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Harmonogram spotkań:

• 21 marca Os. Jeziorna – Szkoła Podstawowa nr 5, godz. 16.00
• 22 marca Os. Bogdanowicza – Szkoła Podstawowa nr 7, godz. 16.00

• 23 marca Os. Zatorze – Zespół Szkół Samorządowych, godz. 16.00
• 29 marca Os. Tuwima – Zespół Szkół nr 1, godz. 16.00

• 30 marca Os. Północ II – Szkoła Podstawowa nr 3, godz. 16.00
• 31 marca Os. Konieczki – Gimnazjum nr 3, godz. 16.00

• 31 marca Centrum – Urząd Miasta Ełku (sala konferencyjna), godz. 18.00

    
 Spotkania informacyjne

     dla mieszkańców Ełku

W celu przekazania ełczanom 
szczegółowych informacji na te-
mat zasad wdrażania Programu 

„Rodzina 500+”, w terminie 21 – 31 marca  
na terenie miasta przeprowadzone zosta-
ną bezpłatne spotkania informacyjne dla 
mieszkańców.

Spotkania zostaną zorganizowane w wy-
branych placówkach oświatowych niemal 
w każdej dzielnicy oraz w Urzędzie Miasta. 

Na pytania ełczan odpowiedzą pracownicy Wy-
działu Świadczeń. Spotkania prowadzone będą 
do końca miesiąca. Ich celem jest przybliżenie 
mieszkańcom Ełku tematyki i zasad funkcjono-
wania programu „Rodzina 500+” oraz udzielenia 
niezbędnych informacji przydatnych przed roz-

poczęciem wypełniania i składania wniosków.
Spotkania potrwają około godziny.
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 
500+” będą przyjmowane również przez Internet 
(m.in.za pośrednictwem platformy internetowej 
„ePUAP”).
Uwaga! W tym celu konieczne jest posiadanie 
profilu zaufanego, czyli elektronicznego podpi-
su. Aby go uzyskać,  należy zarejestrować się na 
www.epuap.gov.pl (ważne jest wpisanie nume-
ru PESEL).Natępnie w punkcie potwierdzania 
profili zaufanych mieszczącym się w Urzędzie 
Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, pok. 246) należy 
bezpłatnie potwierdzić swoją rejestrację. Do tego 
niezbędne będzie okazanie ważnego dokumentu 
tożsamości. Więcej informacji na: www.elk.pl
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Ełk pozyskał 459 tys. zł 
rządowej dotacji na żłobek

Roczne świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł 
miesięcznie przysługuje matkom, które urodziły dziecko i nie 
pobierają zasiłku lub uposażenia macierzyńskiego. Prawo do 
świadczenia mają również matki dzieci urodzonych przed 1 
stycznia 2016 r. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Świad-
czeń Urzędu Miasta Ełku.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnio-
ne od dochodu rodziny. Przysługuje ono przez 52 tygodnie po urodzeniu 
dziecka. W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wy-
dłużony do 71 tygodni.
  Świadczenie rodzicielskie przysługuje matkom, które urodziły dziecko 
i nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. 
Uprawnione do pobierania tego świadczenia są więc m.in. osoby bezro-
botne (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rol-
nicy oraz wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 Ze świadczenia mogą również skorzystać osoby zatrudnione lub pro-
wadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak 
niepobieranie zasiłku macierzyńskiego. Ojcowie otrzymają to świadcze-
nie tylko w określonych przypadkach, m.in. śmierci matki lub porzucenia 
przez nią dziecka.
  Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych 
przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyń-
skiego. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca marca bieżącego roku 
— świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało z wyrównaniem od 
1 stycznia  aż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio 
dłużej w przypadku wieloraczków). Natomiast jeżeli wniosek zostanie 
złożony po 31 marca, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 
miesiąca, w którym wpłynął wniosek aż do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia.
  Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej 
jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie 
macierzyńskie.
 Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń (ul. Piłsudskiego 6 - bu-
dynek po starym przedszkolu).
Więcej informacji w Wydziale Świadczeń, ul. Piłsudskiego 6, tel. 87 732 61 
48, 87 732 61 10, 87 732 61 46, lub na stronie: http://bip.elk.warmia.mazury.
pl/procedury/12/146/Swiadczenie_rodzicielskie/

Miasto pozyskało dotację w ramach rządowego programu „Maluch 2016”, którego ce-
lem jest wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Dzięki temu 

do końca sierpnia tego roku w Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” zostanie 
utworzonych kolejnych 25 miejsc dla najmłodszych wychowanków placówki.

Wieści z Ratusza- gazeta bezpłatna wydawana przez: Wydział Promocji
Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, tel. 87 
732 61 23, 87 732 62 80, www.elk.pl, um@um.elk.pl. Zdjęcia: Archiwum UM, 
Pixabay- na licencji Creative Commons Public Domain CC0

1000 zł na dziecko 
przez cały rok

W r z ą d o w y m  p r o -
g r a m i e  „ M a l u c h ” 
miasto uczestniczy od 

początku, czyli od 4 lat. W pierw-
szej edycji udało się skutecznie 
pozyskać dofinansowanie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w wysokości 195 tys. 
zł, przyznanego w ramach pierw-
szego modułu. Umożliwiło to 
utworzenie w 2012 r. nowych 
miejsc żłobkowych dla dzieci do 3 
roku życia – powiedział Stanisław 
Zalewski Naczelnik Wydziału Edu-
kacji w Urzędzie Miasta. 

 Wówczas w Miejskim Przedszkolu 
i Żłobku „Ekoludki” powstała nowa 
25-osobowa grupa, a łączna liczba 
miejsc żłobkowych zwiększyła się 
do 100. Od tamtej pory, każdego 
roku miasto pozyskiwało z progra-
mu „Maluch” – w ramach drugiego 
modułu, środki finansowe na 
utrzymanie nowo utworzonych 
miejsc. Łącznie w latach 2012 – 

2015 do budżetu miasta wpłynęła 
kwota niemal 430 tys. zł.
-  W 2016 roku Ministerstwo 
ponownie dało możliwość sa-
morządom składania wniosków 
na utworzenie kolejnych miejsc 
do opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia. Ełk kolejny raz wziął udział 
w ogłoszonym konkursie i pozy-
skał ponad 459 zł na utworzenie 
i utrzymanie do końca grudnia 
dodatkowych 25 miejsc w żłobku 
Ekoludki – podkreślił Naczelnik 
Wydziału Edukacji.

 Dodatkowo w ramach drugiego 
modułu programu „Maluch 2016” 
miastu przyznano kwotę prawie 
60 tys. zł na utrzymanie miejsc 
utworzonych cztery lata temu.

 Pozyskana w konkursie „Maluch 
2015” kwota 459 tys. zł przezna-
czona zostanie na utworzenie 
nowych 25 miejsc żłobkowych 
i ich utrzymanie w okresie od 

września do grudnia bieżącego 
roku. W tym celu niezbędne jest 
m.in. przeprowadzenie w budynku 
prac adaptacyjno – remontowych, 
w ramach których przebudowane 
zostaną pomieszczenia wewnątrz 
przedszkola m.in.: piwnica, wia-
trołap, hall, szatnie, korytarze, 
łazienka dla dzieci oraz sala zabaw. 
Dodatkowo inwestycją zostaną 
objęte też: magazyn leżaków, ko-
rytarz ewakuacyjny, a także klatki 
schodowe. Ponadto na zewnątrz 
pojawią się miejsca parkingowe, 
oświetlenie i monitoring. Wartość 
całej inwestycji to kwota 577 zł, 
z czego 118 tys. zł. pokryje z wła-
snego budżetu miasto.
Dzięki prowadzonym w Miejskim 
Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” 
remontom oraz instalacji kamer, 
zwiększy się poziom bezpieczeń-
stwa dzieci oraz zapewnione 
zostaną odpowiednie warunki sa-
nitarne i przeciwpożarowe .
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Od 1 kwietnia 2016 r. wnioski w Urzędzie 
Miasta Ełku będzie można składać w:

Budynku głównym przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 102
godziny przyjęć w kwietniu i w maju

poniedziałek 8.00-16.00; wtorek – piątek 7.30-15.30
ilość stanowisk konsultacyjnych: 4

Budynku przy ul. Piłsudskiego 6, pok. nr 1
godziny przyjęć w kwietniu i w maju

poniedziałek 8.00-18.00; wtorek – piątek 7.30-17.30
ilość stanowisk konsultacyjnych: 4

Aby uzyskać bezpłatny podpis elektroniczny - „profil zaufany” należy:
Krok 1. Zarejestrować się na platformie ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl). Przy rejestracji konta wymagane jest podanie poprawnego numeru PESEL.
Krok 2. Udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do „punktu potwierdzającego” w Urzędzie Miasta Ełku celem potwierdzenia tożsamości.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków daje możliwość załatwiania spraw urzędowych (we wszystkich instytucjach publicznych, nie tylko w Urzędzie Miasta Ełku) w formie elektronicznej przez 
Internet. Metoda ta jest bezpieczna, a zarazem skuteczna. Złożenie pisma przy użyciu profilu zaufanego jest równoznaczne z przesłaniem pisma pocztą lub osobistym dostarczeniem pisma do urzędu, 
oszczędzamy przy tym czas i pieniądze.

O programie „Rodzina 500 plus”
W ramach programu „Rodzina 500 
plus” rodzice będą otrzymywać 

świadczenie wychowawcze w wysokości 
500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziec-
ko niezależnie od dochodu. Rodziny, w któ-
rych dochód nie przekracza 800 zł netto na 
osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wy-
chowujących niepełnosprawne dziecko) 
- otrzymają je również na pierwsze lub je-
dyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzi-
ce oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 
przez nie 18 lat.

     O wsparcie ubiegać się będą mogli tak-
że samotni rodzice i rodziny patchwor-
kowe. Comiesięczna kwota 500 zł netto 
jest zwolniona z podatku dochodowego 
i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie 
jak inne świadczenia dla rodzin. Świad-
czenie wychowawcze nie będzie liczone 
do dochodu przy ustalaniu prawa do in-
nych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomo-
cy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych. - W mieście Ełku do 
otrzymania świadczenia 500 + kwalifikuje 
się nawet do 6,5 tys. dzieci. Są to jednak 
tylko dane szacunkowe, ponieważ nie wie-
my, w przypadku ilu z nich zostaną speł-
nione kryteria formalne. Na realizację tego 
zadania otrzymaliśmy  w tym roku dotację 
w wysokości 24,8 mln zł – powiedział To-
masz Andrukiewicz prezydent miasta Ełku. 
Natomiast w pierwszych miesiącach od 
uruchomienia programu 500+ spodziewa-
my się wpływu około 3,5 tys. wniosków 
– dodał prezydent.

