sierpnia. Łączny koszt 
inwestycji to kwota 5 mln zł, 
z czego 3,4 mln zł stanowi 
dofi nansowanie z Unii Eu-
ropejskiej.

CiĄg dAlsZy inwEstyCji 
w PARku koPERnikA
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Nowe, asfaltowe ścieżki 
rowerowe pojawią się w 
tym roku w okolicy rzeki 
Ełk, przy placu Jana Pawła 
II oraz przy plaży miejskiej. 
Łączna wartość inwestycji to 
kwota ponad 7,9 mln zł.

Podpisane zostały już 
umowy z wykonawcą 
na realizację projektu 

„Rozbudowa ścieżek rowe-
rowych nad rzeką Ełk wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
w Ełku”. Projekt składa się z 
trzech inwestycji: 

Przebudowa odcinka ścieżki 
rowerowej w obrębie plaży 
miejskiej przy ul. Parkowej.
W tym miejscu nawierzch-

nia ścieżek będzie wykonana 
z nawierzchni asfaltowej, 
co w znaczącym stopniu pod-

niesie poziom bezpieczeństwa 
jak również jakość korzysta-
nia ze ścieżek rowerowych. 
Zagospodarowane zostanie 
miejsce do obsługi rowerów, 
gdzie pojawią się: komplety 
do naprawy rowerów, stoły 
z ławkami oraz stojaki na 
rowery. Na obszarze inwe-
stycji pojawi się oświetlenie 
LED, częściowo wyposażone 
w czuły detektor ruchu. War-
tość umowy to kwota ponad 
1,1 mln zł. Prace mają zakoń-
czyć się do 29 czerwca 2018 r.

Przebudowa odcinka ścieżki 
pieszo - rowerowej w 
ramach realizacji V etapu 
budowy Parku Kopernika 
(przy ul. Parkowej)
Inwestycją objęty będzie 

odcinek od zielonego mostku 

przy ujściu rzeki Ełk, wzdłuż 
części sportowo – rekreacyj-
nej Parku Kopernika aż do 
Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej. Wymieniona zosta-
nie nawierzchnia ścieżki pie-
szo – rowerowej na asfaltową. 
Zamontowane zostaną ławki 
parkowe i stojaki na rowery. 
Na obszarze inwestycji pojawi 
się oświetlenie LED częściowo 
wyposażone w czuły detektor 
ruchu. Projekt przewiduje 
również nasadzenia drzew, 
krzewów i traw ozdobnych 
oraz bylin  Wartość umowy to 
kwota ponad 1,2 mln zł. Pla-
nowany termin zakończenia 
prac to 29 czerwca 2018 r.

Przebudowa łącznika rowe-
rowego – kładki na rzece 
Ełk (zielony mostek przy ul. 
Żeromskiego)

Usunięta zostanie stara i za-
montowana nowa kładka na 
rzece. Konieczność demon-
tażu istniejącej konstrukcji 
zielonego mostka wynika ze 
stanu technicznego, osadze-
nia niektórych elementów w 
wodzie oraz potrzeby połą-
czenia z  siecią zmodernizo-
wanych ścieżek rowerowych. 
Przez nowy mostek będzie 
biegła ścieżka rowerowa 
łącząca Plac Jana Pawła II 
z  ul.  Żeromskiego i Placem 
Katedralnym. Podczas prac 
odmulony zostanie również 
brzeg rzeki. Planowane jest 
także  usunięcie narzutu ka-
miennego na brzegu rzeki. 

Na objętym inwestycją 
obszarze zagospodarowane 
zostaną dwa miejsca do ob-
sługi rowerów, gdzie pojawią 
się komplety do naprawy ro-
werów, stoły z ławkami oraz 
stojaki na rowery. Pojawią 
się specjale strefy do odpo-
czynku wyposażone m.in. w 
murki parkowe z okładzina-
mi granitowymi, drewniane 
ławy do siedzenia, donice 
z zielenią wkomponowane 
w murki, a także pozostałe 
elementy małej architektury. 
Pojawi się także oświetlenie 
LED częściowo wyposażone 
w czuły detektor ruchu. Teren 
inwestycji zostanie zagospo-
darowany zielenią. Wartość 
umowy to kwota ponad 5,6 
mln zł. Prace mają zakończyć 
się do 31 sierpnia 2018 r.

Wartość całego projektu to 
ponad 7,9 mln zł. Dofinan-
sowanie będzie stanowiło 
ponad 4,4 mln zł i będzie 
pochodziło z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko–
Mazurskiego na lata 2014 – 
2020.

Prezydent Ełku w połowie 
lutego b.r. spotkał się 
z  Radą Rodziców oraz 

Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Ełku i przekazał 
informacje na temat planów 
budowy nowego bloku dy-
daktycznego z funkcją świet-
licy, stołówki, auli szkolnej 
i kuchni. W nowym obiekcie 
znajdzie się również miej-
sce na dodatkowe oddziały 
przedszkolne. 

Realizacja inwestycji 
w związku z wielomilionowym 
nakładem środków finanso-
wych, będzie realizowana 
w cyklu wieloletnim, tak jak 
dzieje się to w  przypadku 
innych miejskich wielomi-
lionowych inwestycji. W tym 

roku opracowany zostanie 
projekt techniczny nowych 
pomieszczeń. Na to działanie 
w budżecie miasta Ełku są już 
zabezpieczone środki finanso-
we.

Podjęcie ostatecznej decy-
zji o  możliwości rozbudowy 
budynku szkoły poprzedziły 
analizy demograficzne, anali-
za potrzeb szkoły oraz planów 
rozwoju osiedla Jeziorna.

Z  wnioskiem o  rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej nr 
5 zwrócili się do prezydenta 
miasta Tomasza Andrukiewi-
cza podczas sesji Dziecięco – 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Ełku w  czerwcu 2017 roku 
młodzi radni. 

Po szczegółowych analizach m.in. potrzeb szkoły, danych 
demograficznych oraz w wyniku konsultacji z Radą Rodziców 
i dyrekcją placówki zapadła decyzja o realizacji inwestycji 
rozbudowy szkoły. W tym roku zostaną wykonane uzgod-
nione projekty techniczne. Środki finansowe zostały już 
zabezpieczone w budżecie miasta. 

RoZbudowA sP nR 5 
stAjE się fAktEM

nowE śCiEżki RowERowE 
już wkRótCE w Ełku

W szpitalu Pro–Medica 
dobiegają końca prace po-
legające na przygotowaniu 
pomieszczeń do przeniesie-
nia na I piętro pododdziału 
ginekologicznego. Efektem 
inwestycji będzie ulokowanie 
Oddziału Ginekologiczno–
Położniczego oraz Oddziału 
Neonatologicznego na 
jednym poziomie. Uspraw-
ni to funkcjonowanie obu 
oddziałów oraz pracę lekarzy 
i pielęgniarek. 

