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Nasi uczNiowie 
wśród najlepszych
Nagrody otrzymało aż 65 uczniów 
z ełckich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Wśród 
najzdolniejszych byli również 
laureaci z czterech, trzech 
i dwóch przedmiotów               str. 2

pOMaGaMy 
UzaleŻnIOnyM
Od lipca w naszym mieście 
rozpocznie funkcjonowanie 
poradnia profilaktyczno - 
konsultacyjna dla młodych ludzi 
w wieku 14 – 19 lat, którzy 
zmagają się z uzależnieniami 
takimi jak m.in.: alkohol, 
narkotyki, leki, dopalacze, 
Internet, hazard                        str. 3

wIzyTa deleGacjI 
z UKraIny w eŁKU
W trakcie pobytu przedstawiciele 
samorządu z Ukrainy dowiedzieli 
się w jaki sposób miasto Ełk jest 
zarządzane w dziedzinach 
np.: sportu, kultury, edukacji, 
rozwoju gospodarczego i polityki 
społecznej                                  str. 4

590 laT eŁKU
Z tej okazji jednostki miejskie 
przygotowały szereg wydarzeń, 
które pozwolą nam wspólnie 
świętować ten wyjątkowy jubileusz 
przez cały rok                           str. 5

MOc leTnIch 
aTraKcjI
Wakacje w Ełku zapowiadają się 
naprawdę atrakcyjnie. W lipcu 
i sierpniu na mieszkańców miasta, 
turystów i gości czekają liczne 
atrakcje sportowe, kulturalne 
i rozrywkowe przygotowane przez 
miejskie instytucje. 
Na pewno nie zabraknie atrakcji 
dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych                                   str. 6

Środowiskowy Dom 
Samopomocy prze-
znaczony będzie dla 

osób dorosłych z choro-
bą Alzheimera, autyzmem 
oraz innymi zaburzeniami 
psychicznymi. Dzięki inwe-
stycji powstanie jeden ośro-
dek wsparcia pozwalają-
cy na stworzenie wspólnej 
przestrzeni dla osób choru-
jących. Rozwiązanie takie 
umożliwi również dosto-
sowanie odpowiedniego 
typu usług do konkretnych 
potrzeb osób korzystają-
cych z pomocy ośrodka. 

Ponad 1,3 mln zł pozy-
skane z budżetu państwa 
zostaną przeznaczone m.in. 
na działania remontowe 
związane z dostosowaniem 
budynku do obowiązują-

cych standardów lokalo-
wych oraz architektonicz-
nych. W ośrodku powstaną 
42 miejsca, w tym ok. 19 
miejsc dla osób z chorobą 
Alzheimera (w I i II stadium 
choroby) oraz 19 osób z 
innymi zaburzeniami psy-
chicznymi (w tym dotknię-
tych autyzmem). Będzie 
istniała również możliwość 
zapewnienia całodobowej 
opieki dla czterech osób. 
Obiekt przeznaczony pod 
potrzeby ŚDS mieści się 
przy ul. Kościuszki 28 B.

Biorąc pod uwagę subre-
gion ełcki i województwo 
warmińsko – mazurskie jest 
to działanie pionierskie, 
gdyż dotychczas, w innych 
miastach tworzone były 
odrębne placówki. 

1,3 MIlIOna zŁOTych 
na pOMOc OsObOM 
z chOrObą alzheIMera 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących na Alzheimera i dotkniętych 
innymi zaburzeniami psychicznymi powstanie jeszcze w tym roku w Ełku. 
Miasto pozyskało na ten cel środki finansowe z budżetu państwa.

Jakie są objawy choroby Alzheimera?
Aby osoby chore i ich otoczenie mogły zwró-

cić większą uwagę na możliwe „sygnały ostrze-
gawcze”, Kanadyjskie Towarzystwo Alzheime-
rowskie sporządziło listę 10 najważniejszych 
symptomów choroby: 

1. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej (świe-
żej) 2. Brak precyzyjności języka, wypowiedzi 
zawierające coraz mniej treści lub niezrozumiałe 
wypowiedzi (trudności w odnajdywaniu słów, 
zapominanie lub mylenie słów) 3. Trudności 
lub utrata orientacji w czasie i w przestrzeni 
4. Ograniczenie zdolności oceny i podejmowa-
nia decyzji 5. Trudności w myśleniu abstrakcyj-
nym (utrata zdolności rozumienia, np. znacze-
nia liczb lub specjalnych świąt, jak np. własne 
urodziny) 6. Przekładanie przedmiotów (kła-
dzenie rzeczy w nieodpowiednich miejscach) 
7. Gwałtowne zmiany nastroju i zachowania 
bez wyraźnej przyczyny 8. Zmiany osobowości 
9. Utrata inicjatywy i aktywności 10. Trudności 
w wykonywaniu codziennych czynności.
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Nagrody otrzymało aż 65 uczniów z 
ełckich szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Wśród najzdolniejszych byli 

również laureaci z czterech, trzech i dwóch 
przedmiotów. Łącznie ełccy uczniowie zdo-
byli 79 tytułów laureata.

W trakcie uroczystości wręczenia nagród 
prezydent Artur Urbański podkreślał iż takie 
sukcesy ełckiej młodzieży cieszą nie tylko 
rodziców i nauczycieli, ale są również powo-
dem do dumy dla ełckich samorządowców. 
Prezydent dodał także, że imponujące osią-
gnięcia edukacyjne, jakim są tytuły laure-
atów konkursów przedmiotowych na szcze-
blu wojewódzkim, są efektem ciężkiej pracy 
przede wszystkim uczniów, ale również 
zasługą nauczycieli prowadzących, którzy 
dzięki zaangażowaniu doskonale przygoto-
wali swoich podopiecznych przekazując im 

wiedzę z danego przedmiotu. Celem konkur-
sów przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratora Oświaty  jest rozwijanie zaintereso-
wań i motywowanie uczniów do uczenia się 
oraz wspieranie uzdolnień uczniów. W kon-
kursach wzięli udział uczniowie klas IV - VI 
szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Do 
udziału w etapie wojewódzkim danego kon-
kursu przedmiotowego mogli zostać zakwa-
lifikowani uczestnicy, którzy zdobyli wyma-
ganą liczbę punktów na etapie szkolnym, a 
ich prace zostały pozytywnie zweryfikowane 
przez Wojewódzką Przedmiotową Komisję  
Konkursową. W roku szkolnym 2014/2015 dla 
uczniów szkół podstawowych województwa 
warmińsko - mazurskiego zorganizowane 
zostały konkursy z następujących przedmio-
tów: język polski, matematyka, język angiel-
ski, historia, przyroda. Natomiast gimnazja-

liści podejmowali zmagania intelektualne z 
następujących przedmiotów: język polski, 
historia, wiedza o społeczeństwie, mate-
matyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, 
język niemiecki, język angielski, język fran-
cuski, język rosyjski. Tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego otrzymali uczestnicy etapu 
wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 
75 % punktów możliwych do zdobycia.

Ełcka Gala Laureatów konkursów odbyła 
się w środę 24 czerwca 2015 r. w Sali wido-
wiskowej ECK. Uroczystość rozpoczęła się 
częścią artystyczną i występem instrumen-
talnym „Trio Fresco” z Państwowych Szkół 
Muzycznych. Podczas uroczystości wystą-
pili także młodzi tancerze: Diana Dołgoszej 
i Cezary Chudziński z Uczniowskiego Klubu 
Tańca Towarzyskiego „Dwójka” w Ełku.

Remont ul. Piłsudskiego 
to jedna z ważniejszych 
realizowanych w tym roku 
inwestycji drogowych. 
Wykonany prawoskręt z ul. 
Mickiewicza upłynni ruch 
pojazdów oraz podniesie 
poziom bezpieczeństwa. 
Prace potrwają do połowy 
lipca bieżącego roku. 

Na początku czerwca rozpo-
częły się roboty związane z 

przebudową skrzyżowania ulic 
Piłsudskiego i Mickiewicza, w 
ramach których zostanie m.in. 
wykonany dodatkowy pas ruchu 
umożliwiający skręt w prawo z 
ulicy Mickiewicza.

W związku z prowadzonymi 
pracami od 15 czerwca przez 
okres około miesiąca został 
wyłączony jeden pas ruchu na 
ul. Mickiewicza, a tym samym 
tymczasowo zmieniona organi-
zacja ruchu w tym obszarze. Na 
odcinku od ul. Konopnickiej do 
ul. Słowackiego ruch jest stero-
wany za pomocą tymczasowej 
sygnalizacji świetlnej.

W terminie prowadzonych 
w obrębie tego skrzyżowania 
prac wprowadzony został zakaz 
skrętu z ul. Mickiewicza w ul. 
Piłsudskiego oraz nakaz jazdy 
w prawo z ul. Piłsudskiego i ul. 
Małeckich,  a także nakaz jazdy 
w lewo z ul. Słowackiego.

Remont ul. Piłsudskiego 
rozpoczął się w maju bieżące-
go roku. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie m.in.  kana-
lizacja deszczowa w obrębie 
budynku ul. Piłsudskiego 12, 14, 
gdzie do tej pory po obfitych 
opadach deszczu zbierała się 
woda, która uniemożliwiała 
przejazd samochodów. Wpust 
uliczny pojawi się także w 
obszarze skrzyżowania ul. Pił-
sudskiego i Sikorskiego. Na całej 
długości ułożona zastanie nowa 
nawierzchnia jezdni, wjazdów i 
parkingów.