Terminy składania wniosków i wy-
płaty świadczeń

Pierwsze świadczenia wychowawcze w ra-
mach programu „Rodzina 500 plus” zostaną 
przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 roku 
do 30 września 2017 roku. Jeśli wniosek zo-
stanie złożony w terminie  do trzech mie-
sięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj.
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), to świad-
czenie wychowawcze zostanie przyznane 
i wypłacone z wyrównaniem za cały okres. 
Natomiast w przypadku złożenia wniosku 
po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo 
do świadczenia zostanie przyznane i wy-
płacone, począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami. Wnioski będą dostęp-
ne od 1 kwietnia w Wydziale Świadczeń 
Urzędu Miasta Ełku.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie 500+ będzie można 
złożyć na trzy sposoby: osobiście w Urzę-
dzie Miasta, przez Pocztę Polską lub przez 
Internet.
 Korzystając z formy osobistego składania 
wniosku, należy dostarczyć go do Urzędu 
Miasta, gdzie zostały utworzone dwa punk-
ty przyjęć interesantów. Dostępnych będzie 
osiem stanowisk konsultacyjnych. Dodat-
kowo, z myślą o mieszkańcach Ełku upraw-
nionych do składania i pobierania świad-
czenia, w kwietniu i w maju jeden z punk-
tów czynny będzie codziennie o 2 godziny 

dłużej. Natomiast w kolejnych miesiącach 
decyzja o ewentualnym wydłużeniu pracy 
urzędu zostanie podjęta w oparciu o ilość 
wpływających wniosków.
Uzupełnione wnioski wraz z wymaganymi 
dokumentami można  także wysłaść za po-
średnictwem poczty.

Wnioski można równie złożyć, korzy-
stając z Internetu przez:
• platformę ePUAP 
   www.epuap.gov.pl
• bankowość elektroniczną
• platformę usług elektronicznych ZUS
/www.zus.pl
• portal informacyjno – usługowy emp@tia 
/www.empatia.mrpips.gov.pl

Jak złożyć wniosek przez ePUAP?

Jednym ze sposobów złożenia przez Inter-
net wniosku o świadcze-
nie wychowawcze w ra-
mach programu „Rodzina 
500 plus” jest przesłanie 
wypełnionego i podpi-
sanego formularza za po-
średnictwem platformy 
usług administracji pu-
blicznej, zwanej „ePUAP” 
(www.epuap.gov.pl). 
W tym celu konieczne 
jest posiadanie elektro-
nicznego podpisu kwa-
lifikowanego. Bezpłatny 
punkt potwierdzania zre-
jestrowanych  już profili 

zaufanych znajduje się w Urzędu Miasta 
Ełku, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pok. 
246, (II piętro).

Złóż wniosek o świadczenie z programu 500+ przez Internet
Nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” rusza od 1 kwietnia 2016 r. Termin uzyskania świad-
czenia uzależniony jest jednak od dnia złożenia wniosku. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z platformy e-PUAP i złożenie wniosku przez 

Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.
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28 mln zł na tegoroczne 
inwestycje w mieście

Ełk wciąż zmienia się za sprawą realizowanych inwestycji. Wpływają one na rozwój go-
spodarczy, a także kształtują takie obszary jak edukacja, sport, kultura i polityka społeczna. 
Korzystają z nich nie tylko mieszkańcy, lokatorzy budynków i dzieci, ale również turyści oraz 
inwestorzy. Każdego roku remontowane są drogi, podwórka i kamienice. Przybywa też no-

wych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.

W tym roku będzie prowadzona dalsza inwestycja związana  z budową pełnowymia-
rowego boiska na górnej płycie stadionu

Jak co roku, również i tym razem 
w  budżecie na 2016 rok, samo-
rząd miasta zaplanował szereg 

inwestycji.
- Przeprowadzone będą remon-
ty kamienic i  zabytków oraz 
podwórek komunalnych, gdzie 
wybudowane lub odnowione 
zostaną parkingi, chodniki i place 
zabaw dla dzieci. Realizowane 
będą również dalsze inwestycje 
drogowe, sportowe, gospodarcze 
oraz z zakresu edukacji, turystyki 
i polityki społecznej. Na ten cel 
przeznaczono w tym roku ok. 28 
mln zł – powiedział Tomasz An-
drukiewicz, prezydent Ełku.

Kolejne ełckie drogi
 do remontu

Wśród inwestycji drogowych 
zaplanowano przebudowę lub 
budowę ulic w różnych częściach 
miasta. Najwięcej prac zostanie 
wykonanych w tym roku na os. 
Zatorze. Nowej nawierzchni lub 
przebudowy doczekają się ulice: 
Suwalska, Jaćwingów i Słoneczna. 
Z kolei przy ul. Broniewskiego 
powstanie nowy chodnik i par-
kingi. Na ulicach tego osiedla, 
w związku z budową nowej linii 
kablowej, wymienione będą rów-
nież słupy oświetleniowe. Na os. 
Jeziorna rozpoczną się inwestycje 
związane z budową ulic: Jesiennej, 
Wiosennej, Letniej i Spacerowej. 
Przebudowane będą też parkingi 
i dojazdy na ul. Kilińskiego. Nato-
miast przy ul. Pięknej powstanie 
40 nowych miejsc parkingowych. 

Jest to wspólna inicjatywa miasta 
i Międzyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Każda ze stron 
pokryje połowę kosztów budowy. 
Rozpoczną się też prace przygoto-
wawcze przeprowadzone w związ-
ku z zaplanowaną inwestycją przy 
ul. Kolonia na os. Konieczki. Z kolei 
na odcinku od ul. Grunwaldzkiej 
do promenady powstanie nowy 
ciąg pieszo-rowerowy. W tym 
roku wykonane będą też projekty 
techniczne dotyczące przebudowy 
ulic Kochanowskiego i Wojska 
Polskiego, które będą realizowane 
w przyszłości.

Inwestycje budowlane
 z zakresu 

polityki społecznej

Do użytku oddane będą też nowe 
mieszkania socjalne w budynku 
przy ul. Łukasiewicza 6A. Kon-
tynuowana będzie przebudowa 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W budżecie zarezerwo-
wano również środki finansowe na 
wykonanie projektu technicznego 
w związku z zaplanowaną inwe-
stycją budowy budynku komunal-
nego przy ul. Kolejowej.

Inwestycje sportowe

W budżecie zaplanowano również 
realizację inwestycji sportowych. 
Wybudowane będą kolejne trzy 
boiska tartanowe i poliuretanowe 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
i Gimnazjum nr 4 na os. Północ II. 
Będzie to kontynuacja rozpoczę-

tych w 2014 roku prac. Planowana 
jest kolejna inwestycja przy sta-
dionie miejskim, gdzie na głównej 
płycie powstało już pełnowymia-
rowe boisko do gry w piłkę nożną 
wraz z trybunami i oświetleniem. 
W tym roku zagospodarowane 
będą pomieszczenia w Parku Wod-
nym, które przeznaczone zostaną 
m.in. na szatnie dla zawodników 
i trenerów, pomieszczenia odno-
wy biologicznej z sauną i stołami 
do masażu oraz sala do wstępnej 
rozgrzewki.
Z kolei z myślą o ełczanach i tu-
rystach, jeszcze przed wakacjami, 
na plaży miejskiej przy ul. Par-
kowej planowana jest budowa 
pomostów wodnych. Na terenie 
miasta pojawią się także nowe 
siłownie zewnętrzne, dzięki którym 
możliwy jest trening na świeżym 
powietrzu. Wykonana zostanie 
również dokumentacja techniczna 
nowej hali sportowej przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Ełku przy 
ul. Suwalskiej.

Wśród pozostałych inwestycji za-
planowanych w ramach tegorocz-
nego budżetu znajdują się m.in. 
budowa farmy fotowoltaicznej 
przy Parku Naukowo-Techno-
logicznym w Ełku. Dzięki temu 
przedsięwzięciu zmniejszą się 
wydatki na energię elektryczną. 
Rozpocznie się też I etap adapta-
cji zabytkowego terenu Ełckiej 
Kolei Wąskotorowej na potrzeby 
wzmocnienia potencjału turystycz-
nego naszego miasta.

Z możliwości niefinansowego rozliczenia się z zaległości 
w opłatach za zajmowane mieszkania komunalne skorzystało 
do tej pory 118 ełckich rodzin. Odpracowywanie zobowiązań 
finansowych z tytułu czynszu stanowi pomoc samorządu mia-
sta dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 Osoby, zlegające ze spłatą zadłużenia w zajmowanych lokalach mieszka-
niowych należących do miasta, mogą też w tym roku odpracować dług. 
- Staramy się pomagać ełczanom w różnych sytuacjach. Dlatego dajemy 
możliwość odpracowania posiadanego długu. Myślę, że dla wielu rodzin 
daje to realną szansę na wyjście z trudnej sytuacji materialnej i finansowej. 
Z takiej formy rozliczenia tylko w zeszłym roku skorzystało 38 ełckich rodzin. 
Kwota ich łącznego, uregulowanego już, zobowiązania wyniosła ponad 160 
tys. zł – powiedziała Danuta Mandziarz, kierownik Referatu Mieszkaniowe-
go w Urzędzie Miasta Ełku. 
  Od 2012 r. na taką formę rozliczenia zdecydowało się 118 rodzin, odpra-
cowując dług na kwotę ponad 800 tys. zł.  O zmianę spłaty zadłużenia 
czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, 
których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Za wykonaną pracę 
nie jest wypłacane wynagrodzenie, lecz o należną równowartość kwoto-
wą pomniejszany jest dług. Natomiast zatrudnienie następuje na zasadzie 
umowy świadczeń rzeczowych, a nie na podstawie umowy o pracę. 
Warunkiem zmiany formy spłaty długu na jego odpracowanie jest bieżąca 
opłata mediów (czyli: wody, kanalizacji, ogrzewania centralnego) oraz zło-
żenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego. 
Więcej informacji można otrzymać w spółce „Administrator” w budynku 
przy ul. Małeckich 2 lub pod nr tel.: 87 732 64 67.

Ełccy strażnicy miejscy, podczas patrolowania okolic rzeki Ełk, 
29 lutego natknęli się na trzech nieletnich mężczyzn palących 
marihuanę. Podejrzewając ich o posiadanie narkotyków, prze-
prowadzili kontrolę, podczas której w plecaku jednego z podej-
rzanych znaleźli 47 torebek z suszem roślinnym.