W szpitalu „Pro-Medica” 
trwają jeszcze prace 
polegające na przebu-

dowie pomieszczeń  Bloku 1B 
znajdującego się na I piętrze. 

Będą one przeznaczone na 
pododdział ginekologiczny, 
który do tej pory znajdował 
się na III piętrze szpitala.

Inwestycja ma na celu ulo-
kowanie na jednym poziomie 
szpitala Oddziału Gineko-
logiczno-Położniczego oraz 
Oddziału Neonatologicznego. 
Usprawni to przede wszyst-
kim funkcjonowanie obu od-
działów oraz pracę lekarzy i 
pielęgniarek, którzy nie będą 
już musieli przemieszczać się 
pomiędzy I i III poziomem 
szpitala. Podniesie to również 
komfort psychiczny pacjentek 
przebywających na oddziale.  

Zakres prac prowadzonych 
na I piętrze obejmuje m.in. 

przebudowę ścianek dzia-
łowych, wykonanie nowych 
łazienek oraz przebudowę in-
stalacji elektrycznej, teletech-
nicznej oraz sanitarnej.

Na nowym pododdziale gi-
nekologicznym powstanie 
jedna sala jednołóżkowa, pięć 
sal dwułóżkowych oraz jedna 
dwułóżkowa sala pooperacyj-
na. Łącznie pododdział gine-
kologiczny będzie dysponował 
(tak jak do tej pory) trzynasto-
ma łóżkami.

Dodatkowo do dyspozycji 
pacjentów będą także: dwie 
łazienki przy pokojach łóżko-
wych, a także dwie łazienki 
dostępne z korytarza główne-
go przystosowane dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych poru-
szających się na wózkach inwa-
lidzkich. Pacjenci będą mogli 
korzystać również z aneksu ku-
chennego.

Łączny koszt inwestycji to po-
nad 386 tys. zł. Termin zakoń-
czenia prac zaplanowany został 
na początek kwietnia 2018 r.

Przed przeniesieniem gineko-
logii do nowych pomieszczeń 
Zarząd „Pro–Medica” w Ełku 
będzie chciał przebudować 
niektóre pomieszczenia blo-
ku porodowego w celu przede 
wszystkim zwiększenia poczu-
cia intymności dla rodzących 
kobiet poprzez zorganizowa-
nie jednołóżkowych sal poro-
dowych.

PododdZiAł ginEkologiCZny PRZEniEsiony nA i PiętRo sZPitAlA
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dobRA wiAdoMośĆ 
dlA studEntów: bEZPiECZEŃstwo 
wEwnętRZnE w Ełku

Obok administracji oraz 
geodezji i kartografi i już od 
października na Wydziale 
Studiów Technicznych 
i Społecznych w Ełku do-
stępny będzie kolejny kieru-
nek studiów, tj. bezpieczeń-
stwo wewnętrzne. W tej 
sprawie 22 lutego spotkali 
się w Olsztynie Tomasz 
Andrukiewicz prezydent 
Ełku oraz Ryszard Górecki 
rektor Uniwersytetu
 Warmińsko-Mazurskiego.

Nabór na nowy kierunek: 
bezpieczeństwo we-
wnętrzne prowadzony 

będzie na studia I  stopnia 
w  systemie: stacjonarnym 
(studia bezpłatne), wieczo-
rowym oraz niestacjonarnym 

(zaocznym). Jednak o syste-
mie, w jakim będzie funkcjo-
nował ten kierunek studiów 
w Ełku, zadecyduje zaintere-
sowanie studentów, tzn. ilość 
zgłoszeń w danym systemie.

Studia na kierunku bez-
pieczeństwo wewnętrzne łą-
czą w  sobie elementy nauk: 
prawnych, administracyjnych, 
ekonomicznych, humani-
stycznych, a także zarządzania 
z przygotowaniem w zakresie 
organizacji i  funkcjonowa-
nia administracji publicznej 
w Polsce. 

Studenci tego kierunku 
zdobędą wiedzę ogólną na 
temat funkcjonowania pań-
stwa, prawa i społeczeństwa 
oraz wiedzę specjalistyczną 

m.in. w  zakresie zwalczania 
terroryzmu, ochrony mienia, 
obiektów i obszarów, a także 
kryminologii i kryminalistyki.

Absolwenci studiów będą 
przygotowani do pracy 
w  administracji publicznej 
z  ukierunkowaniem na jed-
nostki organizacyjne służb 
państwowych i  samorządo-
wych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne 
w zakresie zwalczania terro-
ryzmu, ochrony osób i mienia, 
kryminologii i kryminalistyki.

- Dzisiaj bezpieczeństwo 
wewnętrzne jest popular-
nym kierunkiem z przyszłoś-
cią, w ramach którego mogą 
kształcić się żołnierze, przed-
stawiciele innych formacji 

mundurowych, ale również 
osoby zainteresowane lub 
pracujące w obszarze bezpie-
czeństwa. Bardzo się cieszę, 
że ten kierunek powstanie 
w  naszym mieście – powie-
dział Tomasz Andrukiewicz 
prezydent Ełku.

Dodatkowo w roku akade-
mickim 2019/2020 plano-
wane jest utworzenie w Ełku 
kolejnego kierunków kształ-
cenia, tj. pedagogiki na stu-
diach I stopnia. Prowadzone 
są również rozmowy na temat  
rozszerzenia kierunku admi-
nistracji o  studia II stopnia 
– jako uzupełniania oferty 
edukacyjnej o  studia magi-
sterskie.

W Ełku funkcjonują Szkoła 
Rodzenia oraz Poradnia 
Laktacyjna, z których mogą 
bezpłatnie skorzystać 
wszystkie mamy, które przy-
gotowują się do porodu, 
opieki nad dzieckiem oraz 
naturalnego karmienia 
piersią. Łącznie na utrzyma-
nie szkoły i poradni w 2018 
zaplanowano w budżecie 
96 tys. zł.

