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Inwestycje
gospodarcze,
które odmieniły Ełk
W ostatnich latach Ełk rozwija 
się bardzo dynamicznie w każdej 
dziedzinie, również w sferze 
gospodarczej.                   str. 2-3

Remonty ełckich
ulic i podwórek
Kadencja samorządowa 2010 
– 2014 zaowocowała wieloma 
inwestycjami w infrastruk-
turę drogową oraz remonta-
mi wielu podwórek w całym 
mieście.                            str. 4-5

Troszczymy się
o ełckie rodziny
Wśród licznych inicjatyw na 
rzecz poprawy zdrowia i jakości 
życia mieszkańców można 
wymienić m.in. Ełcką Kartę 
Rodziny 3+. 
                str. 8-9

Ełk promuje sport
i aktywność fizyczną
Zmiany jakie zaszły 
w Ełku w zakresie sportu, re-
kreacji i turystyki da się zauwa-
żyć gołym okiem.         str. 10-11

Zbliżają się wybory
- o czym warto pamiętać?
Wybory do samorządu już 16 
listopada 2014r. By przebie-
gły sprawnie warto zapoznać 
się z zasadami głosowania i 
lokalizacją okręgów wybor-
czych.                            str. 22-24

To były cztery 
dobre lata dla Ełku

Drodzy Ełczanie, przekazujemy 
Wam kolejne „Wieści z Ratusza”, 
będące podsumowaniem dzia-
łań kadencji samorządowej 2010 
– 2014. Znajdziecie tu Państwo 
zestawienie najważniejszych zreali-
zowanych inwestycji m.in. gospo-
darczych, sportowych, podnoszą-
cych jakość życia mieszkańców 
i poprawiających wizerunek Ełku.

Zmiany jakie zaszły w ostatnich 
czterech latach w naszym mie-
ście można zauważyć gołym 

okiem. Ełk z roku na rok staje się miastem 
nowocześniejszym, otwartym na tury-
stów, atrakcyjnym zarówno dla miesz-
kańców, jak i inwestorów. Zyskaliśmy 
nową przestrzeń miejską, miejsca przy-
jazne dzieciom, dorosłym i całym rodzi-
nom. Przybyło również wiele nowych 
miejsc do aktywnego wypoczynku, 
zarówno na świeżym powietrzu, jak i w 
zamkniętych obiektach. Sprzyjają one 
sportowemu i aktywnemu stylowi życia. 
Ulice i podwórka z miesiąca na miesiąc 
zmieniają swoje oblicza, czyniąc miasto 
ładniejszym, czystszym i bardziej este-
tycznym. Wzrósł także poziom bezpie-
czeństwa  ełczan i turystów. Rozbudo-
wany został m.in. monitoring miejski 
obejmujący swoim zasięgiem cały obszar 
miasta na wszystkich osiedlach. Powsta-
ją nowe miejsca pracy. Przedsiębiorcy i 
zewnętrzne firmy chętniej inwestują 

swój kapitał w naszym mieście, pobu-
dzając tym samym wzrost gospodarczy 
naszego regionu. W szybkim tempie roz-
wija się także budownictwo mieszkanio-
we – powstają nowe osiedla. Coraz 
więcej młodych ludzi wybiera nasze 
miasto jako przestrzeń dla swojego życia. 
Wiele z tych inwestycji udało się przepro-
wadzić dzięki skutecznej współpracy 
samorządu, ale również dzięki inicjaty-
wie mieszkańców Ełku. Cieszy mnie fakt, 
że Państwo coraz częściej i chętniej anga-
żujecie się w proces zarządzania mia-
stem i wyznaczania kierunków jego roz-
woju, a tym samym macie wpływ na to 
jak będzie Ełk wyglądał w przyszłości. 
Jest jeszcze wiele problemów do rozwią-
zania i dużo pomysłów na kolejne służą-
ce miastu i ełczanom inwestycje do zre-
alizowania. W oparciu o nie opracowy-
wane są plany, których wdrożeniem 
zajmie się przyszły samorząd. Serdecz-
nie zachęcam do lektury.

prezydent Tomasz Andrukiewicz
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Rozwój budownictwa
mieszkaniowego

W ostatnich latach Ełk rozwija się 
bardzo dynamicznie w każdej dziedzi-
nie, również w sferze gospodarczej. 
Wśród wiodących branży w naszym 
regionie jest budownictwo. Ełk to jedno 
z niewielu miast, w którym w ostatnich 
latach odnotowany został dodatni przy-
rost ludności. Coraz więcej osób, szcze-
gólnie młodych, wiąże z naszym mia-
stem swoją przyszłość. To z kolei pobu-
dza rozwój firm developerskich i 
remontowo – budowlanych, a w rezul-
tacie powstawanie nowych osiedli, np. 
Nowe Miasto przy os. Konieczki, czy też 
sprzyja rozbudowie już istniejących, np. 
os. Tuwima, Leśne i Grunwaldzkie. Miasto 
zadbało również o mieszkania komunal-
ne. W tym celu przeprowadzona została 
inwestycja m.in. w pokoszarowym 
budynku na ul. Dąbrowskiego. W wyniku 
prac modernizacyjno – remontowych 
powstało 55 mieszkań oraz 11 lokali 
usługowych.  

Park Handlowy TU i TERAZ
Po wielu latach zniknął z widoku w 

centrum miasta mało atrakcyjny widok 
ruin dawnego szpitala miejskiego. W tym 
miejscu został wybudowany pierwszy w 
Ełku Park Handlowy TU i TERAZ. Budynek 
Parku Handlowego od strony ul. Mickie-
wicza zachował swój historyczny wygląd 
i wpisuje się w architekturę początku 
XX wieku. Ściana frontowa nowej galerii 
jest fragmentem starego szpitala miej-
skiego, świadkiem zachodzących w mie-
ście zmian. Działalność  prowadzą tu 
usługodawcy oraz sprzedawcy z branży: 
obuwniczej, odzieżowej, RTV i AGD, spo-
żywczej, farmaceutycznej, okulistycznej, 
kosmetycznej, turystycznej oraz księgar-
nia, restauracja, kawiarnia, kantor a także 
punkt opłat bankowych. Do dyspozycji 
klientów galerii oddano również 170 
miejsc parkingowych. 

– Po latach oczekiwań w końcu 
powstał w Ełku pierwszy tak duży Park 
Handlowy, w dodatku usytuowany w 
ścisłym centrum. Jest to inwestycja, 
która przyniosła nie tylko nowe miejsca 
pracy, ale również w pewien sposób 
ożywiła nasze miasto – powiedział pre-
zydent Miasta, Tomasz Andrukiewicz. – 
Park Handlowy to nie tylko miejsce, w 
którym można zrobić zakupy, to przede 
wszystkim nowe miejsca pracy. Zatrud-
nienie znalazło w nim około 220 osób.

Galeria Handlowa Brama Mazur
Brama Mazur jest pierwszym w Ełku i 

regionie tego typu kompleksem rekre-
acyjno-handlowym. Tworzą go dwa 
niezależne budynki – galeria handlowa 
oraz kino sieci Planet Cinema. Kompleks 
rekreacyjno – handlowy Brama Mazur 
wybudowany został na terenie dawnych 
ełckich koszar wojskowych, powstałych 
w 1884 roku i funkcjonujących do 2000 
roku. Łączna suma, jaka wpłynęła do 
budżetu miasta z tytułu sprzedaży tych 
gruntów, to kwota prawie 15 mln zł 
netto.