W ramach inwestycji powsta-
nie także ścieżka rowerowa 
biegnąca od ul. Mickiewicza 
do ul. Toruńskiej. Planowane 
zakończenie prac to 30 września 
2015 r. Koszt inwestycji to kwota 
ponad 2 mln zł.

reMOnT 
sKrzyŻOwanIa 
UlIc 
MIcKIewIcza 
I pIŁsUdsKIeGO

eŁccy UcznIOwIe wśród 
najzdOlnIejszych 
w wOjewódzTwIe

Główną nagrodą dla 4 - krotnej laureatki w konkursach 
przedmiotowych był rower górskiNagrody otrzymało 65 najzdolniejszych uczniów

Gala rozpoczęła się występem zespołu Trio FrescoOsiągnięcia uczniów są powodem do dumy dla nauczycieli

Gala Laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w bieżącym 
roku szkolnym odbyła się 24 czerwca 2015 r. w Ełckim Centrum Kultury. Nagrody najzdol-
niejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych wręczył Artur Urbański Zastępca 
Prezydenta Miasta Ełku wraz z Dariuszem Wasilewskim Przewodniczącym Rady Miasta Ełku. 
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Rada będzie kolejnym ciałem 
opiniodawczo – doradczym 

prezydenta miasta Ełku w zakre-
sie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz grupami 
nieformalnymi. Rada będzie kon-
sultować i opiniować m.in. pro-
jekty strategii rozwoju miasta 
Ełku oraz uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych. Rada będzie 
również wypowiadać się na temat 
funkcjonowania sektora pozarzą-
dowego, a także wyrażać opinię 
w sprawach dotyczących zadań 
publicznych oraz rekomendowa-
nych standardów realizacji zadań 
publicznych.

Rada będzie składała się z 
dwunastu osób: sześciu przed-
stawicieli ełckiego sektora poza-
rządowego; trzech przedstawi-
cieli Rady Miasta Ełku oraz trzech 
przedstawicieli Prezydenta Ełku. 
W skład rady powołani zostaną 
kandydaci wyłonieni w drodze 
głosowania, w którym wezmą 
udział ełckie organizacje poza-

rządowe i pożytku publicznego. 
Należy jednak pamiętać, że jedna 
organizacja może oddać jeden 
głos na jednego kandydata.

Głosowanie odbywa się 
poprzez złożenie bezpośred-
nio do Urzędu Miasta Ełku lub 
formie elektronicznej dokumen-
tu potwierdzającego dokonany 
wybór. Dokument musi być 
podpisany przez uprawnione 
do reprezentacji organizacji lub 
podmiotu osoby.

Kandydatki/kandydaci 
do Rady Pożytku zgłoszeni 
z ramienia ełckiego sektora 
pozarządowego:

• Joanna Bednarczyk, Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Auty-
zmem „Impuls”

• Alfons Bobowik, Mazurskie 
Towarzystwo Naukowe w Ełku

• Szymon Brzęk, Ełckie Stowa-
rzyszenie Sportów Walki „Sekcja 
Zero”

• Marcin Dawidowski, Uczniow-

ski Klub Sportowy „RONA 03”

• Joanna Wanda Hirsztritt, Kato-
lickie Stowarzyszenie Niepełno-
sprawnych Diecezji Ełckiej

• Ks. Dariusz Kruczyński, Caritas 
Diecezji Ełckiej

• Zuzanna Obrycka, Stowarzy-
szenie Przyjaciół „AMAZONKI”

• Piotr Omalecki, Ełckie Stowa-
rzyszenie Aktywnych STOPA

• Urszula Podurgiel, Stowarzy-
szenie ADELFI

• Iwona Sławomira Szymańska, 
Ełckie Stowarzyszenie Studentów 
i Absolwentów ESSA

Więcej informacji o kandydat-
kach/kandydatach na portalu 
miejskim www.elk.pl oraz portalu 
Ełckiego Centrum Obywatelskie-
go STACJA www.adelfi.pl. 

Kalendarium powstawania 
Rady Pożytku Publicznego 
w Ełku:

• Nabór kandydatów z ełckiego 

sektora pozarządowego: 15-19 
czerwca 2015 r. 

• Głosowanie na kandyda-
tów sektora pozarządowego: 
22 czerwca – 21 lipca 2015 r.

• Otwarte spotkanie z kandy-
datkami z sektora pozarządowe-
go: 29 czerwca 2015 r.

• Delegowanie przez Radę 
Miasta Ełku Radnych do prac 
w Radzie Pożytku: do 30 czerwca 
2015 r.

• Powołanie przez Prezyden-
ta Rady Pożytku Publicznego 
w Ełku: 22-24 lipca 2015 r.

• Pierwsze posiedzenie Rady 
zwołane zostanie między 27 lipca 
a 14 sierpnia 2015 r.

Szczegółowych informacji 
udziela Biuro Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 
61 85; 86; 87, e-mail: bop@um.elk.
pl, ul. Małeckich 3, pok. nr 101 
(I piętro). Osoba do kontaktu: 
Maciej Juchniewicz.

Poradnia profilaktyczno 
– konsultacyjna będzie 
stanowiła rozszerze-

nie oferty pomocowej miasta 
Ełku. W ramach przygotowa-
nej oferty realizowane będą 
działania profilaktyczno - tera-
peutyczne skierowane do mło-
dych ludzi (w wieku 14 - 19 lat) 
pochodzących z rodzin z pro-
blemem alkoholowym oraz ich 
rodzin. 

Głównym celem poradni jest 
zapobieganie występowania 
zjawiska alkoholizmu i narko-
manii oraz uzależnień beha-
wioralnych (komputer, Internet, 
hazard) wśród dzieci i młodzie-
ży z terenu miasta Ełku oraz 
wsparcie ich rodzin w wymiarze 
edukacyjnym, profilaktycznym 
i terapeutycznym. Realizacja 
będzie polegała na organiza-
cji takich działań jak: terapie 
indywidualne dla młodzieży i 
ich rodziców, diagnostyka oraz 
terapia grupowa dla rodziców.  

Terapia indywidualna kiero-
wana będzie do osób, przeja-
wiających zachowania  autode-
strukcyjne związane z proble-
mowym używaniem substancji 
psychoaktywnych (alkoholu, 
leków, dopalaczy) oraz zacho-
wań związanych z uzależnienia-
mi behawioralnymi (komputer, 
Internet, hazard). Spotkania 
grupowe profilaktyczno - tera-
peutyczne będą kierowane 
do młodzieży w wieku 14 - 19 
lat. W trakcie zajęć poruszane 
będą takie tematy jak: zasady 
prawidłowej komunikacji, roz-
poznawanie i wyrażanie emocji, 
zachowania asertywne, kon-
struktywne sposoby rozwiązy-
wania konfliktów, budowanie 
poczucia własnej wartości, tole-
rancja oraz sposoby radzenia 
sobie ze stresem. W przypadku 
osób przejawiających zachowa-
nia autodestrukcyjne poruszane 
będą również tematy z zakresu 
m.in.: konsekwencji i zagrożeń 
związanych z substancjami 

psychoaktywnymi, aspektów 
prawnych, motywów tego typu 
uzależnień, porad mających na 
celu ograniczenie używania lub 
abstynencję. Program został 
opracowany na bazie programu 
Fred rekomendowanego przez 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-
łania Narkomanii.

Zajęcia grupowe dla rodzi-
ców będą realizowane w formie 
warsztatów rozwoju kompeten-
cji rodzicielskich o charakterze 
edukacyjno - profilaktycznym. 
Oferta skierowana jest do rodzi-
ców dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Głównym 
celem spotkań warsztatowych 
w tym obszarze tematycznym 
jest rozwijanie umiejętności 
psychologicznych, ważnych w 
prawidłowym kontakcie dziec-
ko-rodzic np. sprawne i sku-
teczne porozumiewanie się, a 
także strategie rozwiązywania 
trudnych sytuacji w kontakcie 
wychowawczym. 

Poradnia mieści się przy ul. Małeckich 3 lok. 18 
(II piętro). Czynna będzie 84 godziny w miesiącu. 
W tym czasie realizowane będą zajęcia indywidualne 
oraz spotkania grupowe. Poradnia finansowana jest 
z budżetu miasta Ełku. 

rada pOŻyTKU pUblIczneGO
Prezydent Ełku 
zaprasza wszystkie 
ełckie organizacje 
pozarządowe i po-
zostałe podmioty 
prowadzące dzia-
łalność pożytku 
publicznego 
do udziału 
w głosowaniu na 
kandydatów do 
Rady Pożytku Pu-
blicznego w Ełku.
Głosować można 
od 22 czerwca 
do 21 lipca 2015 r.

eŁK pOMaGa UzaleŻnIOnyM
Od lipca w naszym mieście rozpocznie funkcjonowanie poradnia profilaktyczno - konsultacyjna dla młodych 
ludzi w wieku 14 – 19 lat, którzy zmagają się z uzależnieniami takimi jak m.in.: alkohol, narkotyki, leki, 
dopalacze, Internet, hazard. Z pomocy poradni mogą skorzystać także rodziny tych osób. W ramach oferty 
realizowane będą zarówno spotkania indywidualne, jak i  zajęcia grupowe.
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Szpital Pro – Medica w Ełku 
pozyskał ponad 1,3 mln zł 
dofinansowania z Unii Euro-

pejskiej na przeprowadzenie 
inwestycji polegającej na wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł 
energii, a także wymianie okien 
i oświetlenia w budynku.

W ramach planowanych prac 
przeprowadzona zostanie moder-
nizacja lub wymiana 197 okien 
w budynku szpitala. Natomiast 
istniejące oświetlenie zostanie 
zastąpione nowym energoosz-

czędnym typu LED. Zamonto-
wane zostaną również dwie 
nowe pompy ciepła oraz nastąpi  
przystosowanie węzła cieplnego 
służącego do przygotowania cie-
płej wody i kotłowni parowej do 
przyjęcia ciepła z tych pomp. Pla-
nowana jest także modernizacja 
instalacji wentylacyjnych w taki 
sposób, by możliwe było odzyski-
wanie ciepła. Wykonana zostanie 
również instalacja, która pozwoli 
na wykorzystywanie energii geo-
termalnej.