SZKOŁA RODZENIA
Zajęcia odbywają się w szpi-

talu „Pro – Medica” w Ełku. 
Wykwalifikowana kadra, 
składająca się m.in. z pra-
cowników oddziału położni-

czego i bloku porodowego, 
przekazuje wiedzę z zakresu 
przebiegu ciąży, porodu i 
połogu, pielęgnacji i opieki 
nad noworodkiem oraz ko-
rzyści z naturalnego karmie-
nia noworodka. Poruszane 
są również tematy związane 
z pogłębieniem kontaktu z 
nienarodzonym dzieckiem w 
wewnątrzmacicznej fazie jego 
życia, a także ewentualnych 
trudności emocjonalnych 
po porodzie. Uwaga jest też 
skupiana na roli ojca w czasie 
ciąży, porodu i po porodzie. 
Uczestnicy mogą zapoznać 
się z oddziałem położniczym 
i blokiem porodowym, co za-

pewni poczucie bezpieczeń-
stwa oraz   pozwoli zapano-
wać nad emocjami w trakcie 
porodu. W 2017 r. odbyło się 
VI turnusów, które ukończyło 
56 kobiet. Na funkcjonowanie 
Szkoły Rodzenia w tym roku 
w budżecie miasta zaplano-
wano 36 tys. zł.

PORADNIA LAKTACYJNA
Działa w przychodni przy ul. 

Konopnickiej 1. Celem porad-
ni jest wspieranie karmienia 
naturalnego, które zwłaszcza 
w pierwszych miesiącach 
życia dzieci, sprawia wiele 
problemów. Z usług mogą 
korzystać kobiety po poro-

dzie oraz kobiety ciężarne, 
które pragną przygotować 
się do karmienia piersią. Po-
rad udziela również lekarz 
neonatolog – posiadający 
specjalne uprawnienia. W 
ramach Poradni świadczone 
są następujące usługi: porady 
telefoniczne, porady w domu 
karmiącej mamy oraz porady 
w poradni. W 2017 r. w po-
radni udzielono łącznie 831 
usług. W tym roku na funk-
cjonowanie szkoły w budżecie 
miasta przeznaczono kwotę 
60 tys. zł.

Więcej na: www.promedica.
elk.com.pl 

Od marca Kancelaria Ogól-
na w Urzędzie Miasta Ełku, 
która dotychczas funkcjo-
nowała w sekretariacie 
prezydenta, została przenie-
siona do przyziemia – niski 
parter, pokój 02. Rozwią-
zanie to ułatwiło dostęp 
mieszkańcom do kancelarii, 
szczególnie osobom poru-
szającym się na wózkach 
inwalidzkich oraz rodzicom 
z małymi dziećmi. 

Od marca wszelką kore-
spondencję, m.in. pisma, po-
dania, wnioski należy składać 

w nowej kancelarii. Decyzja o 
przeniesieniu na niski parter 
(poziom 0) spowodowana 
jest m.in. potrzebą ułatwie-
nia dostępu do kancelarii 
mieszkańcom Ełku, w tym 
osobom niepełnosprawnym 
poruszającym się o kulach 
lub wózkach inwalidzkich, a 
także rodzicom z wózkami 
dziecięcymi. 

Wejście do nowej kancelarii 
znajduje się z boku budynku. 
Dostępny jest tam podjazd 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz automatyczne drzwi. 

Nowa nawierzchnia drogi 
i chodników, ścieżka ro-
werowa oraz przebudowa 
oświetlenia to planowany 
zakres prac na ul. Bora 
Komorowskiego na os. Ko-
nieczki. Inwestycja obejmie 
odcinek od ul. Witosa do 
Piwnika Ponurego. Prace 
mają zakończyć się w paź-
dzierniku.

Przedmiotem inwestycji jest 
budowa ulicy Bora Komorow-

skiego w Ełku na odcinku od 
ulicy Witosa do ulicy Piwni-
ka Ponurego. Prace obejmują 
wykonanie nawierzchni zjaz-
dów, parkingów, chodników 
i drogi dla rowerów z kostki 
brukowej. Pojawi się również 
nowe oświetlenie oraz prze-
budowana zostanie kanali-
zacja deszczowa. Planowany 
termin zakończenia prac to 
połowa października 2018 r. 
Łączny koszt robót to kwota 
ponad 1,3 mln zł.

łAtwiEjsZy dostęP 
do kAnCElARii uRZędu

MiAsto wsPiERA MłodyCH RodZiCów

będZiE nowA uliCA boRA 
koMoRowskiEgo
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Inwestycja będzie polegała 
m.in. na utworzeniu Parku 
Odkrywców Kolei - miejsca, 

które stanie się sercem akty-
wizacji społecznej i edukacyj-
nej mieszkańców miasta oraz 
nową atrakcją turystyczną.  Na 
terenie parku, na sześciu spe-
cjalnych placach zostaną zain-
stalowane urządzenia eduka-
cyjne, które pozwolą w prosty 
sposób pokazać zasady fizyki 
wykorzystywane w pracy kolei 
wąskotorowej. 

Będą to:
Karuzela z przekładniami
 Złożona z kół zębatych de-

monstruje, jak dzięki względ-
nie niewielkiej energii można 
poruszać wielkie i ciężkie urzą-
dzenia.

Górka rozrządu
Jest to urządzenie, które 

w  schematyczny sposób uczy 
zasad planowania trasy kole-
jowej. 

Tłok pneumatyczny 
To urządzenie częściowo sy-

mulujące drogę przemierzaną 
przez parę wodną od silnika 
parowego do wylotu. 

Magnetyczne piłki 
Celem zabawy jest prze-

mieszczenie namagnesowanej 
piłeczki za pomocą namagne-
sowanych prętów obsługiwa-
nych na zasadzie podobnej co 
w popularnych „piłkarzykach”.

Wielokrążek 
Jest urządzeniem, które uczy 

użytkowników, że ten sam cię-
żar można unieść przy pomocy 
mniejszej lub większej siły.

Elektromotywa 
Działa jak mała kolejka, tyle, 

że do jej uruchomienia należy 
wytworzyć prąd samemu za 
pomocą prądnicy działającej 
na ludzkie mięśnie np. przy 
użyciu korbki.

Silnik parowy 
To obiekt, który pokazuje 

zasadę działania silnika sto-

sowanego niegdyś w lokomo-
tywach.

Wyścig drezyn
Przewidziane są co najmniej 

dwa stanowiska. Na każdym 
będzie tor, mała lokomotywa 
oraz urządzenie na wzór ręcz-
nej pompki samochodowej. 

Huśtawka przegubowa ze 
sprężyną na łożysku
Będzie połączeniem huś-

tawki wahadłowej, huśtawki 
wagowej oraz karuzeli. 

Magnetyczne obręcze
To urządzenie składające się 

z elementów z zainstalowanymi 
elektromagnesami przesuwa-
jącymi modele wagonów. Po-
kazuje ono schemat działania 
pola magnetycznego używane-
go w super nowoczesnym trans-
porcie kolejowym (SSKB) czyli 

super szybka kolej bezstykowa.
W ramach II etapu inwestycji 

powstaną również drogi we-
wnętrzne, chodniki oraz miej-
sca parkingowe, w   tym trzy 
dla osób niepełnosprawnych 
i  jedno z  przeznaczeniem na 
autobus. Przebudowane będzie 
też ogrodzenie. Na obszarze po-
jawi się nowe oświetlenie oraz 
elementy małej architektury, 
tj. ławki parkowe oraz kosze 
na śmieci. Obszar objęty tym 
etapem będzie zagospodaro-
wany zielenią. Prace powinny 
zakończyć się do 10 sierpnia 
2018 r. Łączny koszt to ok. 4 
mln zł, dofinansowany w 85% 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

W III etapie planowana jest 
budowa nowej siedziby muze-
um wraz z zagospodarowaniem 
terenu z uwzględnieniem pla-
cu muzealnego.