Zyskaliśmy także Plac Miejski, pozosta-
jący własnością miasta. Na jego obszarze 
wykonane zostało oświetlenie – żeliwne, 
estetyczne lampy parkowe, a także fon-
tanna i letnia scena. Teren wokół został 
zagospodarowany ławkami i elementa-
mi małej architektury miejskiej. Wybu-
dowane zostały również nowe parkingi: 
494 miejsc podziemnych oraz 33 nad-
ziemne. Łączna powierzchnia wszystkich 
budynków, razem z kondygnacjami 
podziemnymi wynosi ok. 43 157 m2. 
Zatrudnienie w obiekcie znalazło ponad 
600 osób. Dodatkową korzyścią dla 
miasta jest również roczny wpływ podat-
ku od nieruchomości w kwocie około 
1 mln zł.

W ramach inwestycji prowadzone są 
także prace polegające na przebudowie 
ulic:  Kościuszki i Dąbrowskiego (z obsza-

Miasto swój rozwój gospodarczy 
zawdzięcza między innymi rozwo-
jowi budownictwa mieszkanio-
wego, a także realizacji inwestycji 
budowy Parku Naukowo – Tech-
nologicznego, Parku Handlowego 
TU i TERAZ oraz Galerii Handlowej 
„Brama Mazur” oraz rozszerzeniu 
terenów Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk 
o kolejne 23 ha gruntów. 

rem skrzyżowania ul. Armii Krajowej) 
wraz z wykonaniem dodatkowych 
pasów ruchu, umożliwiających wjazdy i 
wyjazdy z parkingów galerii. 

Realizacja budowy Parku Handlowego 
„TU i TERAZ” oraz Galerii Handlowej 
„Brama Mazur” były możliwe dzięki 
zmianie planu zagospodarowania prze-
strzennego obydwu terenów, a także 
pozyskaniu inwestorów oraz utrzymy-
waniu dobrej współpracy z samorządem 
miasta.

Powiększenie SSSE Podstrefy Ełk
Ze względu na duże zainteresowanie 

nowymi terenami inwestycyjnymi, pod-
jęta została decyzja o powiększeniu 
obszarów przynależących do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powięk-
szenie SSSE Podstrefy Ełku nastąpiło w 
oparciu o wskazane przez Miasto grunty 
o łącznej powierzchni prawie 23 ha. Na 
tym obszarze usytuowany jest Park 
Naukowo - Technologiczny w Ełku, zabu-
dowany budynkiem administracyjnym 
oraz halami przemysłowymi. Włączone 
tereny są przeznaczone do prowadzenia 
nowoczesnej działalności, która umożli-
wia nie tylko realizację nowatorskich  
pomysłów, ale również zastosowanie 
coraz bardziej zaawansowanej techno-
logii. Obecnie na terenie ełckiej podstre-
fy ekonomicznej prowadzi działalność 
27 firm zatrudniających łącznie 2 053 
osoby.

– Aktualnie prowadzimy zaawansowa-
ne rozmowy z dwoma dużymi inwesto-
rami działającymi w branży meblarskiej 

i przetwórstwa drzewnego. Jedna z firm 
zainteresowana jest zakupem gruntów, 
na których miałaby zostać ulokowana 
fabryka. Rozpoczęcie działalności obu 
firm będzie wiązało się z powstaniem 
nowych miejsc pracy – powiedział Kamil 
Buksa, zastępca prezydenta Miasta Ełku. 
– Teraz czekamy na rozporządzenie Rady 
Ministrów, zezwalające na rozpoczęcie 
działalności w strefie nowym firmom 
oraz dotyczące pomocy regionalnej, w 
ramach której możliwe będzie udziele-
nie zwolnień podatkowych.

Park Naukowo – Technologiczny
w Ełku

W 2012 zakończyła się budowa Parku 
Naukowo – Technologicznego w Ełku, 
który wspiera przedsiębiorstwa na 
wszystkich etapach ich rozwoju techno-
logicznego. Stymuluje również procesy 
powstawania nowych firm poprzez ich 
inkubowanie.

W ełckim Parku Naukowo – Technolo-
gicznym pracuje około 60 osób. Działal-
ność prowadzi już 10 firm, m.in. specja-
listyczne Laboratorium Koloru, najno-
wocześniejsze tego typu laboratorium 
we Wschodniej Europie. Działalność pro-
wadzi także firma Vermiculite Poland, 
która zajmuje się obróbką i przetwarza-
niem naturalnego minerału, jakim jest 
wermikulit wykorzystywany m.in. w izo-
lacjach wysokotemperaturowych, prze-
myśle, budownictwie, ekologii, rolnic-
twie, ogrodnictwie, akwarystyce i terra-
rystyce. 

– Park Naukowo-Technologiczny w 

Ełku powstał z myślą o rozwijaniu poten-
cjału gospodarczego naszego regionu w 
oparciu o nowe technologie, współpracę 
badawczą przedstawicieli nauki i przed-
siębiorców oraz komercjalizację techno-
logii do gospodarki – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent Miasta Ełku.

Za realizację tej inwestycji Miasto Ełk 
zostało laureatem konkursu „Patent na 
Projekt”. To prestiżowy konkurs organi-
zowany przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na najlepsze 
przedsięwzięcia inwestycyjne. 

W ramach funkcjonowania Parku 
Naukowo – Technologicznego ełccy 
przedsiębiorcy mogli bezpłatnie sko-
rzystać z porad wykwalifikowanego 
radcy prawnego w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, m.in.  
zarządzania przedsiębiorstwem i zaso-
bami ludzkimi.

W parku realizowane są również pro-
jekty z myślą o przedsiębiorcach oraz 
mieszkańcach miasta i okolic. Na terenie 
obiektu odbyły się Ełckie Targi Budowla-
ne „Twój Dom na Mazurach” oraz Mazur-
skie Targi Odnawialnych Źródeł Energii 
OZE. Natomiast młodzież i dzieci mogły 
bezpłatnie wziąć udział w „Wariacjach z 
Nauką”, które odbyły się we współpracy 
z Centrum Nauki Kopernik, Polską Aka-
demią Nauk i Elbląskim Parkiem Techno-
logicznym. Celem wydarzenia było 
pokazanie i wyjaśnienie doświadczeń 
laboratoryjnych oraz zjawisk występują-
cych w przyrodzie i otaczającym nas 
świecie, owianych dotąd tajemnicą.

Brama Mazur                 Dodatkowe 23 ha w ełckiej podstrefie SSSE

Park Handlowy Tu i Teraz

Park Naukowo - Technologiczny

Inwestycje gospodarcze, 
które odmieniły Ełk
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również starania o wybudowanie drogi 
Via Baltica oraz trasy kolejowej Rail Bal-
tica przebiegających przez Ełk. 

W latach 2010 - 2014 wybudowano 
łącznie prawie 500 nowych miejsc par-
kingowych. Największe projekty zreali-
zowano przy ul. Wojska Polskiego w 
okolicach mostu, gdzie powstało 55 
nowych miejsc, Chopina za halą sporto-
wą – 40 miejsc, Kochanowskiego za PEC 
– 36 miejsc, Piwnika Ponurego – 76 
nowych miejsc (łącznie jest 153), Plac 
Jana Pawła II, gdzie wybudowano 87 
miejsc parkingowych, Wojska Polskiego 
- 80 nowe parkingi, a także ul. Brata Jana 
Jakubczaka - 30, Matki Teresy z Kalkuty 
– 21 oraz Jana Bosko – 22 nowe miejsca 
parkingowe.

