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miasto pozyskało ponad 
1,4 mln zł dofinansowania 
na dalszy etap realizacji 
budowy parku przy ul. Pięk-
nej na os. Bogdanowicza. 
w przyszłym roku powsta-
nie tam m.in. wieża wido-
kowa z tarasem górnym na 
wysokości 15 metrów.

Projekt realizowany będzie 
we współpracy z miastem 
Kowno na Litwie. W ra-

mach projektu w Ełku zago-
spodarowany zostanie skwer 
przy ul. Pięknej na osiedlu 
Bogdanowicza. W przyszłym 
roku powstanie tam wieża wi-
dokowa o konstrukcji stalowej  
i wysokości 15 metrów. Ele-
menty osłonowe wieży wyko-
nane z drewna klejonego będą 
otaczały wieżę do wysokości 18 
m. Wieża będzie składała się 
z trzech poziomów – tarasów 
widokowych ( I – na wysoko-

ści 5 m; II – na wysokości 10 
m ; III – na wysokości 15 m). 
Wieża będzie miała podstawę 
czternastoboku foremnego. 
W mieście Kowno z kolei rea-
lizowany będzie kolejny etap 
rozbudowy amfiteatru przy 
Zamku w Kownie. 

W obu miastach przeprowa-
dzony zostanie również szereg 
działań nieinwestycyjnych 
m.in. szkolenia dla przewodni-
ków turystycznych oraz wizyty 
studyjne dziennikarzy branży 
turystycznej. Przygotowane zo-
staną wspólne mapy, aplikacja 
mobilna i przewodnik audio. 
Na zakończenie projektów 
w  Ełku i  Kownie odbędą się 
festiwale połączone z  otwar-
ciem inwestycji. Koszt zada-
nia w Ełku to ponad 1,7 mln zł, 
z czego wartość dofinansowa-
nia z RPO Województwa War-
mińsko - Mazurskiego stanowi 
ponad 1,4 mln zł.

Panorama ełku 
z 15 metrów

mirosław Hołubowicz został 
17 grudnia powołany 
przez prezydenta ełku 
na drugiego zastępcę. 
zajmie się on m.in.  
zadaniami z zakresu 
mienia komunalnego
i infrastruktury, planowania 
przestrzennego, inwestycji 
oraz porządku 
i bezpieczeństwa.

W poniedziałek 17 grud-
nia prezydent miasta 
Ełku Tomasz Andru-

kiewicz powołał drugiego 
Zastępcę Prezydenta Miasta 
Ełku, którym został Mirosław 
Hołubowicz.  Po wręczeniu 
nominacji nowy zastępca zło-
żył uroczyste ślubowanie. 

W latach 1999–2013 pełnił 
funkcje Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży 

Pożarnej w Ełku, a następ-
nie został powołany Zastęp-
cą Warmińsko-Mazurskiego 
Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożar-
nej (2013–2016). Natomiast 
od marca 2016 sprawował 
funkcję komendanta woje-
wódzkiego PSP. Z dniem 1 
grudnia, decyzją ministra 
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji został przeniesiony w 
stan spoczynku.

Mirosław Hołubowicz służ-
bę w pożarnictwie rozpoczął 
w 1986 r. po ukończeniu stu-
diów magisterskich w szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w 
Warszawie. Na początku pra-
cował jako wykładowca w Wo-
jewódzki Ośrodek Szkolenia 
Pożarniczego w Wałbrzychu. 
Rok później został przeniesio-
ny do służby jako wykładow-

ca w Wojewódzkim Ośrodku 
Szkolenia Pożarniczego w 
Ełku. W 1992 r. został powoła-
ny na stanowisko komendanta 
rejonowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ełku. 

Mgr inż. Mirosław Hołu-
bowicz został w tym roku 
uhonorowany nagrodą Białej 
Lilii w kategorii: Nagroda Spe-
cjalna m.in. jako wyraz uzna-
nia za 25 lat służby na rzecz 
mieszkańców Ełku i regionu. 
Było to również docenienie 
profesjonalizmu, poświęcenia, 
współpracy oraz realizacji wie-
lu inicjatyw podejmowanych 
w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa pożarniczego, 
a także ochrony życia, zdro-
wia, mienia i środowiska nie 
tylko w mieście Ełku, ale rów-
nież w całym naszym powiecie 
i województwie.

preZYDeNt eŁkU poWoŁAŁ DrUGIeGo ZAStępCę

moBYWAteL
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kolejne inwestycje dro-
gowe, rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 5, budowa 
hal sportowych oraz ścieżki 
rowerowe i most przez Je-
zioro ełckie to tylko niektóre 
inwestycje zaplanowane 
w projekcie przyszłoroczne-
go budżetu. w 2019 roku 
wydatki budżetowe plano-
wane są w kwocie  
297 mln zł. Budżet jednak 
musi jeszcze zatwierdzić 
rada miasta ełku. 

Projekt przyszłorocznego 
budżetu został opraco-
wany przede wszystkim 

w oparciu o wnioski mieszkań-
ców, radnych oraz zapisy stra-
tegii rozwoju miasta, a także 
bieżące potrzeby i możliwości 
organizacyjne oraz finanso-
we miasta.

Dochody przewidziane są na 
poziomie 271,7 mln zł, w tym 
subwencje z budżetu państwa 

wyniosą 63,7 mln zł. Udział 
w  podatkach stanowiących 
dochód z  budżetu państwa 
(od osób fizycznych i  osób 
prawnych) planowany jest na 
poziomie 49,3 mln zł, a wpły-
wy z podatków i opłat lokal-
nych (m. in. od nieruchomo-
ści, środków transportu, od 
czynności cywilnoprawnych, 
opłat targowych, opłata za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi, opłata za sprze-
daż napojów alkoholowych ) 
– 46,4 mln zł.