W poniedziałek 29 lutego 2016 r. strażnicy miejscy patrolu pie-
szego, w ramach 
kontroli miejsc za-

grożonych, w okolicach rzeki 
Ełk zwrócili uwagę na trzech 
młodych mężczyzn zachowują-
cych się podejrzanie. Na widok 
strażników jeden z nich zaczął 
uciekać, jednakże po krótkim 
pościgu został ujęty. Po przej-
rzeniu bagaży trzech 17-latków 
strażnicy w plecaku jednego 
z nich znaleźli 47 woreczków 
z suszem roślinnym. Ponieważ 
istniało podejrzenie, że są to 
substancje odurzające (marihu-
ana), nastolatków przewieziono 
do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ełku, gdzie zostały podjęte 
dalsze czynności wyjaśniające.
- Zważywszy na ograniczone ustawą kompetencje Straży Miejskiej, nale-
ży uznać, że jest to jeden z największych sukcesów dotyczących zwalcza-
nia przestępczości narkotykowej. Ełccy strażnicy wspomagając działania 
policji, mają swój wkład w ujawnianiu osób zarówno posiadających, jak 
też oferujących do sprzedaży substancje odurzające – powiedział Krzysz-
tof Skiba, komendant Straży Miejskiej.

Sukces Straży Miejskiej
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Miasto prowadzi sprzedaż 
mieszkań komunalnych, 
oferując najemcom atrak-

cyjne zniżki cenowe. Zgodnie z obo-
wiązującą uchwałą Rady Miasta 
Ełku istnieje możliwość wykupu lo-
kalu mieszkalnego z 90-procentową 
bonifikatą. Natomiast w przypadku, 
gdy wszyscy najemcy lokali w da-
nym budynku jednocześnie złożą 
wnioski o wykup, ulga wyniesie aż 
95% ceny. Wykup zajmowanego 
lokalu mieszkalnego na preferen-
cyjnych warunkach finansowych 
odbywa się w ramach ustawowego 
pierwszeństwa mozliwości nabycia 
mieszkania na rzecz najemców.
Cena sprzedaży lokalu mieszkalne-
go, ustalona przez rzeczoznawcę, 

może być rozłożona na raty roczne 
na okres 5 lat, przy oprocentowaniu 
równym dwukrotności odsetek 
ustawowych w skali roku.
- Najemcy, którzy skorzystają z pra-
wa wykupu mieszkania, stają się 
jego właścicielami. Dzięki temu zy-
skują m.in. poczucie bezpieczeństwa 
i brak świadomości tymczasowości. 
Mogą też swobodnie realizować 
inwestycje remontowe w swoich 
mieszkaniach, na które do tej pory 
z powodu wynajmu się nie zdecy-
dowali. Właściciele wykupionych 
lokali stają się również członkami 
wspólnoty mieszkaniowej i mają 
prawo decydowania np. o prze-
znaczeniu środków finansowych 
zgromadzonych na funduszu re-

montowym – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent Ełku.
Każdego roku kilkudziesięciu na-
jemców decyduje się na wykup 
zajmowanych mieszkań.
- Sprzedaż mieszkań komunalnych 
prowadzona jest od wielu lat. Do 
1990 roku były to jednak działania 
sporadyczne. Sytuacja uległa zmia-
nie po 1991 roku, kiedy zwiększyła 
się liczba osób zainteresowanych 
wykupem zajmowanych lokali. Od 
tamtej pory do końca zeszłego roku 
miasto sprzedało 2034 mieszkania 
komunalne, w tym 23 w 2015 roku. 
Natomiast od stycznia do 7 marca 
bieżącego roku sprzedanych zostało 
już 10 lokali mieszkalnych – powie
działa Marta Herbszt, naczelnik Wy-

działu Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 
w Urzędzie Miasta Ełku.
Lokal mogą kupić najemcy, którzy 
posiadają umowę najmu zawartą 
na czas nieoznaczony. Mieszkanie 
musi jednak być samodzielnym 
lokalem mieszkalnym. Kupujący 
nie może też być właścicielem 
innej nieruchomości mieszkalnej. 
Z uprawnienia do nabycia lokalu 
będą mogli skorzystać wyłącznie 
najemcy, którzy nie mają zadłuże-
nia w opłatach za lokal mieszkalny. 
W przypadku występujących 
zaległości finansowych procedura 
sprzedaży będzie prowadzona po 
uregulowaniu wszelkich zobowią-
zań z tego tytułu wobec miasta.

Najemcy mieszkań komunalnych w Ełku, którzy posiadają umowy najmu na czas nieoznaczony, mogą wykupić je 
za 10% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Do końca 2015 roku na preferencyjnych warunkach sprzedano już 

2034 lokale mieszkalne. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Ełku.

Ełk coraz atrakcyjniejszy

Mieszkania komunalne za 10% wartości

Najemcy, którzy są zain-
teresowani wykupem lo-
kalu mieszkalnego, mogą 
złożyć odpowiedni wnio-
sek w sekretariacie Urzędu 
Miasta Ełku przy ul. Pił-

sudskiego 4, pok. 114
Dodatkowe informacje 

można uzyskać w Wydzia-
le Planowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieru-
chomościami pok. 235 lub 
pod numerem telefonu 

(87) 732 61 35.

Za sprawą zaplanowanych 
remontów elewacji kolejne 
ełckie budynki i kamienice 
zmienią swój wygląd. W tym 
roku na ten cel zostaną wy-
dane ponad 4,4 mln zł. Środki 
będą pochodziły z funduszy 
remontowych wspólnot, 
kredytów bankowych oraz 
budżetu miasta i dotacji na 
remonty zabytków.

Miasto we współpracy ze 
wspólnotami mieszkanio-
wymi realizuje inwestycje 

i remonty, których celem jest przede 
wszystkim poprawa warunków 
życia mieszkańców poszczególnych 
budynków i kamienic.
- Dzięki wykonanym termome-
dernizacjom mieszkania stają się 
cieplejsze. To z kolei generuje 
oszczędności energetyczne oraz 
w rezultacie — finansowe. Wyre-

montowana zabudowa zyskuje 
równocześnie atrakcyjny wygląd 
i staje się kolejną wizytówką miasta. 
Aktualnie podjęto uchwały bądź 
rozpoczęto prace remontowe w 26 
wspólnotach mieszkaniowych – 
Andrzej Semeńczyk Naczelnik 
Wydziału Mienia Komunalnego 
w Urzędzie Miasta Ełku
  Aktualnie trwają prace remontowe 
w 9 wspólnotach: Gdańska 22 i 24, 
Wojska Polskiego 18, Mickiewicza 
22, Wojska Polskiego 37, Mickiewicza 
37 i 39, Gdańska 2 i Mickiewicza 21, 
Wojska Polskiego 24, Mickiewicza 31 
oraz Armii Krajowej 42. Zakończenie 
prac planowane jest do końca lipca 
2016 r. Do marca podjęto również 
uchwały w sprawie 17 kolejnych 
kamienic: Grajewska 8, Orzeszkowej 
14A, Armii Krajowej 20, Mickiewicza 
27, Magazynowa 1, Mickiewicza 
15, Wojska Polskiego 1 i 1A, Armii 
Krajowej 6, Wojska Polskiego 20, 

Armii Krajowej 15, 3-go Maja 5, 
Świackiego Sępa 1, Armii Krajowej 
33, Kolejowa 22, Wawelska 8, Ko-
chanowskiego 64A, Grajewska 7.
 Remonty, w zależności od potrzeb 
i wniosków wspólnot, będą doty-
czyły wykonania nowych elewacji, 
termomodernizacji, odnowienia 
balkonów czy izolacji ścian piwnic. 
Środki finansowe na przeprowa-
dzenie zaplanowanych inwestycji 
będą pochodziły zarówno z fun-

duszy remontowych wspólnot, 
jak i kredytów bankowych oraz 
z budżetu miasta. Ponadto wspól-
noty w kamienicach przy ul. Armii 
Krajowej 20 i Wojska Polskiego 57 
złożyły wnioski o dofinansowanie 
prac w ramach dotacji przydziela-
nych na remonty ełckich zabytków 
wpisanych do krajowego rejestru 
zabytków. Łączna przewidywana 
wartość zaplanowanych na 2016 rok 
prac to ponad 4,4 mln zł.

Zgłoś kandydata 
do nagrody 
„Białej Lilii 

2015”

Wnioski o przyznanie nagro-
dy „Białej Lilii” podczas X 
edycji konkursu za szczególne 
osiągnięcia w minionym 2015 
roku można składać do 31 
marca w Urzędzie Miasta.

N a g ro d y  p r z y z n a w a n e  s ą 
corocznie od 2007 roku, przez 
powołaną przez prezydenta Ełku 
kapitułę, w ośmiu kategoriach: 
Przedsiębiorca Roku, Nagroda 
Artystyczna, Mecenas Kultury, 
Mecenas Sportu, Sportowiec 
Roku, Ambasador Ełku, Postawa 
Godna Naśladowania i Nagroda 
Specjalna. 
Kandydatów do nagrody mogą 
zgłaszać m.in. 25-osobowe gru-
py mieszkańców miasta (tylko 
osoby pełnoletnie), organizacje 
i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, 
media, a także radni Rady Mia-
sta Ełku oraz prezydent i inne 
organy administracji rządowej 
i samorządowej. 
- Zachęcam do składania wnio-
sków o uhonorowanie osób, 
które w sposób szczególny swoją 
codzienną pracą, aktywnością 
służą miastu i jego mieszkań-
com oraz przyczyniają się do 
promowania Ełku. Cieszy mnie 
fakt, że każdego roku, właśnie 
dzięki wnioskom ełczan, grono 
laureatów nagrody „Białej Lilii” 
zostaje powiększone o kolejnych 
mecenasów, ambasadorów, 
przedsiębiorców, artystów, spor-
towców i wszystkich tych, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem 
prezentują postawę godną na-
śladowania – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent Ełku.
Dokumenty można składać 
w formie drukowanej w sekre-
tariacie Urzędu Miasta Ełku do 31 
marca 2016 r. Więcej informacji 
można uzyskać na www.elk.pl 
lub w Wydziale Promocji, Sportu 
i Kultury pod nr tel.: 87 732 61 92.
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Osoby dotknięte chorobą Al-
zhaimera, dorośli z autyzmem 
oraz zmagający się z innymi 
zaburzeniami psychicznymi, 
mogą korzystać już  z pomo-
cy Środowiskowego Domu 
Samopomocy działającego 
w Ełku. Podopieczni wspiera-
ni są przez zespół specjalistów 
i opiekunów w zakresie m.in. 
rehabilitacji, aktywizacyjnych 
treningów grupowych i indy-
widualnych, terapii zajęciowej 
oraz konsultacji psychologicz-
nych.