Kolejna planowana inwestycja doty-
czy zagospodarowania dziesięciu 
podwórek usytuowanych w centrum 
miasta. W tym roku zostanie wykonana 
pełna dokumentacja projektowa. Reali-
zacja prac nastąpi w przyszłym roku. 
Zakres prac na podwórkach, w zależno-
ści od potrzeb może obejmować m.in.: 
wykonanie odwodnienia, ciągów pie-
szych, dróg dojazdowych i wjazdów, 
nawierzchni utwardzonych, a także 
przeprowadzenie renowacji dróg 
wewnętrznych oraz zagospodarowanie 
zieleni i wykonanie placów zabaw.

Tego typu działania służą przede 
wszystkim mieszkańcom Ełku, a w 
szczególności zamieszkałym w remon-
towanych budynkach i podwórkach. 
Realizowane inwestycje wpływają rów-
nież na wizerunek całego miasta. Dlate-
go każdego roku w budżecie planowana 
jest kwota, która pozwala na przepro-
wadzenie prac w najbardziej zdegrado-
wanych obszarach.

Podwórka uwzględnione w doku-
mentacji projektowej usytuowane są 
przy ulicach: Mickiewicza (26, 28, 32, 34; 
27, 29, 31; 33, 35; 39), Chopina (9; 19, 21, 
23), Gdańskiej (7, 9, 9A; 5, 5A, 5B), Orzesz-
kowej (1, 3, 5; 15, 17, 19, 21) oraz Moniusz-
ki (17, 19) i Wojska Polskiego (14,16,18). 
Natomiast w przyszłym roku zagospo-
darowane zostanie podwórko przy 
Armii Krajowej 29-31 oraz kolejne zgło-
szone przez mieszkańców.

Prace polegające na przebudowie, 
modernizacji, czy też remontach 
nawierzchni ulic miejskich oraz 

wymianie chodników i zagospodarowa-
niu podwórek komunalnych realizowa-
ne były na obszarze całego miasta. 
W ciągu czterech lat przeprowadzono 
remonty i modernizacje ełckich dróg 
oraz podjęto działania, mające na celu 
poprawę użyteczności i podniesienie 
poziomu estetyki podwórek usytuowa-
nych w centrum miasta. Nie zapomnia-
no również o remontach i budowie par-
kingów. W ciągu ostatniej kadencji w 
Ełku wybudowanych zostało prawie 500 
nowych miejsc parkingowych znajdują-
cych się głównie w centrum miasta oraz 
na poszczególnych osiedlach.

Inwestycje obejmowały, w zależności 
od potrzeb, prace drogowe, sanitarne i 
elektryczne. Wybudowane zostały m.in. 
utwardzone dojścia i dojazdy, parkingi, 
nowe chodniki oraz oświetlenie. 

W ramach prac związanych z zagospo-
darowaniem podwórek komunalnych 
powstały także place zabaw dla dzieci. 
Tam, gdzie była taka potrzeba, wykona-
no nową kanalizację deszczową.

– Każdego roku, w miarę możliwości 
finansowych, staramy się przeprowadzić 
remonty najbardziej zniszczonych i 
zagrażających bezpieczeństwu odcin-

ków dróg i chodników usytuowanych na 
wszystkich osiedlach Ełku. Są to bardzo 
kosztowne inwestycje, aczkolwiek reali-
zujemy je sukcesywnie w całym mieście 
– powiedział Kamil Buska, zastępca pre-
zydenta Miasta. 

Prace prowadzono na ulicach, chod-
nikach, parkingach i podwórkach na 
terenie całego miasta. Efekty są widocz-
ne na wszystkich osiedlach od Konie-
czek, przez os. Zatorze, centrum miasta, 
os. Północ II i Kajki, os. Grunwaldzkie, aż 
po os. Pod Lasem, Jeziorna, os. Szyba 
i Leśne.

Osiedle Konieczki Ulice, parkingi i 
chodniki: Piwnika Ponurego, Bahrkego, 
Dobrzańskiego, Okulickiego, Witosa, 
Bora Komorowskiego, Grota Roweckie-
go (trwa).

Osiedle Jeziorna Ulice, parkingi i chod-
niki: Robotnicza, Jeziorna, Brata Jakub-

czaka, Jana Bosko, Jana Pawła II, Popie-
łuszki, Wielkanocna oraz wybudowano 
ciąg pieszo – rowerowy na osiedlu.

Osiedle Północ II i Kajki Ulice, parkingi, 
chodniki, remonty podwórek: 11 Listo-
pada i Kajki, Wileńskiej, Miłosza i Tuwima. 
Planowana jest przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej.

Osiedle Grunwaldzkie Wybudowano 

ulice: Maćka z Bogdańca, Księcia Witol-
da, Zawiszy, Zbyszka z Bogdańca, 
Danusi, Jagienki, Księżnej Anny, Książąt 
Mazowieckich, Juranda, Długosza, Kró-
lowej Jadwigi. Współfinansowana była 
budowa ulicy Zamkowej.

Osiedle Zatorze Ulice, parkingi i chod-
niki: Bema (od ul. Suwalskiej do bramy 
wjazdowej na teren Prefabetu), Nad-
rzeczna, Brzozowa, Suwalska i Łukasie-
wicza, Tęczowa, a także prace na ul. 
Mazurskiej, Sucharskiego i Staszica. 
Osiedle Leśne Ulice: Leśna, Sosnowa, 
Świerkowa, Lipowa, Dębowa.

Osiedle Pod Lasem Ulice: Jagodowa, 
Rumiankowa i Wrzosowa.

Osiedle Szyba Ulica Krótka.

Centrum Ulice, parkingi, chodniki i 
remonty podwórek: ul. Sikorskiego 8, 
Wojska Polskiego i Żeromskiego, Wojska 
Polskiego 4 i 6, ul. Magazynowa, Wawel-
ska, Świackiego Sępa (4, 6, 8 i 10), Toruń-
ska i Gdańska (na odcinku od Mickiewi-
cza do Gizewiusza), Norwida, Kilińskiego 
(budowa ronda przy ul. Targowej), Mic-
kiewicza, Armii Krajowej, Słowackiego, 
Orzeszkowej, Chopina, skrzyżowanie 
ulic Kochanowskiego, Targowej i Cmen-
tarnej; ul. Moniuszki oraz przebudowa 
ulic Kościuszki, Dąbrowskiego i Armii 
Krajowej.

Obecna kadencja samorządowa to 
także okres zakończenia największej 
inwestycji drogowej, czyli budowy 
obwodnicy miejskiej. Podjęte zostały 

Remonty ełckich
ulic i podwórek

Obwodnica miejska, fot. M. Olszewski

Ulica Wileńska

Ulica 11 listopada

Ulica Piwnika Ponurego

Ulica Tuwima

 Osiedle Grunwaldzkie

 Ulica Bahrkego

 Ulica Wojska Polskiego

 Parkingi przy Placu Jana Pawła II

Rondo 
przy ulicy 
Kilińskiego  
i Wojska 
Polskiego

Kadencja samorządowa 
2010 – 2014 zaowocowała 
wieloma inwestycjami 
w infrastrukturę drogową 
oraz remontami podwórek 
w całym mieście. W ciągu 
czterech lat zrealizowano 
prawie 100 różnych przed-
sięwzięć, czego efektem 
są m.in. zmodernizowane 
ulice, wyremontowane 
chodniki oraz nowe miej-
sca parkingowe. 
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W latach 2011 – 2014 w budyn-
kach komunalnych, których 
właścicielem lub współwła-

