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18 stycznia na Warmii i Mazurach 
obchodzony jest Dzień Pamięci 
Ofiar Obu Totalitaryzmów. Upa-
miętnia on osoby, które zostały 
osadzone w obozach i więzieniach, 
zmuszone do wykonywania ka-
torżniczej pracy, poniosły śmierć 
lub doznały innej krzywdy w wy-
niku działań władz nazistowskich i 
komunistycznych. Aby przywołać 
ducha tamtych czasów, Muzeum 
Historyczne w Ełku zaproponowało 
mieszkańcom kilka wydarzeń on-
line, które miały przybliżyć nieco 
ełczanom historię miasta i okolic z 
tamtego okresu. 

Na swojej stronie Muzeum 
Historyczne udostępniło linki 
do filmów: „Białe plamy, czyli 
Ełk w Trzeciej Rzeszy” oraz 
„Ełk w czasach stalinowskich”, 
a także nagranie z wykładu 
otwartego dr. Stefana Marcin-
kiewicza zatytułowanego: „Ja-
kow Dżugaszwili (1907–1943). 
Nieznany epizod w Oflagu 56 
(Bogusze/Prostki)”. Ponadto 
19 stycznia odbyła się Otwar-

ta Lekcja Muzealna dotycząca 
tematu obozów koncentracyj-
nych jako instrumentu terro-
ru i eksterminacji, o których 
opowiadał dr Stefan Marcin-
kiewicz na przykładzie nazi-
stowskiego obozu jenieckiego w 
Boguszach/Prostkach. 

Muzeum zaproponowało 
także mieszkańcom wysłucha-
nie słuchowiska „Wojna oczami 
dziecka”, podczas którego pre-
zes Regionalnego Stowarzysze-

nia Polskich Dzieci Wojny Te-
resa Ostrowska opowiadała o 
swoich wspomnieniach z tam-
tych czasów. Co więcej, ełczanie 
mogli również wybrać się na 
wirtualny spacer po wystawie 
zatytułowanej „Totalitaryzmy 
w polskiej sztuce ludowej”, na 
której obejrzeć można było eks-
ponaty ze zbiorów niemieckie-
go pastora Louisa Galinskiego.

M.M.
WWW.MUZEUM.ELK.PL

Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów  
na Warmii i Mazurach

Od dawna jestem pasjonatem za-
bytków Ełku oraz Wieży Ciśnień. 
Jako pasjonat chciałbym Pań-
stwu przybliżyć ten wyjątkowy 
zabytek.

Wieżę ciśnień w Ełku 
wzniesiono w roku 1895. 
Niegdyś była świadectwem 
dynamicznego rozwoju mia-
sta, bowiem wiązała się z 
zupełnie nową technologią 
dostarczania mieszkańcom 
czystej wody. Obecnie stanowi 
wspaniały i najwyższy punkt 
widokowy.

W wieży ciśnień mieści 
się także społeczne muzeum 
w którym możemy zobaczyć 
„żywą” historię Mazur i Ełku. 
Muzeum stworzone zostało w 

dużej mierze dzięki pasjonatom 
historii. W muzeum można 
obejrzeć eksponaty związane 
z wodą. Stare pompy strażac-
kie, gąsiory czy butelki, w jej 
wnętrzu można obejrzeć szereg 
eksponatów związanych z prze-
szłością miasta i regionu. Na 
ścianach powieszono fotografie 
starego Ełku z z przełomu XIX 
i XX wieku. Z wieży korzysta-
no przez osiemdziesiąt lat, do 
czasu, gdy w latach 70-tych wy-
budowano nowoczesny system 
wodociągowy. Dzięki nocnemu 
oświetleniu obiekt wygląda 
atrakcyjnie również po zacho-
dzie słońca.

POLECAM RAFAŁ KARAŚ

19 stycznia Muzeum Hi-
storyczne w Ełku na swoim 
profilu na Facebooku trans-
mitowało kolejną otwartą 
lekcję muzealną online. Tym 
razem lekcja dotyczyła tema-
tyki nazistowskich obozów 
koncentracyjnych jako in-

strumentu terroru i ekster-
minacji w systemach totali-
tarnych na przykładzie obozu 
jenieckiego w Boguszach/
Prostkach z lat 1941–1945. 

Lekcję poprowadził dr Stefan 
Marcinkiewicz. 

M.M.
WWW.MUZEUM.ELK.PL

Otwarta lekcja muzealna online

Wieża ciśnień - najwyższy punk widokowy w Ełku
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KLUCZE SAMOCHODOWE

Policjanci w wyniku skutecznych 
ustaleń i analiz wytypowali i za-
trzymali 24-latka, który zniszczył 
szyby oraz witraże w kościele w 
Ełku, rzucając nocą kamieniami. 
Prokurator przedstawił mu zarzu-
ty chuligańskiego uszkodzenia 
zabytku. Mężczyzna został tym-
czasowo aresztowany.

Policjanci zostali powia-
domieni o trzykrotnym znisz-
czeniu szyb i witraży w zabyt-
kowym kościele w Ełku pod 
koniec ubiegłego roku i na 
początku 2022 r. Pod osłoną 
nocy nieznany mężczyzna do-
konał tych zniszczeń rzucając 
w okna kamieniami.

Policjanci wykonali w tej 
sprawie szereg czynności do-
chodzeniowo-śledczych oraz 

operacyjnych i na bieżąco we-
ryfikowali zebrane informa-
cje. W wyniku tego wytypowa-

li osobę, która mogła dokonać 
tych zniszczeń.

Policjanci ustalili, gdzie 
przebywa 24-latek i zatrzy-
mali go w Ełku. Mężczyzna 
w prokuraturze usłyszał 3 
zarzuty zniszczenia zabyt-
ku w sposób chuligański. 
Podejrzany nie był w sta-
nie podać powodów swo-
jego zachowania. Wartość 
strat została oszacowana 
na kwotę ponad 30 000 
złotych. Sąd na wniosek 
prokuratora tymczasowo 
aresztował 24-latka na 3 
miesiące.

Podejrzanemu grozi 
kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

ELK.POLICJA.GOV.PL

ZNISZCZYŁ SZYBY I WITRAŻE W KOŚCIELE

Już 4199 ełckich seniorów jest 
posiadaczem „Ełckiej Karty 
Seniora”. Karta wydawana jest 
bezpłatnie i obejmuje system ulg 
oraz zniżek udzielanych przez 
miejskie jednostki organizacyjne, 
a także prywatnych przedsiębior-
ców. Kolejne osoby zaintereso-
wane otrzymaniem karty mogą 
składać wnioski do Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Mia-
sta Ełku.