Zakłada się że wydatki osiągną 
poziom 297,2 mln zł, w tym wy-
datki bieżące, m.in. na oświatę 
i wychowanie, pomoc społeczną, 
ochronę zdrowia, świadczenia 
rodzinne, gospodarkę grunta-
mi i mieszkaniową, bezpieczeń-
stwo, oświetlenie, oczyszczanie 
miasta, zimowe utrzymanie 
dróg, komunikację miejską, 
utrzymanie komunalnych bu-
dynków mieszkalnych, gospo-

darkę komunalną i  ochronę 
środowiska, kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego oraz 
kulturę fizyczną – 239,9 mln zł. 
Z kolei na wydatki majątkowe 
zaplanowano kwotę 57,3 mln 
zł, w tym na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne – 54,7 mln zł. 

W  przyszłym roku plano-
wane są również inwestycje 
z udziałem środków unijnych. 
W ramach projektu przebu-
dowy linii komunikacyjnej 3 
i 5 w celu poprawy transportu 
publicznego w naszym mieście 
dalej przebudowywana będzie 
ul. Bora Komorowskiego oraz 
nastąpi modernizacja ul. Woj-
ska Polskiego wraz ze skrzy-
żowaniem ulic Zamkowej 
i Armii Krajowej. Kupionych 
zostanie też sześć nowych 
autobusów hybrydowych 
oraz wykonany będzie m.in. 
system sygnalizacji wzbudza-
nej. Na rondzie „Honorowych 
Dawców Krwi” u zbiegu ulic 

Pięknej i Kilińskiego pojawi 
się aktywny system ostrzega-
nia kierowców.

Jak co roku prowadzone będą 
także termomodernizacje bu-
dynków publicznych ełckich 
szkół i  przedszkoli. Zaplano-
wana jest też rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 5 na os. Jezior-
na, w tym m.in. o segment dy-
daktyczny pod potrzeby szkoły 
oraz utworzenie przedszkola 
i żłobka, a także budowa bloku 
żywieniowego. Kontynuowana 
będzie budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół Sportowych. 
Rozpocznie się też budowa za-
daszonej hali tenisowej z trze-
ma kortami ze sztucznej trawy 
wraz z zapleczem socjalnym.

Realizowany będzie też sze-
reg inwestycji turystycznych. 
Na Jeziorze Ełckim na os. Je-
ziorna pojawi się kładka piesza, 
natomiast wzdłuż rzeki zago-
spodarowane zostaną kolejne 
ścieżki rowerowe wraz z infra-

strukturą towarzyszącą. Zrea-
lizowana zostanie planowana 
już od dłuższego czasu budo-
wa ścieżki rowerowej wzdłuż 
brzegu jeziora –  na odcinku 
od ul. Zamkowej do granicy 
miasta. Wyposażone zostaną 
również nowe parki w mieście. 
Na os. Grunwaldzkim pojawi 
się plac zabaw, siłownia tere-
nowa, ławki, kosze na śmieci, 
oświetlenie i monitoring. Z ko-
lei na os. Bogdanowicza przy 
ul. Pięknej m.in. 15 – metrowa 
wieża widokowa.

Rozpocznie się budowa bu-
dynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego z  mieszkaniami 
socjalnymi przy ul. Kolejowej. 
Planowane też jest wyposaże-
nie Ełckiego Centrum Rewita-
lizacji Społecznej na potrzeby 
Akademii Młodego Przedsię-
biorcy oraz pomieszczeń kon-
ferencyjno – szkoleniowych.

Zaplanowano również przy-
gotowanie projektów technicz-
nych m.in. na zagospodarowa-
nie terenów wokół jeziorka na 
os. Północ, przy ujściu rzeki 
Ełk oraz terenu u zbiegu ulic 
Gdańskiej, Świackiego Sępa 
i  Toruńskiej, a  także przy ul. 
Wawelskiej 22. Powstanie też 
projekt zagospodarowania 
nowych parkingów na os. Je-
ziornej i przebudowy budynku 
przy ul. Armii Krajowej 16.

Środki finanSowe
dla aktywnycH

*  dotacje na remonty  
zabytków

W ramach konkursu o udzie-
lenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane 
w obiektach, wpisanych do 
rejestru zabytków położonych 
w Mieście ełku, zaplanowano 
do rozdysponowania kwotę 
150 tys. zł.

*  dotacje na wymianę  
źródła ciepła 

W 2019 będzie można ubie-
gać się o środki na wykona-
nie modernizacji systemów 
grzewczych budynków i lokali, 
w ramach ochrony środowiska 
na terenie miasta ełku. Łączna 
pula środków to 136 tys. zł.

* dotacje dla nGo-sów
ełckie organizacje pozarządo-
we będą mogły ubiegać się 
o dodatkowe środki na swoją 
działalność, w ramach 
otwartych konkursów ofert. 
Na ten cel zaplanowano 
kwotę 1,6 mln zł. 

* inicjatywa lokalna
W budżecie przewiduje się 
kwotę nie mniejszą niż 
400 tys. zł (zabezpieczone 
w rezerwie ogólnej) na 
wsparcie inicjatyw lokalnych 
realizowanych przez 
mieszkańców ełku.

* Stypendia 
Na wsparcie samorządu 
mogą liczyć aktywni, wybitni 
i kreatywni ełczanie, a także 
ci uczniowie, którzy wymaga-
ją wsparcia finansowego. 
Na miejski system stypen-
dialny składają się: stypendia 
sportowe i nagrody 
(206 tys. zł), stypendia
artystyczne (30 tys. zł), 
stypendia za aktywność 
społeczną i wyniki w nauce 
(60 tys. zł), stypendia w ra-
mach pomocy materialnej dla 
uczniów – z budżetu miasta 
kwota (150 tys. zł) natomiast 
pozostała kwota pochodzi 
z budżetu państwa).

Na pokrycie deficytu budże-
towego w wysokości 25,4 mln 
zł w  2019 r. planowana jest 
emisja obligacji w  wysokości 
26 mln zł oraz wykorzystanie 
wolnych środków, wypraco-
wanych w latach ubiegłych. Po 
rozliczeniu roku budżetowego 
2018 i  ustaleniu ostatecznej 
kwoty wolnych środków, kwo-
ta planowanych do emisji obli-
gacji może ulec zmniejszeniu. 
Przy projektowaniu budżetu 
na 2019 rok oraz wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019–2030, zostały zacho-
wane zgodności wskaźników 
spłaty zobowiązań wynikają-
cych z ustawy o finansach pub-
licznych.