ścicielem jest Miasto, zostały przepro-
wadzone m.in. prace remontowe 
dachów, balkonów, elewacji, docieple-
nia szczytów oraz termomodernizacje. 
Wykonano także przyłączenia i węzły 
c.o. Pracami objęto ponad 100 budyn-
ków mieszkalnych. Dzięki współpracy 
ze wspólnotami mieszkaniowymi 
nowego oblicza doczekały się m.in. 
wybrane zabudowania przy ulicach: 
Armii Krajowej, Gdańskiej, Orzeszko-
wej, Słowackiego, Wawelskiej, Mickie-
wicza i Wojska Polskiego, Świackiego 
Sępa, Kraszewskiego, Kolejowej, Maga-
zynowej, Grajewskiej, Gizewiusza, 
Kościuszki, 3-go Maja, Małeckich, 
Mazurskiej, Wawelskiej, Toruńskiej a 
także Piłsudskiego. Łączny koszt 
wszystkich przeprowadzonych prac to 
kwota ponad 9,5 mln zł pochodząca z 
budżetu miasta, środków wspólnot 
mieszkaniowych oraz kredytów. 
W zależności od potrzeb, wykonywane 

były prace związane głównie z termo-
izolacją ścian zewnętrznych, remonty 
elewacji z dociepleniem, remonty 
dachów, a także remont elewacji fron-
towych i ocieplenie ścian podłużnych 
oraz stropodachów.

W pierwszej kolejności dokonuje się 
remontów dachów, następnie – tam, 
gdzie jest to możliwe – ociepla się 

budynki styropianem, który pokrywany 
jest elewacją. Z kolei secesyjne elewa-
cje frontowe poddawane są zabiegom 
renowacyjnym, po to, by przywrócić 
blask starym kamienicom lub zniszczo-
nym budynkom.

Każdego roku prezydent Miasta Ełku 
przyznaje dotacje na remonty i moder-
nizacje ełckich zabytków. W latach 

Remonty elewacji
kamienic i zabytków

Samorząd miasta razem ze wspólnotami miesz-
kaniowymi realizuje inwestycje i remonty w ełc-
kich budynkach komunalnych, w celu poprawy 
warunków życia mieszkańców. Z budżetu miasta 
dofinansowane są również prace konserwator-
sko – architektoniczne w obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków. Wyremontowana zabudowa 
zyskuje atrakcyjny wygląd i staje się kolejną wizy-
tówką naszego miasta.

Kamienica przy ul. Mickiewicza bezpośrednio po remoncie

Kamienica przy ul. Mickiewicza Kamienica przy ul. 3 Maja Kamienica przy ul. Armii Krajowej 23

Wieża Kościoła św. Wojciecha

  Wieża ciśnieńKamienica przy ul. Armii Krajowej 25

2011-2014 przyznano 21 
dotacji. Dzięki przekazanym 
środkom finansowym możli-
we było przeprowadzenie 
prac w 12 ełckich obiektach 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków: kamienicach przy ul. 
Armii Krajowej 18, 20, 23, 25 
oraz Chopina 2 i 3-go Maja 
11, a także budynku Zboru 
Chrześcijan Baptystów w 
Ełku, Wyższym Seminarium 
Duchownym, wieży kościoła 
parafialnego pw. św. Woj-
ciech, elewacji Wieży Ciśnień 
oraz Rzymskokatolickiej 
Parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego. W zależ-
ności od potrzeb wykonane 
zostały m.in. prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub budowlane. Z przyzna-
nych funduszy przeprowa-
dzono również prace arche-
ologiczne i konserwatorsko 
– architektoniczne w ełckim 
zamku.

Od wielu lat samorząd miasta zabiegał u władz PKP o remont ełckiego dworca. Inwestycję udało się zrealizować 
w tym roku. Zmodernizowany budynek swoim wyglądem oraz przywróconym dwuspadowym dachem nawiązuje 
do pierwotnej architektury obiektu z przełomu XIX i XX w.
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Celem badań USG była ocena stanu 
narządów wewnętrznych oraz wykrycie 
ewentualnych odstępstw od normy. W 
badaniach udział wzięło 153 dzieci. 
Mieszkanki miasta mogły z kolei bez-
płatnie przebadać się mammograficz-
nie. W ciągu ostatnich czterech lat z 
takiej możliwości skorzystało 11 512 
pań.

– Zapewniając dostęp do bezpłatnych 
badań profilaktycznych oraz szczepio-
nek przeciwko grypie i pneumokokom 
zalecanych przez ekspertów, a jednak 
nierefundowanych w ramach NFZ, 
chcemy wspierać zdrowie ełckich rodzin 
– powiedział Artur Urbański, zastępca 
prezydenta Ełku.

Z myślą o ełckich mamach
Potrzeba otoczenia szczególną opieką  

matek oraz  nowo narodzonych dzieci 
wynika  między innymi z założeń reali-
zowanej w mieście polityki społecznej. 
Bardzo duży nacisk kładzie się na wzmac-
nianie roli rodziny jako podstawowej 
komórki społecznej. Potrzeba zwiększe-
nia komfortu oraz poczucia bezpieczeń-
stwa kobietom w ciąży doprowadziły do 
powstania w Ełku Bezpiecznej Szkoły 
Rodzenia, z której do tej pory skorzysta-
ły 163 przyszłe mamy. Łączny koszt 
wszystkich turnusów to kwota 64 650 
tys. zł. Program „Szkoła Rodzenia – Edu-
kacja Przedporodowa” pomaga przy-
szłym rodzicom w przygotowaniu się do 
narodzin dziecka. Udział w zajęciach jest 
nieodpłatny. Następstwem tej inicjatywy 
była akcja Poród Bez Bólu, czyli bezpłat-
ne znieczulenie zewnątrzoponowe pod-
czas porodu. Celem znieczulenia było 
zmniejszenie dolegliwości bólowych do 
poziomu akceptowalnego przez rodzącą 
kobietę. Natomiast utworzona w zeszłym 
roku Poradnia Laktacyjna jest konse-
kwencją podjętych wcześniej działań 
wspierających wszystkie rodzące kobie-
ty. Głównym celem poradni jest pomoc 
w podtrzymaniu karmienia piersią jako 
naturalnego i najbezpieczniejszego spo-
sobu żywienia niemowląt. Spotkania z 
doradcami z każdym turnusem cieszą się 
coraz większą popularnością. Łączny 
koszt przeprowadzonych konsultacji to 
kwota  ponad 51 tys. zł.

Ełk wspiera rodzinę
Przy Urzędzie Miasta działa Poradnia 

Rodzinna, która wspomaga rodziny w 
trudnych sytuacjach życiowych i w kry-
zysach. W ramach Poradni mieszkańcy 
Ełku mogą uzyskać nieodpłatną pomoc 
prawnika, psychologa, pedagoga, psy-
chiatry. Zorganizowane są także m.in. 
grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i 
młodzieży, kobiet współuzależnionych, 
jak również konsultacje i grupy wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy. 

W tym roku zakończył się również 
remont Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W wyniku prowadzonych 
prac budynek zyskał nowe oblicze i 
funkcjonalność, co przyczyniło się do 
podniesienia jakości świadczonych 
usług, a także wpłynęło na komfort osób 
korzystających z pomocy ośrodka.

Realizowany jest także program 
,,Rodzina wolna od przemocy – Miasto 
Ełk skutecznie przeciw przemocy”, któ-
rego celem jest przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie oraz pomoc jej ofiarom. 
Osoby dotknięte tym problem, mogą 
skorzystać z porad i konsultacji specja-
listów oraz wziąć udział w zajęciach 
edukacyjno-profilaktycznych. 