Karta Seniora przyznawa-
na jest bez względu na status 
materialny, wydawana jest 
bezpłatnie i na czas nieokre-

ślony. Jest ona przeznaczona 
dla osób, które ukończyły 60 
rok życia i są zameldowane 
na terenie Miasta Ełku.

W 2021 roku wydano 
łącznie 281 Kart Seniora

Głównym założeniem 
Karty jest m.in. zwiększanie 
dostępności do oferty kul-
turalnej, rekreacyjnej oraz 
sportowej organizowanej 
przez partnerów akcji, a tak-
że umacnianie roli i funkcji 
najstarszych mieszkańców 
miasta oraz poprawa ich wa-
runków materialnych.

Karta uprawnia do:
z 25% zniżki od przysłu-

gującego biletu, zgodnie z 
obowiązującym cennikiem 
na usługi (korty, lodowisko, 
park wodny, park linowy, 
siłownia, sauna, fitness, na-
uka pływania) organizowa-
ne przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

z 50% zniżki na korzy-
stanie z ofert i na udział w 
wydarzeniach organizowa-
nych przez Muzeum Histo-
ryczne w Ełku

z 20 % zniżki na wyda-
rzenia, których wyłącznym 
organizatorem jest Ełckie 
Centrum Kultury oraz bile-
tów na filmy w kinie ECK 
w wysokości 10 zł (oprócz 
seansów, na które zniżka 
dla seniorów ustalona jest 
oddzielnie: Senior w kinie, 
retransmisje i inne)

z zniżki na korzystanie z 
oferty partnerów akcji – ełc-
kich przedsiębiorców, któ-
rzy przystąpią do inicjatywy 
„Ełckiej Karty Seniora” na 
podstawie porozumienia.

Wnioski o wydanie kar-
ty można składać w Wy-
dziale Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ełku:

z za pomocą poczty elek-

tronicznej na adres f.mo-
siej@um.elk.pl,

z oraz pocztą tradycyj-
ną na adres Urząd Miasta 
Ełku Wydział Polityki Spo-
łecznej, ul. Piłsudskiego 2, 
pokój nr 15 z dopiskiem 
„Ełcka Karta Seniora”.

Od 1 kwietnia 2016 r. 
do 31 grudnia 2021 r. do 
Wydziału Polityki Społecz-
nej wpłynęło 5387 wnio-
sków o wydanie Ełckiej 
Karty Seniora, natomiast 
wydano 4199 kart. Do tej 
pory do miejskiej akcji 
przystąpiło 32 partnerów, 
w tym 29 prywatnych 
przedsiębiorców.

Ełcka Karta Seniora 
wpływa na poprawę jakości 
życia mieszkańców naszego 
miasta. Dużym zaintere-
sowaniem cieszy się oferta 
m.in. Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ełku 
oraz Ełckiego Centrum 
Kultury, co świadczy o du-
żej aktywności – zarówno 
fizycznej jak i kulturalnej 
ełckich seniorów. Jest tak-
że wyrazem ich dbałości o 
zdrowie, dobre samopoczu-
cie, a także chęci zaspaka-
jania potrzeb kulturalnych.

ELK.PL

Złóż wniosek na „Ełcką Kartę Seniora”

10 stycznia prezydent Ełku To-
masz Andrukiewicz spotkał się 
z wicemerem Charkowa, aby po-
dzielić się z nim doświadczeniem 
i wiedzą z zakresu inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych oraz po-
zyskiwania funduszy z Unii Euro-
pejskiej. 

Volodymyr Buzynov 
poprosił o spotkanie, po-
nieważ samorząd miasta 
Charkowa planuje podjęcie 

dużej inwestycji związanej 
z rozwojem systemu wodo-
ciągów i kanalizacji, a po 
dostrzeżeniu dobrych prak-
tyk ełckiego samorządu i 
skuteczności jego działania 
uznał je za przykład i zwró-
cił się do prezydenta Ełku 
po kilka rad. 

M.M.
WWW.ELK.PL

Ukraiński wicemer spotkał 
się z prezydentem Ełku

Antoni dla chłopca i Zuzanna dla 
dziewczynki. Takie imiona w mi-
nionym roku najczęściej wybierali 
rodzice dla swoich dzieci. Na po-
pularności zyskali też Michalina i 
Mikołaj.

Wśród najczęściej nada-
wanych imion chłopięcych w 
czołówce utrzymały się takie 
imiona jak: Antoni (również 
najpopularniejsze w 2020 roku), 
Aleksander, Filip, Jakub, Fran-
ciszek. Wśród imion dziewczę-
cych nadal rodzice najczęściej 
wybierali imię Zuzanna (tak, 
jak w 2020 roku). Na drugim 
miejscu była Alicja (w zeszłym 

oku nie było tego imienia w 
czołówce). Utrzymały się także 
imiona Hanna, Zofia, Julia i 
Aleksandra. Na popularności 
zyskały: Maja, Amelia, Laura, 
Maria, Karolina, Natalia, Mar-
celina i Michalina. Natomiast 
wśród chłopców Leon i Mikołaj.

W internetowej Wielkiej 
Księdze imion można wyczy-
tać, że Antoni pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza: wspania-
ły, doskonały, wybitny. Z kolei 
imię Zuzanna wywodzi się z 
języka hebrajskiego i oznacza 
lilię. W Polsce imię to pojawiło 
się w XIII wieku.

Jakie imię dla dziecka w Ełku?
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Miasto Ełk pozyskało ponad 1,85 mln zł 
z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 
na kompleksowe działania związane 
informatyzacją miasta. Projekt wpłynie 
na zwiększenie dostępności e-usług 
oraz usprawni pracę urzędu i szkół.

Projekt ma na celu kom-
pleksowe działania w zakresie 
cyfryzacji miasta. 
Przyczyni się do 
poprawy zdalnej 
obsługi mieszkań-
ców oraz zdalnej 
nauki w szkołach, 
rozwoju e-usług 
realizowanych w 
urzędzie, a także 
ochrony przetwa-
rzanych danych.