PARk odkRywCów kolEi 
niE tylko dlA dZiECi

Trwa drugi etap przebudo-
wy Ełckiej Kolei Wąskoto-
rowej, gdzie już w sierpniu  
powstanie Park Odkrywców 
Kolei. Będzie on składał się 
z sześciu placów eduka-
cyjnych  wyposażonych 
łącznie w dziesięć urządzeń 
działających w oparciu o za-
sady funkcjonowania kolei 
i prawa fizyki.

W ramach budowy ulicy 
ułożona zostanie nowa 
nawierzchnia jezdni, 

parkingów, chodników oraz 
wjazdów z kostki brukowej. 
Powstanie również kanaliza-
cja deszczowa, teletechniczna 
oraz przyłącze wodociągowe. 

Zamontowane będzie również 
oświetlenie uliczne. Odcinek 
drogowy objęty pracami 
usytuowany jest pomiędzy 
ulicami Miłosza i Tuwima. 
Prace mają zakończyć się do 
końca lipca. Koszt inwestycji 
to kwota prawie 495 tys. zł.

Do końca lipca na os. Tuwima zakończy się budowa drogi 
usytuowanej pomiędzy ulicami Miłosza i Tuwima. Łączny 
koszt prac to ok. 495 tys. zł.

REMont kolEjnEj 
dRogi nA os. tuwiMA

Lokal mieszkalny na sprzedaż
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 
88,90 m2 położony na parterze w budynku nr 8 przy ul. wa-
welskiej w Ełku.

szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w wydziale 
Planowania Przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miasta Ełku. osoby do kontaktu:

•  Anna Hanusko, tel. 87 731 62 35 – osoba prowadząca 
sprawę sprzedaży

•  tomasz szymański, tel. 87 732 61 55 – kierownik Referatu 
Pg-gn

• Marta Herbszt, tel. 87 732 62 36 – naczelnik wydziału Pg

Przyjmowanie zeznań podatko-
wych w Galerii Brama Mazur

urząd skarbowy w Ełku informuje o uruchomieniu dodatko-
wego punktu przyjmowania zeznań podatkowych o wysokości 
uzyskanego dochodu (poniesionej straty)  w  2017 r. w Galerii  
Brama Mazur  w  Ełku przy ul. Plac  Miejski 1, w dniach 6 - 7 
kwietnia 2018 r. w godz. 12:00 - 20:00.  
 
Pracownicy  urzędu skarbowego w  Ełku pomogą wypełnić 
zeznanie podatkowe, wyjaśnią stosowanie ulg i odliczeń. bę-
dzie też możliwe złożenie zeznania w formie elektronicznej. 
Rozliczenia będą prowadzone przez system e-deklaracje. 

Podatnicy chcący wysłać zeznanie za 2017 rok drogą elektro-
niczną, powinni zabrać ze sobą:

• dowód osobisty, 
•  wszelkie informacje o uzyskanych dochodach za 2017 roku,
•  kwotę przychodu z zeznania za 2016 rok lub kopię zeznania 

za 2016 rok,
•  nr PEsEl dzieci – w przypadku możliwości zastosowania 

ulgi prorodzinnej,
•  dokumenty potwierdzające odliczenia (np. rachunki za leki, 

internet),
 •  nr kRs organizacji pożytku publicznego celem przekazania 

1% podatku należnego.

Podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe w formie elektro-
nicznej otrzymają dokument potwierdzający przyjęcie zeznania 
(uPo).

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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Pierwsze w tym roku 
posiedzenie „Dziecięco-
-Młodzieżowej Rady Miasta 
Ełku” odbyło się 6 marca w 
miejskim ratuszu. Młodzi 
przedstawiciele szkół podsta-
wowych i gimnazjów przyjęli 
cztery postanowienia. Pre-
zydent Tomasz Andrukiewicz 
złożył również sprawozdanie 
dotyczące działań podjętych 
przez miejski samorząd 
na podstawie przyjętych 
1 czerwca 2017 r. przez 
„Dziecięco-Młodzieżową 
Radę Miasta Ełku” uchwał 
oraz wolnych wniosków. 
Zaprezentował także nowy 
film edukacyjny, przestrzega-
jący przed konsekwencjami 
wejścia na zamarznięte 
zbiorniki wodne.

We wtorek 6 marca 2018 
r. w  miejskim ratuszu 
po raz pierwszy w tym 

roku zebrali się delegaci szkół 
do „dziecięco-młodzieżowej 
rady miasta Ełku”. Podczas 
posiedzenia, które odbyło się 
na sali konferencyjnej przyję-
te zostały cztery postanowienia 
w sprawie:

1. Inicjatywy, na podstawie 
której uczniowie każdej szko-
ły opracują plakat dotyczący 
mniej znanej postaci histo-
rycznej. Następnie w ramach 
współpracy każda ze szkół 
wymieni się swoimi plakatami. 
Ostatecznie w każdej placówce 
powstaną mini wystawy z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
gdzie popularyzowane będą 
ważne, choć mniej znane, po-
stacie historyczne.

2. Potrzeby wprowadzenia 
do lekcji wychowawczych te-
matów dotyczących bezpie-
czeństwa na drodze, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi 
na kwestię używania telefo-

nów komórkowych, słucha-
wek podczas jazdy rowerem, 
rolkach lub deskorolce, które 
rozpraszają uwagę i  ograni-
czają skuteczną reakcję na 
zagrożenie, zwiększając ryzy-
ko wypadku.

3. Przygotowania przez ucz-
niów krótkich filmików doty-
czących cyberprzemocy, w któ-
rych głównymi bohaterami 
byłyby osoby, które doświad-
czyły tego zjawiska i chciałby 
opowiedzieć o  tym, co prze-
żyły i w jaki sposób cyberprze-
moc wpłynęła na ich poczucie 
bezpieczeństwa w  sieci oraz 
wśród rówieśników.

4. Budowy w  mieście toru 
wrotkarskiego, który w okresie 
wiosenno – jesiennym mógłby 
zostać zlokalizowany w miej-
scu lodowiska. 