Osoby, które z różnych przyczyn życio-
wych zalegają ze spłatą zadłużenia w 
zajmowanych mieszkaniach znajdują-
cych się w zasobach miasta, mogą - 
wykonując różne prace porządkowe -  
rozliczyć się ze swoich zobowiązań. Od 
kwietnia 2012 roku z rozwiązania zapro-
ponowanego przez  samorząd miasta 
skorzystało 98 rodzin, a łączna kwota 
odpracowanego długu wyniosła niemal 
609 tys. zł.

Nowy Blok Operacyjny
w Szpitalu Miejskim

Zakończyła się budowa Bloku Opera-
cyjnego w Szpitalu Miejskim. Blok wypo-
sażony  jest między innymi w trzy sale 
operacyjne, salę pooperacyjną 4 – łóż-
kową, podręczną  sterylizatornię, pokój 
lekarzy, pokój personelu średniego, 
śluzy szatniowe personelu, śluzę pacjen-
tów oraz magazyny. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł ponad 3,8 mln zł. Na 
tym samym poziomie znajduje się rów-
nież nowo oddany do użytku Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Bli-
skość obu oddziałów sprawi, ze obsługa 
anestezjologiczna zostanie skoncentro-
wana na jednym poziomie.

Dzięki inwestycji poprawi się nie tylko 
jakość usług, ale również zwiększy 
poziom bezpieczeństwa pacjentów. 
Zrealizowane działania zapewnią także 
wyższy komfort pracy zespołów opera-
cyjnych oraz zwiększą potencjał rozwo-
ju dziedzin zabiegowych w miejskim 
szpitalu.

Ełcka Karta Rodziny 3+
W ramach programu „Ełk miastem 

szczęśliwego i bezpiecznego rodziciel-
stwa” w maju 2013 roku na terenie 
miasta Ełku wdrożona została Ełcka 
Karta Rodziny 3+. Celem Karty jest 
umacnianie i wspieranie funkcji rodziny 
wielodzietnej, poprawa warunków 
materialnych , a  przede wszystkim pro-
mocja modelu rodziny wielodzietnej. 
Posiadacze kart mogą korzystać ze 
zniżek w Ełckim Centrum Kultury, Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w opła-
tach za przedszkola. Do udziału w inicja-
tywie przystąpiło także ponad 40 róż-
nych firm, sklepów i przedsiębiorców, 
którzy oferują system atrakcyjnych 
zniżek. Z karty obecnie korzysta 2424 
osoby z 484 ełckich rodzin.

– Inicjatywa „Ełckiej Karty Rodziny 3+” 
promująca wielodzietny model rodziny, 
jest ważnym przedsięwzięciem w reali-
zowaniu założeń polityki społecznej 
prowadzonej na terenie naszego miasta. 
W ten sposób chcemy również wspierać 
ełckie rodziny z trojgiem i więcej dzieci 
– powiedziała Irena Podlecka, naczelnik 
wydziału Polityki Społecznej.

Bezpłatne szczepienia
i badania profilaktyczne

Z myślą o zdrowiu mieszkańców w Ełku 
realizowane są akcje bezpłatnych szcze-
pień i badań profilaktycznych. Mogą z 
nich skorzystać osoby w różnym wieku 
zameldowane na terenie naszego miasta. 
Samorząd, realizując program profilakty-
ki zdrowotnej, przeprowadził akcję bez-
płatnych szczepień przeciwko pneumo-
kokom dla ełckich dzieci. Na zakup 
szczepionek przeznaczono 80 tys. zł. 
Środki w całości pochodziły z budżetu 
Miasta Ełku. Zaszczepiono 326 dzieci. Z 
myślą o ełckich seniorach realizowana 
była akcja bezpłatnych szczepień prze-
ciwko grypie. Mogły wziąć w niej udział 
osoby zameldowane w Ełku, które do 

końca danego roku obchodziły co naj-
mniej 66. urodziny. W ostatnich latach 
ze szczepień skorzystało 3 262 ełckich 
seniorów. Obecnie trwa kolejna edycja 

tych szczepień. Na terenie miasta prze-
prowadzone zostały także bezpłatne 
ultrasonograficzne badania profilaktycz-
ne dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 

Wśród licznych inicjatyw na rzecz poprawy zdrowia i jakości 
życia mieszkańców można wymienić m.in. Ełcką Kartę Rodzi-
ny 3+, bezpłatne szczepienia i badania profilaktyczne, a także 
realizację programu „Rodzina wolna od przemocy”. Z myślą 
o mamach powstały również Bezpieczna Szkoła Rodzenia 
oraz Poradnia Laktacyjna, które wspierają kobiety w trakcie 
pierwszych etapów rodzicielstwa.

Troszczymy się 
o ełckie rodziny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim
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Ełk promuje sport
i aktywność fizyczną
Miejskie place zabaw dla dzieci
Z myślą o dzieciach w mieście wybudo-
wane zostały place zabaw, na których 
najmłodsi mieszkańcy Ełku mogą aktyw-
nie spędzać czas i bawić się ze swoimi 
rówieśnikami. Największe powstały w 
okolicach promenady przy ul. Pułaskie-
go i Nadjeziornej, nieopodal Placu Jana 
Pawła II, tj. na ul. Żeromskiego, a także 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji (ul. Piłsudskiego). Pozostałe 
mniejsze place zostały wybudowane w 
podwórkach przy ul. Mickiewicza, 
Kościuszki, Orzeszkowej, Wojska Pol-
skiego, Magazynowej, Malinowej i Let-
niskowej.

Sport i kultura fizyczna 
dostępne dla wszystkich

W ciągu ostatnich czterech lat zainwe-
stowano także w rozwój sportu oraz 
promocję aktywności fizycznej wśród 
mieszkańców Ełku. Szczególnym miej-
scem sprzyjającym rekreacji, zabawie i 
aktywnościom, które jednocześnie 
skupia całe rodziny, jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Dzięki zrealizowanej 
inwestycji wybudowane zostały tam: 
boisko do gier zespołowych dla dzieci i 
młodzieży, korty tenisowe, plac do gier 
w mini-golfa oraz plac zabaw. Zmoder-
nizowano także boisko wielofunkcyjne 
oraz stadion miejski. Od tego roku funk-
cjonuje tam również siłownia zewnętrz-
na, która cieszy się zainteresowaniem 
wśród młodzieży i dorosłych. Natomiast 
w sezonie zimowym przy stadionie 
funkcjonuje lodowisko miejskie. Ełk 
posiada także Park Wodny, który w 
ostatnich latach przechodził liczne prze-
miany. Obecnie w ofercie obiektu znaj-
duje się kompleks basenów, w tym 
basen dla dzieci oraz sauny suche i 
parowe, grota lodowa, łóżka z hydroma-
sażami oraz jacuzzi.

W Ełku funkcjonują także skatepark 
oraz parkour usytuowane przy ul. Parko-

wej nieopodal plaży miejskiej. Jest to 
miejsce, w którym młodzież może roz-
wijać swoje pasje i zainteresowania 
sportowe, związane m.in. z jazdą na 
rowerze, rolkach czy deskorolce. Rozpo-
częto również realizację inwestycji zwią-
zanej z budową ełckiego pumptruck’u, 
czyli ziemnego toru przeszkód do jazdy 
rowerowej.

Od 2013 roku w Ełku ogłaszany jest 
konkurs na „Sportową Markę Miasta 
Ełku”.