W ramach pro-
jektu przewidziana 
jest dostawa do 
urzędu oraz szkół 
m.in.: laptopów i 
stacji roboczych z 
oprogramowaniem, 
serwerów, swi-
tch’ów, urządzeń 
UPS. Przeprowa-
dzona zostanie 
także diagnoza cy-
berbezpieczeństwa, 
szkolenia dla pra-

cowników urzędu w tym zakresie 
oraz działania mające na celu pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa 
realizowanych e-usług.

Dofinansowanie w kwocie 1 
857 090 zł pochodzi z Programu 
Polska Cyfrowa 2014-2020

ELK.PL

Ponad 1,85 mln zł dla Ełku na cyfryzację

3 stycznia oficjalnie do użytku oddano węzeł Wysokie – Raczki – kolejny odcinek drogi ekspresowej Via 
Baltica, która jest fragmentem międzynarodowej trasy E67 łączącej Europę Środkową z Finlandią. Oddana 
część ma długość około 20 kilometrów i znacznie skróci czas dojazdu do Suwałk i na Litwę. Ruch na niej 
przebiega dwupasmowo w obu kierunkach.   

W trakcie budowy są jeszcze węzeł Szczuczyn – Ełk Południe oraz Ełk Południe – Wysokie o 
łącznej długości około 46 kilometrów.

M.M.

Węzeł Wysokie – Raczki oddany do użytku

Od stycznia b.r. można składać wnio-
ski o nowe świadczenie – dodatek 
osłonowy. Świadczenie przysługuje 
gospodarstwom domowym w zależ-
ności od ilości osób oraz dochodu na 
osobę w rodzinie. Wnioski można skła-
dać przez ePUAP, pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miasta Ełku do 31 paździer-
nika 2022 r.  

Dodatek osłonowy to element 
rządowej tarczy antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności.

Komu przysługuje?
Przysługuje on gospodarstwu 

domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekra-
czają 2100 zł netto w gospodar-
stwie jednoosobowym albo 1500 
zł netto na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

We wniosku należy wpisać 
rok kalendarzowy, z którego jest 
ustalany przeciętny miesięczny 
dochód gospodarstwa domowego 
wnioskodawcy, tj.:

2020 r. - w przypadku wnio-
sku złożonego w okresie od dnia 
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 
2022 r.,

2021 r. - w przypadku wnio-
sku złożonego w okresie od dnia 
1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 paź-
dziernika 2022 r.

Wysokości dopłat w skali 
roku w ramach dodatku osłono-
wego:

z jednoosobowe gospodarstwo 
domowe otrzyma 400 lub 500 zł* 
przy założeniu, że jego dochód nie 
przekroczy 2100 złotych,

z gospodarstwo 2-3 osobowe 
otrzyma 600 lub 750 zł* przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę,

z gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę,

z gospodarstwo 6 i więcej oso-
bowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 
zł* przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych miesięcz-
nie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofi-
nansowania jest uzależnione od 
źródła ogrzewania – wyższa kwota 
dodatku przysługuje w przypadku 
gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest 

kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na pali-
wo stałe, zasilane węglem lub pali-
wami węglopochodnymi, wpisane 
do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków.

W przypadku dodatku osło-
nowego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. 
Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, 
a kwota dodatku będzie pomniej-
szana o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłacanych 
dodatków osłonowych będzie wy-
nosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym 
stanowi, że jedna osoba może 
wchodzić w skład tylko jedne-
go gospodarstwa domowego. W 
przypadku gdy wniosek o wypłatę 
dodatku osłonowego dla gospodar-
stwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek ten przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył taki 
wniosek jako pierwszy.

Pozostałe informacje – termi-
ny wypłat

Świadczenia przyznane na 
kompletne wnioski złożone w 
styczniu 2022 r. będą wypłacone w 
2 równych ratach, tj. do 31 marca i 
do 2 grudnia.

Te osoby, które nie złożą 
wniosku do końca stycznia, nadal 
będą mogły ubiegać się wsparcie. 
Wówczas muszą złożyć komplet-
ny wniosek do 31 października 
2022 r. W tym przypadku wypła-
ta 100% dodatku zostanie zreali-
zowana najpóźniej do 2 grudnia 
2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wy-
płacany przez gminy, które otrzy-
mają dotacje z budżetu państwa.

Jak złożyć wniosek o dodatek 
osłonowy?

Elektronicznie za pośred-
nictwem platformy ePUAP – od 
stycznia 2022 r. do 31 październi-
ka 2022 r.

Tradycyjnie (papierowo) – od 
stycznia 2022 r. do 31 październi-
ka 2022 r. :

Osobiście lub za pośrednic-
twem poczty tradycyjnej

Urząd Miasta Ełku 
Wydział Świadczeń 
ul. Piłsudskiego 6 

19-300 Ełk
ELK.PL

Dodatek osłonowy

Właściciele i zarządcy budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych 
mają obowiązek zgłoszenia źró-
deł ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Deklarację można złożyć 
przez Internet lub w Urzędzie Mia-
sta Ełku do 30 czerwca b.r.

Celem tworzenia Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB) jest 
poprawa jakości powietrza, 
walka ze smogiem i pomoc w 
wymianie tzw. „kopciuchów”. 
Obowiązek dokonywania zgło-
szeń do ewidencji istnieje od 1 
lipca 2021 r.

Do kiedy złożyć dekla-
rację?

dla źródeł ciepła i spa-
lania paliw, które zostało 
uruchomione przed 1 lipca 
2021 roku – deklarację na-
leży złożyć do 30 czerwca 
2022 roku

dla nowego źródła ciepła, 
które zostało uruchomione po 
1 lipca 2021 roku, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 
dni od jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?
drogą elektroniczną przez 

Internet za pośrednictwem 
profilu zaufanego, podpisu 

kwalifikowanego lub e-dowo-
du na stronie www.zone.gov.pl

- w formie papierowej – 
wypełniony formularz nale-
ży złożyć w Urzędzie Miasta 
Ełku w Kancelarii Ogólnej.

Druki formularzy dostęp-
ne są na stronie: www.gunb.
gov.pl/strona/centralna-ewi-
dencja-emisyjnosci-budyn-
kow  

W razie pytań można 
kontaktować się z Urzędem 
Miasta Ełku Wydziałem Mie-
nia Komunalnego pod nr tel. 
87 732 61 24.