Dzięki inwestycji w budynku 
szpitala pojawi się także system 
umożliwiający zarządzanie ener-
gią. 

Całkowita wartość projektu to 
ponad 1, 68 mln zł, z czego wkład 
własny stanowi 336 tys. zł. Dofi-
nansowanie zostało pozyskane 
w ramach Mechanizmów Finan-
sowania Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 – 2014. Pla-
nowany termin realizacji projektu 
to maj 2015 – kwiecień 2016.

W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emi-
towany jest program informacyjny pt. 

„Wiadomości miejskie”, który powstaje co 
dwa tygodnie przy współpracy z Urzędem 

Miasta Ełku. Do 10 lipca emitowany będzie 
ostatni odcinek (premiera: 26 czerwca). W 
programie można dowiedzieć się m.in. o 
pozyskanej dotacji na utworzenie w Ełku 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

dofinansowaniu dla ełckiego MOPS-u. Od 
27 czerwca do 9 lipca emisja wiadomości 
nastąpi w godz.: 9.15, 17.15, 20.15, 22.15. A 10 
lipca o godz. 9.15. Nowy odcinek dostępny 
jest już także w Internecie: http://youtu.be/
MuksgmR6ceE

Związek Miast Polskich, 
wspólnie ze Związ-
kiem Miast Ukrainy, 

przy współpracy ze Związ-
kiem Powiatów Polskich 
oraz Śląskim Związkiem 
Gmin i Powiatów realizuje 
projekt „Miasta w transfe-
rze polskiego doświadcze-
nia decentralizacji na Ukra-
inę”. Inicjatywa ta łączy ele-
ment lokalnych debat w 
miastach nad znaczeniem 
pomocy dla Ukrainy wraz z 

przekazaniem praktycznej 
wiedzy i wypracowaniem 
planu systemowej współ-
pracy. 

W ramach projektu 16 
polskich miast przyjęło 
po dwóch przedstawicieli 
samorządów ukraińskich. 
Wizyty studyjne poświęco-
ne zostały m.in. przekaza-
niu doświadczeń z zakresu 
zarządzania i funkcjono-
wania samorządów miast, 
wykorzystaniu programów 

unijnych i prezentacji kom-
petencji polskich samorzą-
dów. 

Gośćmi Tomasza Andru-
kiewicza prezydenta miasta 
Ełku byli: Volodymyr Melnyk 
– Burmistrz Miasta Nowod-
niestrowsk oraz Valentyna 
Potseluiko – Naczelnik 
Wydziału Administracyjno 
– Gospodarczego.  

W trakcie pobytu przed-
stawiciele samorządu 

Ukrainy dowiedzieli się w 
jaki sposób miasto Ełk jest 
zarządzane w dziedzinach 
np.: sportu, kultury, eduka-
cji, rozwoju gospodarczego 
i polityki społecznej. Goście 
w trakcie kilkudniowego 
pobytu odwiedzili także 
ełckie instytucje i obiekty, 
w których mogli obejrzeć 
zrealizowane inwestycje 
dofinansowane ze środków 
UE, m.in. Zakład Uniesz-
kodliwiania Odpadów w 

Siedliskach, Park Naukowo 
– Technologiczny,  Ełckie 
Centrum Kultury, Halę Spor-
tową przy Szkole Podstawo-
wej nr 2, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, 
Oczyszczalnię Ścieków 
w Nowej Wsi Ełckiej, Park 
Wodny, stadion miejski, 
Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej oraz dodatkowo: 
park Mikołaja Kopernika, 
skwer z rusałką w centrum 
miasta oraz park linowy.

Jesienią w Warszawie 
ukraińscy i polscy samo-
rządowcy wezmą udział w 
konferencji podsumowu-
jącej, której celem będzie 
zebranie wniosków z wizyt 
studyjnych w kontekście 
potrzeb strony ukraińskiej, 
wypracowanie rekomen-
dacji dla dalszych działań 
strony polskiej i sformuło-
wanie założeń programu 
wsparcia decentralizacji na 
Ukrainie. 

deleGacja z UKraIny w eŁKU
W dniach 8 – 12 czerwca 
2015 r. w Ełku przebywała 
z wizytą studyjną delegacja 
przedstawicieli z Ukrainy. 
Spotkanie miało na celu 
m.in. przekazanie samorzą-
dowych dobrych praktyk 
Ełku w zakresie zarządza-
nia samorządem, a także 
prezentację zrealizowanych 
projektów unijnych. 

Szpital Miejski Pro - Medica pozyskał ponad 1,3 mln zł 
na kolejną inwestycję

MIejsKI szpITal 
cOraz nOwOcześnIejszy

wIadOMOścI MIejsKIeWYDAWCA: WYDZIAŁ PROMOCJI, 
SPORTU I KULTURY URZĘDU MIASTA 
EŁKU 19-300 Ełk ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 4 tel. 87 732 62 81, 87 
732 62 82 www.elk.pl, um@um.elk.pl 

zdjęcia: archiwum UM
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Z okazji 590 – lecia Ełku jed-
nostki miejskie przygo-
towały szereg wydarzeń, 

które pozwolą nam wspólnie 
świętować ten wyjątkowy jubi-
leusz przez cały rok.

Jednak największe atrakcje 
zostały zaplanowane w terminie 
18 – 21 czerwca 2015 r. Miejskie 
jednostki: Ełckie Centrum Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Muzeum Historyczne przy-
gotowały w tym czasie szereg 
atrakcji dla wszystkich ełczan, 
a także gości i turystów, którzy 
przyjechali, by wspólnie z nami 
świętować jubileusz istnienia 
miasta. 

Pierwszego dnia, tj. w czwar-
tek odbyła się konferencja pn. 
„Ełk. 1425 – 2015” . Wydarzenie 
to zostało połączone z promocją 
najnowszej książki pt. „Zamek 
w Ełku. Tajemnice wydobyte z 
przeszłości", którą w prezencie 
otrzymali wszyscy uczestnicy 
konferencji. Szczególną atrakcją 
drugiego dnia obchodów był kon-
cert pn. „REQUIEM KV 626” Wol-
fganga Amadeusza Mozarta w 
wykonaniu Chóru „Kontrapunkt" 
i Ełckiej Orkiestry Kameralnej pod 
dyrekcją dr Rafała Sulimy, który 
odbył się w Kościele pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Ełku. 
Następnie w ECK przygotowany 
został uroczysty koktajl, podczas 
którego odbył się koncert muzyki 
gitarowej „Trio Fresco” Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych 
oraz „Trio Scherzando". Natomiast 

od 19 czerwca w Galerii „Ślad” 
ECK można podziwiać również 
unikatową wystawę „Ełk w starej 
fotografii”.

Z dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców miasta trze-
ciego dnia obchodów spotkał 
się Urodzinowy Bieg Ełczan na 
dystansie 2 280 m, który rozpoczął 
się w parku linowym i zakończył 
w parku Mikołaja Kopernika. Na 
mecie na wszystkich czekała nie-
spodzianka w postaci drobnych 
upominków. Z kolei uczestnicy 
Fiesty Kopernikańskiej korzysta-
li z atrakcji przygotowanych w 
ramach zorganizowanego festy-
nu. Nie zabrakło licznych kon-
kursów i zabaw dla dzieci oraz 
całych rodzin. Z okazji obchodów 
590-lecia Ełku zorganizowane 
zostały również seanse filmo-
we w mobilnym planetarium, 
warsztaty dla najmłodszych pn. 
„Zabawa i nauka” oraz wystawy 
meteorytów i teleskopów. Tego 
dnia odbył się również koncert 
Orkiestry Salonowej Filharmonii 
Warmińsko- Mazurskiej 
oraz Trio Akordeono-
wego z Ełku.

Niedzielne obchody 
rozpoczęły się Mszą 
Świętą Jubileuszową 
w Katedrze Św. Wojcie-
cha z udziałem Chóru 
„Kontrapunkt”. Wyjąt-
kową atrakcją zaplano-
waną na ostatni dzień 
obchodów było zwie-
dzanie ruin ełckiego 
zamku krzyżackiego. 

Ełczanie, goście i turyści podczas 
spotkania z archeologami pozna-
li różne, ciekawe tajemnice tego 
zabytkowego obiektu. W tym 
dniu mogliśmy także obejrzeć 
spektakl „PerEŁKa” w wykona-
niu uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 4. Następnie uczestnicy 
wydarzeń z okazji 590 – lecia 
Ełku bawili się wspólnie podczas 
Fiesty Sobótkowej, która zosta-
ła zorganizowana na skwerze z 
rusałką. Wówczas z repertuarem 
muzycznym wystąpili: Mazurski 
Zespół Pieśni i Tańca „Ełk", Kacper 
Kasprzak oraz Kamil Maciorowski. 
Na koniec dnia na plaży miejskiej 
odbyły się także trzy koncerty: 
Freakin Rudeboys i Flesh Creep. 
Gwiazdą wieczoru był Dawid 
Kwiatkowski.