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy (ŚDS) dla osób z chorobą 
Alzheimera oraz innymi zabu-

rzeniami psychicznymi, w tym auty-
zmem, funkcjonuje w Ełku od lutego 
2016 r. Do dyspozycji pacjentów od-
dano 38 miejsc przeznaczonych do 
dziennego pobytu oraz 4 miejsca 
całodobowe. ŚDS mieści się przy ul. 
Kościuszki 28B. Placówka czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30. Natomiast w przypadku 
miejsc całodobowych – siedem dni 
w tygodniu.
W ŚDS na potrzeby pacjentów utwo-
rzonych zostało osiem pracowni: 
gospodarstwa domowego, kompu-
terowo-fotograficzna, dwie ogólno-

artystyczne, usprawnienia fizycznego, 
rewalidacyjno-poznawcza, doświad-
czenia światła i muzyczna. Podopiecz-
ni mogą także korzystać z pokoju do 
terapii indywidualnej. Podopieczni 
ŚDS będą aktywizowani i wspierani 
przez zespół, do którego należą m.in. 
kierownik domu, psycholog, opie-
kun, instruktorzy terapii zajęciowej, 
terapeuci oraz inne osoby niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania 
placówki.
- Podopieczni ŚDS biorą udział w róż-
nych terapiach oraz zajęciach reha-
bilitacyjnych. Korzystają również 
z porad w ramach indywidualnych 
lub zespołowych treningów, podczas 
których instruktorzy pracują m.in. nad 
doskonaleniem zdolności wykorzy-
stywanych w codziennym życiu czy 
też rozwijaniem umiejętności per-
sonalnych. Podopieczni uczą się roz-
wiązywania problemów i kreatyw-
nych sposobów spędzania wolnego 
czasu. Ponadto placówka zapewnia 
poradnictwo psychologiczne, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych, 
pomoc w dostępie do świadczeń 
zdrowotnych oraz niezbędną opie-
kę, terapię ruchową, w tym: zajęcia 
sportowe, turystykę i rekreację – po-
wiedziała Aneta Ruszczyk, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ełku.

Trening funkcjonowania w codzien-
nym życiu obejmuje m.in. naukę do-
tyczącą dbałości o wygląd zewnętrz-
ny oraz naukę: higieny, gotowania, 
umiejętności praktycznych, a także 
gospodarowania własnymi środkami 
finansowymi. Trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów to głównie kształtowa-
nie pozytywnych relacji z osobami 
bliskimi, sąsiadami oraz z innymi ludź-
mi, np. w czasie zakupów, w środkach 
komunikacji publicznej, w urzędach 
czy instytucjach kultury. Trening 
umiejętności spędzania czasu wol-
nego to m.in. rozwijanie zaintereso-
wań literaturą, audycjami radiowymi, 
telewizyjnymi, Internetem, a także 
udział w spotkaniach towarzyskich 
i kulturalnych. Pomoc w dostępie do 
niezbędnych świadczeń zdrowotnych 
obejmuje m.in. uzgadnianie i pilno-
wanie terminów wizyt u lekarza, po-
moc w zakupie leków czy dotarciu do 
jednostek ochrony zdrowia.

Miasto opiekuje się chorymi
na Alzheimera i autyzm

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku po-
wstał dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który dofinansował remont i dostosowanie budynku 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Kwota w wysokości prawie 1,7 mln zł przeznaczona została na wykonanie 

prac remontowych i adaptacyjnych. Natomiast pozostałe 250 tys. zł na zakup niezbędnego wyposażenia.

Wniosek o skierowanie do ŚDS 
można złożyć w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ełku przy ul. Piłsud-
skiego 8. 

Należy dołączyć zaświadczenie 
lekarskie (wydane przez lekarza 
psychiatrę lub lekarza neurologa) 
o występujących zaburzeniach 
psychicznych. Potrzebne jest też 
zaświadczenie lekarza rodzin-
nego o stanie zdrowia i o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa 
w zajęciach placówki. Osoby nie-
pełnosprawne fizycznie zobo-
wiązane są także do załączenia 
informacji o sprawności w zakre-
sie lokomocji. Jeżeli kandydat na 
pacjenta ŚDS posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności, powinno 
ono zostać dostarczone wraz ze 
wnioskiem. W przypadku braku 
wolnych miejsc będą tworzone 
listy oczekujących. Skierowanie 
do placówki nastąpi w drodze 
decyzji administracyjnej.
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy socjalni: MOPS ul Piłsud-
skiego 8, pokój nr 7 (pierwsze piętro) 
lub pokój nr 5 (parter) tel. 87 732 67 
23, 87 732 64 50, 87 732 67 18 oraz Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z chorobą Alzheime-
ra i innymi zaburzeniami psy-
chicznymi w Ełku przy ul. Ko-
ściuszki 28B tel. 87 732 67 55.

 Nowe świadczenia opiekuńcze
 w miejskim szpitalu „Pro – Medica”

Przy szpitalu miejskim „Pro – Medica” ma zostać utworzony 
Dzienny Dom Opieki Medycznej. Z pomocy placówki będą 
mogły skorzystać szczególnie osoby starsze powyżej 65 roku 
życia oraz pacjenci wymagający specjalistycznej opieki lub 
nadzoru medycznego. Zarząd spółki oczekuje zawarcia umo-
wy na realizację nowego projektu finansowanego ze środ-
ków unijnych.

Projekt złożony w konkursie przez „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. 
znalazł się na wysokiej pozycji listy rankingowej projektów prze-
widzianych do dofinansowania ze środków unijnych.

  Dzienny Dom Opieki Medycznej ma powstać w szpitalu miejskim „Pro 
– Medica” w miejscu dawnej Izby Przyjęć. W ramach projektu „Złota 
jesień życia” przewiduje się wykonanie prac adaptacyjnych oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego, w tym rehabilitacyj-
nego. Pozyskane przez spółkę „Pro – Medica” środki finansowe pozwolą 
również na zapewnienie należytej opieki osobom przebywającym w 
placówce oraz na realizację działań edukacyjnych. Wartość projektu to 
ponad 1 mln zł, z czego 97% kosztów będzie pochodziło z UE. Pozostałe 
30 tys. zł pokryje szpital.

- Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie alternatywną formą opieki 
nad osobami wymagającymi, ze względu na stan zdrowia, świadczeń 
pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych lub kontynuacji le-
czenia. W tej grupie nie zostaną uwzględnieni pacjenci wymagający 
hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Opieką zostaną objęte w szczegól-
ności osoby powyżej 65 roku życia. Będą oni stanowili min. 3/4 ogólnej 
liczby pacjentów – powiedział Andrzej Bujnowski, prezes spółki „Pro 
– Medica”.

Dodatkowo, niezależnie od wieku, pacjentami DDOM będą mogły 
zostać m.in. osoby po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których 
stan zdrowia wymaga wzmożonej specjalistycznej opieki lub nadzoru, 
a także ci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały 
świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Kluczowym kry-
terium przyjęcia będzie również ocena stanu pacjenta za pomocą skali 
BARTHEL, która służy także do oceny pacjentów zakładów opiekuń-
czo – leczniczych czy też pacjentów oddziałów intensywnej terapii. Do 
korzystania z oferty uprawnione będą osoby z prawem do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z pomocy DDOM będą mogły skorzystać osoby mieszkające w mieście 
lub na terenie gminy Ełk. Pacjenci będą przyjmowani wg kolejności 
zgłoszeń (przy zapewnieniu spełnienia wszelkich kryteriów), przy czym 
w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci w grupie wiekowej 
powyżej 65 roku życia. W przypadku dużej liczby napływających zgło-
szeń tworzone będą listy rezerwowe. O przyjęciu pacjenta ostatecznie 
zadecyduje kierownik zespołu terapeutycznego na podstawie opinii 
zespołu terapeutycznego.
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Kolejne 300 tys. zł dla aktywnychInicjatywa lokalna to pomysł 
mieszkańców na wprowadzenie 
pewnych zmian czy realizację 

konkretnych przedsięwzięć, m.in. 
z zakresu prac budowlano-remon-
towych, edukacyjnych, kulturalnych, 
turystycznych, sportowych.
- Zrealizowanie działania służą 
przede wszystkim mieszkańcom 
Ełku, którzy są inicjatorami i pomy-
słodawcami wprowadzanych zmian. 
Mnie natomiast cieszy ich kreatyw-
ność, aktywny udział w życiu miasta 
oraz kreowaniu wspólnej przestrzeni 
– powiedział Artur Urbański, zastęp-
ca prezydenta miasta.
Wnioskodawcą inicjatywy może 
być każda indywidualna osoba. 
Wystarczy mieć dobry plan, koszto-
rys i opracowaną wstępnie strategię 
realizacji. W ramach Inicjatywy Lo-
kalnej mieszkańcy Ełku mogą ubie-
gać się o dofinansowanie przedsię-

wzięć związanych z najbliższym 
otoczeniem budynku, do których 
należy m.in.: wykonanie zieleńców, 
placów zabaw, zakup ławek, koszy 
czy poprawa elewacji. W tegorocz-
nym budżecie na ten cel została 
przeznaczona kwota 300 tys. zł. Po-
przez wykorzystanie tego narzędzia 
miasto chce pobudzić aktywność 
obywatelską ełczan i włączać ich 
w zarządzanie sprawami miasta.
Do tej pory ramach Inicjatywy Lo-
kalnej został zrealizowany szereg 
działań i przedsięwzięć, z których 
teraz korzystają ełczanie w różnym 
wieku. Wśród najważniejszych na-

leży wymienić: budowę placów 
zabaw przy trzech miejskich przed-
szkolach: „Światełko” przy ul. To-
ruńskiej, „Bajka” przy ul. Popiełuszki 
oraz „Słoneczna Ósemka” przy ul. 
Dobrzańskiego, budowę stołu pik-
nikowego i grilla przy SP nr 4 czy 
wykonanie pumptrack’a, czyli ziem-
nego toru do wyczynowej jazdy na 
rowerze. Na wniosek mieszkańców 
i przy ich aktywnym udziale zielenią 
zostało zagospodarowane jedno 
z podwórek przy ul. Tuwima. W Ełku 
powstało również alternatywne stu-
dio nagrań, które mieści się w ka-
mienicy przy ul. Małeckich 3. Działa 

także Świetlica Wielopokoleniowa 
przy Parafii Miłości Bożej Kościoła 
Ewangelicko- Metodystycznego. 
Natomiast w czerwcu i w grudniu 
2015 r. w Parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego odbyły się dwa 
koncerty: „Requiem” oraz „Gloria”.
Inicjatywa Lokalna jest szansą na 
wspólną z samorządem miasta 
realizację pomysłów ełczan, do-
tyczących polepszenia warunków 
życia mieszkańców. Informacje, 
dokumenty, wzory, porady moż-
na znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce: Organizacje 
pozarządowe.