Młodzi ełczanie przedstawili 
prezydentowi Tomaszowi An-
drukiewiczowi również wolne 
wnioski dotyczące potrzeb, po-
mysłów lub inicjatywy w czte-
rech obszarach: obchodów 
100 – lecia odzyskania nie-
podległości, bezpieczeństwa, 
cyberprzemocy oraz aktyw-
ności sportowej.

W ramach obchodów 100. 
rocznicy niepodległości 
uczniowie chcieliby, żeby 
w każdej szkole organizowane 
były festyny/pikniki rodzinne 
z  atrakcjami historycznymi, 
udziałem formacji wojsko-
wych, a  także konkursami 
i zabawami dla całych rodzin. 
Przedstawiony został rów-
nież pomysł przygotowania 
prezentacji multimedialnych 
o tematyce niepodległościowej, 
którymi mogłyby wymieniać 
się szkoły. Prezentacje wyko-
rzystywane mogłyby być pod-
czas apelów. Młodzi ełczanie 
zgłosili też potrzebę, żeby raz 
w miesiącu w ramach Mazur-
skiego Kina Pod Gwiazdami 

wyświetlane były projekcje 
filmów historycznych lub wo-
jennych.

Temat bezpieczeństwa 
dotyczy prowadzenia akcji 
promocyjnych dotyczących 
używania elementów odbla-
skowych mających na celu po-
prawę widoczności pieszego i 
rowerzystów. Zaproponowano 
także wprowadzenie do lekcji 
wychowawczych tematów do-
tyczących bezpiecznego zacho-
wania się na drodze (używanie 
telefonów komórkowych, słu-
chawek podczas podróży, jazdy 
rowerem, na rolkach, desko-
rolce). Młodzi ełczanie widzą 
również potrzebę stworzenia 
własnego/lokalnego/ełckie-
go logo odblaskowego - np. 
ogłoszenie konkursu między-
szkolnego. Zaproponowali je-
docześnie utworzenie miejsca 
ogólnodostępnego, bezpłat-
nego służącego zdobywaniu 
odblasków - na wzór stacji 
naprawy rowerów. 

Kolejnym poruszonym te-
matem była cyberprzemoc. 
Młodzi radni zapropono-
wali przeprowadzenie akcji 
promocyjnych w  szkołach 
dotyczących uświadamiania 
konsekwencji prawnych sto-
sowania cyberprzemocy oraz 
uwrażliwiających na wyrzą-
dzoną krzywdę, a także braku 
zgody na cyberprzemoc (re-
agowanie). Powstał również 
pomysł konkursu na spot lub 
prezentację multimedialną do-
tyczącą cyberprzemocy. Zaist-
niała też potrzeba opracowa-
nia zasad dla świadka i osoby 
doświadczającej cyberprzemo-
cy. Zwrócono również uwagę 
na konieczność wsparcia dla 
osób, które są ofiarami cyber-
przemocy, a także organizacji 
debaty specjalistów i młodzieży 
w temacie cyberprzemocy.

Wśród postulatów dotyczą-
cych aktywności sportowej 
znalazły się m.in.  budowa 
w  różnych miejscach miasta 
streetworkout’ów oraz asfal-
towego pumptruck’a, a  także 
rozbudowa basenu lub bu-
dowa nowego obiektu na os. 
Jeziorna. Zwrócono uwagę na 
potrzebę zagospodarowania na 
os. Konieczki ścieżek rowero-
wych oraz siłowni plenerowej. 
Problemem z punktu widzenia 
młodych ełczan jest również 
brak rozgrywek, drużyn i tur-
niejów koszykówki dla grupy 
13-16 latków, ograniczony 
rozwój piłki ręcznej czy brak 
międzyszkolnych olimpiad 
sportowych. Wybrzmiała tak-
że potrzeba powstania w Ełku 
nowej dyscypliny sportowej, 
jaką jest hokej na lodzie.

Podczas spotkania prezy-
dent Tomasz Andrukiewicz 
złożył sprawozdanie z  dzia-
łań, o które wnioskowali radni 
podczas sesji 1 czerwca 2017 r. 
Od tamtej pory zdecydowaną 
większość postulatów udało się 
zrealizować lub podjąć odpo-

wiednie kroki do ich rozpoczę-
cia. Wśród licznych inicjatyw 
można wymienić m.in.: mon-
taż aktywnego przejścia na ul. 
Wojska Polskiego, a także roz-
poczęcie działań w  kierunku 
rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej nr 5 (przygotowanie pro-
jektów technicznych w  2018 
roku). Trwają również działa-
nia analityczne nad wprowa-
dzeniem na terenie miasta du-
żych zniżek lub nieodpłatnych  
przejazdów autobusami MZK 
dla uczniów ełckich szkół. Na 
os. Zatorze trwa budowa hali 
sportowej, a z inicjatywy miesz-
kańców osiedla, w tym dzieci 
i rodziców, powstanie również 
tam siłownia zewnętrzna. 
Natomiast na os. Konieczki 
planowana jest budowa par-
ku rekreacyjnego, siłowni ze-
wnętrznej, małego skateparku 
oraz stanowisk do workout’u. 
W 2018 r. opracowana zostanie 
też koncepcja programu funk-
cjonalno – użytkowego dot. 
hali sportowej, boiska wielo-
funkcyjnego oraz placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 1 

(dawne Gimnazjum nr 2) przy 
ul. Koszykowej. Natomiast na 
os. Grunwaldzkim trwa bu-
dowa parku rekreacyjnego. 
Ponadto przeprowadzono 
częściowe zagospodarowanie 
terenu przy SP nr 2, remont 
betonowego boiska przy SP nr 
7, zlikwidowana tzw. martwy 
punkt w szatni w Gimnazjum 
nr 4 (przesunięto kamerę), 
podjęto rozmowy z inwestorem 
„Pocztovii” nad ograniczeniem 
hałasu oraz z Bakutil na temat 
ograniczenia emisji przykrego 
zapachu, jak również zamon-
towano na obszarze miasta 27 
dodatkowych koszy na śmieci. 
Jedna z  ełckich szkół wyszła 
również z  inicjatywą organi-
zacji dni talentów, o  potrze-
bie których mówili podczas 
czerwcowego spotkania mło-
dzi radni.

Prezydent zaprezentował 
także nowy film edukacyjny 
przestrzegający przed kon-
sekwencjami wejścia na za-
marznięte zbiorniki wodne, 
który został wykonany na Je-
ziorze Ełckim.

obRAdy RoboCZE „dZiECięCo-MłodZiEżowEj
RAdy MiAstA Ełku”

Jeżeli jeszcze się nie rozliczy-
łeś i zastanawiasz się, na co 
możesz przekazać swój 1% 
podatku, możesz wesprzeć 
ełckie organizacje. 
Należy wpisać nr KRS jed-

nej wybranej ełckiej Orga-
nizacji Pożytku Publicznego 
(OPP) - w formularzu PIT 36 
w części O, poz.305-307, a w 
formularzu PIT 37 w części 
H, poz. 124-126. Jednocześ-
nie przypominamy, że nie ma 
już obowiązku podawania w 
zeznaniu podatkowym nazwy 
wybranej OPP. 