Aktualnie ełccy radni pra-
cują nad projektem budżetu 
przedłożonym przez prezy-
denta miasta.

projekt BUDŻetU NA 2019 rok 
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eCk poZYSkAŁo 6 MLN ZŁ 
DoFINANSoWANIA NA koLejNe INWeStYCje

Park muzyczny z plenero-
wymi instrumentami oraz 
zabawkami, a także nowa 
sala kameralna to założenia 
nowego projektu, który rea-
lizowany będzie przez ełckie 
centrum kultury. wartość 
inwestycji to ponad 8 mln zł. 
Już teraz można korzystać 
z nowej jakości kina.

Rozpoczęła się realizacja 
projektu dotyczącego 
rozbudowy budynku 

Ełckiego Centrum Kultury 
i  zagospodarowania terenu. 
Projekt obejmuje budowę sali 
kameralnej oraz utworzenie 
parku muzycznego. 

Sala kameralna
Będzie połączona z  głów-

nym budynkiem ECK. Bę-
dzie to sala wielofunkcyjna 
–  teatralna, koncertowa, 
filmowa, warsztatowa, kon-
ferencyjna. W zależności od 
funkcji pomieści nawet do 
200 osób. Nowe wyposaże-
nie to m.in. składane try-
buny, krzesła i nagłośnienie 
pozwolą w  pełni wykorzy-
stać potencjał pomieszcze-
nia. Z  kolei w  holu pojawi 
się dodatkowa powierzchnia 
wystawiennicza. 

Park muzyczny 
Teren między budynkiem 

Ełckiego Centrum Kultury 
a  ulicą Zamkową zostanie 
zagospodarowany pod park 
muzyczny. Pojawi się tam 
niewielka scena, którą bę-
dzie można wykorzystywać 
m.in. do organizacji kon-
certów oraz potańcówek. 
W  parku dostępne będą 
plenerowe instrumenty 
muzyczne (bębny, dzwo-
ny) i   zabawki (linarium, 
labirynt), które staną się 
szczególną atrakcją dla 
dzieci. 

Wartość projektu to ponad 
8 mln zł. Ełckie Centrum 
Kultury pozyskało dofinan-
sowanie w kwocie ponad 6 

mln zł z RPO Województwa 
Warmińsko –  Mazurskie-
go. Zakończenie inwestycji 
planowane jest we wrześniu 
2020 r.

lepsza jakość kina w eck
W kinie Ełckiego Centrum 

Kultury oferowana jest już 
nowa jakość projekcji filmo-
wych i  bajek. Wszystko za 
sprawą nowego projektora 
oraz ekranu zakupionych 
ze środków pozyskanych 
z Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej. Łączna wartość 
inwestycji to kwota 384 tys. 
zł, z czego 192 tys. zł stano-
wiło dofinansowanie.

SkorZYStAj Z ApLIkACjI moBYWAteL

w tym roku remontami 
elewacji z dociepleniem lub 
termoizolacją objętych zo-
stało dwanaście budynków 
usytuowanych w różnych 
częściach miasta. inwesty-
cje te powodują nie tylko 
oszczędności energetyczne, 
ale również zmieniają wize-
runek miasta.

W tym roku remontami 
elewacji z  docieple-
niem lub termoizola-

cją objętych zostało dwana-
ście budynków usytuowanych 
w  różnych częściach miasta. 
Inwestycje te powodują nie 
tylko oszczędności energe-

tyczne, ale również zmieniają 
wizerunek miasta.

Miasto każdego roku we 
współpracy ze wspólnotami 
mieszkaniowymi realizuje 
inwestycje i remonty, których 
celem jest przede wszystkim 
poprawa warunków jakości 
życia mieszkańców. Istotnym 
celem jest również zmiana wi-
zerunku poszczególnych bu-
dynków i kamienic, które stają 
się wizytówką naszego miasta. 
Remonty elewacji budynków 
wraz z dociepleniem ścian lub 
termoizolacją powodują rów-
nież oszczędności energetycz-
ne. Łączny koszt prac wyniósł 
ponad 2,6 mln zł. 

reMoNtY eLeWACjI 
ZA 2,6 MLN ZŁ

aplikacja mobywatel jest 
narzędziem pozwalającym 
na weryfikację tożsamości 
za pośrednictwem telefonu 
komórkowego. aplikacja ta 
została opracowana i jest 
udostępniana od września  
przez ministerstwo cyfryzacji.

Pierwszym mDokumen-
tem wykorzystywanym w 
aplikacji mObywatel jest 

mTożsamość, która zawiera 
dane pobrane z rejestru PESEL 
i Rejestru Dowodów Osobistych, 
które pozwalają na potwierdze-
nie tożsamości osoby legitymu-
jącej się przy użyciu tej aplika-
cji. Ze względu na konieczność 
zachowania bezpieczeństwa 
danych osobowych osób korzy-
stających z aplikacji przed wyda-
niem mDokumentu konieczna 
jest weryfikacja tożsamości 
przez profil zaufany administro-
wany przez Ministra Cyfryzacji.

Aplikacja mObywatel po-
zwala na okazanie mTożsa-
mości na ekranie nowoczesne-
go telefonu. O autentyczności 
tego dokumentu świadczą 
m.in. ruchomy element gra-
ficzny prezentujący biało 

–  czerwoną flagę; hologram 
o kształcie godła Rzeczpospo-
litej Polskiej zmieniający ko-
lorystykę w zależności od kąta 
nachylenia telefonu oraz znak 
wodny stylizowany na rysu-
nek orła białego z godła.

mTożsamość nie może być 
wykorzystana jedynie w sytu-
acji, gdy przepisy prawa lite-
ralnie stanowią o konieczności 
ustalenia tożsamości za okaza-
niem np. dowodu osobistego 
lub paszportu.