– Poprzez ten konkurs chcemy propa-
gować rozwój sportowy zarówno indy-
widualnych zawodników, jak i drużyn, 
które zakładając osiągnięcie określo-
nych celów, np. dobrych wyników spor-
towych pamiętają również o sportowej 
promocji Miasta. Dlatego zachęcam 
wszystkie organizacje pozarządowe do 
składania swoich projektów – powie-
dział Artur Urbański, zastępca prezy-
denta Miasta Ełku.

Całkowita wielkość środków przezna-
czonych na jego realizację to kwota 200 
tys. zł. Aktualnie Ełk posiada dwie „Spor-
towe Marki Miasta” – piłka nożna – EKS 
PŁOMIEŃ oraz koszykówka – UKS 
„NENUFAR 5”. W pierwszej edycji nato-
miast były to: karate – Ełcki Klub Kyoku-
shin Karate oraz wioślarstwo – UKS w 
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

Miasto atrakcyjne turystycznie
Zrealizowano szereg inwestycji tury-

stycznych, m.in. budowę i modernizację 
promenady miejskiej i poprowadzonej 
wzdłuż niej ścieżki rowerowej, które 
stały się miejscem aktywnego wypo-
czynku i rodzinnych spacerów. Przebu-
dowano skwer u zbiegu ulic Wojska 
Polskiego i Zamkowej, gdzie powstały 
m.in. taras widokowy, przy którym zlo-
kalizowane jest oczko wodne z fontanną 
kaskadową, fontanną chodnikową, 
rzeźbą parkową, zegarem słonecznym 
oraz oczkiem wodnym.

Zmiany, jakie zaszły 
w Ełku w zakresie 
sportu, rekreacji i tury-
styki, da się zauważyć 
gołym okiem. Zyskali-
śmy nie tylko skwer 
w centrum miasta 
z widokiem na jezioro, 
park linowy przy jezio-
rze, ale również nową 
infrastrukturę sporto-
wo - rekreacyjną przy 
MOSiR. Pamiętano 
o dzieciach, dla któ-
rych wybudowano 
place zabaw na po-
dwórkach oraz 
w centrum miasta.

Trwa również budowa Parku Kopernika 
przy rzece, w ramach którego powstanie 
park edukacyjno–rozrywkowy oraz park 
rekreacyjno – sportowy. W części eduka-
cyjnej powstanie Układ Słoneczny w 
formie 9 kul granitowych (Słońce i 8 planet 
układu), w kolorach poszczególnych 
planet. Natomiast w centralnej części 
parku powstanie plac zabaw dla dzieci w 
formie gwiazdozbioru Mały Wóz i Wielki 
Wóz. Z kolei w części sportowo-rekreacyj-
nej zostaną wybudowane m.in. 400 m 
bieżnia oraz cztery rozbudowane stanowi-

ska treningowe z elementami do ćwiczeń 
siłowych oraz sprawnościowych. 

– Park ma zapewnić ełczanom i turystom 
miejsca do treningu sportowego na 
wolnym powietrzu oraz miejsca integracji 
rodzinnej. Część edukacyjna ma również 
wzbogacić wiedzę dzieci i młodzież w 
zakresu astronomii, fizyki w formie zabawy 
i widowiska – powiedział Tomasz Andru-
kiewicz, prezydent Ełku. – Przewiduje się 
w tym miejscu także prezentacje i wyda-
rzenia plenerowe oraz pokazy z zakresu 
dyscyplin sportowych i tańca. Istnieje moż-

liwość organizacji widowisk o charakterze 
muzycznym i teatralnym.

Zakończyła się również budowa Parku 
Linowego usytuowanego na cyplu przy 
jeziorze na terenie Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego. Zamontowane 
zostały trzy trasy o łącznej długości prawie 
370 metrów. Każda z tras dostosowana 
jest do możliwości fizycznych różnych 
grup wiekowych. Z trasy maluch mogą 
skorzystać dzieci już od 3 roku życia. Do 
końca roku korzystanie z parku jest nieod-
płatne.

Skate Park Korty tenisowe przy MOSiR

Plac zabaw przy ul. Nadjeziornej Skwer ul. Wojska Polskiego i Zamkowa   Siłownia zewnętrzna przy MOSiRPromenada miejska

   Park linowy ma zapewnić ełczanom i turystom miejsca do treningu sportowego oraz miejsca integracji rodzinnej
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Szkolne palce zabaw
Place wybudowane zostały w latach 

2011-2014, dzięki pozyskanemu dofi-
nansowaniu w ramach programu „Rado-
sna Szkoła”. Łączny koszt budowy 
wszystkich placów zabaw to kwota ok. 
1,7 mln zł. W ramach Inicjatywy Lokalnej 
mieszkańców Ełku do końca listopada 
zostaną wyremontowane oraz wyposa-
żone w nowe urządzenia trzy place 
zabaw przy miejskich przedszkolach 
„Światełko” przy ul. Toruńskiej, „Bajka” 
przy ul. Popiełuszki oraz „Słoneczna 
Ósemka” przy ul. Dobrzańskiego. Łączny 
koszt wykonania placów to kwota 161,5 
tys. zł w całości pochodząca z budżetu 
Miasta Ełku.

Bezpieczne place zabaw mają ułatwić 
dzieciom idącym do I klas i uczęszczają-
cym do przedszkoli łagodną i przyjazną 
adaptację w nowym środowisku rówie-
śniczym i szkolnym. Dzięki realizacji 
programu wszystkie ełckie szkoły pod-
stawowe wyposażone są już w urządze-
nia i zabawki odpowiednie dla dzieci 
klas początkowych. Place te są „przyja-
zne dzieciom” ze względu na zastosowa-
nie miękkiej nawierzchni, a także dzięki 
właściwemu rozmieszczeniu urządzeń 
zabawkowych zapewniającym komfort 
swobodnej zabawy.

Remonty i inwestycje
Przeprowadzona została termomo-

dernizacja Zespołu Szkół Samorządo-
wych. Inwestycja polegała na ociepleniu 
ścian zewnętrznych i stropodachów w 
budynku szkoły. Wymienione zostało 
również stare źródło energii zastąpione 
dwoma kotłami na biomasę. W ramach 

projektu wybudowany został także 

budynek gospodarczo – garażowy wraz 

z budową dojść pieszych, dojazdów oraz 

parkingów przy szkole. Prace remonto-

wo – modernizacyjne w 85% finansowa-

na były ze środków Unii Europejskiej. 

Natomiast dzięki oszczędnościom finan-

sowym pochodzącym z realizacji projek-

tu budowy boiska w Szkole Podstawo-

wej nr 9 i Gimnazjum nr 3 możliwa była 

wymiana 230 okien w obydwu budyn-

kach. Inwestycja kosztowała 311 tys. zł.

Każdego roku w okresie wakacyjnym 

we wszystkich ełckich przedszkolach i 

szkołach prowadzonych przez Miasto 

przeprowadzone są prace remontowe. 

Mają one zapewnić uczniom, nauczycie-

lom i pracownikom tych placówek 

odpowiednie oraz przyjazne warunki do 

nauki i pracy, a także zachęcić do podej-

mowania aktywności podczas zajęć.

Prace, w zależności od potrzeb kon-

kretnej placówki, dotyczyły odnowienia 

ścian, sufitów, korytarzy, posadzek i 

okien w salach lekcyjnych, bibliotekach, 

gabinetach pielęgniarek, siłowni, szatni, 

pomieszczeń kuchennych oraz korytarzy 

i holów oraz innych pomieszczeniach 

szkolnych. Przeprowadzono również 

naprawy dachów oraz remonty elewacji 

w budynkach poszczególnych szkół. 