Termin składania zeznań 

podatkowych za rok 2017 
mija 30 kwietnia 2018 r.

Do ełckich organizacji pożyt-
ku publicznego należą:

1.  „Oratorium” im. św. 
jana bosko w Ełku – kRs 
.0000250502

2. „Tęczowa Fundacja” w Ełku 
– kRs .0000124961
3.  „Onkoludki” stowarzysze-

nie Rodzin dzieci z Choroba 
nowotworową – kRs 
.0000352733

4.  Ełckie stowarzyszenie 
Aktywnych „STOPA” – kRs 
.0000233904

5.  fundacja Zapobiegania 
niepełnosprawności i 
Promocji Zdrowia przy od-
dziale Rehabilitacji szpitala 
w Ełku „REHA VITAE” – kRs 
.0000247350

6.  Katolickie Stowarzysze-
nie Niepełnosprawnych 
diecezji Ełckiej – kRs 
.0000219284

7.  Miejski klub sporto-
wy „MAZUR”– kRs 
.0000332587

8.  Międzyszkolny klub 
sportowy „ŻAK” Ełk – kRs 
.0000229666

9.  stowarzyszenie inicjatyw 
społecznych „SKRZYDŁA” w  
Ełku – kRs .0000327656

10.  stowarzyszenie na 
rzecz osób z Auty-
zmem „IMPULS” – kRs 
.0000473539

11.  Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej im. Św. 
Łazarza z siedzibą w Ełku 
– kRs .0000136508

12.  uczniowski klub sportowy 
„TRÓJKA” w Ełku – kRs 
.0000268405

13.  uczniowski klub sporto-
wy „NENUFAR 5” – kRs 
.0000374973

14.  Warmińsko-Mazurskie 
Stowarzyszenie Chorych 
na SM w Ełku – kRs 
.0000045809

15.  CARITAS Polska –  
kRs .0000198645

16.  Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci warmińsko-Mazur-
ski oddział Regionalny – 
kRs .0000056409

17.  Związek Harcerstwa 
Polskiego, Chorągiew 
warmińsko-Mazurska – 
kRs .0000271499

18.  Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej – kRs 
.0000057720

PRZEKAŻ 1 %  PODATKU NA EŁCKIE ORGANIZACJE 
POŻYTKU PUBLICZNEGO
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„100 lAt niEPodlEgłEj”  
– logo, QuiZ i żyCZEniA od EłCZAn

STO PYTAń, STO ODPO-
WIEDZI, STO NAGRÓD – TO 
WSZYSTKO NA SETNą 
ROCZNICę

Urząd Miasta Ełku we 
współpracy z Muzeum Histo-
rycznym w Ełku organizuje 
Ełcki Quiz Historyczny „Na-
sza Niepodległa”. W każdej z 
10 edycji należy odpowiedzieć 
na 10 pytań związanych tema-
tycznie z setną rocznicą odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. Co miesiąc 10 osób, 
które udzielą prawidłowych 

odpowiedzi, otrzyma nagrody 
i gadżety promocyjne. 

Sprawdź, co wiesz o historii 
Polski, historii Mazur oraz hi-
storii Ełku. Konkurs ogłasza-
ny jest co miesiąc na stronie 
www.elk.pl oraz fb Urzędu 
Miasta Ełku. 

Więcej informacji udziela 
Pani Anna Lewandowska z 
Wydziału Promocji, Sportu 
i Kultury UM Ełku, e-mail: 
a.lewandowska@um.elk.pl, 
tel: 87 732 62 74.

ZŁÓŻ ŻYCZENIA NA STULE-
CIE ODZYSKANIA NIEPOD-
LEGŁOŚCI

Wydarzenia z 1918 roku, 
dla nas Polaków wiążą się z 
wieloma emocjami, a także 
wspomnieniami dziadków 
przekazywanymi z pokolenia 
na pokolenie. W tym wyjątko-
wym czasie zachęcamy miesz-
kańców Ełku do dzielenia się 
swoimi przemyśleniami zwią-
zanymi z Polską niepodległą. 
Można także złożyć „życzenia 
dla Niepodległej”.

Wydarzenia sprzed 100 lat 
są to fakty historyczne do-
brze znane nam Polakom. 
Jednak historia to również 
wspomnienia bliskich czy 
sąsiadów, które wciąż żyją w 
naszej pamięci jako „histo-
ryjki” przekazywane z poko-
lenia na pokolenie. Dlatego 
zachęcamy wszystkich ełczan 
do złożenia „życzeń dla Nie-
podległej” lub podzielenia się 
z nami swoimi odczuciami i 
przemyśleniami związanymi 
ze 100-leciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Można to zrobić poprzez:
•  e-mail wysłany na adres 

i.arciszewska@um.elk.pl 
lub um@um.elk.pl 

•  na profilu facebook’owym 
Urzędu Miasta Ełku

•  wypowiedź do programu 
telewizyjnego „Wiadomo-
ści Miejskie”

•  w formie pisemnej na 
adres: Wydział Promocji, 
Sportu i Kultury Urzędu 
Miasta Ełku, ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

STWÓRZ Z NAMI SPECJAL-
NY BIULETYN Z ŻYCZE-
NIAMI OD EŁCZAN DLA 
NIEPODLEGŁEJ

Życzenia oraz przemyślenia 
mieszkańców Ełku związane 
z 100. rocznicą odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości 
zostaną zebrane, a najciekaw-
sze z nich (lub ich wybrane 
fragmenty) opublikowane w 
biuletynie wydanym przez 
Urząd Miasta Ełku. Biuletyn 
będzie można otrzymać bez-
płatnie podczas głównych 
uroczystości Święta Niepod-
ległości w listopadzie.

Więcej informacji udzie-
la Pani Iga Arciszewska z 
Wydziału Promocji, Sportu 
i Kultury UM Ełku, e-mail: 
i.arciszewska@um.elk.pl, tel. 
87 732 61 23.

Nowe logo „100 lat Niepodległej” to unikatowa grafika 
stworzona w ramach ełckich obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj. Logo nawiązuje do barw 
i symboli narodowych w połączeniu z nazwą miasta. Jego 
symbolika niesie pozytywny przekaz emocjonalny i nadaje 
odpowiedniego charakteru zaplanowanym w naszym mie-
ście rocznicowym wydarzeniom i uroczystościom.