Adres remont Wartość remontu

Słoneczna 1 remont elewacji 
z dociepleniem

ok. 98 tys. zł

Świackiego 
„Sępa” 10

remont elewacji 
z termoizolacją

72 tys. zł

Wojska 
polskiego 63

remont elewacji 
frontowej i bramy ok. 215,7 tys. zł

Armii krajowej 33 remont elewacji 
z termoizolacją ok. 319 tys. zł

Wojska 
polskiego 42 remont elewacji ok. 188,4 tys. zł

orzeszkowej 6A remont elewacji 
z dociepleniem ok. 692 tys. zł

Czarna 1 remont elewacji ok. 123,7 tys. zł

Chopina 19 remont elewacji 
(termoizolacja) ok. 255 tys. zł

Mickiewicza 39A remont elewacji ok. 163,8 tys. zł

Mickiewicza 9 remont elewacji ok. 278,6 tys. zł

Armii krajowej 27 remont elewacji - 
od podwórza ok. 160,1 tys. zł

Wojska 
polskiego 5A

remont elewacji 
z dociepleniem ok. 70,5 tys. zł
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„Pro – medica” wŚród naJlePSzycH SzPitali w reGionie
ełcki szpital znalazł się na 
44. miejscu w ogólnopolskim 
rankingu „Bezpieczny Szpital” 
oraz zajął 4. miejsce wśród 
szpitali w województwie 
warmińsko-mazurskim. 
„Pro-medicę” wyprzedzają 
jedynie trzy szpitale 
wojewódzkie z naszego 
regionu. to czyni nasz szpital 
najlepszym szpitalem 
powiatowym/miejskim 
w województwie. 
Badana była m.in. jakość 
usług, bezpieczeństwo 
pacjenta, inwestycje oraz 
szeroko rozumiane 
funkcjonowanie szpitala. Ranking przygotowywany 

został przez Centrum 
Monitorowania Jakości 

w Ochronie Zdrowia (CMJ) 

i „Rzeczpospolitą”. W woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim przed ełckim szpitalem 
znalazły się jedynie trzy szpi-

tale wojewódzkie: Miejski 
Szpital Zespolony im. Miko-
łaja Kopernika w Olsztynie, 
Wojewódzki Szpital w Olszty-

nie oraz Wojewódzki Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie.

W ocenie szpitali w tego-
rocznym rankingu brane 
pod uwagę były m.in.  jakość 
usług, bezpieczeństwo pa-
cjenta oraz osób odwiedzają-
cych, proces leczenia, kadra 
pracownicza, finanse (eko-
nomia szpitala), realizowane 
inwestycje oraz administra-
cja szpitala.

W ogólnopolskim rankingu 
„Bezpieczny Szpital” wzięło 
udział 207 szpitali wojewódz-
kich, powiatowych, miejskich 
i klinik z całej Polski. Szpital 
„Pro Medica” w Ełku zajął 
44. pozycję. W naszym wo-
jewództwie ełcki szpital wy-

przedzają jedynie trzy szpita-
le wojewódzkie. Przed nie ma 
żadnego szpitala powiatowe-
go/miejskiego z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Z kolei w swojej grupie szpi-
tali, do której należą przede 
wszystkim szpitale powiato-
we/miejskie „Pro-Medica”  
w Ełku zajęła 9. miejsce.  
Wśród wyróżnionych szpitali 
nie ma żadnego innego szpitala 
kwalifikowanego w tej katego-
rii z województwa warmińsko-
-mazurskiego.

Natomiast w rankingu szpi-
tali województwa warmińsko-
-mazurskiego, szpital „Pro-
-Medica” w Ełku znalazł się na 
4. miejscu.

Koncert 
świąteczny w ełKu

Pierwszy koncert odbędzie 
się 21 grudnia w eck, 
natomiast kolejne 
przewidziane są 
22, 23, 27 i 28 grudnia. 

Występy będą miały 
miejsce w  sali „Ze-
bra” o  godzinie 19. 

Cena biletu przed premierą 
wynosi 25 złotych, nato-
miast w  późniejszym ter-
minie 20 złotych. Podczas 
koncertu „Niech Unosi Nas 
Kolęda” wystąpią między 

innymi: Ewa Awramik, 
Dominika Krassowska, Pa-
trycja Januszkiewicz, Klau-
dia Mużyło, Milena Worm, 
Basia Grzesiuk, Marcin Py-
ciak, Wojtek Wrona, Piotr 
Mikulski, Paweł Głowicki, 
Paweł Borzeński, Kacper 
Kasprzak. 

Więcej informacji o  tego-
rocznym koncercie świą-
tecznym można uzyskać 
w  Ełckim Centrum Kultury 
pod numerem telefonu (87) 
621 52 45.

uroczyste ślubowanie 
radnych kadencji 
samorządowej 2018–2023 
oraz zaprzysiężenie 
Prezydenta miasta ełku 
odbyło się 23 listopada 
w ełckim ratuszu. 
w nowej radzie zasiadają 
przedstawiciele trzech ugru-
powań: kw dobro wspólne, 
koalicja obywatelska oraz 
Prawo i Sprawiedliwość. 
Przewodniczącym rady 
został włodzimierz Szelą-
żek. wybrano także trzech 
wiceprzewodniczących oraz 
powołano siedem komisji.

W wyborach samorzą-
dowych, które odbyły 
się 21 października, 

mieszkańcy Ełku wybrali no-
wych Radnych Miasta Ełku, 
a także po raz kolejny posta-
wili na obecnego prezydenta. 
Radni mają za sobą już I sesję 
Rady Miasta Ełku. Wcześniej 
rozpoczęli również pracę 
mw komisjach.

W kadencji 2018–2023 po-
wołane zostały następujące 
komisje Rady Miasta Ełku: 
Rewizyjna; Skarg, wniosków i 
petycji; Budżetu; Infrastruktu-
ry i Rozwoju Gospodarczego; 

Edukacji i Kultury; Rodziny, 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Pub-
licznego; Sportu i Turystyki.  