Informacja, konsultacje:
Urząd Miasta Ełku:
Biuro Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, tel. 87 732 61 86, 85, 
87; e-mail: bop@um.elk.pl
Wydział Mienia Komunalnego:
tel. 87 732 61 24., e-mail:
a.nalbach@um.elk.pl

Informacja, promocja, poszukiwanie 
partnerów w organizacjach pozarzą-
dowych:
Stowarzyszenie ADELFI:
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych „STACJA”, tel. 87 737 74 82, 
e-mail: stacja@adelfi.pl

Dzięki Inicjatywie Lo-
kalnej możliwa jest, we 
współpracy z miastem, 
realizacja projektów 
czy pomysłów propo-
nowanych przez ełczan, 
m.in. place zabaw, 
pumptrack, zieleńce. 
Rozwiązania te po-
prawiają atrakcyjność 
konkretnych miejsc, 
umożliwiają aktywne 
spędzanie wolnego cza-
su oraz spotkania towa-
rzyskie. Z przedsięwzięć 
wdrożonych do tej 
pory chętnie korzystają 
teraz dzieci, młodzież 
i seniorzy.

Ełczanie ze „Srebrnym Laurem”

Dynamiczny rozwój, inwestycje struk-
turalne oraz wysoka jakość zarządzania 
— to działania, za które Ełk został na-
grodzony „Srebrnym Laurem” Związku 
Miast Polskich. W gronie wyróżnionych 

znalazło się jedynie 
25 polskich samorzą-
dów. Laur z rąk prof. 
Jerzego Stępnia ode-
brał osobiście prezy-
dent Tomasz Andru-
kiewicz podczas gali, 
która odbyła się 4 
marca w Dąbrowie 
Górniczej.

„Srebrne Laury” są wy-
różnieniem przyznanym 
przez Związek Miast Pol-
skich m.in. za dynamicz-

ny rozwój miast, odpowiedzialne i nowoczesne 
zarządzanie, a także dbałość o interesy spo-
łeczności lokalnych. Inicjatywę podjęto w celu 
uhonorowania samorządów i docenienia inten-
sywnych przemian, jakie w minionym 25-leciu 

zaszły w polskich miastach. Uroczystość odbyła 
się 4 marca w Dąbrowie Górniczej podczas 37. 
Zgromadzenia Ogólnego ZMP. Laury wręczał 
przewodniczący kapituły prof. Jerzy Stępień, były 
prezes Trybunału Konstytucyjnego.
W województwie warmińsko-mazurskim 
„Srebrny Laur” otrzymały trzy miasta: Ełk, Olsztyn 
i Gołdap. Ełk został zaprezentowany jako jedno 
z najlepiej zarządzanych miast o wysokim poten-
cjale rozwojowym. Miasto doceniono także za 
dynamiczny rozwój centrum subregionalnego, 
inwestycje infrastrukturalne oraz modelowy 
system kontraktowania usług społecznych, ro-
zumiany jako kształtowanie współpracy samo-
rządu z organizacjami pozarządowymi, w której 
szczególny nacisk kładzie się na innowacyjne for-
my zlecania zadań publicznych. Nagrodę odebrał 
prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.
- Na to szczególne wyróżnienie przez 25 lat pra-
cowali wszyscy ełczanie. Dzięki wspólnie podej-

mowanym działaniom i zaangażowaniu w pra-
cę Ełk stał się miejscem, w którym dziś dobrze 
się żyje – podkreślał w przemówieniu prezydent 
miasta.
Zaznaczył również, że nie jest to koniec inicjatyw, 
ponieważ jest jeszcze wiele do zrobienia. Podzię-
kował także swoim poprzednikom – prezyden-
tom: Adamowi Puzie, Zdzisławowi Fadrow-
skiemu i Januszowi Nowakowskiemu, a także 
radnym wszystkich kadencji, przedsiębiorcom, 
organizacjom pozarządowym, sportowcom, 
ludziom kultury, spółdzielniom, wspólnotom, 
instytucjom, grupom nieformalnym oraz wszyst-
kim tym, którzy mieli wkład w rozwój miasta.
W gronie laureatów znalazły się także: Bielsko-
-Biała, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa Górnicza, 
Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gołdap, Ka-
towice, Lublin, Łódź, Mielec, Nowa Sól, Olsztyn, 
Poznań, Rybnik, Siedlce, Sopot, Śrem, Świdnica, 
Uniejów, Wałbrzych, Wyszków.
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Urząd Miasta Ełku ogłosił 
przetarg pisemny nieograni-
czony na sprzedaż czterech nie-
ruchomości inwestycyjnych 
mieszczących się w obszarze 
Miejskiej  Strefy Rozwoju 
„Techno-Park”, włączonym do 
Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Oferty przyj-
mowane będą do 15 kwietnia 
w sekretariacie urzędu.

Miasto ogłosiło pisemny 
nieograniczony przetarg 
na sprzedaż czterech nie-

ruchomości gruntowych niezabu-
dowanych o powierzchni: 1,7952 
ha (obszar C1), 1,5477 ha (obszar C2), 
0,4782 ha (obszar C3), 0,8158 ha (ob-
szar D), położonych w Ełku przy ul. 
Podmiejskiej, w Miejskiej Strefie Roz-
woju „Techno-Park”. Są to działki in-
westycyjne, kompleksowo uzbrojone 
(uzbrojenie w pasie drogowym ulicy 
Podmiejskiej: sieć elektroenergetycz-
na, wodociągowa, teletechniczna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa). 
Ceny netto obszarów wynoszą: 
C1 – 909.400 zł, C2 – 702.700 zł, C3 
– 242.300 zł, D - 477.700 zł. Do cen 
zostanie doliczony podatek VAT we-
dług stawki obowiązującej w dniu 
zawarcia umowy sprzedaży.
Zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla tego fragmentu 
miasta, teren przeznaczony jest pod 
zabudowę usługowo-produkcyjną. 
Nabywca zobowiązany będzie do 

zlokalizowania na nieruchomościach 
inwestycji przeznaczonych do pro-
wadzenia innowacyjnej działalności. 
Warunkiem jest również utworzenie 
nowych miejsc pracy. Po kupieniu 
nieruchomości nabywca nabyw-
ca będzie mógł wystąpić do SSSE 
o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w strefie.
Oferty, wraz z wpłaconym wadium, 
należy złożyć do 15 kwietnia 2016 r. 
w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku- 
pok. 114. Oficjalne otwarcie ofert na-
stąpi 19 kwietnia o godz. 11.00.

Ponadto miasto posiada w ofercie do 
sprzedaży w pełni uzbrojone działki 
inwestycyjne, zlokalizowane przy 
ul. Produkcyjnej o powierzchniach: 
4,1022 ha (obszar A2), 4,5559 ha (ob-
szar A1), 7,3498 ha (obszar B). Grunty 
te przeznaczone są pod zabudowę 
produkcyjno-usługową. Teren poło-
żony jest na obszarze Miejskiej Strefy 
Rozwoju „Techno-Park”, włączonym 

do Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Działki sprzedawane 
będą w drodze przetargu pisemne-
go nieograniczonego ogłoszone-
go wspólnie z Suwalską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Nabywcy zo-
stanie udzielone zezwolenie na pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
na terenie strefy na preferencyjnych 
warunkach. Cena 1 m2 gruntu wynosi 
ok. 38 zł netto.

Szczegółowe warunki przetargu oraz 
informacje o nieruchomościach po-
dane są w ogłoszeniu wywieszonym 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia-
sta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 
Ełk (I piętro), na stronie internetowej 
www.elk.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.  Wszelkich informa-
cjI w przedmiotowej sprawie udziela 
Wydział Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami, po-
kój 235, tel. (87) 732 62 35.

 Atrakcyjne działki inwestycyjne
 w ełckiej podstrefie ekonomicznej

W Urzędzie Miasta Ełku do połowy października można skła-
dać prace w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o te-
matyce związanej z Miastem Ełk". W tym roku pula nagród 
wynosi ponad 15 tys. zł.

To już IX edycja konkursu skierowanego do absolwentów studiów 
magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słucha-
czy studiów podyplomowych. Tematyka prac jest dowolna, aczkol-
wiek musi odnosić się do miasta Ełku.
- Co roku na konkurs wpływają prace na bardzo wysokim pozio-
mie. Są to m.in. koncepcje czy projekty urbanistyczne, na podstawie 
których można zagospodarować przestrzeń miejską. Cieszy mnie, 
że młodzi ełczanie mają swoje własne i naprawdę ciekawe wizje 
dotyczące kierunków rozwoju naszego miasta – powiedział Artur 
Urbański, zastępca prezydenta Ełku.
Prace należy składać do 15 października w sekretariacie Urzędu Mia-
sta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. W 2015 roku na konkurs wpłynęło 21 
prac. Tematyka dotyczyła m.in.: architektury krajobrazu, urbanistyki, 
gospodarki przestrzennej i turystycznej, inżynierii środowiska, bu-
downictwa, geodezji i kartografii, strategii promocji, filologii polskiej, 
historii, biologii i pedagogiki itp. Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, tel. (87) 732 
62 74, e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl.

Ełczanie mogą wziąć udział 
w kolejnej edycji konkursu 
„Pamiątka regionu Warmii 
i Mazur”. Autorskie prace moż-
na składać w Departamencie 
Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie do 30 
czerwca 2016 r. Pula nagród 
wynosi 10 tys. zł.

Celem konkursu jest pozyskanie 
pamiątki turystycznej, służącej 

promocji Warmii i Mazur. Praca ma 
nawiązywać do charakterystyki re-
gionu, jego bogactwa naturalnego, 
dziedzictwa kulturowego lub zwy-
czajów. Przedmiotem konkursu 
mogą być m.in. rzeźby, płaskorzeź-
by, grafiki, plecionkarstwo, kowal-
stwo artystyczne czy wytwory rę-
kodzieła artystycznego. Wszystkie 
nadesłane prace zostaną zaprezen-
towane podczas specjalnie zorga-
nizowanej wystawy konkursowej. 
Organizator konkursu, czyli Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, przewidział laureatomnastepu-
jące  nagrody, za: I miejsce – 5 000 
zł, II miejsce – 3 000 zł, III miejsce 
– 2 000 zł.
Uczestnikami konkursu „Pamiątka 
Regionu Warmii i Mazur” mogą 
być pełnoletnie osoby fizyczne oraz 
twórcy i artyści, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą samodziel-
nie lub są zrzeszeni w związkach 
i stowarzyszeniach. Każdy uczestnik 
może zgłosić do konkursu maksy-
malnie trzy autorskie prace. Udział 
w konkursie jest bezpłatny.
Ostateczny termin składania prac 
konkursowych mija 30 czerwca 
2016 r. Należy wysyłać je pocztą na 
adres: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Departament Turysty-
ki, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn. 
Prace można dostarczyć również 
osobiście do Sekretariatu Departa-
mentu, pok. 211.
Regulamin konkursu oraz karta 
zgłoszenia są do pobrania na stronie 
www.warmia.mazury.pl.