Wspólne świętowanie 590 – 
lecia Ełku nie tylko wzmocniło 
poczucie więzi mieszkańców z 
miastem, ale również było okazją 
do aktywnego spędzenia czasu 
oraz wspólnej zabawy na świe-
żym powietrzu. 

jUbIleUsz 590 – lecIa eŁKU

O Układzie Słonecznym opowiadał Mikołaj Kopernik

Symulator przeciążeń cieszył się dużym zainteresowaniem 

Delegaci z Orbassano i Ozierska razem z nami świętowali 590 - lecie Ełku

Każdy mógł skosztować urodzinowego 
toru

Ełk 1425-2015
Historia Ełku od początku związana jest z położoną 
na Jeziorze Ełckim wyspą zamkową. Pod koniec XIII 
w. ziemie powiatu ełckiego zamieszkiwane wówczas 
przez plemiona jaćwieskie zostały podbite przez Zakon 
Krzyżacki. Wybudowany na krótko przed rozpoczęciem 
Bitwy pod Grunwaldem murowany zamek stanowił ośro-
dek władzy administracyjnej i sądowniczej. Niedaleko 
budowli, wzdłuż wschodniego brzegu jeziora, zbudowa-
no osadę. W 1425 r. w Malborku  Wielki  Mistrz  Zakonu  
Krzyżackiego, Paul von Russdorf, nadał jej przywilej 
lokacyjny, natomiast pierwszym sołtysem został Bartosz 
Bratumił. Prawa miejskie Ełk otrzymał 10 lat później, 
tj. w 1435 r. Po sekularyzacji Zakonu  Krzyżackiego w 
1525 r. miasto stało się częścią Prus Królewskich, następ-
nie weszło w skład powstałego w 1701 r. Królestwa Prus, 
a w 1871 r. zjednoczonych pod ich egidą Niemiec. Druga 
połowa XIX w. to okres szybkiego rozwoju Ełku zapo-
czątkowany budową kolei, dzięki której to peryferyjnie 
położone miasto wkroczyło w nowoczesność. Podczas 
I wojny światowej miasto było kilkakrotnie zdobywane 
przez wojska rosyjskie i uległo poważnym zniszczeniom. 
W wyniku postanowień konferencji w Jałcie i Poczdamie 
Ełk stał się w 1945 r. częścią Państwa Polskiego. 

W połowie czerwca rozpoczęliśmy wspólne świętowanie 590. rocznicy powstania Ełku. Miejskie instytucje przy-
gotowały różne ciekawe wydarzenia, atrakcje i propozycje do wspólnego spędzenia tego czasu. W ełckich uro-
czystościach wzięli także udział goście z partnerskich miast Orbassano i Ozierska.
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Wakacje to czas, który 
ełczanom i turystom 
dostarczy napraw-

dę mocnych i niezapomnia-
nych wrażeń. Miasto przygoto-
wało szereg wydarzeń kultural-
nych, sportowych, rozrywkowych 
i kulinarnych. Początek lipca to 
w Ełku czas koncertów i festiwali 
muzycznych, które rozpoczną się 
czterodniowym Festiwalem Kul-
tury HIP – HOP na plaży miejskiej 
(2-5.07). Niemal w tym samym 
terminie zaplanowano Mistrzo-
stwa Polski Skuterów Wodnych, 
czyli zmagania zawodników na 
tafli jeziora (4-5.07). Z kolei w 
dniach 10 – 11 lipca w naszym 
mieście odbędzie się jeden z 
największych w Polsce Festiwa-
li Sztuk Pirotechnicznych "Ełk, 
Ogień & Woda". W tym roku na 
scenie muzycznej wystąpi Grze-
gorz Hyży i Lao Che oraz widowi-
ska teatralne Teatru Ognia Azisli-
ght i Teatru Ognia Avatar. Nato-
miast jeżeli chodzi o wodę, to nie 
może obyć się bez Aqua Fiesta, 

czyli Maratonu Pływackiego i 
Maratonu Kajakowego zorgani-
zowanych 12 lipca. Będą to ama-
torskie zawody sportowe zabawy 
na wodzie – narty wodne, pły-
wanie na bananie, oponie, plac 
zabaw dla dzieci. Z kolei 11 lipca 
odbędzie się II Mazurski Piknik 
Motoryzacyjny, czyli wydarze-
nie edukacyjno – motoryzacyj-
ne. W ramach wydarzenia zapla-
nowano wystawy, pokazy ratow-
nictwa, symulatory dachowania 
oraz liczne konkurencje – nie 
tylko samochodowe.  

To jeszcze nie koniec lipcowych 
wrażeń. Od 16 rozpoczyna się 
trzydniowa przygoda podniebna, 
czyli Mazurskie Zawody Balono-
we (16-18.07). Z kolei 23 lipca roz-
poczyna się Mazurskie Lato Kaba-
retowe MULATKA. Jest to jeden 
z największych i najstarszych w 
regionie północno-wschodniej 
Polski przegląd kabaretowy. Już 
od 21 lat sprawia, iż końcówka 
lipca jest najśmieszniejszą częścią 

lata. Na 3 dni zjeżdża się do Ełku 
najweselsza śmietanka polskiej 
sceny kabaretowej. I tak  23 lipca 
wystąpi: Kabaret Młodych Panów 
i Kabaret Ciach; 24 lipca - Kaba-
ret Smile i Kabaret Puk; 25 lipca 
- Kabaret K2, Kabaret Nowaki i 
Kwartet Okazjonalny. 

Sierpniowe atrakcje rozpoczną 
się koncertem Myslovitz na plaży 
miejskiej (7.08). W tym miesiącu 
będziemy świętować również 
Pierwsze Urodziny Bramy Mazur, 
największej galerii handlowej w 
naszym regionie (8-9.08). Następ-
nie 9 sierpnia odbędzie się VI 
Mazurski Moto Show Ełk, czyli 
jedna z największych i najcie-
kawszych imprez motoryzacyj-
nych w Polsce. Główną atrakcją w 
tym roku będzie Monster Truck. 
Natomiast amatorski maraton 
rowerowy na czterech dystan-
sach organizowany w ramach 
cyklu Mazovia MTB zaplanowa-
no na  16 sierpnia. Wydarzenia 
tego miesiąca zakończą się VIII 

Półmaratonem Ełckim (23.08), 
czyli biegiem na dystansie 21097 
metrów organizowanym przez 
MOSiR.

Letnie koncerty w Ełku 
Ełckie Koncerty Muzyki Orga-

nowej i Kameralnej (5 lipca, 2 
sierpnia, 6 września), Letnie 
Granie: koncert Miejskiej Orkie-
stry Dętej z Suwałk (19 lipca), 
Orkiestry Garnizonowej Wojsk 
Lądowych w Giżycku (9 sierpnia) 
i Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w 
Ełku (23 sierpnia), koncert Myslo-
vitz (7 sierpnia), Letnie Koncerty w 
Amfiteatrze ECK: Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska (17 lipca), 
Mazurskie Trio (19 lipca), koncert 
Miejskiej Orkiestry Dętej OSP – 
różne style i nurty muzyczne (26 
lipca), ENEJ (13 sierpnia), Chilli 
Crew i Sandaless (29 sierpnia), 
dodatkowe koncerty: Grzegorz 
Hyży i Lao Che (10-11 lipca na 
festiwalu Ogień & Woda), Antoni 
Muracki (17 września), Stare Dobre 
Małżeństwo (24 września).

Kino plenerowe
W sezonie wakacyjnym powra-

ca Mazurskie Kino Pod Gwiazda-
mi, czyli cotygodniowe seanse 
filmowe na świeżym powietrzu 
(7, 14, 21 i 28  lipca, 4, 11, 18, 25 
sierpnia). Nowością w tym roku 
jest z kolei Kino samochodowe 
z dźwiękiem nadawanym do 
odbiorników radiowych (31 lipca 
i 14 sierpnia). To propozycja dla 
wszystkich zmotoryzowanych, 
ale nie tylko. W te wakacje będzie-
my mogli doświadczyć rozrywki 
wielu, nam znanej jedynie ze 
starych amerykańskich filmów. 
Dodatkowo w kinie ECK zaplano-
wano przegląd Kina Europejskie-
go (15 – 20 wrzesień).

Kulinarne aromaty
Wśród corocznych wydarzeń 

kulinarnych zaplanowano: Podróż 
ze smakiem (26 lipca), Frutti di 
Lago (30 sierpnia) oraz Fiesta 
Kartofellę (6 września) i oczywi-
ście  Regionalne Święto Miodu 
(10 października).

nIezapOMnIane laTO w eŁKU
Wakacje w Ełku 
zapowiadają się 
naprawdę atrak-
cyjnie. W lipcu 
i sierpniu 
na mieszkańców 
miasta, turystów 
i gości czekają 
liczne atrakcje 
sportowe, kultu-
ralne i rozrywko-
we przygotowane 
przez miejskie 
instytucje. 
Na pewno 
nie zabraknie 
atrakcji dla 
dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

23 lipca - Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA4-5 lipca - Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych

16-18 lipca - Mazurskie Zawody Balonowe10-11 lipca - Festiwal Ogień &Woda



WIEŚCI Z RATUSZA   4/34/2015 7

Miasto rozpoczęło już kam-
panię promocyjną, której 

celem jest podniesienie świa-
domości starszych i młodszych 
mieszkańców Ełku w temacie 
sprzątania po pupilach wypro-
wadzanych na spacery. Osoby, 
które wykażą się odpowiedzial-
ną postawą otrzymają gadżety 
promocyjne. Zachęcamy wszyst-
kich do włączenia się we wspólną 
akcję „Psia KUPA do kosza!”.