Skład rady miasta ełku 
kadencji 2018–2023:

dobro wspólne (11):
Ewa Awramik, Aneta Wol-

na, Michał Tyszkiewicz, Ni-
kodem Kemicer, Andrzej Su-
rynt, Marcin Przygodziński, 
Bogusław Wisowaty (wiece-
przewodniczący Rady Mia-
sta), Robert Klimowicz, Piotr 
Karpienia, Ada Lewandow-
ska, Mirosław Sawczyński

koalicja obywatelska (8):
Ireneusz Dzienisiewicz,  

Hubert Górski, Krzysztof Wi-
loch, Włodzimierz Szelążek 
(przewodniczący Rady Mia-
sta), Anna Wojciechowska, 
Dariusz Dracewicz, Adam 
Dobkowski (wieceprzewod-
niczący Rady Miasta), Idzi 
Podwojski

Prawo i Sprawiedliwość (4): 
Adam Bartoszewicz ,  

Robert Wesołowski, Rafał 
Karaś (wieceprzewodniczą-
cy Rady Miasta), Łukasz Ce-
giełka

NoWA rADA MIAStA eŁkU 
roZpoCZęŁA prACę
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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

tereN NAD rZekĄ CorAZ BArDZIej AtrAkCYjNY
taras widokowy, stoły pikniko-
we, ławki, ścieżki oraz nowy 
mostek przez rzekę, to efekt 
kolejnej miejskiej inwesty-
cji. Prace były prowadzone 
w ramach dalszych etapów 
budowy Parku kopernika.

Z akończyła się inwesty-
cja zagospodarowania 
terenu u  ujścia rzeki 

Ełk realizowana w  ramach 
III i IV etapu budowy Par-
ku Kopernika. Tym razem 
zagospodarowano teren 
u  ujścia rzeki Ełk, usytuo-
wany na brzegu przeciwle-
głym do Parku Kopernika. 
Wybudowany został taras 
widokowy pokryty deską 

kompozytową (o pow. 418 
mkw). Zamontowano nowe 
oświetlenie oraz elementy 
małej architektury, w  tym 
ławki parkowe, stoły pik-

nikowe z  blatami do gier 
(chińczyk, szachy, karty), 
kosze na śmieci oraz kosze 
na psie nieczystości. Pojawi-
ły się ścieżki z nawierzchni 

mineralnych. U zbiegu ulic 
Parkowej i Wojska Polskie-
go wybudowana została 
kładka piesza przez rzekę 
z  konstrukcji stalowej, na 
której zamontowano ilumi-
nacje. Wyregulowano rów-
nież brzeg rzeki. Został on 
m.in. oczyszczony i  odmu-
lony. Teren objęty pracami 
zagospodarowano zielenią 
i   objęto monitoringiem 
miejskim. Działania zostały 
wykonane w  ramach reali-
zacji III i  IV etapu budowy 
Parku Kopernika. Wartość 
inwestycji ponad 5,3 mln zł. 
Kwota dofinansowania z RPO 
Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego to 4,25 mln zł.

Prezydent ełku ogłosił 
otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań samorządu 
miasta ełku przez organi-
zacje pozarządowe w roku 
2019. nabór ofert w sześciu 
konkursach, w tym m.in. 
dotyczących schroniska dla 
bezdomnych, ogrzewalni, 
Sportowej marki miasta czy 
wybranych zadań z zakre-
su profilaktyki uzależnień 
będzie trwał do 27 grudnia 
2018 r. łączna kwota prze-
widziana w budżecie miasta 
to 1 mln 675 tys. zł.

Zadania realizowane będą 
w terminie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2019 r. 

W  konkursach przewidzia-
ne są dwa terminy naborów 

ofert. Do 27 grudnia b.r. moż-
na składać oferty na zadania 
z zakresu: profilaktyki uzależ-
nień od alkoholu – poradni-
ctwo psychiatryczne (50 tys. 
zł), profilaktyki uzależnień od 
narkotyków –  poradnictwo/
konsultacje/terapia (80 tys. 
zł), schroniska dla bezdom-
nych (240 tys. zł), ogrzewalni 
dla bezdomnych (50 tys. zł), 
wypoczynku zimowego dzieci 
i młodzieży (100 tys. zł) oraz 
Sportowej Marki Miasta Ełku 
(100 tys. zł).

Pozostałe oferty można 
składać w  terminie do 31 
października 2019 r. Do-
tyczą one zadań z  zakresu: 
turystyki i  krajoznawstwa 
(20 tys. zł), porządku i bez-
pieczeństwa (15 tys. zł), edu-

kacji, oświaty i wychowania 
(55 tys. zł), profilaktyki uza-
leżnień od alkoholu (130 tys. 
zł), profilaktyki uzależnień 
od alkoholu poprzez sport 
(5 tys. zł), profilaktyki uza-
leżnień od narkotyków (25 
tys. zł), profilaktyki uzależ-
nień od narkotyków poprzez 
sport (5 tys. zł), ochrony 
i  promocja zdrowia (150 
tys. zł), działalności wspo-
magającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych (160 
tys. zł), placówek wsparcia 
dziennego (80 tys. zł), eko-
logii i ochrony zwierząt (10 
tys. zł), kultury i  dziedzi-
ctwo narodowego (200 tys. 
zł) oraz sportu masowego 
i  współzawodnictwa (200 
tys. zł).

urząd miasta ełku przygoto-
wał kolejny już w tym roku 
spot edukacyjny z cyklu 
„Bezpieczny ełk”. tym 
razem w realizację zaanga-
żowali się przedstawiciele 
nieformalnej dziecięco 
– młodzieżowej rady 
miasta ełku. Spot poświęco-
ny jest możliwym konse-
kwencjom picia alkoholu.

Koncepcja spotu, scena-
riusz oraz montaż scen 
odbyły się we współ-

pracy z ełcką młodzieżą. Ak-
torami byli m.in. uczniowie 
wchodzący w  skład niefor-
malnej młodzieżowej rady 
miasta. Grupa młodzieży 
spotyka się na ognisku nie-
opodal jeziora. Nie wszyscy 
mają ukończone 18 lat. Jest 
lato, przyjaciele, gitara, faj-
na zabawa. W pewnym mo-
mencie ktoś przynosi alko-
hol. Rozpoczyna się impreza 

zakrapiana alkoholem, która 
dla niektórych kończy się tra-
gicznie. Uczestnicy ogniska  
żałują tego, co się stało. 