KONKURS

Pamiątka
regionu
 Warmii
 i Mazur

Napisz pracę dyplomową o Ełku 
i weź udział w konkursie

Prezydent Tomasz Andrukiewicz zdobył główną nagrodę „Li-
dera Miasta Przyszłości 2016” i tym samym został uznany za 
jednego z najlepszych prezydentów polskich miast. Laureaci 
tegorocznego rankingu zostali docenieni m.in. za efektyw-
ność zarządzania, rozwój miast, stabilizację poziomu bezro-
bocia czy finansów lokalnych.

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2016 oraz wręczenie nagród w ran-
kingu liderów samorządu prowadzonym przez ośrodek THINKTANK 
odbyła się 16 marca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
W spotkaniu uczestniczył m.in. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, 
który zdobył główną nagrodę „Lidera Miasta Przyszłości 2016” w ka-
tegorii: „Miasta od 60 do 120 tys. mieszkańców”. Najlepszy w katego-
rii miast powyżej 120 tys. mieszkańców okazał się Wojciech Szczurek 
(Gdynia), a poniżej 60 tys. mieszkańców — Janusz Żmurkiewicz 
(Świnoujście).
Prezydent Ełku został uhonorowany m.in. za wyjątkowe poparcie 
społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom naszego miasta. Od-
bierając nagrodę, Prezydent powiedział, że traktuje ją jako nagrodę 
zbiorową, przyznaną wszystkim ełczanom. 
- Staramy się, by nasze miasto było nowoczesne i kreatywne. Naj-
większym atutem, obok otaczającej przyrody, czy jeziora w centrum 
Ełku, są sami mieszkańcy. Aktywni, wymagający, z wieloma pomysła-
mi na teraźniejszość i przyszłość — powiedział prezydent Ełku Tomasz 
Andrukiewicz.
 Prezydent doceniony został także za sprawne wykorzystywanie 
funduszy unijnych, efektywne realizowanie programów prorodzinnych 
i przeprowadzone inwestycje m.in. budowę parkingów, amfiteatru 
oraz niwelowanie barier architektonicznych.
- Ełk położony jest w naprawdę pięknym regionie Polski. Tutaj trzeba 
jednak starać się bardziej, niż gdzie indziej, aby miasto było dynamicz-
ne, kreatywne, trwale rozwijające się w oparciu o nowe technologie, 
przyjazne swoim mieszkańcom, ale także inwestorom i turystom — 
dodał prezydent.

Prezydent 
Ełku

 „Liderem
 Miasta 

Przyszłości 
2016”
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Bezpłatna Poradnia Rodzinna w Ełku
Bezpłatną pomoc w postaci 
m.in. konsultacji, spotkań 
i terapii grupowych mogą 
otrzymać w Poradni Rodzin-
nej osoby uzależnione od 
narkotyków i alkoholu oraz 
ich rodziny. W 2016 roku 
zmienił się harmonogram 
pracy poradni. 

Poradnia Rodzinna działa przy 
Urzędzie Miasta Ełku w ramach 
realizowanych przez miasto 

celów i założeń polityki społecznej. 
Punkty konsultacyjne dla dzieci, 
młodzieży i ich rodziców oraz dla 

osób uzależnionych mieszczą się 
w kamienicy przy ul. Małeckich 3, IV 
piętro (lok. 32). Możliwy jest również 
kontakt telefoniczny pod nr tel. (87) 
732 61 11, czynnym w godzinach pracy 
poradni.
- W punktach konsultacyjnych 
świadczona jest specjalistyczna, nie-
odpłatna pomoc radcy prawnego, 
psychologa, pedagoga, socjotera-
peuty oraz instruktora i trenera terapii 
uzależnień. Z porad mogą skorzystać 
osoby uzależnione od alkoholu i nar-
kotyków oraz ich rodziny. Odbywają 
się także spotkania dla dzieci, mło-
dzieży i rodziców oraz terapie grupo-

we i małżeńskie. Bezpłatna Poradnia 
Rodzinna to inicjatywa realizowana 
w ramach polityki społecznej mia-
sta. Chcemy w ten sposób wesprzeć 
przede wszystkim osoby i rodziny, 
w których występuje poważny pro-
blem, niemożliwy do samodzielne-
go rozwiązania. Wsparcie i porady 
oferowane przez specjalistów dają 
szansę na realne wyjście z trudnej 
rodzinnej i indywidualnej sytuacji — 
powiedziała Irena Podlecka, naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej ełckiego 
ratusza. Poradnia finansowana jest 
z budżetu Miasta Ełku. Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy 

w Rodzinie działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ełku. Z bezpłatnych porad specjalisty, psychologa, pedagoga 
i radcy prawnego można korzystać pięć dni w tygodniu.

Spotkania, szkolenia i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla osób dotknię-
tych przemocą rodzinną oraz jej sprawców odbywają się w Punkcie 
Konsultacyjnym od poniedziałku do piątku, w trzech specjalnie przy-

stosowanych do tego salach.
- Przemoc w rodzinie jest tematem bardzo delikatnym, o którym trudno roz-
mawiać. Doświadczają jej nie tylko dzieci i kobiety, ale również osoby starsze 
i mężczyźni. Przygotowana przez nas oferta pozwala na zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa i tak ważnego w tej sytuacji wsparcia, również instytucjonal-
nego, którego ludzie zgłaszający się do nas potrzebują i oczekują. W punkcie 
konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnych porad: psychologa, radcy 
prawnego, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i peda-
goga – powiedziała Aneta Ruszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ełku.
Nowe pomieszczenia pozwalają na podniesienie jakości usług oraz zwięk-
szenie oferty pomocowej. Udostępnione pokoje zapewniają warunki gwa-
rantujące przede wszystkim poszanowanie godności osobistej oraz poczucie 
bezpieczeństwa. Z kolei oddana do użytku sala umożliwia m.in. swobodne 
realizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych.
Zajęcia w grupach wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 
odbywają się w każdą środę w godz. 15.00-18.00. Spotkania możliwe są po 
wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu. Zapisy prowadzo-
ne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8:
- I piętro (pok. nr 6), tel. 87 732 67 22, 87 732 67 21 w godzinach pracy Ośrodka,
- I piętro (pok. nr 1), bezpośrednio u specjalisty.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
Poniedziałek: 17.00-20.00, terapeuta ds. uzależnień 

Środa: 12.00-15.00, terapeuta ds. uzależnień 
Piątek: 17.00-20.00, terapeuta ds. uzależnień 

Więcej informacji o Poradni Rodzinnej dostępnych jest na stronie internetowej: www.ps.miasto.elk.pl.

lp  Dzień tygodnia  Godzina Imię i nazwisko Rodzaj porady

1

PONIEDZIAŁEK
9.00 – 13.00 psycholog 

Beata Krakowiak konsultacje psychologiczne dla młodzieży i ich rodziców

15.00 – 17.00 radca prawny 
Łukasz Pachucki udzielanie porad prawnych

2

WTOREK

8.00 – 14.00
instruktor terapii 
uzależnień 
Bogumiła Żukowska

indywidualne konsultacje motywacyjno- edukacyjne dla osób uzależnionych od 
alkoholu i osób współuzależnionych

13.15 – 15.15 socjoterapeuta 
Lila Harasim indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

14.30 – 18.30 psycholog 
Beata Krakowiak konsultacje psychologiczne dla młodzieży i ich rodziców

15.00 – 19.00
specjalista psychoterapii 
uzależnień 
Jan Wielgat

terapia grupowa oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu 
i osób współuzależnionych

3

ŚRODA

13.15 – 15.15 socjoterapeuta 
Lila Harasim

indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne
 dla dzieci i młodzieży

15.00 – 17.00

specjalista psychoterapii 
uzależnień 
Jan Wielgat

terapia grupowa oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu 
i osób współuzależnionych

15.15 – 17.15 socjoterapeuta 
Lila Harasim grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych

16.30 – 19.30 pedagog 
Zenobia Barwicka indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

4

CZWARTEK

11:00 – 15:00 trener PTP Maria 
Karczewska-Kott

konsultacje dla rodzin z 
problemem alkoholowym

13:00 – 15:00 pedagog 
Zenobia Barwicka indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

13:15 – 15:15 socjoterapeuta
Lila Harasim

grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowym

17:00 – 19:00 trener PTP Maria 
Karczewska-Kott

grupa wsparcia DDA – grupa rozwojowa

5

PIĄTEK

11:30 – 15:30 psycholog 
Beata Krakowiak

konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych – w zakresie poradnictwa rodzinnego 
i małżeńskiego

13:15 – 15:15 socjoterapeuta
 Lila Harasim

indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

14:00 – 16:00 trener PTP Maria 
Karczewska-Kott konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym

15:00 – 17:00 radca prawny Łukasz 
Pachucki udzielanie porad prawnych

16:00 – 18:00 trener PTP Maria 
Karczewska-Kott grupa wsparcia DDA – grupa wstępna

Miasto pomaga osobom doświadczają-
cym przemocy rodzinnej

Dzień Godzina Specjalista udzielający  porad i konsultacji

Poniedziałek 9.00 - 11.00 psycholog

13.00 - 15.00 radca prawny

Wtorek 12.30 -14.30 psycholog

Środa 8.00 - 12.00 psycholog

8.00 - 14.30 pedagog

Czwartek 8.00- 12.00 pedagog

Piątek 8.00 - 11.00 specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
 w rodzinie

Pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego zostały dostosowane i wypo-
sażone dzięki wsparciu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie” 2015 r. Wartość projektu to kwota 125 tys. zł, z czego 100 
tys. zł pochodziło z dofinansowania. Wkład własny miasta to 25 tys. zł.

Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
 w rodzinie działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, I piętro, pokój nr 1:

Nowy harmonogram pracy poradni:
Punkt konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
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Ełk w hołdzie ofiarom UB

Tablica upamiętniająca ofiary Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Ełku umieszczona została na kamienicy przy 
ul. Wojska Polskiego 1. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w ramach 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Inicjatywa umieszczenia na terenie miasta tablicy upamiętniającej 
ofiary Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku była 
wspólnym pomysłem prezydenta Tomasza Andrukiewicza i Kazimierza 

Bogusza — dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku. Kamienica przy ul. 
Wojska Polskiego 1, na której została zamontowana tablica, nie została 
jednak wybrana przypadkowo. Właśnie w tym budynku w latach 1945-
1956 znajdowała się  siedziba tego urzędu. Informuje o tym napis na płycie: 
„Ofiarom zbrodni Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Ełku, który mieścił się w tym budynku w latach 1945-1956. Mieszkańcy 
miasta Ełku, Ełk 1 marca 2016 r.”
- Zależało nam na tym, żeby ełczanom pokazać to miejsce kaźni i bez-
prawia dokonywanego na ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę. To 
miejsce upamiętnienia trudnych chwil, które przeżywali ówcześni miesz-
kańcy ziemi ełckiej, a które dziś pamiętają ich rodziny i kolejne pokolenia – 
powiedział Kazimierz Bogusz, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku.
W miastach, gdzie znajdowały się siedziby UB, zawsze ginęli ludzie, a ich 
ciał nie wydawano rodzinom. Nie było też oficjalnych, ceremonialnych 
pochówków. Na wyspie zamkowej, w zamku funkcjonowało w tym 

okresie więzienie. Historycy, badacze zbrodni komunistycznych twierdzą, 
że wydanych i wykonanych zostało tam pięć wyroków śmierci.
- Faktem jest, że ubecy w tamtych czasach łamali prawo i niewielu z nich 
poniosło konsekwencje tych zbrodni. Tablica ta jest symbolem pamięci 
o ludziach, którzy niesłusznie zostali skazani na śmierć i zamordowani. To 
hołd wszystkim tym, którzy na chwilę wyszli z domu i już nigdy do niego 
nie wrócili, a ślad po nich zaginął – dodał Kazimierz Bogusz.
Uroczystość poświęcona ofiarom UB odbyła się w ramach ełckich obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, zastępca prezy-
denta Artur Urbański, dyrektor MHE Kazimierz Bogusz, przedstawiciel IPN 
Tomasz Piotrowski oraz zaproszeni goście, którzy złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. Natomiast aktu poświęcenia tablicy dokonał ks. prałat Mieczysław 
Brzóska.

Ełczanie mogą bezpłat-
nie korzystać z pomocy 
prawnej świadczonej 
przez adwokata lub radcę 
prawnego z zakresu m.in. 
prawa pracy, admini-
stracyjnego, karnego czy 
rodzinnego, ubezpieczeń 
społecznych, podatków 
i działalności gospodar-
czej. Punkt konsultacyj-
ny mieści się w kamieni-
cy przy ul. Małeckich 3.

Bezpłatne porady prawne 
udzielane są zgodnie z usta-
wą o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. Ełczanie 
mogą konsultować swoje sprawy 
w punkcie zlokalizowanym przy ul. 
Małeckich 3/28 w Ełku. Adwokat 
oraz radca prawny przyjmują czte-
ry dni w tygodniu: poniedziałek 
– wtorek od godz. 9.00 do 13.00 
oraz środa – piątek od godz. 10.00 
do 14.00.

  Darmową pomoc prawną otrzy-
mają osoby przed 26. rokiem życia, 
seniorzy, którzy ukończyli 65 lat 
oraz posiadacze ważnej Karty Dużej 
Rodziny. Z bezpłatnych porad sko-
rzystają także osoby fizyczne, któ-
rym w okresie roku poprzedzające-
go zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej (na podsta-
wie ustawy o pomocy społecznej), 
kombatanci i weterani.    
  Z konsultacji będą mogły skorzy-
stać również osoby zagrożone lub 
poszkodowane katastrofą natural-
ną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną. Uprawnieni do nieod-
płatnych konsultacji mogą uzyskać 
informacje w zakresie: prawa pracy, 
cywilnego, karnego, administracyj-
nego, ubezpieczeń społecznych, 
rodzinnego oraz prawa podatko-
wego, z wyłączeniem spraw podat-
kowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej.
  Podczas spotkania będzie można 
liczyć również na porady dotyczą-
ce przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Więcej 
informacji na ten temat dostępnych 
jest na stronie internetowej:
www.ms.gov.pl.

„Powiedzcie mojej babci,
 że zachowałam się, jak trzeba…”

Darmowe
porady 
prawne
w Ełku

Młodzież z Gimnazjum nr 1 
w Ełku wybrała patronkę 

swojej szkoły. Została nią Danu-
ta Siedzikówna, znana jako 
„Inka”. W uroczystościach prze-
kazania sztandaru i aktu nada-
nia imienia wzięli udział m.in. 
krewni „Inki”, mieszkający 
w Ełku. W gmachu szkoły odsło-
nięto także pamiątkową tablicę 
na cześć walczącej o Polskę „Żoł-
nierki Wyklętej”.

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy.
Choć macie sami doskonalsze 
wznieść; Na nich się jeszcze święty 
ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam 
na straży, I wy winniście im cześć.
(Adam Asnyk, Do młodych)

Uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 
imienia Danuty Siedzikówny „Inki” 
odbyła się w ramach ogólnopolskich 
obchodów dnia „Żołnierzy Wyklę-
tych”, objętych Patronatem Narodo-
wym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Nie bez po-
wodu ełckie gimnazjum wybrało 
datę 1 marca, „Inka” była bowiem 
jednym z takich żołnierzy.
Akt nadania szkole imienia Danuty 
Siedzikówny „Inki” podjęty uchwałą 
Rady Miasta Ełku odczytał i przeka-
zał na ręce Andrzeja Samarowa — 
dyrektora Gimnazjum nr 1, Dariusz 
Wasilewski — przewodniczący Rady 
Miasta. Następnie honorowi goście 
oraz fundatorzy sztandaru umoco-
wali na drzewcu pamiątkowe gwoź-
dzie i złożyli podpisy na akcie ufun-

dowania. Sztandar dyrektorowi 
szkoły w imieniu Społecznego Ho-
norowego Komitetu Fundacji Sztan-
daru przekazał prezydent Tomasz 
Andrukiewicz, podkreślając, że to 
„symbol tradycji patriotycznych 
i szacunku dla człowieka, hartu du-
cha, wartości, które stanowią funda-
ment pracy wychowawczej szkoły 
oraz wspólnych dążeń uczniów, ro-
dziców i nauczycieli.”
- Przez wiele lat pamięć o żołnier-
zach, którzy walczyli za wolność 
i niezawisłość Ojczyzny, była depta-
na. Jednak potrzeba prawdziwych 
bohaterów i autorytetów nie po-
zwoliły nam o nich zapomnieć. Dzi-
siaj nazywamy ich „wyklętymi” lub 
„niezłomnymi” i jesteśmy im winni 
cześć i najwyższy szacunek – mówił 

w trakcie swojego wystąpienia pre-
zydent Tomasz Andrukiewicz. 

W uroczystościach uczestniczyli 
również krewni Danuty Siedzików-
ny. Jednym z nich był Dariusz Tymiń-
ski, brat cioteczny „Inki”. Podzielił się 
z uczestnikami swoimi wspomnie-
niami dotyczącymi rodzin Tymiń-
skich i Rzepeckich.
- Nie dziwi mnie fakt, że „Inka” przed 
śmiercią napisała: „Powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się, jak trzeba”. 
W tych słowach zawarty był szacu-
nek do babci, dzięki której Danuta 
stała się tym, kim była. Dla niej było 
to ważne, że podtrzymała tradycje 
rodzinne i „zachowała się, jak trzeba”, 
czyli tak, jak wychowała ją babcia – 
mówił Dariusz Tymiński.

Ojciec „Inki” w 1941 roku zesłany zo-
stał na Syberię, natomiast matka 
Eugenia w 1943 roku zamordowana 
przez Gestapo za działalność w kon-
spiracji. Wychowywała ją babcia 
Helena Tymińska. Jedynym żyjącym 
do dziś i pamiętającym „Inkę” krew-
nym jest jej wuj Brunon Tymiński, 
ojciec pana Dariusza. Słowa, które 
dziś wszyscy znamy: „Powiedzcie 
mojej babci, że zachowałam się, jak 
trzeba”, kierowała tuż przed śmiercią 
do swojej babci Heleny Tymińskiej 
niespełna 18-letnia Danuta Siedzi-
kówna, skazana na śmierć za walkę 
o wolność swojej Ojczyzny. Słowa 
te jednak wybrzmiewają echem do 
dziś i trafiają również do nas, współ-
czesnego pokolenia Polaków.
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Apel do właścicieli psów „Hub of Talents” 
 szansą 
 na biznes

Kampania prowadzona jest 
w Ełku już niemal od roku. 
W tym czasie w mieście, 
oprócz wcześniej zamonto-
wanych pojemników z wo-
reczkami na psie nieczystości, 
pojawiły się również tablice 
informacyjne przypominają-
ce o obowiązku sprzątania. 
W rezultacie coraz więcej eł-
czan wychodzi na spacery, 
zabierając ze sobą specjalny 
sprzęt lub woreczki.

Sprzątanie nieczystości pozo-
stawionych przez zwierzęta 
wyprowadzane na spacery nie 

wymaga od właściciela dużo wysił-
ku i pracy, a przynosi wiele pożytku. 
Każdy z nas lubi przebywać w czy-
stym i estetycznym otoczeniu oraz 
swobodnie korzystać z przestrzeni 
miejskiej. W zeszłym roku w ramach 
kampanii na trawnikach w centrum 
miasta, w parkach i na skwerach 
oraz przy promenadzie osadzone 
zostały tabliczki informacyjne z ha-
słem „Psia KUPA do kosza!”. Mają 
one przypominać właścicielom 
o obowiązku sprzątania oraz mo-
tywować do odpowiedzialnego 
i świadomego zachowania. Często 
obserwatorami postaw dorosłych są 
dzieci, które później powielają pew-
ne nawyki – nieakceptowane przez 
społeczeństwo. Dlatego prowadzo-
na kampania ma również skłaniać 
do zastanowienia się nad swoim 
działaniem i nasuwać odpowiedź 
na pytanie: Jaki przykład dajemy 
dzieciom?