„Najważniejsze, żeby Polska była 
bezpieczna i sprawiedliwa, a ludziom żyło 

się lepiej. Żeby nasz rząd rządził 
mądrze, sprawiedliwie i skutecznie 
i zdobywał coraz większe uznanie 

w Polsce i za granicą. Żeby Polska była 
silna. Czujemy się bezpiecznie (…). 

Chcielibyśmy też, żeby Polska była ostoją 
wiary, bo to jest naprawdę bardzo ważne”.

„Czego życzę? Żeby wszystkim nam 
żyło się lepiej i zdrowia”.

„Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, 
pomyślności na każdy dzień, spokoju. 

Chcemy żyć w pokoju, nie chcemy
 nieprzyjemnych sytuacji – to jest 

najważniejsze”.

„Jestem dumna, że jestem Polką. 
Życzę Polsce i nam wszystkim dużo 
radości, żeby było pomyślnie i żeby 

układały się wszystkie sprawy (…). Życzę, 
żeby był spokój w kraju,  żeby ludzie byli 

sobie życzliwi niezależnie od rasy, 
niezależnie od różnych poglądów. 
Wszystkiego najlepszego Polsko!”.

„Dużo zdrowia wszystkim, spokoju 
na świecie i przede wszystkim w Polsce. 

Bo to jest najważniejsze dla nas”.
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wybRAnE wydARZEniA Z okAZji 100. RoCZniCy odZyskAniA niEPodlEgłośCi
W tym roku miasto zaplanowała szereg inicjatyw z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje, planowane 
jest m.in. wydanie okolicznościowych pocztówek oraz znaczków, monety a także medalu okolicznościowego z okazji 100-lecia niepodległości. Dodatkowo przed ełckim ratuszem stanie rzeźba 
Marsz. Józefa Piłsudskiego. Przygotowana zostanie również ścianka z postaciami historycznymi, przy której będzie można zrobić zdjęcie. A na jednym z ełckich bloków pojawi się mural z grafi-
ką niepodległościową.

Termin  Nazwa wydarzenia  Opis    Organizator  Miejsce  Wstęp    Udział osób 
        niepełnosprawnych ruchowo

11 i 13 kwietnia 100 Minut dlA niEPodlEgłośCi Cuda wianki – warsztaty dla dzieci młodszych  MbP MbP wolny nie
9 i 11 maja  i starszych z elementami folkloru polskiego
13 i 15 czerwca  
12 i 14 września  
10 i 12 października
14 i 16 listopada
12 i 14 grudnia

6 kwietnia wykłady otwarte  w MHE z okazji 100. wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego,  MHE MHE wolny tak
 rocznicy odzyskania niepodległości „Mazurzy wobec odzyskania niepodległości 
 przez Polskę”.

16 kwietnia –  wystawa edukacyjna „w drodze do Ekspozycja materiałów historycznych związanych  MHE MHE wolny  tak
21 kwietnia niepodległości” z odzyskaniem niepodległości. składająca się 
  z 30-tu plansz. wystawa połączona zostanie 
  z zajęciami edukacyjnymi przeprowadzonymi przez 
  pracownika muzeum

2 maja święto flagi obchody święta flagi na Placu  Miejskim, przy galerii  ECk Miasto  Ełk  wolny  tak
  brama Mazur, na osiedlach m.in. baranki i tuwima 
  przy współpracy ze szkołami i przedszkolami. występy 
  artystyczne dzieci, warsztaty robienia kotylionów

9 maja wykłady otwarte w MHE z okazji 100.  wykład dr. grzegorza gąsiora, „konflikt  MHE  MHE  wolny  tak
 rocznicy odzyskania niepodległości  polsko-czechosłowacki o śląsk Cieszyński 1918-1920”

czerwiec  Podróż autobusem śladami ważnych Podróż ku niepodległości  ECk Miasto  Ełk  wolny  tak
wrzesień/październik  dla Ełku miejsc historycznych
listopad

11 czerwca wykłady otwarte w MHE z okazji 100.  wykład dr. hab. Piotra szlanty „w obcych  MHE  MHE  wolny  tak
 rocznicy odzyskania niepodległości mundurach. Polacy w armiach państw zaborczych
  1914-1918”

17 czerwca Rowery na orientację 100 km w hołdzie dla niepodległej.  MosiR Powiat ełcki wolny nie

wrzesień Piknik „smakujmy niepodległość” koncert „wolność kocham i Rozumiem”,   ECk  Plener  wolny  tak
  „Patriotyczne karaoke”, koncert laureatów festiwalu 
  Piosenki i Pieśni Patriotycznej, „szabla komendanta” 
  – widowisko plenerowe

8 września  100 Minut dlA niEPodlEgłośCi narodowe Czytanie, Recital: krzysztof tyniec & Piotr.   MbP  MbP  zapisy  nie
  kajetan Matczuk oraz warsztaty pięknego mówienia

27 września 100 Minut dlA niEPodlEgłośCi spotkanie autorskie z iwoną kienzler   MbP  MbP  wolny  tak
  temat: Piękna Polska

8 września 100 Minut dlA niEPodlEgłośCi spotkania w starym kinie (projekcje w bibliotece)  MbP   MbP   wolny  tak
13 października 
10 listopada

15 października – wystawa w MHE z okazji 100.  wystawa we współpracy z Muzeum wojska Polskiego  MHE  MHE  wolny  nie
30 listopada rocznicy odzyskania niepodległości w białystoku pn. „Polskie formacje wojskowe w czasie
  i wojny światowej” 

listopad  niepodległe Miasto Ełk konkurs plastyczny, fotograficzny i filmowy dla ełczan.  ECk ECk galeria  wolny  tak

listopad  niepodległościowa kronika filmowa Pokaz polskich produkcji archiwalnych po rekonstrukcji   ECk kino  ECk  wolny  tak
  cyfrowej. każdy zestaw filmów składa się filmu 
  dokumentalnego i fabularnego: 1. „Z punktu widzenia
  nocnego portiera”, „wesele”, 2. „narodziny statku”, 
  „wodzirej”, 3. sztygar w zagrodzie”, „Rejs”

listopad  Zajęcia edukacyjne wykłady i zajęcia dla szkół z dr. hab. Piotrem szlantą   MHE  MHE  wolny  tak
  (uniwersytet warszawski)

listopad konferencja popularnonaukowa organizacja konferencji popularnonaukowej na temat:   MHE  MHE  wolny  tak
  „drogi Polski do niepodległości”

10 listopada sztafeta dla niepodległej bieg stu liderów na dystansie 1 km , mieszkańcy Ełku oraz  MosiR  Promenada  wolny  tak
  przebywający goście mogą dołączyć do wybranego lidera   ełcka
  i towarzyszyć mu w trakcie biegu