Sprzątanie nieczystości pozo-
stawionych przez zwierzęta 
wyprowadzane na spacery nie 
wymaga od właściciela dużo 
wysiłku i pracy, a przynosi wiele 
pożytku. Każdy z nas lubi przecież 
przebywać w czystym i estetycz-
nym otoczeniu oraz swobodnie 
korzystać z przestrzeni miejskiej. 
Od czerwca w mieście pojawiły 
się plakaty oraz kolportowane są 
ulotki, które rozpoczynają kam-
panię promocyjną zachęcającą 
ełczan do sprzątania po swoich 
pupilach. Na tych, którzy wykażą 
się odpowiedzialną postawą będą 
czekały upominki przeznaczone 
dla ich zwierzaków (pojemniczki 
z woreczkami na nieczystości, 
obroże odblaskowe, frisbee, 
breloczki odblaskowe), przeka-
zywane przez Strażników Miej-
skich. Akcja promocyjna obejmie 
również osoby wnoszące opłatę  

za posiadanego w domu pupila.

Na terenie Ełku znajdują się 
specjalne dystrybutory torebek 
z łopatkami na zwierzęce nie-
czystości. Są one usytuowane 
w różnych najczęściej uczęsz-
czanych punktach miasta. Sto-
jaki na woreczki papierowe (8 
punktów): os. Konieczki (skwer 
zieleni), Stadion (ul. Piłsudskiego), 
Villa Polonia (ul. Słowackiego), 
Plac Jana Pawła II, os. Jeziorna 
(ul. Grajewska), Skwer ks. Foksa 
(os. Jeziorna), ul. Żeromskiego 
i ul. Wileńska.  Stojaki duże (5 
punktów): promenada – tu: plac 
zabaw przy ul. Pułaskiego oraz 
przy Villa Parku, os. Jeziorna (ul. 
Wyszyńskiego), Plaża Miejska 
i ul. Piękna. W  parku Mikołaja 
Kopernika w części sportowej i 
edukacyjnej znajduje się łącznie 
sześć punktów. Pamiętajmy, że 
brak takiego stojaka nie zwalnia z 
obowiązku sprzątania. Pisą KUPĘ 
można wyrzucić do kosza.

W ramach działań promocyj-
nych od września planowane 
są spotkania informacyjne w 
ełckich przedszkolach i szko-
łach podstawowych. Poprzez tę 
akcję kreowany będzie również 
pozytywny nawyk sprzątania 
po wyprowadzanych na spacery 
pupilach.

Do użytku mieszkańców Ełku i turystów 
została oddana nowa toaleta miejska 
usytuowana przy ul. Zamkowej nieopo-
dal Ełckiego Centrum Kultury. Inwestycja 
została zakończona w czerwcu bieżącego 
roku. Obiekt dostosowany jest również 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Toaleta miejska powstała w okolicach Ełckie-
go Centrum Kultury. O realizację tej inwesty-

cji wnioskowali mieszkańcy miasta. Natomiast 
obecna, dogodna lokalizacja w centrum miasta 
i nieopodal promenady sprawi, że z obiektu bez 
problemu będą mogli korzystać zarówno ełczanie, 
jak również turyści. W nowym budynku zostało 
zamontowanych sześć sanitariatów, w tym jeden 
dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz przewijak dla niemowląt. Wydzielo-
ne zostało również pomieszczenie gospodar-
cze. Prace obejmowały także budowę przyłączy 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przy-
łącza energetycznego. Powstała też sieć kanali-
zacji deszczowej. 

W ramach inwestycji wybudowano również 
nowe ciągi piesze z kostki brukowej oraz przepro-
wadzona została renowacja istniejącego ogro-
dzenia wraz z przebudową jego trasy. Zagospo-
darowaniu uległ również teren wokół budynku, 
gdzie powstały m.in. murek z siedziskiem, trawniki 
dywanowe oraz ogród skalny. 

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji to 
obszar ok. 500 m2. Koszt zrealizowanych prac 
budowlanych to kwota ponad 388 tys. zł.

W tym roku ulice Ełku 
patrolują także poli-
cjanci z Olsztyna. Do 

tej pory służbę w naszym mie-
ście pełniło już 32 dodatkowych 
funkcjonariuszy. Inicjatywa reali-
zowana jest w ramach wielolet-
niej współpracy: Miasta Ełku z 
Komendą Powiatową Policji w 
Ełku, Komendą Wojewódzką 
Policji w Olsztynie oraz Powia-
tem Ełckim.

W okresie wakacyjnym od 8 
lipca do 31 sierpnia 2015 r. Poli-
cjanci będą kierowani do pracy w 
potencjalnie najbardziej niebez-

piecznych rejonach miasta oraz 
promenadzie. Miejsca te zostały 
określone wspólnie przez ełcką 
Policję, Straż Miejską oraz Urząd 
Miasta Ełku. Funkcjonariusze 
z Olsztyna pełnią służbę pod 
dowództwem Komendy w Ełku.

W ubiegłym roku w naszym 
mieście pracowało łącznie 56 
dodatkowych policjantów z 
Olsztyna. W ramach porozu-
mienia Miasto Ełk finansuje ich 
wyżywienie. W 2014 r. z budżetu 
miasta wydano na ten cel prawie 
13 tys. zł. W tym roku wydatki 
planowane są na podobnym 

poziomie i uzależnione będą od 
decyzji Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w sprawie ilości 
policjantów delegowanych do 
pracy w Ełku w poszczególnych 
miesiącach. 

O bezpieczeństwo w mieście 
dbają również Strażnicy Miejscy 
oddelegowywani do pracy w 
patrolach dziennych i nocnych 
(w weekendy). Strażnicy podej-
mują również współpracę z 
policją w zakresie m.in. wymia-
ny informacji oraz wykrywania 
wykroczeń.

Psia KUPa do Kosza!

nOwa TOaleTa MIejsKa 
jUŻ OTwarTa

wIęcej pOlIcjanTów 
w waKacje
Policjanci z Oddziałów 
Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie będą 
pracować w Ełku także 
w tym sezonie letnim. 
Współpraca pomiędzy 
naszym miastem i poli-
cją, dzięki której wzra-
sta poziom bezpie-
czeństwa w najbardziej 
zagrożonych regionach 
naszego miasta trwa 
już od 11 lat.
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W ramach ełckich obcho-
dów 25 maja w Ełckim 
Centrum Kultur y 

odbyła się uroczysta „Gala Ćwierć-
wiecza”. W spotkaniu wzięli udział 
wszyscy Ci, którzy w ciągu ostat-
nich 25 lat mieli wpływ na orga-
nizowanie i kształtowanie ełc-
kiej samorządności oraz rozwój 
miasta: m.in. dotychczasowi Pre-
zydenci, Starostowie oraz Radni 
Rady Miasta i Powiatu wszystkich 
kadencji, przedstawiciele służb 
oraz jednostek miejskich i powia-
towych, przedstawiciele oświa-
ty czy ełckiego duchowieństwa. 
Obecni byli także parlamenta-
rzyści z naszego regionu. Samo-
rząd województwa Warmińsko 
– Mazurskiego reprezentowała 
Wicemarszałek Wioletta Śląska 
– Zyśk.

Spotkanie rozpoczęło się w sali 
widowiskowej Ełckiego Centrum 
Kultury prelekcją „Idea samorzą-

du terytorialnego w Polsce”, którą 
wygłosił dr Marcin Radziłowicz, 
Sekretarz Miasta Ełku. Kolejną 
prelekcję pt. „Relacje samorządu 
terytorialnego ze Skarbem Pań-
stwa. Razem czy przeciw sobie?” 
wygłosił prof. dr hab. Bronisław 
Sitek, Prezes Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Państwa. Prezydent 
Ełku Tomasz Andrukiewicz w 
swoim wystąpieniu „25 lat prze-
mian w Ełku” dokonał przeglądu 
najważniejszych zmian i działań 
podejmowanych w Ełku od 1990 r. 
Prezydent podkreślił służebną 
rolę samorządu, który ma przede 
wszystkim działać dla dobra 
lokalnej społeczności. 

Pomiędzy wykładami nie zabra-
kło części artystycznej. Na scenie 
zaprezentowało się Trio Akorde-
onowe: Kamil Przekop, Bartłomiej 
Strojecki, Dominik Wołyniec, 
młody ełcki pianista Kacper Kac-
przak w „Impresjach Jazzowych”, 

tancerze Diana Dołgoszej i Cezary 
Chudziński, a także zespół dzieci z 
Miejskiego Przedszkola „Słonecz-
na Ósemka” w Ełku.

W kolejnej części spotkania 
Tomasz Andrukiewicz Prezy-
dent Miasta Ełku i Marek Choj-
nowski Starosta Ełcki wręczyli 
okolicznościowe statuetki „Ełcki 
Samorządowiec Ćwierćwiecza” 
obecnym w trakcie uroczystości: 
Prezydentom, Starostom oraz 
Przewodniczącym Rady Miasta 
Ełku i Rady Powiatu Ełckiego. 
Następnie Wioletta Śląska – Zyśk 
Wicemarszałek Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego uho-
norowała także urzędującego 
prezydenta oraz starostę. 

Niespodzianką dla zgromadzo-
nych gości była projekcja filmu 
pt. „Zaczęło się 25 lat temu...”, w 
którym pojawiły się fragmenty 
archiwalnych nagrań.

hIsTOrIa eŁcKIeGO saMOrządU

Ostatnie 25 lat to okres znaczących przemian ustrojowych w naszym kraju, a także historia tworzenia i funkcjonowania 
polskiej samorządności. Od 1990 roku, czyli momentu powołania pierwszego ełckiego samorządu minęło już sześć 
kadencji. W ramach ełckich obchodów 25-lat samorządności 25 maja w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta 
„Gala Ćwierćwiecza”. Wydarzenie było okazją do spotkania i uhonorowania tych, którzy mieli wpływ na rozwój Ełku 
w ciągu ostatnich 25 lat.

Kadencja 2014 - 2018
Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andrukiewicz
Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Kamil Buksa 
(do 31 maja 2015 r.).