ELK.PL

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
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Detaliczna sprzedaż materiałów 
lakierniczych komputerowe 
dorabianie farb i lakierów 

samochodowych również w aerozolu

Nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, 
oświetlenie uliczne oraz kanał deszczo-
wy. To tylko część prac, które zostały 
zrealizowane w ramach remontu na ul. 
Jeziornej.

Na ul. Jeziornej zakończyły się 
prace remontowe. Ulica posiada 
teraz nową nawierzchnię jezdni, 
chodnik, oświetlenie uliczne i kanał 
deszczowy. W ramach inwestycji 
wybudowany został ciąg pieszo-jezd-
ny o długości ok. 328 m z kostki bru-
kowej, zjazdy, kanał teletechniczny. 

W obrębie nowego pasa drogowego 
zagospodarowana została też zieleń. 
Realizacja projektu przyczyni się do 
zwiększenia płynności ruchu i po-
prawy bezpieczeństwa.

Koszt inwestycji to kwota 919 
223,50 zł. Miasto na realizację tego 
zadania pozyskało 461 998,39 zł do-
finansowania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. ELK.PL

Prace na ul. Jeziornej dobiegły końca

Odpowiednia reakcja kierowcy 
być może uchroniła przed trage-
dią na drodze. Nocą podczas jaz-
dy dostrzegł na drodze mężczy-
znę bez odblasków, ubranego w 
ciemną odzież - praktycznie nie-
widocznego dla kierowców. Dla 
jego bezpieczeństwa zatrzymał 
się przy nim i wezwał policjantów.

Po zmierzchu, ubrani w 
ciemną odzież piesi stają się 
praktycznie niewidoczni dla 
kierowców. W takiej sytuacji 
może dojść do tragedii. Waż-
ne, aby reagować, gdy widzi-

my takie niebezpieczne sy-
tuacje, na przykład dzwoniąc 
pod numer alarmowy.

W ten sposób postą-
pił kierowca, który w środę 
(26.01.2022r.) zawiadomił o 
siedzącym na jezdni mężczyź-
nie na trasie Ełk-Olecko. Z 
obawy, że mężczyzna mógłby 
zostać potrącony przez inne 
pojazdy, kierowca zatrzymał 
się przy nim i w ten sposób 
ochraniał do czasu przyjazdu 
policjantów. Swoją postawą i 
zainteresowaniem być może 

uchronił pieszego przed po-
trąceniem. Okazało się, że 
30-letni pieszy jest kompletnie 
pijany. Mężczyzna chciał dojść 
do swojego domu w Ełku i nie 
pamiętał, jak znalazł się na tej 
drodze kilka kilometrów od 
domu. Ze względu na okolicz-
ności realnie zagrażające jego 
życiu i zdrowi 30-latek został 
przewieziony do komendy, aby 
wytrzeźwieć.

Odpowie za wykroczenia 
popełnione na drodze.
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Kolejni kierowcy odczuli skutki 
wprowadzenia wyższych kwot 
mandatów za wybrane wykrocze-
nia drogowe. Kobieta i mężczyzna 
zostali ukarani po 1500 złotych za 
popełnione wykroczenia względem 
pieszych.

Piesi podczas wypadków na 
drodze są bardziej narażeni na 
poważne obrażenia, ponieważ nie 
chronią ich pasy czy poduszka 
powietrzna. Dlatego nowe prze-
pisy i wyższe kary za wybrane 

wykroczenia mają poprawiać bez-
pieczeństwo tych niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, 
co w konsekwencji ma przynieść 
trwały spadek osób poszkodowa-
nych na polskich drogach.

Tylko w czwartek 
20.01.2022r. policjanci zatrzyma-
li do kontroli dwóch kierowców 
w Ełku, których zachowanie 
względem pieszym było nie-
bezpieczne i drogo kosztowało 
kierowców. Na szczęście nie 

zakończyło się to wypadkami. 
Najpierw policjanci ujawnili, jak 
38-letnia kierująca wyprzedza-
ła inny pojazd na przejściu dla 
pieszych. Kolejny zatrzymany 
kierowca - 41-latek omijał po-
jazd, który zatrzymał się przed 
przejściem, żeby przepuścić 
pieszego. Oboje zostali ukarani 
mandatami po 1500 złotych. Ta-
kie wykroczenia skutkują także 
10 punktami karnymi.
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NIEBEZPIECZNE I KOSZTOWNE ZACHOWANIA KIEROWCÓW WZGLĘDEM PIESZYCH

PIJANY, BEZ ODBLASKÓW NA DRODZE KRAJOWEJ

2,5 promila miał kierowca, który w po-
niedziałek (24.01.2022r.) jadąc po Ełku 
uszkodził 3 zaparkowane samochody. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał pod-
czas tej niebezpiecznej jazdy. 36-latek 
został zatrzymany.

Informację o zdarzeniu dro-
gowym służby otrzymały około 
godziny 22:30 (24.01.2022r.). Z do-

tychczasowych ustaleń wynika, że 
w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 
kierowca osobowego forda stracił 
panowanie nad kierownicą i ude-
rzył w zaparkowany samochód. 
W wyniku tego zaparkowany po-
jazd został przesunięty na kolejny, 
ten z kolei na następny. Łącznie 
uszkodzone zostały 3 zaparkowane 

pojazdy. Kierujący nie wymagał 
pomocy medycznej. Okazało się 
jednak, że jest nietrzeźwy. 36-latek 
miał 2,5 promila alkoholu w orga-
nizmie.

Mężczyzna został zatrzymany.
Za kierowanie w stanie nie-

trzeźwości grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności, zakaz kie-
rowania i minimum 5000 złotych 
kary finansowej.
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UDERZYŁ W ZAPARKOWANE AUTA

Od 1 stycznia 2022r. znacznie wzro-
sły kwoty mandatów za niektóre 
wykroczenia drogowe, w tym też 
za przekraczanie dozwolonej pręd-
kości. Są kierowcy, którzy wciąż 
jeżdżą za szybko. Jednego dnia 
policjanci z Ełku ujawnili 5 kierow-
ców, którzy przekroczyli prędkość 
o ponad 30 km/h. Zgodnie z nowym 
taryfikatorem zostali oni ukarani 
mandatami 800 złotych, jeden z 
nich odpowie przed sądem, ponie-
waż odmówił przyjęcia mandatu.