11 listopada bieg niepodległości bieg ulicami Ełku na dystansie 3.333 m  MosiR Centrum Ełku wolny tak

11 listopada iV Marsz niepodległości  Popularyzacja marszów nordic walking. uczczenie 100.   CEE teren miasta wolny nie
  rocznicy odzyskania niepodległości   Ełku i okolic

11 listopada niepodległa od 100 lat Msza święta, a następnie oficjalne uroczystości pod   ECk Plac przed wolny  tak
  pomnikiem józefa Piłsudskiego  oraz widowisko plenerowe   urzędem
  „szabla komendanta”  Miasta  

11 listopada  obchody dnia niepodległości koncert okolicznościowy, gra miejska, grupa rekonstrukcyjna  MHE  MHE  wolny  tak

17 listopada Rodzinny Maraton tańców Polskich nauka polskich tańców narodowych – krakowiak, kujawiak,   ECk  sala Zebra  wolny  nie
  mazur, oberek, polonez przez członków Mazurskiego  
  Zespołu Pieśni i tańca
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Wydarzenia sportowe i rekreacyjne:
 a   Ełcka liga kickboxingu (8 kwietnia; 15 września; 8 grudnia) 
 a   RunMAgEddon (23-24 czerwca)
 a   Aqua fiesta (8 lipca)
 a   Xi Mazurskie Zawody balonowe (12 - 14 lipca)
 a   Pokazy akrobacji paralotniowych (28 lipca lub 29 lipca) 
 a   Maraton Rowerowy Mtb gwiazda Północy (12-15 sierpnia)
 a   festyn w Parku kopernika (26 sierpnia)
 a   gala boksu Zawodowego – walka Michała syrowatki  

(29 września lub 6 października)
 a   Maraton pieszy na orientację Zorientuj się na Ełk  

(15 kwietnia; 6 maja; 9 września; 30 września)
 a   Mazurska gala MMA (3 listopada)
 a   Mistrzostwa Polski karate kyokushin (10 listopada)

Wydarzenia biegowe:
 a   Polska biega – dystans 3333 metry (20 maja)
 a   bieg 5-10-15 (19 sierpnia)
 a   Xi Półmaraton Ełcki (14 października)
 a   bieg Papieski (18 października)
 a   bieg niepodległości (11 listopada)

Wydarzenia rozrywkowe i kulturalne:
 a   koncert Marka jarosza (19 kwietnia)
 a   koncert - kortez (30 maja)
 a   koncert Miejskiej orkiestry dętej (7 czerwca)
 a   gala disco Polo- Piękni i Młodzi (15 czerwca)
 a   strefa kibica (15 czerwca – 15 lipca) - nowośĆ
 a   oficjalne otwarcie Plaży Miejskiej na os. jeziorna  

(20 czerwca)
 a   HiP HoP Raport Projekt Ełk (28 czerwca – 1 lipca)
 a   Międzynarodowy festiwal folkloru „tęCZA”  

(28 czerwca – 1 lipca)
 a   festiwal sztuk Pirotechnicznych Ełk „ogień i woda”  

(6-7 lipca)
 a   Ełk blues night (11 lipca) - nowośĆ
 a   Ełk jazz night (21 lipca) – nowośĆ
 a   Mazurskie lato Muzyczne (13 lipca, 4 sierpnia)
 a   festiwal literacki „na północ” (28-29 lipca) – nowośĆ
 a   Mazurskie lato Muzyczne - sound’n’grace (4 sierpnia)
 a   Mazurskie lato kabaretowe „Mulatka” (2-5 sierpnia)
 a   noc na promenadzie (11 sierpnia)
 a   festiwal Ełk na trzy oktawy (17-19 sierpnia)
 a   koncert disco Polo – boys (24 sierpnia)

 a   festyn łowiecki Ełkowisko (16 września)
 a   Zaduszki jazzowe (4 listopada)
 a   Potańcówka przy zegarze (1, 8 , 15, 22, 29 lipca; 5, 12, 19, 

26 sierpnia) 
 a   koncert dr Misia – Arkadiusz jakubik (12 października)

Wydarzenia rowerowe i spływy kajakowe:
 a   Rowerem i pieszo przez Park krajobrazowy Puszczy Augu-

stowskiej (13 maja)
 a   Rowerem i pieszo przez Puszczę Romincką (3 czerwca)
 a   Rowery na orientację (17 czerwca)
 a   nocny świętojański spływ kajakowy (23 czerwca)
 a   Rowerem i pieszo przez Puszczę Piską (15 lipca)
 a   spływ kajakowy rzeką Młynówką (22 lipca)
 a   Rajd rowerowy „błękitną wstęgą” (29 lipca)
 a   Maraton Rowerowy Mtb gwiazda Północy (12-15 sierpnia)
 a   Rajd rowerowy śladami galindów (19 sierpnia)
 a   Rowerem i pieszo przez białowieski Park narodowy (3 

września)
 a   Aktywna kolejka – kolej na rower (30 czerwca; 14 lipca;  28 

lipca; 11 sierpnia, 25 sierpnia) 

Wydarzenia teatralne i opery:
 a   spektakl „kłamstwo” (5 kwietnia)
 a   opera „kopciuszek” (28 kwietnia)
 a   Czwarta ściana – drugie Ełckie spotkanie z teatrem  

(6-8 października; 13-15 października; 21-22 października; 
28-29 października; 24-26 listopada)

 

Wydarzenia kulinarne: 
 a   konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku (17 czerwca)
 a   frutti di lago (26 sierpnia)
 a   Regionalne święto Miodu (15 września)

Oczywiście nie zabraknie Mazurskiego Kina pod 
Gwiazdami (lipiec: 3, 10, 17, 24, 31 ; sierpień: 
7, 14, 21, 28), Kina samochodowego (20 lipca; 
17 sierpnia) oraz Ełckich Koncertów Muzyki 
Organowej i Kameralnej (29 kwietnia, 6 maja; 
3 czerwca; 24 czerwca; 29 lipca; 15 sierpnia, 
26 sierpnia; 2 września; 30 września; 28 października).   

wybRAnE wydARZEniA Z EłCkiEgo 
kAlEndARZA nA Rok 2018

Tradycyjnie nie zabraknie dobrej muzyki w wykonaniu 
znanych artystów. Nowością są dwa festiwale muzyczne Ełk 
Blues Night oraz Ełk Jazz Night. Odbędą się też znane i cie-
szące się popularnością Zawody RUNMAGEDDON, Mazurskie 
Zawody Balonowe, Festiwal Sztuk Pirotechnicznych „Ełk, 
Ogień i Woda” oraz Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA.

fot. Zbigniew Chojęta