W ramach akcji „Bezpiecz-
ny Ełk” zainicjowanej przez 
prezydenta Ełku w tym roku 
powstał cykl krótkich filmów 
edukacyjnych, których celem 
jest zwiększenie świadomości 
społecznej na temat różnych 
zagrożeń oraz kreowanie bez-
piecznych postaw.

Wcześniejsze spoty: „Zanim 
wejdziesz na zamarznięte 
jezioro lub rzekę” (marzec 
2018), „Zginęła na przejściu 
zapatrzona w  telefon” (maj 
2018), „Skacząc do wody 
uszkodził kręgosłup” (lipiec 
2018) oraz Nie daj zrobić się 
„Na wnuczka” (październik 
2018). 

Wszystkie spoty można 
obejrzeć na stronie www.
elk.pl lub fb Urzędu Mia-
sta Ełku.

Z perSpektYWY MŁoDZIeŻY 
– BeZpIeCZNY eŁk

poNAD 1,6 MLN ZŁ DLA  
orGANIZACjI poZArZĄDoWYCH

nabór ofert odbywa się 
poprzez system witkac.pl 

ogłoszenia poszczególnych 
konkursów umieszczone 
są w Biuletynie Informacji 
publicznej Urzędu 
Miasta ełku: http://bip.elk.
warmia.mazury.pl/250/Do-
kumenty/_konkursowe/. 
Szczegółowych informacji 
udziela Biuro Współpracy 
z organizacjami pozarządo-
wymi Urzędu Miasta ełku, 
ul. Małeckich 3, 
lok. nr 10.1, 
tel. 87 732 61 85, 86, 87; 
e-mail: bop@um.elk.pl.

W eŁkU poWStANIe 
ZADASZoNA 
HALA teNISoWA

w przyszłym roku planowana 
jest budowa zadaszonej hali 
nad kortami tenisowymi wraz 
z budynkiem socjalnym przy 
ul. Parkowej. łączna wartość 
prac to prawie 2,8 mln zł.

W ramach inwestycji 
wybudowana zostanie 
hala tenisowa o  po-

wierzchni 1885 mkw. Powsta-
ną również trzy korty teniso-
we o nawierzchni ze sztucznej 
trawy. Przewidziano też zago-
spodarowanie budynku za-

plecza szatniowego oraz wy-
posażenie hali. Teren zaplecza 
zostanie ogrodzony. Cały ob-
szar zagospodarowany będzie 
zielenią. Pojawią się chodniki, 
elementy małej architektury, 
w tym kosze na śmieci i ławki 
parkowe, a także oświetlenie 
oraz monitoring. Inwestycja 
współfinansowana będzie ze 
środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w kwocie 900 
tys. zł brutto. Planowane 
zakończenie prac to 31 maja 
2019 r.
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ŚWIętoWALIŚMY roCZNICę oDZYSkANIA NIepoDLeGŁoŚCI
do końca roku można wpisać 
się jeszcze do specjalnej księgi 
pamiątkowej z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. księga dostępna 
jest w holu głównym urzędu 
miasta ełku w godzinach pracy 
urzędu. każdy ełczanin może 
wpisać w niej swoje życzenia 
kierowane do ojczyzny.

Święto Niepodległości to 
jedno z najważniejszych 
świąt państwowych dla 

każdego Polaka. Po 123 la-
tach zaborów naznaczonych 
niewolą, cierpieniem i  wal-
ką kilku pokoleń Rodaków, 
nasza Ojczyzna odzyskała 
upragnioną wolność. W tym 
roku obchody miały szcze-
gólny charakter, ponieważ 
świętowaliśmy 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Dlatego właśnie, by uczcić 
doniosłość tegorocznej setnej 
rocznicy miasto przygotowało 
szereg wydarzeń oraz inicja-
tyw.

Najważniejszym wyda-
rzeniem było odsłonięcie w 
dniu 11 listopada pomnika 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego usytuowanego tuż przy 
ełckim ratuszu. Opracowane 
zostało logo okolicznościowe 

oraz specjalny folder z życze-
niami od ełczan dla Niepod-
ległej. Na elewacji przy ul. 
Wojska Polskiego pojawił się 
mural z wizerunkiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, 
a fotościanka z wizerunkiem 
marszałka wystawiana była 
podczas wydarzeń miej-
skich. Po mieście jeżdżą dwa 
autobusy komunikacji miej-
skiej oklejone grafiką z oka-
zji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległoś-
ci. Wydrukowano 40 tys. 
okolicznościowych kartek 
pocztowych – cztery różne 
projekty graficzne. Kartki 
można otrzymać w Wydziale 
Promocji, Sportu i Kultury 
Urzędem  Miasta Ełku. Przy-
gotowano trzy różne projekty 
kolekcjonerskich znaczków 
pocztowych ze specjalną nie-
podległościową grafiką – ho-
norowane przez Pocztę Pol-

ską. Do nabycia z Muzeum 
Historycznym są specjalne 
okolicznościowe kolekcjo-

nerskie monety – 4 Suwereny 
Ełckie. Opracowane zostały 
także medale okolicznościowe 

i limitowana wersja czarnych 
sportowych koszulek niepod-
ległościowych.

do grona ambasadorów 
miłości w 2018 roku dołą-
czyło kolejnych dwadzieścia 
jeden par małżeńskich, które 
wspólnie przeżyły co najmniej 
50 lat. medale za długoletnie 
pożycie wręczał małżonkom  
prezydent ełku.

M edale za długoletnie 
pożycie małżeńskie 
przyznaje Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
Odznaczenie otrzymują 
pary z  co najmniej pięć-
dziesięcioletnim stażem 
małżeńskim. W imieniu Pre-

zydenta RP medale wręcza 
małżonkom prezydent Ełku 
w  towarzystwie kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. 
W tym roku medale zostały 
przyznane dwudziestu jeden 
parom małżeńskim, w  tym 
jednej parze z  61-letnim 

oraz jednej z 60-letnim sta-
żem.