Od początku roku obowią-
zują przepisy, które zaostrzyły 
kary dla osób popełniających 
wykroczenia na drodze. Zna-

cząco wzrosły kwoty mandatów 
głównie za przekroczenia dozwo-
lonej prędkości, czy za wykrocze-
nia popełniane przez kierowców 
wobec pieszych. To zmiana, któ-
ra ma poprawić bezpieczeństwo 
na naszych drogach.

Przekraczanie dozwolonej 
prędkości to wciąż główna przy-
czyny wypadków drogowych.

O tym, że nadmierna pręd-
kość może też sporo kosztować 
przekonali się niektórzy kierow-
cy z powiatu ełckiego. W środę 
05.01.2022r. policjanci podczas 
służby zwracali szczególną 
uwagę na prędkość pojazdów. 

Tego dnia policjanci ujawnili 
aż 27 kierowców, którzy jechali 
za szybko. Pięciu z nich prze-
kroczyło prędkość o ponad 30 
km/h. Czterech z nich zostało 
ukaranych mandatami po 800 
złotych i 10 punktami.

Jeden z kierowców nie przy-
jął mandatu, dlatego jego spra-
wa trafi do sądu.

Zachęcamy wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
do zapoznania się z wprowa-
dzonymi zmianami. Być może 
dzięki temu więcej osób będzie 
przestrzegać przepisów ruchu 
drogowego i uniknie wysokiego 
mandatu za popełnione wykro-
czenie.
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Jechali za szybko
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Funkcjonariusze KP PSP Ełk in-
terweniowali 12 razy w związku 
z porywami gwałtownego wiatru:

- 5 uszkodzonych budyn-
ków (3 mieszkalne, 1 gospo-
darczy, 1 budynek zespołu 
szkół),

- 8 wiatrołomów,
- 1 uszkodzony samochód 

osobowy.
Brak  osób poszkodowa-

nych.
Zdarzenia odnotowaliśmy 

w następujących miejscowo-
ściach: Ełk (ulice Łukasiewi-
cza, Zamkowa, Towarowa); 
Barany, Popowo, Bogusze, 
Krzywińskie, Ruska Wieś, 
Bobry, Prostki, Makosieje, 
Straduny.

W działaniach udział bra-
li strażacy z Komendy Powia-
towej PSP w Ełku, jak również 
strażacy Ochotniczych Straży 
Pożarnych z miejscowości: 
Wiśniowo Ełckie, Nowa Wieś 
Ełcka, Długosze, Bobry, Prost-
ki, Pisanica, Straduny.

KPPSP-ELK

Silne podmuchy wiatru
Właściciel mieszkania zgłosił pod 
numer alarmowy pożar. Na szczę-
ście okazało się, że nic poważne-
go się nie stało i nikt nie został 
poszkodowany. Jednak kolega, z 
którym był w mieszkaniu, został 
przez policjantów zatrzymany, 
ponieważ był osobą poszukiwa-
ną. Wcześniej nie opłacił pobytu 
w hotelu, więc teraz spędzi 3 mie-
siące w celi zakładu karnego.

Informacja o podejrzeniu 
pożaru sadzy w domu w gmi-
nie Prostki wpłynęła do służb 
w środę (26.01.2022r.) przed 
godziną 19:00. Na szczęście 

okazało się, że nikomu nic się 
nie stało i nikt nie wymagał 
pomocy medycznej. Jednak 
o zdarzeniu zostały powiado-
mione odpowiednie podmioty 
w celu ustalenia, czy nie do-
szło tam do nieprawidłowości 
budowlanych.

W mieszkaniu w czasie 
zdarzenia przebywał właści-
ciel z kolegą. Policjanci usta-
lili, że drugi z mężczyzn jest 
osobą poszukiwaną. 47-latek 
ukrywał się, żeby uniknąć 
zasądzonej kary pozbawienia 
wolności.

Mężczyzna w przeszło-
ści nie uiścił opłaty za pobyt 
w hotelu i został skazany za 
oszustwo. Dlatego teraz spę-
dzi 3 miesiące w zakładzie 
karnym.

Sam właściciel, będąc 
na podwórku w trakcie in-
terwencji, używał słów nie-
przyzwoitych w obecności 
innych osób. Nie reagował 
na wielokrotne zwrócenie 
uwagi, dlatego policjanci 
ukarali go mandatem.
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ZGŁOSILI POŻAR – JEDEN OKAZAŁ SIĘ POSZUKIWA-
NY, DRUGI ZOSTAŁ UKARANY MANDATEM

Miasto Ełk pozyskało ponad 7 
mln zł z na termomodernizację 
dwóch szkół i przedszkola. W 
zależności od zapotrzebowania 
wymienione zostaną stropoda-
chy, okna, drzwi oraz ocieplone 
ściany. Inwestycja przyczyni się 
m.in. do oszczędności energe-
tycznych i zmniejszenia kosztów 
utrzymania.

Prace termomoderniza-
cyjne będzie prowadzona w 
budynkach Szkoły Podstawo-
wej nr 7, Szkoły Podstawowej 
nr 4, oraz Przedszkola „Eko-
ludki” wraz z budynkiem 
żłobka. Uwzględniony w 

projekcie o dofinansowanie 
zakres prac termomoder-
nizacyjnych wynika z prze-
prowadzonych audytów. W 
zależności od potrzeb min. 
modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania, ocie-
plenie stropodachów, ścian 
zewnętrznych i piwnic oraz 
wymianę starych drzwi i 
okien.

Termomodernizacja bu-
dynków zmniejsza zapotrze-
bowanie na ciepło i co za tym 
idzie obniża koszty ogrzewa-
nia przy jednoczesnej popra-
wie komfortu termicznego. 

Wprowadzane zmiany ogra-
niczą ucieczkę ciepła oraz za-
pewnią bardziej ekonomiczne 
i energooszczędne ogrzewanie 
wnętrz i wody użytkowej.

Aktualnie trwa procedu-
ra formalizacji otrzymanego 
dofinansowania. Realizacja 
inwestycji będzie możliwa 
po przeprowadzeniu zapytań 
przetargowych oraz wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

Dofinansowanie w wyso-
kości 7 mln zł pochodzi z RPO 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego na lata 2014-2020.
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Ponad 7 mln zł dla Ełku na termomodernizac-

Policjanci pomogli dwóm męż-
czyznom, którzy nocą przy ujem-
nej temperaturze siedzieli na 
przystanku. Wsparcie przyszło 
na czas. Okazało się, że jeden z 
nich wymaga hospitalizacji. Drugi 
znalazł schronienie w ogrzewalni.