Natomiast w wybranych budynkach 

dokonano adaptacji pomieszczeń z 

przeznaczeniem na nowe sale lekcyjne, 

świetlicę lub stołówkę. Łączna kwota 

wszystkich przeprowadzonych prac 

wyniosła ponad 2,58 mln zł.

Stypendia na rozwój talentów
Najzdolniejsi, aktywni społecznie i 

kreatywni uczniowie ełckich szkół co 
roku otrzymują stypendia edukacyjne 
przyznawane przez prezydenta Ełku 
Tomasza Andrukiewicza. Wyróżnione 
osoby wykazują się działalnością spo-
łecznie użyteczną i osiągają dobre 
wyniki w nauce. W latach 2011 – 2014 
przyznano łącznie 213 stypendiów na 
kwotę 142,8 tys. zł. Natomiast uczniowie 
znajdujący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej m.in. z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie otrzy-

mują wsparcie finansowe w postaci 
stypendium szkolnego socjalnego. W 
ostatnich czterech latach prezydent 
Miasta przyznał 3 524 stypendia na 
kwotę ponad 1, 57 mln zł.

– Cieszę się, że jako samorząd 
możemy wspierać edukację uczniów 
naszych ełckich szkół. Stypendia za 
dobre wyniki w nauce są pewną formą 
gratyfikacji dla najzdolniejszych i mam 
nadzieję, motywują do dalszej pracy i 
rozwoju. Z kolei poprzez stypendia 
socjalne staramy się pomóc rodzinom, 
które z różnych przyczyn potrzebują 
wsparcia finansowego na edukację 
swoich dzieci – powiedział Tomasz 
Andrukiewicz, prezydent Miasta Ełku.

W celu wspierania talentów i rozwoju 
uczniów w obszarze edukacyjnym, kul-
turalnym, artystycznym oraz sportowym 
w Ełku realizowany jest program „Nasze 
Pasje”. Od 2011 roku przeprowadzono  
niemal 3800 godzin zajęć, w których 
uczestniczyło około 2700 uczniów i 200 
nauczycieli. Kwota przeznaczona na to  
zadanie to prawie 230 tys. zł. Za realiza-
cję tego programu miasto zostało 
wyróżnione przez korporacje samorzą-
dowe tytułem Samorządowy Lider 
Zarządzania.

Inwestycje sportowe 
w ełckich szkołach

W Ełku wdrożony został także pro-
gram, dzięki któremu trzy kolejne ełckie 
szkoły SP nr 4, SP nr 5 oraz Zespół Szkół 

Samorządowych zyskały boiska typu 
orlik oraz boiska wielofunkcyjne z poli-
uretanu wraz z budynkami szatniowo 
– sanitarnymi. W Zespole Szkół Samo-
rządowych utworzona została również 
pierwsza w Ełku Szkoła Podstawowa 
Sportowa. Tam też wybudowana zosta-
ła 3-torowa bieżnia lekkoatletyczna z 
poliuretanu oraz tor do jazdy na rolkach 
i bieżnia do skoków w dal. Zrealizowana 
została inwestycja z projektu unijnego 
polegająca na budowie boiska wielo-
funkcyjnego z poliuretanu wraz z budy-
niem sanitarno-szatniowym przy SP nr 
9 i Gimnazjum nr 3. Również SP nr 3 
i Gimnazjum nr 4, w którym utworzony 
został Siatkarski Ośrodek Szkolny, zyska-
ły boisko ze sztucznej trawy do gry w 
piłkę nożną. Z kolei przy SP nr 2 wybu-
dowano halę sportową oraz ściankę do 
wspinaczki, a także boisko wielofunkcyj-
ne z poliuretanu, bieżnię i bieżnię do 
skoku w dal. Łączny koszt wszystkich 
inwestycji to kwota ponad 10,5 mln zł.

– Wszystkie zrealizowane inwestycje 
w infrastrukturę sportową w ełckich 
szkołach mają służyć przede wszystkim 
uczniom, którzy podczas zajęć wycho-
wania fizycznego oraz w czasie wolnym 
mogą rozwijać swoje sportowe pasje i 
aktywnie spędzać wolny czas – powie-
dział Artur Urbański, zastępca prezyden-
ta Miasta Ełku. – Z orlików, bieżni, hali 
sportowej, czy ściany do wspinaczki 
mogą również korzystać mieszkańcy 
miasta – dodał prezydent.

Zmiany w szkołach z korzyścią
dla uczniów i nauczycieli

Kończąca się kaden-
cja samorządowa 
jest odpowiednim 
czasem podsumowań 
działań na rzecz roz-
woju miejskich szkół 
i przedszkoli, a także 
inicjatyw wspierają-
cych ełckich uczniów. 
Ostatnie cztery lata 
to m.in. 4,5 tys. przy-
znanych stypendiów, 
inwestycje w szkolne 
obiekty sportowe a 
także liczne remonty 
poprawiające kom-
fort pracy i nauki.

 Orlik przy SP nr 7

 Radosna Szkoła przy SP nr 5

Bieżnia i tor do jazdy na rolkach przy SP nr 6

 Hala Sportowa przy SP nr 2

 Boisko orlik przy SP nr 4

                   Zawodnicy, którzy otrzymali stypendia sportowe Ścianka do wspinaczki

Uczniowie, którzy otrzymali stypendia za doskonałe wyniki w nauce
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WYDAWCA: 
WYDZIAŁ PROMOCJI, 

SPORTU I KULTURY 
URZĘDU MIASTA EŁKU 

19-300 Ełk 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 

tel. 87 7326 281, 87 7326 282 
www.elk.pl, um@um.elk.pl

Zdjęcia: 
- archiwum Urzędu Miasta 

- archiwum PWiK

Zmiany 
w Ełckim Centrum Kultury

W Ełckim Centrum Kultury od ponad 
trzech lat realizowane są inwestycje, które 
radykalnie zmieniły oblicze całego budyn-
ku. Przeprowadzona została modernizacja 
elewacji, sali kinowo - widowiskowej i Gale-
rii Ślad. Obecnie trwają remonty prowa-
dzone w ramach unijnego projektu pod 
nazwą „Rozwój infrastruktury sportowo – 
kulturalnej na pograniczu litewsko–pol-
skim”. Dzięki niemu możliwe było przepro-
wadzenie prac remontowych w pomiesz-
czeniach ECK. Przebudowie uległ cały hol 
i szatnia, klatki schodowe, korytarze i toa-
lety. W ramach inwestycji w budynku zain-
stalowana zostanie klimatyzacja, wentyla-
cja oraz winda, a także nowe oświetlenie. 
Koszt tych prac to kwota ponad 1,4 mln zł, 
z czego ponad 1,15 mln zł dofinansowane 
zostało ze środków unijnych. W zeszłym 
roku kino ECK zostało wyposażone również 
w możliwość projekcji 3D. 

Ostatnie 4 lata to także realizacja naj-
większej kulturalnej inwestycji naszego 
miasta. Wybudowany został amfiteatr Ełc-
kiego Centrum Kultury. Scena została 
zaprojektowana w taki sposób, że w tle 
rozciąga się widok na Jezioro Ełckie.

– Obecnie bez problemu możemy zreali-
zować coroczne plenerowe wydarzenia 
kulturalne, takie jak np. Festiwal Folkloru 
Dzieci i Młodzieży „Tęcza”, Mazurskie Lato 
Kabaretowe „Mulatka” czy też seanse 
Mazurskiego Kina Pod Gwiazdami oraz 
liczne koncerty, które za każdym razem 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Ełku i innych polskich miast 
– powiedział Artur Urbański, zastępca pre-
zydenta Ełku.