Ostatnia tegoroczna uroczy-
stość wręczenia medali odby-
ła się 12 grudnia w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta 
Ełku. Było to drugie spotka-
nie z Ambasadorami miłości. 

Tym razem uhonorowanych 
zostało osiem par małżeń-
skich, wszystkie z pięćdziesię-
cioletnim stażem. Prezydent 
wręczał medale parom, życząc 
zdrowia i  radości w  dalszej 
wspólnej wędrówce przez ży-
cie, ale także czasu dla dzieci 

i wnuków, dla których są bar-
dzo ważni i stanowią oparcie 
każdego dnia. Życzył również, 
żeby małżonkowie pamięta-
jąc dzień, w którym stanęli na 
ślubnym kobiercu, nadal po-
zostawali dla siebie oparciem 
i realizowali wspólne pasje.

prZeZ Co NAjMNIej 50 LAt 
pIeLęGNoWALI SWojĄ MIŁoŚć
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W eŁkU poWStANIe BAtALIoN LekkIej pIeCHotY

ZŁÓŻ WNIoSek NA StYpeNDIUM SportoWe

Słowa roty przysięgi wojsko-
wej wypowiedziało w grud-
niu na Placu Jana Pawła ii 
w ełku ponad 100 żołnierzy 
4 warmińsko-mazurskiej 
Brygady obrony 
terytorialnej. natomiast już 
niebawem w naszym mie-
ście powstanie 44 Batalion 
lekkiej Piechoty wot.

Obecnie w  Wojskach 
Obrony Terytorialnej 
służbę pełni ponad 15 

tys. żołnierzy, w tym ponad 
1500 żołnierzy z  Warmii 
i  Mazur. Po zaprzysiężeniu 
zwiększyła się liczba żołnie-
rzy pięciu batalionów lekkiej 
piechoty na Warmii i Mazu-
rach, w Olsztynie, Ełku, Bra-
niewie, Morągu i Giżycku.

Po złożeniu przysięgi woj-
skowej ponad 100 ochotni-
ków z  całego województwa 
warmińsko-mazurskiego ofi-
cjalnie weszło w skład Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Przy-
sięgę poprzedziła uroczysta 
msza święta w katedrze pw. 
św. Wojciecha. Miasto Ełk 
dzieliło wsparcia organiza-
cyjnego i  technicznego pod-
czas przygotowań do uroczy-
stości zaprzysiężenia. Dzięki 
staraniom podejmowanym 
przez ełcki samorząd oraz 
wsparciu wielu instytucji w 

Ełku utworzony zostanie 44 
Batalion Lekkiej Piechoty 
Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jednostka będzie funkcjo-
nowała przy ulicy Dolnej.  
W uroczystościach wzięli 

udział m.in. gen. bryg. Artur 
Dębczak Zastępca Dowódcy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, 
Tomasz Andrukiewicz Prezy-
dent Miasta Ełku, Marek Choj-
nowski Starosta Ełcki, kap. Lu-

cjan Deniziak żołnierz Armii 
Krajowej, parlamentarzyści 
i  samorządowcy, rodziny żoł-
nierzy oraz zaproszeni goście.

4 Warmińsko-Mazurska 
Brygada Obrony Terytorialnej 

im. kpt. Gracjana Fróga ps. 
„Szczerbiec” została powoła-
na w drugim etapie tworzenia 
Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Jej stałym rejonem odpo-
wiedzialności jest wojewódz-

two warmińsko-mazurskie. 
W skład brygady wchodzi 5 ba-
talionów lekkiej piechoty (blp): 
Morągu, Braniewie, Giżycku, 
Ełku oraz Olsztynie. Brygadą 
dowodzi płk Mirosław Bryś.

do 30 grudnia w urzędzie mia-
sta ełku można składać wnioski 
o przyznanie stypendiów na 
okres styczeń - czerwiec 2019 
r. za szczególne osiągnięcia 
sportowe. z kolei wnioski na 
nagrody i wyróżnienia przyjmo-
wane są przez cały rok. łączna 
pula środków zaplanowanych 
w budżecie na ten cel to 206 
tys. zł.

S typendium to forma 
wsparcia materialnego 
zawodników, umoż-

liwiająca rozwój kariery 
sportowej. Przyznawane 
jest w  dowód uznania dla 
prezentowanego przez za-
wodników poziomu spor-
towego i  osiągnięć w  danej 
dyscyplinie na arenie krajo-
wej oraz międzynarodowej. 
Stypendium może otrzymać 
również trener za zaangażo-
wanie lub za wysokie wyni-
ki zawodników.

Stypendia sportowe przy-
znawane są 2 razy w roku ka-
lendarzowym lub na wniosek 
Prezydenta Ełku. W budżecie 
miasta Ełku na 2019 r. na sty-
pendia sportowe zaplanowano 
kwotę 192 tys. zł. Na okres sty-
pendialny styczeń - czerwiec 
wnioski przyjmowane będą 
do 30 grudnia b.r.

Innymi formami wsparcia są 
nagrody i wyróżnienia. W bu-
dżecie na ten cel zaplanowano 
kwotę 14 tys. zł. Nagroda jest 
wyrazem uznania dla zawod-
nika za prezentowany przez 
niego poziom i wysokie wyniki 
sportowe oraz dla trenerów 
i  instruktorów za ich zaanga-
żowanie lub za wysokie wyniki 
ich zawodników.  Z tej formy 
wsparcia mogą skorzystać 
również kluby (w tym działa-
jące w formie stowarzyszenia), 

związki sportowe oraz instytu-
cje, za wysokie wyniki sportowe 
lub działalność na rzecz rozwo-
ju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane 
są w  postaci: statuetek, pu-
charów, dyplomów i  listów 
gratulacyjnych w  kategorii: 
„zawodnik”, „trener/instruk-
tor” i  „zespół sportowy”, za 
wybitne osiągnięcia sportowe 
czy wieloletnią działalność na 
rzecz rozwoju kultury fizycz-
nej.