Radni w kadencji 2014 – 2018:
Ewa Awramik, Tomasz Dawidowski, Dariusz Dracewicz, Irene-
usz Dzienisiewicz, Jan Gróndwald, Piotr Karpienia, Nikodem 
Kemicer, Robert Klimowicz, Tomasz Kłoczko, Andrzej Koc, 
Dorota Kruszewska, Wojciech Kwiatkowski, Irena Markow-
ska, Paweł Odolecki, Joanna Porucznik, Tomasz Przekop, 
Mirosław Sawczyński, Jan Stradczuk, Andrzej Surynt, Michał 
Tyszkiewicz, Dariusz Wasilewski, Krzysztof Wiloch, Bogusław 
Wisowaty.

Prezydent 
i starosta 
uhonorowali 
obecnych 
na uroczystości 
byłych 
prezydentów, 
starostów 
oraz przewodni-
czących 
rad miasta  
i powiatu

Mirosław Zadroga, Wojciech Jassak, Andrzej Zdanowski

1999 rok 
– zmiana Herbu Ełku
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słyszenia. Wśród najważniejszych 
należy wymienić m.in. wizytę 
Ojca Świętego Jana Pawła II, czy 
też  Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego, a także zakopanie kufra 
pamięci.

Najważniejsze ełckie 
wydarzenia ćwierćwiecza:

27 maja 1990 – pierwsze 
wybory samorządowe w Ełku.

25 marca 1992 - utworzenie 
Diecezji Ełckiej, biskupem zostaje 
Wojciech Ziemba.

16 kwietnia 1992 – założenie 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Ełku.

8 czerwca 1999 – wizyta Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Ełku. 
Wówczas Ojciec Święty powie-
dział do tysięcy zgromadzonych 
na placu ludzi: „Ta ziemia była dla 
mnie zawsze bardzo gościnna”. 
Zachęcał również do odwagi w 
podejmowaniu trudnych wyzwań 
i prosił o szczególną dbałość o 
osoby biedne, starsze, samotne 
i bezdomne.

25 maja 2009 – wizyta Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego w 
Ełku (zdjęcie po lewej).

2010 – zakopanie „Kufra Pamię-
ci”, do którego zostały włożone 
różne przedmioty, dokumenty 

i pamiątki. Oficjalne wykopanie 
kufra nastąpi w 2075 roku.

19 października 2011 – nadanie 
Honorowego Obywatelstwa S. 
Lenzowi (zdjęcie u góry).

13 sierpnia 2014 – otwarcie 
Bramy Mazur w Ełku.

Kadencja 1990 – 1994
Prezydent Miasta Ełku: Adam Puza
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku: Franciszek Hołubowicz/ Romuald Mosdorf.

Członkowie Zarządu: Romuald Baranowski/ Romuald Różycki, Sławomir Chilicki, 
Grzegorz Kott, Kazimierz Patruś, Witold Kowalczyk.

Radni w kadencji 1990 – 1994:
Romuald Baranowski, Jan Bubienko (śp.), Wiesław Buczko, Sławomir Chilicki, 
Stanisław Dzienisiewicz (śp.), Władysław Brzuzy, Ryszard Gajdkosz, Zbigniew 
Gajewski, Urszula Głośniak (śp.), Wiesław Guziak, Franciszek Hołubowicz, Piotr 
Jaczyński, Grzegorz Kott, Witold Kowalczyk, Lech Majewski, Waldemar Makare-
wicz (śp.), Romuald Mosdorf, Jan Milewski, Zofia Olszewska, Edward Palczewski, 
Kazimierz Patruś, Adam Puza, Halina Rąbalska, Józef Rejewski, Romuald Różycki, 
Andrzej Sawicki (śp.), Barbara Siergiej, Edward Wenda, Jan Waszkiewicz, Halina 
Wysocka, Tadeusz Zaborowski, Andrzej Zdanowski.

Kadencja 1994 - 1998
Prezydent Miasta Ełku: Zdzisław Fadrowski
Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Wojciech Kierwajtys/ Andrzej Zawadzki, 
Jerzy Czepułkowski.

Członkowie Zarządu: Ignacy Kłoczko, Janusz Roszkowski, Andrzej Zawadzki, 
Romuald Różycki, Mirosław Zadroga.

Radni w kadencji 1994 1998:
Barbara Bara, Jan Bubienko (śp.), Wiesław Buczko, Jerzy Citko, Jerzy Czepuł-
kowski, Zdzisław Fadrowski, Leon Gazda, Wiesław Guziak, Ryszard Hanulak, 
Wojciech Jassak, Zbigniew Jędrkiewicz, Kamila Jurczak, Ignacy Kłoczko, Zofia 
Kowalczyk, Nadzieja Kozaczek, Kazimierz Kulik, Henryk Kupiec, Mirosław Lule-
wicz, Józef Masłowski, Jerzy Muśko, Janusz Nowakowski, Edward Palczewski, 
Idzi Podwojski, Józef Rejewski, Adam Rewiński, Janusz Roszkowski, Romuald 
Różycki, Jan Rybak, Wacława Stefaniak, Stefan Węgłowski, Ryszard Wiśniewski, 
Teresa Woźniak, Mirosław Zadroga, Andrzej Zawadzki, Andrzej Zdanowski.

Kadencja 1998 - 2002
Prezydent Miasta Ełku: Zdzisław Fadrowski
Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Romuald Różycki, Andrzej Zawadzki.

Członkowie Zarządu: Mariusz Oszmian/ Leokadia Bogdanowicz, Stanisław 
Jankowski, Dorota Podczaska/ Edward Palczewski, Witold Żukowski.

Radni w kadencji 1998 – 2002:
Andrzej Bara, Leokadia Bogdanowicz, Jerzy Citko, Tomasz Czepułkowski, Dariusz 
Dracewicz, Ireneusz Dzienisiewicz, Jerzy Filipek, Janusz Gawrylczyk, Witold 
Grodzki (śp.), Ryszard Hanulak, Piotr Jaczyński, Stanisław Jankowski (śp.), Piotr 
Jaroszewski, Henryk Kupiec, Stanisław Litman, Władysław Markowski, Janusz 
Nowakowski, Mariusz Oszmian, Edward Palczewski, Dorota Podczaska, Helena 
Raczkowska, Józef Rejewski, Zbigniew Rosołowski, Janusz Roszkowski, Romuald 
Różycki, Danuta Malz – Sawicka, Ryszard Skawiński, Barbara Skopowska, Artur 
Urbański, Stefan Węgłowski, Krzysztof Wilczyński, Tadeusz Zaremba, Andrzej 
Zawadzki, Witold Żukowski.

Kadencja 2002 - 2006
Prezydent Miasta Ełku: Janusz Nowakowski,

następnie Tomasz Andrukiewicz
Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Krzysztof Wiloch, Tadeusz Zaremba.

Radni w kadencji 2002 – 2006:
Andrzej Adamczyk, Andrzej Bruzgul, Tomasz Czepułkowski, Krzysztof Dudzis, 
Ireneusz Dzienisiewicz, Jerzy Filipek, Stanisław Jankowski (śp.), Zbigniew Jędr-
kiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Krzysztof Marcińczyk, Ryszard Nolko, Andrzej 
Orzechowski, Edward Palczewski, Waldemar Pieńkowski, Krzysztof Piłat, Idzi 
Podwojski, Józef Rejewski, Zbigniew Rosołowski, Romuald Różycki, Danuta 
Sawicka – Malz, Barbara Skopowska, Jan Wielgat, Krzysztof Wilczyński, Adam 
Zaremba, Tadeusz Zaremba, Witold Żukowski.

Kadencja 2006 - 2010
Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andrukiewicz
Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Włodzimierz Szelążek.

Radni w kadencji 2006 – 2010:
Michał Andruszkiewicz, Romuald Baranowski, Tomasz Bińczak, Jerzy Czepułkow-
ski, Krzysztof Dudzis, Ireneusz Dzienisiewicz, Zdzisław Fadrowski, Jan Gróndwald, 
Zbigniew Jędrkiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Tomasz Makowski, Jacek Mrozek, 
Andrzej Orzechowski, Konrad Siemienkiewicz, Wioletta Paczkowska, Edward Pal-
czewski, Idzi Podwojski, Waldemar Pieńkowski, Krzysztof Piłat, Tomasz Przekop, 
Krzysztof Romanowicz, Jan Stradczuk, Romuald Szuliński, Jan Wielgat, Krzysztof 
Wilczyński, Bogusław Wisowaty, Adam Zawadzki.

Kadencja 2010 - 2014
Prezydent Miasta Ełku: Tomasz Andrukiewicz
Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku: Artur Urbański, Kamil Buksa.

Radni w kadencji 2010-2014:
Ewa Awramik, Paweł Czemiel, Jerzy Czepułkowski, Tomasz Dawidowski, Adam 
Dobkowski, Ireneusz Dzienisiewicz, Zbigniew Jędrkiewicz, Wojciech Kwiatkow-
ski, Karol Marchel, Irena Markowska, Jerzy Muśko, Waldemar Pieńkowski, Idzi 
Podwojski, Tomasz Przekop, Adam Rydzewski, Mirosław Sawczyński, Konrad 
Siemienkiewicz, Romuald Szuliński, Michał Tyszkiewicz, Dariusz Wasilewski, 
Stefan Węgłowski, Jan Wielgat, Krzysztof Wiloch, Bogusław Wisowaty.