Na terenie Ełku znajdują się specjal-
ne dystrybutory torebek z łopatka-
mi na zwierzęce nieczystości. Stojaki 
na woreczki papierowe (8 punktów) 
usytuowane są na: os. Konieczki 
(skwer zieleni), Stadionie (ul. Piłsud-
skiego), Villa Polonia (ul. Słowackie-
go), Placu Jana Pawła II, os. Jeziorna 
(ul. Grajewska), Skwerze ks. Foksa 
(os. Jeziorna), ul. Żeromskiego i ul. 

Wileńskiej. Stojaki duże (5 punk-
tów): plac zabaw przy ul. Pułaskiego 
oraz przy Villa Parku, os. Jeziorna (ul. 
Wyszyńskiego), Plaża Miejska i ul. 
Piękna. W parku Mikołaja Koperni-
ka w części sportowej i edukacyjnej 
znajduje się 6 punktów. Pamiętajmy, 
że brak takiego stojaka nie zwalnia 
z obowiązku sprzątania. Psią kupę 
można wyrzucić do kosza.

W stosunku do osób, które nie do-
pełnią tego obowiązku, służby miej-
skie będą wyciągały konsekwencje 
zgodnie z art. 145. kodeksu wykro-
czeń, mianowicie: kto zanieczysz-
cza lub zaśmieca miejsca dostępne 
dla publiczności, a w szczególności 
drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub 
zieleniec, podlega karze grzywny 
do 500 złotych albo karze nagany. 

Straż Miejska zwraca na to szcze-
gólną uwagę i może ukarać właści-
cieli czworonogów: upomnieniem 
lub mandatem karnym (do 500 zł). 
Natomiast w przypadku odmowy 
przyjęcia mandatu do sądu będą 
kierowane wnioski o ukaranie.
  Na obowiązek sprzątania po pupi-
lach zwracają uwagę w swoich 
wierszach również uczniowie ełckich 
szkół podstawowych, którzy wzięli 
udział w konkursie organizowanym 
przez Urząd Miasta Ełku. Niektórzy 
autorzy wprost wskazują na fakt, że 
zanieczyszczone trawniki stanowią 
duży problem dla mieszkańców, inni 
z kolei przestrzegają przed mandata-
mi. Natomiast wszyscy zwracają się 
do właścicieli psów o odpowiedzial-
ne zachowanie, które przyniesie ko-
rzyści nam wszystkim.

Młodzi przedsiębiorcy mają kolejną szansę na wsparcie 
finansowe własnych, oryginalnych pomysłów. Tym 
razem Park Naukowo-Technologiczny w Ełku oferuje 

pomoc w dopracowaniu przedsięwzięcia i pozyskaniu dotacji w 
ramach startupu w wysokości nawet do 200 tys. euro.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku wdraża wiele innowacyjnych przed-
sięwzięć. Jednym z nich jest realizowany w ramach unijnego programu 
„Platformy startowe dla nowych pomysłów” projekt „Hub of Talents”. Jest to 
wspólne przedsięwzięcie sześciu technoparków z województwa podlaskie-
go i warmińsko-mazurskiego. Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do 
końca sierpnia 2016 r.
W nowym projekcie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły jeszcze 
35. roku życia i mają pomysł na zupełnie nowy i innowacyjny produkt bądź 
usługę. Warunkiem jest, żeby przedstawiane propozycje czy planowane 
przedsięwzięcia nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności 
biznesowej. Osoby zgłaszające się do projektu muszą wyrazić gotowość do 
zarejestrowania działalności na terenie województwa warmińsko-mazur-
skiego lub podlaskiego oraz chęć zbudowania własnej firmy.
- Uczestnicy platformy startowej będą mogli skorzystać m.in. z komplekso-
wego programu obejmującego: szkolenia, warsztaty, indywidualny men-
toring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną czy obsługę księgową, 
prawną i doradztwo podatkowe. Zapewnione zostanie również wsparcie 
marketingowe. Ponadto Park Naukowo-Technologiczny w Ełku udostępni 
przestrzeń do pracy biurowej oraz pomoże w przygotowaniu modelu biz-
nesowego proponowanego produktu lub usługi – powiedział Daniel Kulig, 
dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
Po dopracowaniu produktu lub usługi oraz przygotowaniu modelu bizneso-
wego uczestnicy będą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście 
na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 
tys. euro z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Więcej informacji 
oraz rekrutacja do „Hub of Talents” na stronie: www.startupplatforms.pl. In-
formacje udzielane są również telefonicznie: 728 349 899 bądź e-mailowo: 
e.wasilewska@technopark.elk.pl.
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Ulgi dla seniorów

Wprowadzenie Ełckiej 
Karty Seniora, czy-

li systemu ulg i zniżek na 
wydarzenia organizowane 
przez instytucje miejskie, 
z których będą mogli ko-
rzystać seniorzy, zaplano-
wano na kwiecień 2016 r. 
Przyczyni się to m.in. do 
aktywizacji najstarszych 
mieszkańców naszego 
miasta.

Ełcka Karta Seniora przyznawana 
będzie osobom, które ukończyły 
60 lat i zameldowane są w naszym 
mieście. Wnioski o wydanie Ełckiej 
Karty Seniora będzie można skła-
dać w Wydziale Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ełku. Szczegółowe 
informacje udzielane są pod nr tel. 
(87) 732 62 65 lub e-mailowo:
j.pajko@um.elk.pl.
- Wprowadzenie Ełckiej Karty Senio-
ra ma na celu zwiększenie seniorom 

dostępu do oferty kulturalnej, rekre-
acyjnej, sportowej i rehabilitacyjnej, 
a także poprawę ich warunków 
materialnych. Karta wpłynie też na 
przeciwdziałanie marginalizacji i wy-
kluczeniu społecznemu najstarszych 
ełczan. Z ulg i zniżek przysługujących 
w ramach posiadanej Karty Seniora 
ma szansę skorzystać 11664 ełckich 
seniorów, w tym 7006 kobiet i 4658 
mężczyzn – powiedziała Irena Pod-
lecka, naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Ełku.

Na formę Ełckiej Karty Seniora 
wpływ mieli także mieszkańcy Ełku. 
Konsultacje społeczne dotyczą-
ce projektu uchwały Rady Miasta 
w sprawie przyjęcia kart zakończy-
ły się w połowie marca 2016 roku. 
Zebrane opinie i sugestie zosta-
ły wzięte pod uwagę w procesie 
formułowania zapisów uchwały. 

W konsultacjach udział wzięli m.in. 
seniorzy i ich rodziny oraz zaintere-
sowane jednostki prowadzące dzia-
łalność na terenie naszego miasta, 
które włączą się w tę inicjatywę.
Ełcka Karta Seniora będzie obok 
Ełckiej Karty Rodziny 3+ drugą tego 
typu inicjatywą w naszym mieście. 
Karty umożliwiają aktywizację ro-
dzin z dziećmi oraz najstarszych 
mieszkańców Ełku. Dzięki temu 
osoby te mogą w atrakcyjnych ce-
nach korzystać z ofert ełckich insty-
tucji i firm, m.in. Ełckiego Centrum 

Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji,  Muzeum Historycznego. 
Zniżki w ramach np. karty 3+ oferuje 
już prawie 60 partnerów. Są to fir-
my, instytucje czy sklepy i salony 
działające w różnych branżach lub 
usługach, m.in. przedszkola, księgar-
nie, kwiaciarnie, firmy z branży re-
montowej, budowlanej czy wykoń-
czenia i wyposażenia wnętrz, sklepy 
z artykułami szkolno-biurowymi, 
sale zabaw, restauracje, szkoły języ-
kowe, deweloperzy, gabinety lekar-
skie, sklepy spożywcze, jubilerzy.

Przekaż swój podatek dla Ełku

Mi e s z k a ń c y  E ł k u  o r a z 
osoby prowadzące dzia-
ła lność  gospodarczą 

mogą przekazać tę niewielką część 
swojego podatku dochodowego 
Organizacjom Pożytku Publicznego. 
Kampania samorządu miasta „1% 
z Pożytkiem dla Ełku” ma na celu 

dodatkowe wsparcie lokalnie dzia-
łających OPP. Swój podatek może 
przekazać każdy ełczanin.
Żeby przekazać 1% swojego podat-
ku dochodowego, należy wpisać nr 
KRS jednej wybranej ełckiej Organi-
zacji Pożytku Publicznego w formu-
larzu PIT 36 w części O, poz. 305-307, 

lub w formularzu PIT 37 w części H, 
poz. 124-126.
Organizacje Pożytku Publicznego 
to typ organizacji pozarządowych, 
które posiadają status pożytku 
publicznego, nadany im sądowym 
orzeczeniem o wpisie do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Powstały one 

już w 2003 roku na mocy ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie.
- Organizacje Pożytku Publicznego 
odpowiadają przede wszystkim na 
potrzeby mieszkańców Ełku. Poma-
gają one głównie ludziom chorym 
i ich rodzinom. Jednakże ze wsparcia 

OPP korzysta również młodzież, 
która np. chce rozwijać swoje spor-
towe pasje. Przekazując 1% swojego 
podatku, możemy wesprzeć wybra-
ną organizację, działającą na rzecz 
lokalnej społeczności — powiedział 
Maciej Juchniewicz, pełnomocnik 
prezydenta do spraw współpracy 
z organizacjami samorządowymi.

Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na: www.poradnik.
ngo.pl/jeden-procent

Do ełckich Organizacji Pożytku Publicznego należą:

1. ,,Oratorium” im. Św. Jana Bosko w Ełku – nr KRS .0000250502
2. ,,Tęczowa Fundacja” w Ełku – nr KRS .0000124961
3. „Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową – nr KRS .0000352733
4. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych ,,STOPA” - nr KRS .0000233904
5. Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku 
,,REHA VITAE” – nr KRS .0000247350
6. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej – nr KRS .0000219284
7. Miejski Klub Sportowy ,,MAZUR” - nr KRS .0000332587
8. Międzyszkolny Klub Sportowy „ŻAK” Ełk  – nr KRS .0000229666
9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” w Ełku – nr KRS .0000327656
10. Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa i Jeziora Ełckiego „SZKWAŁ” - nr KRS .0000399356
11. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku – nr KRS .0000136508
12. Uczniowski Klub Sportowy ,,TRÓJKA” w Ełku – nr KRS .0000268405
13. Uczniowski Klub Sportowy „NENUFAR 5”  - nr KRS .0000374973
14. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku – nr KRS .0000045809

Kampania „1% z Pożytkiem dla Ełku” to działania podejmowane od wielu lat przez miejski samorząd.
 Jej celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rzecz funkcjonowania ełckich Organizacji 

Pożytku Publicznego. Do 30 kwietnia można wesprzeć lokalnie działające organizacje.