Do składania wniosków na 
stypendia, nagrody i wyróż-
nienia uprawnione są kluby 
sportowe, związki sporto-
we, szkoły, uczelnie oraz 
inne podmioty. Szczegóło-
we informacje i formularze 
wniosków w Wydziale pro-
mocji, Sportu i kultury oraz 
na stronach: www.elk.pl 
oraz http://bip.elk.warmia.
mazury.pl/procedury/12/
wydzial/7

Mieszkańcy ul. Wielkanoc-
nej korzystają już z  no-
wych miejsc postojowych 

i chodnika. Inwestycja przyczyni 
się do poprawy poziomu bezpie-
czeństwa kierowców i pieszych. 

Zakończyły się prace dro-
gowe przy ul. Wielkanocnej. 

Powstał tam chodnik oraz 
dziesięć miejsc postojowych. 
Wykonane zostały też na-
wierzchnie zjazdów z kostki 
brukowej. Pojawiło się ozna-
kowanie poziome i pionowe. 
Koszt wszystkich prac to kwo-
ta prawie 123 tys. zł.

WIęCej pArkINGÓW 
W MIeŚCIe
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rozpoczął się kolejny sezon 
funkcjonowania sztuczne-
go lodowiska, na którym 
mieszkańcy ełku przez 
cały tydzień mogą spędzać 
aktywnie czas na łyżwach. 
obiekt mieści się w hali 
namiotowej przy miejskim 
ośrodku Sportu i rekreacji.

Lodowisko czynne jest 
siedem dni w  tygodniu. 
Mogą z  niego korzystać 

mieszkańcy miasta i  okolic 
niezależnie od wieku, przy 
czym dzieci do lat 6 mają 
wstęp bezpłatny. Posiadacze 
„Ełckiej Karta Rodziny 3+” 
oraz „Ogólnopolskiej Karty 
Rodziny” mogą liczyć na 50% 
zniżki, natomiast seniorzy 
z  „Ełcką Kartą Seniora” – na 
25 proc. 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 tech-
niczna 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/za 
osobę oraz 6 zł w weekend

*  bilety ulgowe przysługują 
dzieciom poniżej 6 roku 
życia, uczniom szkół pod-

stawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz 
studentom wszystkich typów 
szkół wyższych do ukończe-
nia 25 roku życia, a także 
emerytom i rencistom, kom
 batantom, weteranom

   wojennym, osobom nie-

pełnosprawnym I i II grupy, 
inwalidom.

Rezerwacje grup zorgani-
zowanych i klientów indywi-
dualnych –  telefonicznie lub 
osobiście w kasie lodowiska. 
Szczegóły na: www.mosir.elk.pl

w tym roku na ełckich la-
tarniach wzdłuż ulicy armii 
krajowej pojawiły się nowe 
ozdoby. nie zabrakło także 
świątecznych choinek oraz 
fontann świetlnych. Przy 
głównej ulicy ustawiony 
został dwumetrowy anioł, 
a na jeziorze ełckim zaprzęg 
reniferów z mikołajem. 
nowością wzbudzającą 
duże zainteresowanie, nie 
tylko ełczan, jest napis „i 
love ełk”.

W tym sezonie prace 
związane ze świątecz-
nym przyozdabianiem 

Ełku obejmowały montaż 236 
ozdób na latarniach wzdłuż 
ełckich ulic - łącznie dzie-
sięć rodzajów. Pojawiło się 
trzydzieści nowych ozdób,  
w tym m.in. ogromny ponad 
trzymetrowy Anioł, rama 
świetlna do robienia zdjęć 
oraz świetlny napis „I love 
Ełk” stojący nieopodal ronda 
przy ul. Grajewskiej i Kiliń-
skiego. W  Parku Solidarno-
ści i na skwerze ks. Foksa na 

osiedlu Baranki zagospoda-
rowano fontanny świetlne. 
Choinki pojawiły się z  kolei 
na Placu Jana Pawła II, „Ron-

dzie Saperów” (skrzyżowanie 
ulic: Kilińskiego i Targowej) 
oraz skwerze z  rusałką. Na-
tomiast przed ratuszem gości 

witają figury damy i dżentel-
mena. Zamontowane ozdo-
by są typu LED, a  więc są 
oszczędne i trwałe.

Jak co roku miejski sylwe-
ster odbędzie się na Placu 
Jana Pawła II. Początek 

wydarzenia to godz. 22. O do-
bry nastrój uczestników miej-
skiego sylwestra zadba DJ 
PAVVEL oraz muzyka grana 
w trybie Silent Disco, tj. odbie-
rana na słuchawkach (kanał 1: 

Hity na czasie; kanał 2: Najlep-
sze polskie przeboje; kanał 3: 
Najlepsze zagraniczne przebo-
je). Tuż przed północą życzenia 
wszystkim mieszkańcom i przy-
byłym gościom złoży prezydent 
Ełku. Zakończenie wspólnego 
świętowania planowane jest 
ok. godziny 1.00.

Uczestników obowiązywać 
będą limity czasowe na 
pokonanie dystansów: 

24 godziny na 100 km, 12 
godzin na 50 km oraz 7 go-
dzin na 20 km. W zależności 
od warunków atmosferycz-
nych limit na trasie 100 km 
może zostać przedłużony do 
28 godzin a na trasie 50 km 
do 14 godzin.

Baza maratonu będzie znaj-
dowała się w hali sportowo 
–  widowiskowej MOSiR ul. 

Św. M. M. Kolbego 11 (biuro, 
noclegi na hali, parking dla 
samochodów, odprawa tech-
niczna, zakończenie impre-
zy wraz z biesiadą, meta dla 
wszystkich dystansów).

Uczestnicy tras 50 i 100 km 
będą mieli możliwość bez-
płatnego korzystania z Parku 
Wodnego w określonych ra-
mach czasowych. Więcej in-
formacji o maratonie na www.
mosir.elk.pl

SpęDźMY rAZeM SYLWeStrA

eŁCkA ZMArZLINA 2019 

AktYWNIe NA ŁYŻWACH 
NA eŁCkIM LoDoWISkU

ZAkoŃCZYŁo SIę ŚWIĄteCZNe 
oZDABIANIe NASZeGo MIAStA