Minione 25 lat samorządności 
to nie tylko okres znaczących 
przemian w rozwoju gospodar-
czym Ełku, budownictwie, służ-

bie zdrowia czy sporcie i kulturze, 
ale również czas innych wyda-
rzeń, które jedni wciąż jeszcze 
pamiętają, a inni znają tylko ze 

w naszej paMIęcI pOzOsTaŁO
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Najważniejsze inwestycje 1990 – 1999
Lata 1995 – 1996 to okres budowy m.in. 

ul. Grota Roweckiego i ul. Okulickiego na os. 
Konieczki. Następnie pomiędzy 1996 – 1998 r. 
wybudowana została ul. Jana Pawła II na os. 
Jeziorna. Natomiast od 1998 rozpoczęły się 
prace związane z wykonaniem ciągu piesze-
go promenady nad jeziorem. Z kolei w 1999 r. 
powstał również ciąg pieszy wzdłuż rzeki Ełk 
biegnący od ul. Wojska Polskiego aż do ul. 
Kościuszki.   

Na przestrzeni tego 25-lecia zmienił się rów-
nież status dróg na terenie miasta. W latach 
1990 - 98 zarządzaniem drogami zajmowała 
się Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich. 
Natomiast w 1999 r. nastąpił podział dróg na 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wsku-
tek nowej organizacji miasto w latach 1999 
– 2004 posiadało w swoim zarządzie ponad 
11 km dróg.

Zmiany w latach 2000 – 2010
Rok 2002 przyniósł rozpoczęcie realizacji 

największej inwestycji drogowej w Ełku, czyli 
budowę obwodnicy miejskiej, której celem 
było m.in. odciążenie miasta od transportu 
ciężarowego i usprawnienie ruchu drogo-
wego. W 2005 r. z kolei powstało tzw. osiedle 
Tuwima oraz rozpoczęła się budowa odcinków 

poszczególnych dróg. Również w tym czasie, 
w wyniku porozumienia z powiatem, miasto 
przejęło 43 km dróg powiatowych, a z chwilą 
przekazania do użytkowania obwodnicy w 
zarząd miasta trafiło dodatkowe 13 km dróg 
krajowych. Kolejne drogi miasto przejęło w 
2006 r. od gminnego zasobu nieruchomości 
dróg powiatowych. Były to m.in. ul. Malmeda, 
Staszica, Sucharskiego, Mazurska, Krakowska, 
Ogrodowa Zielona, Sadowa, Powstańców 
Śląskich, Brzozowa oraz Słoneczna. Dwa lata 
później, czyli w 2008 r. nastąpiło kolejne prze-
jęcie dróg, tym razem od Skarbu Państwa. 
Wówczas kategorię dróg krajowych utraciły 
ul. Kilińskiego, Wojska Polskiego, Armii Krajo-
wej, Dąbrowskiego i część ul. Suwalskiej.

Natomiast w 2010 r. miasto, na podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, przekazało Skarbowi Państwa nie-
ruchomości pod budowę obwodnicy.

Współczesność od 2011 r.
W 2012 r. przebudowany został fragment 

ul. Wojska Polskiego wraz z rondem przy 
zbiegu z ul. Targową i ul. Kilińskiego. To rów-
nież okres, w którym w latach 2013 - 2014 
nastąpiło przejęcie od Skarbu Państwa dróg, 
które utraciły kategorię dróg krajowych, tj.: ul. 
Kajki, 11 Listopada, Łukasiewicza, Suwalska 

(na odcinku od ul. Łukasiewicza do ronda im. 
Cichowicza), a także ul. Kolonia. To także okres 
zakończenia budowy obwodnicy miejskiej, tj. 
realizacja dwóch najtrudniejszych i najdroż-
szych etapów (III i IV). Podjęte zostały również 
starania o wybudowanie drogi Via Baltica oraz 
trasy kolejowej Rail Baltica przebiegających 
przez Ełk. 

W tym czasie prowadzono także liczne  
prace remontowe ulic, chodników i par-
kingów na terenie całego miasta. Efekty są 
widoczne na wszystkich osiedlach od Konie-
czek, przez os. Zatorze, centrum miasta, os. 
Północ II i Kajki, os. Grunwaldzkie, aż po os. 
Pod Lasem, Jeziorna i os. Szyba i Leśnym. 
W latach 2010 - 2014 wybudowano łącznie 
prawie 500 nowych miejsc parkingowych. 
Największe projekty zrealizowano przy ul. 
Wojska Polskiego, Chopina, Kochanowskie-
go, Piwnika Ponurego, Placu Jana Pawła II, a 
także ul. Brata Jana Jakubczaka, Matki Teresy 
z Kalkuty oraz Jana Bosko.

Natomiast bieżący rok to dalszy dynamiczny 
proces modernizacji infrastruktury drogowej. 
Aktualnie trwa przebudowa ul. Kilińskiego, 
gdzie w 2014 r. powstało rondo z ul. Piękną. 
Rozpoczęły się także prace modernizacyjne 
na ul J. Piłsudskiego oraz przebudowa skrzy-
żowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej.

eŁcKIe InwesTycje drOGOwe 

Miniony okres 
25-lecia funkcjo-
nowania samo-
rządu ełckiego to 
dynamiczny proces 
zmian w infrastruk-
turze drogowej 
w mieście Ełku. 
To realizacja inwe-
stycji polegających 
m.in. na budowie 
nowych (18,5 km) 
oraz przebudowie 
istniejących dróg 
(ok. 7 km), a także 
realizacji remontów 
(ponad 11 km).

Skrzyżowanie ulic Targowej, Kilińskiego i Wojska Polskiego 
przed budową ronda Ulica Piwnika Ponurego na osiedlu Konieczki przed i po remoncie w roku 2014

Budowa obwodnicy miejskiej, której celem było m.in. odciążenie miasta od transportu ciężarowego, była największą inwestycją miasta
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Sprzedaż działek pod zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną

Najstarszym osiedlem w Ełku jest Cen-
trum, natomiast jednym z najmłodszych 
osiedle potocznie zwane os. Tuwima 
(główna ulica) oraz nowo budujące się 
Nowe Miasto graniczące z os. Konieczki. 
W ciągu ostatnich 25 lat wszystkie ełckie 
osiedla przeszły zmiany urbanistyczne 
– wybudowane zostały nowe bloki oraz 
domy, a także zagospodarowane podwór-
ka i place zabaw.

W  latach 1990 – 1992 miasto na podsta-
wie opracowanych koncepcji zagospoda-
rowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania, sprzedało 
działki z przeznaczeniem pod zabudowę  
jednorodzinną. Wtedy właśnie powstało 
osiedle Pod Lasem rozciągające się wzdłuż 
ul. Przemysłowej. Również na os. Jeziorna 
od 1999 do 2003 roku rozwijało się budow-
nictwo jednorodzinne oraz dzięki współ-
pracy z firmami developerskimi powsta-
wały nowe bloki. Rozwój budownictwa 
mieszkalnego wielorodzinnego, w oparciu 
o grunty miasta Ełku w pierwszej kolejno-
ści nastąpił na os. Jeziorna w kompleksie 
wyznaczonym skrzyżowaniem ul. Jana 
Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty. Począw-
szy od 2002 r. na tym osiedlu powstało 11 
budynków mieszkalnych obejmujących 
1 013 lokali mieszkalnych, usługowych i 
garaży. Obiekty te stanowią uzupełnie-

nie zabudowy spółdzielczej powstającej 
tam od 1990 r. Równocześnie miasto udo-
stępniło także tereny w północnej części 
miasta, w kwartale pomiędzy ul. Kajki i ul. 
11-go Listopada, gdzie od 2005 r. do chwili 
obecnej powstało 21 budynków wielo-
rodzinnych obejmujących 1 854 lokale 
mieszkalne, usługowe i garaże. Udostęp-
nione pod budownictwo tereny stanowiły 
wcześniej niezagospodarowaną zieleń i 
ogródki warzywne. Na obu osiedlach pla-
nowane są kolejne inwestycje mieszkalne 
w oparciu o grunty miasta Ełku. Dodat-
kowo w różnych częściach miasta, w tym 
również na os. Jeziorna, os. Konieczki i 
tzw. os. Tuwima, developerzy realizowali 
inwestycje zabudowy wielorodzinnej na 
terenach nabytych we własnym zakresie 
od osób prywatnych. W 2015 roku prowa-
dzona jest dalsza sprzedaż działek oraz 
kontynuowane są inwestycje na ul. Św. J. 
Kalinowskiego.

Od 1994 r. do 2005 r. prowadzona była 
również sprzedaż działek pod zabudowę 
kamienicową w centrum miasta, której 
celem było odtworzenie historycznego 
układu urbanistycznego i uzupełnienie ist-
niejącej zabudowy śródmieścia. Natomiast 
w latach 1996 - 2003 sprzedane zostały 
działki budowlane usytuowane przy ul. 
Pułaskiego i Nadjeziornej.

Budownictwo komunalne 
 Zasób mieszkaniowy miasta aktualnie 

obejmuje 260 budynków mieszkalnych, 
w których znajduje się 1587 lokali miesz-
kalnych, w tym lokali 226 socjalnych.W 
okresie minionych 25 lat wybudowano 
10 budynków, w których znalazło się 151 
mieszkań komunalnych, 51 socjalnych oraz 
16 użytkowych. W tym czasie wykonano 
również remonty w 112 budynkach komu-
nalnych, a także podłączono do sieci cie-
płowniczej 55 budynków, ograniczając w 
ten sposób tzw. niską emisję pochodzącą 
z domowych pieców grzewczych. W latach 
2010 – 2012 przeprowadzono m.in. moder-
nizację budynku pokoszarowego przy 
ul. Dąbrowskiego z przeznaczeniem na 
komunalny budynek mieszkalny, w którym 
znalazło się 55 mieszkań i 11 lokali usługo-
wych. Wybudowany został też budynek 
socjalny przy ul. Sikorskiego, gdzie zago-
spodarowanych zostało 18 mieszkań. W 
ciągu minionych 25 lat miasto sprzedało 
ze zniżką na rzecz najemców 2 016 lokali 
mieszkalnych.