Podczas nocnego patro-
lowania ulic Ełku policjanci 
zauważyli dwóch mężczyzn 
siedzących na przystanku 
autobusowym. Temperatura 
tej nocy była ujemna. Okazało 
się, że mężczyźni są bezdomni 
i nie mają gdzie się schronić 

przed zimnem. Znajdowali się 
w okolicznościach zagrażają-
cych ich życiu. Jeden z nich 
trząsł się z zimna, trudno 
było z nim nawiązać logiczny 
kontakt i nie mógł poruszać 
się o własnych siłach. Poli-
cjanci wezwali do niego po-
gotowie ratunkowe. 60-latek 
z objawami hipotermii trafił 
do szpitala. Natomiast drugi 
mężczyzna nie potrzebował 
pomocy medycznej i znalazł 
ciepłe schronienie w miejsco-
wej ogrzewalni.

Mimo stale prowadzo-
nych patroli miejsc zagrożo-
nych funkcjonariusze nie są 
w stanie dotrzeć do wszyst-
kich osób potrzebujących po-
mocy. Dlatego zwracamy się 
z apelem – jeśli zauważymy 
człowieka leżącego na chodni-
ku czy śpiącego na ławce, nie 
pozostawajmy obojętni na los 
takiej osoby, której może gro-
zić wychłodzenie. Zadzwońmy 
pod numer 112. Każdy taki 
sygnał zostanie sprawdzony.
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POMOGLI OSOBOM NARAŻONYM 
NA WYCHŁODZENIE

Mężczyzna ukradł saszetkę z pie-
niędzmi zostawioną przez innego 
klienta w wózku sklepowym na 
parkingu. Policjanci ustalili jego 
tożsamość i zatrzymali go. 62-latek 
usłyszał zarzut kradzieży i został ob-
jęty dozorem policyjnym.

Policjanci dostali zgłoszenie 
o kradzieży pieniędzy na par-
kingu przy sklepie. Z ustaleń 
wynika, że jeden z klientów po 
zakupach przez nieuwagę zosta-
wił w wózku sklepowym saszet-

kę, w której było 2500 złotych. 
Gdy po jakimś czasie zorien-
tował się, że nie ma przy sobie 
gotówki wrócił, ale pieniędzy już 
tam nie było.

Policjanci ustalili, że okazję 
wykorzystał inny mężczyzna 
będący na parkingu i zabrał te 
pieniądze. Policjanci w swoich 
działaniach ustalili jego tożsa-

mość. Wszczęto jego poszukiwa-
nia i 62-latek został zatrzymany 
przez patrol kilka dni później na 
ulicy w Ełku. Mężczyzna usły-
szał zarzut kradzieży. Prokura-
tor objął go dozorem policyjnym.

Za przestępstwo kradzieży 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.
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UKRADŁ 2500 ZŁOTYCH

Dwa pojazdy osobowe zderzyły 
się lusterkami podczas. Policjanci 
uznali, że obie strony przyczyniły 
się do tej kolizji. Zgodnie z nowym 
taryfikatorem oboje kierujący zostali 
ukarani mandatami po 1050 złotych.

We wtorek (25.01.2022r.) 
w gminie Stare Juchy podczas 

wymijania się dwóch pojaz-
dów osobowych doszło zderze-
nia się bocznymi lusterkami. 
Nie doszło do poważnych 
uszkodzeń, ani nikt nie zo-
stał poszkodowany. Kierowcy 
wezwali do tej kolizji patrol 
policji.

Policjanci na miejscu ustali-
li, że do zdarzenia przyczynili się 
oboje kierujący. Dlatego zarówno 
38-latka, jak i 19-latek zostali 
ukarani mandatami. Zgodnie z 
obowiązującym od nowego roku 
taryfikatorem oboje będą musie-
li zapłacić po 1050 złotych. Na 
ich konta trafi także po 6 punk-
tów karnych.
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ZDERZYLI SIĘ LUSTERKAMI

89 tys. złotych straciło małżeństwo, 
które zostało oszukane tzw. metodą 
na pracownika banku. Mężczyzna 
uzyskał telefoniczną informację, że ich 
oszczędności są zagrożone. Wypłacił 
swoje pieniądze i zgodnie ze wska-
zówkami wpłacił je do wpłatomatu na 
podanym rachunek.

W powiecie ełckim małżeń-
stwo straciło 89 tys. złotych ze 
swojego konta. To niestety kolej-
ny przypadek oszustwa metodą 
„na pracownika banku”. Publi-
kujemy tą informację ku prze-
strodze! Prosimy przekazywać ją 
swojej rodzinie i znajomym, żeby 
jak najwięcej osób miało świa-

domość schematów działania 
oszustów.

Jak takie oszustwo wygląda?
Dzwoni osoba podająca się 

za pracownika banku np. z wy-
działu bezpieczeństwa. Infor-
muje o rzekomych próbach wła-
mania się na konto właściciela. 
Rozmowa prowadzona jest w 
taki sposób i przy takim dobo-
rze branżowego słownictwa, że 
faktycznie wygląda jak prowa-
dzona przez bankowca. Miesz-
kaniec Ełku, zgodnie z informa-
cjami telefonicznymi wypłacił 
89 tys. złotych ze swojego ban-
ku. Działając dalej w oparciu o 

wskazówki rzekomego bankow-
ca, mężczyzna wpłacił wszyst-
kie pieniądze we wskazanym 
wpłatomacie używając kodów 
podanych przez rozmówcę.

Po pewnym czasie mężczyzna 
zorientował się, że coś jest nie tak. 
Niestety było już za późno i nie 
odzyskał swoich pieniędzy.

Cyberprzestępcy są mistrzami 
manipulacji, dlatego każdy telefon 
z prośbą o przekazanie jakichś pie-
niędzy, danych osobowych, kodów 
logowania do rachunku powinien 
wzbudzić naszą czujność i zachowa-
nie szczególnej ostrożności.
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STRACIŁ 89 TYS. ZŁOTYCH

Amatorów jazdy rowerem na po-
dwójnym gazie przestrzegamy! 
Może być to niebezpieczne i bardzo 
odczuwalne dla domowego budże-
tu. 63-latka, który jechał rowerem 
mając 2 promile zatrzymali ełccy 
policjanci i ukarali mandatem w 
wysokości 2500 złotych. Mężczyzna 
nie przyjął mandatu, dlatego odpo-
wie przed sądem.