Remonty zabytkowej zabudowy
Od 2011 roku prowadzony jest nabór 

wniosków w ramach konkursu o udzie-
lenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków usytuowanych na terenie miasta 
Ełku. W latach 2011 – 2015 dofinansowanie 
przyznano 27 wnioskom, w ramach któ-
rych zostały przeprowadzone prace m.in. 

budynków mieszkalnych przy ul. Armii 
Krajowej 18, 20, 23, 25, Mickiewicza 12, 
3-go Maja 11, a także wieży ciśnień, wieży 
katedry św. Wojciecha, kościoła Chrześci-
jan Baptystów oraz Wyższego Seminarium 
Duchownego.

Modernizacje ełckich podwórek
W latach 2010 – 2014 zrealizowana 

została modernizacja chodników, miejsc 
parkingowych wraz z placem zabaw m.in. 
w kwartale ulic Magazynowa – Wawelska 
– Mickiewicza. Zagospodarowano również 
tereny komunalne przy ulicach Żeromskie-
go i Wojska Polskiego 4 i 6, ul. Świackie-
go „Sępa” 4, 6, 8, 10, oraz Słowackiego, 
Mickiewicza i 3-go Maja. Zrealizowano też 
wspólną inwestycję ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Świt” polegającą na utwardzeniu 
terenu przy ul. Gdańskiej.

Opracowane zostały już projekty na 
zagospodarowanie kolejnych podwórek, 
które będą systematycznie realizowane: 
Gdańska 30-38 i Gizewiusza 1; Słowackie-
go 22A; Armii Krajowej 38-58; Wawelska 
1-15; Gizewiusza 4-8; Kościuszki 1-3; Wojska 
Polskiego 7-9 oraz 35-39; Kochanowskiego 
64A; Chopina (19,21,23) i Kościuszki (7, 9); 
Mickiewicza (27, 19, 31) i Wawelska (17, 19); 
Mickiewicza (33, 35) i Wawelska (14, 16, 18); 
róg ul. Moniuszki i Gdańskiej; Świackiego 
„Sępa”1 i Gdańska (7 i 9a); Mickiewicza (26, 
28, 32) i Orzeszkowej (1,3,5); Armii Krajowej 
(21, 21a) i Orzeszkowej (15, 17, 19). 

25 laT bUdOwnIcTwa MIeszKalneGO

Budynek przy ulicy Pułaskiego przed remontem

Osiedle Jeziorna rok 2007. Zdjęcie pochodzi z zasobów MSM w Ełku.Budynek przy ulicy Pułaskiego po remoncie w 2009 roku

Okres funkcjonowania samorządów miejskich jest czasem, w którym Ełk przeszedł ogromną metamorfozę 
urbanistyczną. W ciągu minionych 25 lat znacznie rozbudowały się istniejące osiedla, gdzie wciąż pojawiają się 
kolejne bloki, a także powstają nowe osiedla m.in. z zabudową jednorodzinną. To również lata inwestycji moderniza-
cyjnych w budynkach komunalnych oraz remontów ełckich zabytków.



12

Podstrefa Ełk Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W połowie lat 90. XX wieku, 
w okresie transformacji gospo-
darczej kraju w Ełku działalność 
zamykały zakłady produkcyjne, 
a stopa bezrobocia była wysoka 
(ok. 30%). Miasto Ełk wówczas 
podjęło starania, by temu zara-
dzić i współtworzyło jako naj-
większy akcjonariusz samorządo-
wy, obok Skarbu Państwa spółkę: 
Suwalska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A. Miasto przekazało 
łącznie prawie 107 ha gruntów z 
przeznaczeniem dla przyszłych 
inwestorów. Suwalska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna  została usta-
nowiona Rozporządzeniem Rady 
Ministrów 25 czerwca 1996 r. 
Pierwszy inwestor w Podstrefie 
Ełk - firma PRODEKO EŁK Sp. z o.o., 
otrzymał  zezwolenie na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
na preferencyjnych warunkach 22 
listopada 1996 r. Ze względu na 
duże zainteresowanie nowymi 
terenami inwestycyjnymi, w 2013 r. 
podjęto decyzję o powiększe-

niu SSSE Podstrefy Ełku o 23 ha 
gruntów. Na tym obszarze usytu-
owany jest Park Naukowo – Tech-
nologiczny. Dziś Podstrefa Ełk to 
nowoczesna dzielnica przemy-
słowa miasta, gdzie działalność 
produkcyjną lub usługową  pro-
wadzi 27 przedsiębiorców z kapi-
tałem krajowym i zagranicznym. 
W obrębie strefy prace znalazło 
ponad 2 100 osób. W 2015 r. 
została podpisana deklaracja 
współpracy z kolejnym inwesto-
rem.

Park Naukowo – Technologicz-
ny w Ełku

22 grudnia 2000 r. uchwałą 
Rady Miasta Ełku obszar otrzymał 
nazwę Miejskiej Strefy Rozwoju 
,,Techno-Park”. Projekt został 
podzielony na dwa etapy i otrzy-
mał dofinansowanie z dwóch 
programów operacyjnych. Przez 
wiele lat nic się nie działo aż do 
2009 r., w którym udało się pozy-
skać środki finansowe z UE. W 
pierwszym etapie (2009 r.) rozpo-
częto prace polegające na przy-
gotowaniu terenów pod inwesty-

cję. Drugi etap (2012) polegał na 
budowie kompleksu budynków 
z funkcjami do obsługi użytkow-
ników Techno – Parku: Centrum 
Logistyczno – Usługowego, Inku-
batora Technologii, Inkubatora 
Przedsiębiorczości oraz Centrum 
Badawczo - Rozwojowo - Eduka-
cyjnego z Laboratorium. Obiekt 
został otwarty 17 października 
2012 roku. Tego dnia zostały 
podpisane umowy z pierwszymi 
lokatorami. Za realizację tej inwe-
stycji miasto Ełk zostało laureatem 
konkursu „Patent na Projekt”. W 
PNT odbyły się m.in. Ełckie Targi 
Budowlane „Twój Dom na Mazu-
rach” (2014) oraz Mazurskie Targi 
Odnawialnych Źródeł Enerii OZE 
(2013-2014). Natomiast młodzież 
i dzieci mogły bezpłatnie wziąć 
udział w „Wariacjach z Nauką”, w 
trakcie których odbyło się rów-
nież spotkanie z animatorami z 
Centrum Nauki Kopernik (2014).

Park Handlowy TU i TERAZ
U zbiegu ulic Mickiewicza i 

Gdańskiej, w miejscu starego 
szpitala miejskiego w 2013 r. 

został wybudowany pierwszy w 
Ełku Park Handlowy TU i TERAZ. 
Budynek Parku Handlowego od 
strony ul. Mickiewicza zachował 
swój historyczny wygląd i wpisuje 
się w architekturę początku XX 
wieku. Ściana frontowa nowej 
galerii jest fragmentem starego 
szpitala miejskiego. Do dyspo-
zycji klientów galerii oddane 
zostało również 170 miejsc par-
kingowych. Zatrudnienie znalazło 
w nim około 220 osób.

Galeria Handlowa 
Brama Mazur

Brama Mazur oddana do użytku 
w sierpniu 2014 r. jest pierwszym 
w Ełku i regionie tego typu kom-
pleksem rekreacyjno-handlo-
wym. Powstał on na terenach, 
które miasto odsprzedało inwe-
storowi. Obiekt tworzą dwa nie-
zależne budynki – galeria handlo-
wa oraz kino sieci Planet Cinema. 
Kompleks rekreacyjno – handlo-
wy Brama Mazur wybudowany 
został na terenie dawnych ełckich 
koszar wojskowych, powstałych 
w 1884 roku i funkcjonujących 

do 2000 roku. Miasto zyskało 
także Plac Miejski. Wybudowane 
zostały również nowe parkingi: 
494 miejsc podziemnych oraz 33 
nadziemne. Natomiast zatrudnie-
nie w obiekcie znalazło ponad 600 
osób. W ramach inwestycji prowa-
dzone są także prace polegające 
na przebudowie ulic:  Kościuszki i 
Dąbrowskiego (z obszarem skrzy-
żowania ul. Armii Krajowej) wraz 
z wykonaniem dodatkowych 
pasów ruchu umożliwiających 
wjazdy i wyjazdy z parkingów 
galerii. 

Duży wpływ na rozwój gospo-
darczy Ełku miało również utwo-
rzenie i funkcjonowanie dużych 
zakładów produkcyjnych w mie-
ście. Wśród nich należy wymienić 
m.in.: Zakłady Mięsne MAZURY 
działające w branży spożywczej 
czy Zakład Elektrotechniki Moto-
ryzacyjnej. Również mali i średni 
przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność w mieście,  zatrudniający 
ełczan i płacący podatki przyczy-
niają się do rozwoju gospodar-
czego Ełku. 

iNwesTycje GOspOdarcze, 
KTóre OdMIenIają eŁK

Miasto swój rozwój gospodarczy zawdzięcza 
między innymi utworzeniu Podstrefy Ełk 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
realizacji inwestycji budowy Parku 
Naukowo – Technologicznego, a także 
Parku Handlowego TU i TERAZ 
oraz Galerii Handlowej „Brama Mazur”.

Park 
Naukowo-Technologiczny Brama Mazur oddana do użytku w sierpniu 2014 r.

W 2015 r. została podpisana deklaracja współpracy z kolejnym inwestorem w SSSE Podstrefy Ełk. Zdjęcie pochodzi z zasobów SSSE.
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