Jazda rowerem po spożytym 
wcześniej alkoholu jest nie tylko 
niebezpieczna, ale też może być 
bardzo kosztowna. Przekonał 
się o tym rowerzysta zatrzyma-
ny w czwartek 13.01.2022r. do 
kontroli drogowej.

Policjanci zatrzymali go w 
gminie Stare Juchy. Jego sposób 
jazdy wzbudził ich niepokój. Jak 
się okazało słusznie, bo 63-la-
tek miał 2 promile alkoholu w 
organizmie. Zgodnie z nowym 
taryfikatorem policjanci ukarali 
rowerzystę mandatem w wyso-
kości 2500 złotych. Mężczyzna 
skorzystał z prawa odmowy 
przyjęcia mandatu, więc sprawa 
zostanie skierowana do sądu.

Przypominamy, że od 1 
stycznia 2022 roku wprowa-
dzone zostały wyższe kary 
za niektóre wykroczenia 
drogowe. Określają one, że 
jeśli kierujący rowerem jest 
w stanie nietrzeźwości (po-
wyżej 0,5 promila alkoholu w 
organizmie) zostanie ukarany 
mandatem w wysokości 2500 
złotych.

ELK.POLICJA.GOV.PL

2500 ZŁOTYCH DLA  
NIETRZEŹWEGO ROWERZYSTY
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Od stycznia 2022 roku obowiązu-
ją nowe, wyższe kryteria docho-
dowe uprawniające do świadczeń 
z pomocy społecznej. Wzrosną 
również świadczenia.

Od stycznia 2022 roku 
kryterium dochodowe upraw-
niające do świadczeń z pomo-
cy społecznej wynosi:

dla osoby samotnie gospo-
darującej – 776 zł (było 701 zł),

dla osoby w rodzinie – 
600 zł (było 528 zł)

Maksymalna kwota zasił-
ku stałego i pomoc pieniężna 
na usamodzielnienie zostały 
podwyższone o 74 zł. Kwota za-
siłku stałego od stycznia zosta-
ła podwyższona do max. 719 zł.

Kwota stanowiąca pod-
stawę ustalenia wysokości 

pomocy pieniężnej na usamo-
dzielnienie, kontynuowanie 
nauki i pomoc na zagospoda-
rowanie w formie rzeczowej 
wzrosła do 1837 zł.

Minimalna i maksymalna 
kwota świadczenia pieniężne-
go na utrzymanie i pokrycie 
wydatków związanych z nauką 
języka polskiego dla cudzo-

ziemców, którzy uzyskali w Pol-
sce status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy wrosną odpo-
wiednio do 721 zł i 1450 zł.

Z kolei wartość dochodu 
miesięcznego z jednego hekta-
ra przeliczeniowego zostanie 
podwyższona do 345 zł.

ELK.PL

Zmiany wysokości świadczeń z pomocy społecznej

W minionym roku w ełckich szpita-
lach, tj. Pro-Medica oraz 1 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym wykonano łącznie 
90 318 szczepień. Dane statystyczne 
dotyczą ilości podanych szczepionek, 
tj. pierwszej, drugiej i trzeciej dawki. 
Trzy razy w tygodniu szczepienia pro-
wadzone są także w mobilnym punkcie 
szczepień przy ul. Konopnickiej 1.

Szczepienia przeciwko CO-
VID-19 prowadzone są na bieżąco 
w ełckich szpitalach, tj. Pro-Me-
dica oraz mobilnych punktach 
szczepień, a także w 1 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym. W 2021 roku 
łącznie wykonano 90 318 szcze-

pień, w tym 1 247 dzieci.
Pro-Medica Sp. z o.o. w Ełku 

(w tym mobilne punkty szczepień) 
- ogólnie 31 146 szczepień, w tym 
197 dzieci

1 Wojskowy Szpital Kliniczny 
Filia w Ełku - ogólnie  59 172 szcze-
pień, w tym 1 050 dzieci.

Mobilny Punkt Szczepień w 
Ełku mieści się w Przychodni Spe-
cjalistycznej przy ul. Konopnickiej 
1. Szczepienia są wykonywane 
trzy razy w tygodniu bez koniecz-
ności wcześniejszej rejestracji:

wtorek w godzinach 9:00 – 
16:00,

środa w godzinach 9:00 – 
16:00,

piątek w godzinach 9:00 - 
16:00.

Dodatkowych informacji na te-
mat szczepień można zasięgnąć pod 
numerem telefonu: 885 201 020.

ELK.PL

Statystyki szczepień w Ełku w 2021 roku

Setne urodziny 17 stycznia świę-
tował ełczanin Pan Stanisław. Z 
tej okazji prezydent Ełku odwie-
dził jubilata i złożył najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i rado-
ści na kolejne lata.

Pan Stanisław dołączył do 
zaszczytnego grona najstar-
szych mieszkańców naszego 
miasta. Urodził się w 1922 
roku w miejscowości Narowy 
(Litwa, okolice Wilna). Od 
1957 roku mieszka w Ełku, 
gdzie pracował w Roszarni.

Prezydent Tomasz An-
drukiewicz życzył dostojne-
mu jubilatowi zdrowia, rado-
ści i kolejnych lat przeżytych 
w miłości rodzinnej. Jubile-
usz to niecodzienna i donio-
sła chwila nie tylko dla Pana 
Stanisława, ale również dla 
rodziny i przyjaciół.

ELK.PL

100 lat Pana Stanisława

Po raz kolejny odwilż odkrywa 
problem psich odchodów zalega-
jących na trawnikach w przestrzeni 
miejskiej. Apelujemy do właścicieli 
czworonogów o sprzątanie nieczy-
stości pozostawionych przez zwie-
rzęta wyprowadzane na spacery. 
Zobacz spot „Karma wraca”.

Zalegające na trawnikach 
zwierzęce nieczystości wywo-
łują niechęć mieszkańców oraz 
sprawiają, że przestrzeń miej-
ska staje się mało estetyczna i 
przyjazna.

Apelujemy o odpowiedzial-
ność do wszystkich właścicieli 

czworonogów. Nieczystości po-
zostawione przez zwierzęta wy-
prowadzane na spacery należy 
sprzątnąć.

W stosunku do osób, które 
nie dopełnią tego obowiązku 
służby miejskie będą wyciągały 
konsekwencje. Straż Miejska 
zwraca na to szczególną uwa-
gę i może ukarać właścicieli 
czworonogów: pouczeniem lub 
mandatem karnym. Natomiast 
w przypadku odmowy przyjęcia 
mandatu, do sądu będą kiero-
wane wnioski o ukaranie.

Na terenie Ełku (m.in. przy 

promenadzie, w parkach, przy 
skwerach) znajdują się specjal-
ne dystrybutory torebek z bio-
degradowalnymi woreczkami 
na zwierzęce nieczystości, które 
są uzupełniane przez pracowni-
ków Wydziału Mienia Komu-
nalnego.

Prosimy również o niewy-
bieranie „na zapas” torebek. 
Skutek jest taki, że dystrybuto-
ry  pozostają puste, a w zamy-
śle mają służyć większej liczbie 
osób. Nie rzadko bywają takie 
sytuacje, że pracownik uzupeł-
niający woreczki wracając tą 
samą drogą musi ponownie wy-
konać tą samą czynność.

ELK.PL

Sprzątajmy po swoich pupilach

Wojewoda warmińsko-mazurski 
przekazał ełckiemu szpitalowi 
Pro-Medica kwotę o wartości 99 
tys. zł na zakup sprzętu położni-
czego pozwalającego na monito-
rowanie akcji serca płodu. 

Nowy system monitorowania 
składa się z telemetrii KTG, apa-
ratu KTG i inkubatora z lampą do 
fototerapii. Nowy sprzęt przyczyni 
się do zwiększenia bezpieczeństwa 
przyszłych matek i ich rodzących się 

dzieci nie tylko podczas porodu, ale 
również w trakcie intensywnej opie-
ki przedporodowej, ponieważ umoż-
liwia wczesne wykrycie zagrożenia 
życia płodu.  

M.M.

Nowy system monitoringu położniczego w Pro-Medice
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Zarząd spółki Elite Shipyard Ełk 
– firmy specjalizującej się w pro-
dukcji łodzi motorowych – wystą-
pił do władz miasta z zapytaniem 
o możliwość utworzenia w Ełku 
nowego kierunku kształcenia, 
który miałby być związany z 
budowaniem łodzi, jachtów i 
kutrów. 

Ukończenie szkoły o kie-
runku szkutniczym miałoby 
zapewnić młodym ełczanom 
pracę, gdyż w związku z roz-
wojem firma deklaruje zapo-
trzebowanie na 300 wykwa-
lifikowanych pracowników.  
W tej sprawie prezydent 
Ełku Tomasz Andrukiewicz 
zwołał spotkanie w urzędzie 
miasta, w którym uczest-
niczyli członkowie zarządu 
spółki Elite Shipyard Ełk, 
starosta ełcki, dyrektorzy 

szkół ponadpodstawowych 
oraz przedstawiciele samo-
rządu miasta i powiatu. Roz-
mawiano między innymi o 

formalnościach związanych 
z utworzeniem kierunku, 
perspektywą rozwoju mło-
dzieży w tym zawodzie, moż-
liwościach zatrudnienia, wy-
posażeniu pomieszczeń do 
zajęć praktycznych, a także 
o działaniach promocyjnych. 
Planowane jest także utwo-
rzenie kursu szkutniczego 
dla dorosłych.

Obecnie Elite Shipyard 
Ełk działalność prowadzi 
w wynajętych salach, ale w 
listopadzie ubiegłego roku 
rozpoczęła się budowa stocz-
ni, która ma zakończyć się w 
październiku tego roku.

M.M.
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Rozmowy na temat otwarcia w Ełku 
nowego kierunku kształcenia 

Mandatami na łączną kwotę 4000 
złotych zostali ukarani czterej 
mężczyźni, którzy pili alkohol i 
hałasowali przed blokiem.

Policjanci późnym wieczo-
rem interweniowali na jednym 
z ełckich osiedli. Okazało się, 
że mężczyźni urządzili sobie 
spotkanie towarzyskie przed 

blokiem. Ich hałasy i wulgar-
ne okrzyki zakłócały porządek 
i spokój oraz przeszkadzały 
mieszkańcom. Interweniujący 
policjanci potwierdzili, że czte-
rej mężczyźni spożywają alko-
hol w miejscu publicznym. Przy 
tym używali słów wulgarnych, 
byli agresywni i hałasowali.

W konsekwencji ich spo-
tkanie towarzyskie zostało 
zakończone przez policjantów 
i okazało się dość kosztowne. 
Za popełnione wykroczenia 
policjanci ukarali ich man-
datami na łączną kwotę 4000 
złotych.

ELK.POLICJA.GOV.PL

KOSZTOWNE SPOTKANIE TOWARZYSKIE

3 stycznia oficjalnie otwarto 
nową halę lodowiskową przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Ełku, która powstała w 
miejsce hali namiotowej, czynnej 
w sezonie zimowym. W uroczy-
stości otwarcia uczestniczyli 
między innymi prezydent miasta 
Tomasz Andrukiewicz oraz ełccy 
parlamentarzyści. 

Budowa lodowiska trwa-
ła prawie rok. Prace obej-
mowały demontaż obecnej 
hali namiotowej i budowę 
nowej, wykonanie instalacji 
sanitarnych i elektrycznych, 
zainstalowanie monitoringu 
i nagłośnienia oraz przebu-
dowę terenu wokół budynku. 
W nowej hali znajdują się 
szatnie, toalety oraz funkcjo-
nuje wypożyczalnia łyżew. 
Powierzchnia tafli lodowiska 
wynosi około 800 m2 i pomie-
ści 60 osób. 

Na realizację tego celu 
miasto pozyskało ponad 

1,6 mln złotych z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Re-
kreacji. Całkowity koszt bu-
dowy hali wyniósł ponad 4 
mln złotych. 

W dniach 3 i 4 stycznia 
nowe lodowisko czynne było 
bezpłatnie, bez wcześniejszej 
rezerwacji. Obecnie obowią-
zują rezerwacje oraz limit 

osób narzucony przez obo-
strzenia związane z pande-
mią COVID-19

Dokładny harmonogram 
pracy lodowiska dostępny 
jest na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji.

M.M.
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Chodźmy na łyżwy!