Nowoczesny a zarazem minimalistyczny 
wizualnie amfiteatr ełcki, jest bez wątpie-
nia kulturalną wizytówką naszego miasta.

Dzięki działaniom prezydenta Ełku Toma-
sza Andrukiewicza Samorząd Wojewódz-
twa Warmińsko – Mazurskiego co roku 

przyznaje ECK dotację na realizację zadań 
wynikających z prowadzonej przez tę jed-
nostkę działalności kulturalnej. 

– Otrzymane wsparcie umożliwia stwo-
rzenie atrakcyjnej oferty wydarzeń kultu-
ralnych oraz podjęcie działań z zakresu 
pielęgnowania i promocji dziedzictwa 
regionalnego. Kupiliśmy także nowe instru-
menty oraz sfinansowaliśmy warsztaty 
artystyczne, wokalne i taneczne, w których 
wzięły udział ełckie grupy teatralne oraz 
młodzież rozwijająca się w dziedzinie 
pieśni i tańca – powiedziała Aneta Werla, 
dyrektor ECK. – Z funduszy przyznanych 
na ten rok zrealizujemy działania i wesprze-
my rozwój grup teatralnych, takich jak: 
Teatr 30 minut, Teatr im. Węgrzyna, Grupa 
Performance oraz Mazurski Zespół Pieśni i 
Tańca.

W ciągu ostatniej kadencji Samorząd 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
przyznał 400 tys. zł ełckiej jednostce na 
realizację zadań z zakresu kultury.

Powstanie Muzeum 
Historycznego w Ełku

To jeszcze nie koniec inwestycji w rozwój 
kultury w Ełku. W 2012 roku dzięki działa-
niom samorządu powołano do życia 
Muzeum Historyczne w Ełku. Po 1,5 roku 
działalności Muzeum Historyczne przejęło 
pieczę nad Ełcką Koleją Wąskotorową, co 
stało się okazją do stworzenia koncepcji 
powstania Kolejowego Centrum Nauki.

– Projekt stworzony przez zespół pra-
cowników Muzeum Historycznego jest 
oryginalnym pomysłem na rozwój ełckiej 
wąskotorówki oraz na budowę jedynej w 
swoim rodzaju, wartościowej instytucji 
kultury o znaczeniu regionalnym. Mamy 
ciekawy pomysł na zagospodarowanie 
tego terenu, a także atrakcyjny, z punktu 
widzenia dzieci i młodzieży, sposób na 
przekazanie wiedzy z dziedziny nauk ści-
słych – powiedział Kazimierz Bogusz, 
dyrektor Muzeum Historycznego.

Inwestycje w kulturę
z pożytkiem dla ełczan

Amfiteatr przy Ełckim Centrum Kultury

Ełckie Centrum Kultury

Wręczenie stypendiów artystycznych

Miejski samorząd 
dąży do stworzenia 
wizerunku Ełku 
jako miasta 
nowoczesnego 
i rozwijającego się, 
w którym kultura 
i sztuka zajmują 
ważne miejsce. 
Zaowocowało to 
realizacją inwesty-
cji remontowych 
i modernizacyj-
nych w Ełckim 
Centrum Kultury, 
budową amfite-
atru, utworzeniem 
Muzeum Histo-
rycznego czy po-
szerzeniem oferty 
Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Nie 
zapomniano rów-
nież o stypendiach 
artystycznych dla 
uzdolnionych 
mieszkańców.

Miejska Biblioteka Publiczna
Działalność samorządu w ostatnich 

czterech latach przyniosły korzyści rów-
nież Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Zofii Nasierowskiej w Ełku.

– Dzięki licznym dotacjom przyznawa-
nym przez samorząd miejski mogliśmy 
stworzyć różnorodną ofertę dostosowa-
ną do potrzeb mieszkańców Ełku i oko-
licznych gmin, umożliwiającą kontakt z 
wiedzą, nauką, literaturą oraz nowymi 
mediami – powiedziała Iwona Drażba, 
dyrektor MBP. Wypracowany w ciągu 
ostatnich lat interaktywny charakter 
biblioteki sprzyja nie tylko rozwijaniu 

umiejętności komunikacyjnych, ale 
także kontaktom społecznym. Nato-
miast różnorodne formy pracy realizo-
wane przez bibliotekę, takie jak m.in. 
warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
kursy, wieczory poetyckie zapewniają 
rozwój i realizację potrzeb każdemu, bez 
względu na wykształcenie czy wiek.

Stypendia artystyczne
Od dwóch lat prezydent Miasta Ełku 

przyznaje stypendia artystyczne naj-
bardziej utalentowanym mieszkańcom 
miasta, którzy prezentują wysoki 
poziom artystyczny. 

Jest to szczególna forma wsparcia 

dalszego rozwoju artystycznego twór-

ców kultury i sztuki w naszym mieście. 

Dzięki przeznaczonym na ten cel fundu-

szom samorząd zachęca ełczan do kre-

atywności oraz realizacji swoich arty-

stycznych pasji. Stypendium przyzna-

wane jest w jednej z dziedzin: sztuki 

plastyczne, teatr i sztuka estradowa, 

muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, 

fotografia, organizacja przedsięwzięć 

kulturalnych na terenie miasta Ełku. Do 

tej pory w budżecie miasta na stypendia 

artystyczne przeznaczono kwotę 58 tys. 

zł a ze wsparcia skorzystało 15 osób.
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W celu zapewnienia jak najwięk-
szego poziomu bezpieczeństwa 
ełczanom i turystom, od trzech 
lat  realizowana jest systema-
tyczna rozbudowa monitoringu 
miejskiego w ramach budowy 
Zintegrowanego Systemu Bez-
pieczeństwa Miasta Ełku. Nad 
porządkiem i bezpieczeństwem 
czuwają funkcjonariusze Straży 
Miejskiej oraz Komendy Powia-
towej Policji w Ełku

Zintegrowany System Bezpieczeń-
stwa Miasta Ełku

Jeszcze kilka lat temu w Ełku funkcjo-
nowało tylko kilka kamer obsługiwanych 
przez Straż Miejską. W 2011 roku rozpo-
częła się rozbudowa i modernizacja 
systemu monitoringu miejskiego. Obec-
nie w ramach Zintegrowanego Systemu 
Bezpieczeństwa Miasta Ełku funkcjonu-
je już ok. 160 zewnętrznych i wewnętrz-
nych kamer, które obserwują m.in.: 
skrzyżowania i ulice miejskie, ciągi 
komunikacyjne w niebezpiecznych 
miejscach, promenadę, place, tereny 
rekreacyjne, tereny jednostek miejskich 
i budynki użyteczności publicznej, a 
także placówki oświatowe (szkoły i ich 
otoczenie).

– Dzięki temu systemowi nastąpiła 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Ełku. Monitoring jest również skutecz-
nym narzędziem w ustalaniu uczestni-
ków wykroczeń, takich jak:  kradzieże i 
bójki oraz rejestrowaniu przebiegu zda-
rzeń drogowych. Umożliwia on także 
skuteczniejsze karanie osób spożywają-
cych alkohol w miejscach publicznych 
– powiedział Krzysztof Skiba, komen-
dant Straży Miejskiej w Ełku.

Straż Miejska i współpraca z policją
Straż Miejska wypełniając swoje zada-

nia angażuje się w realizację działań 
ukierunkowanych na poprawę porządku 
publicznego oraz wizerunku i estetyki 
miasta. Wspólnie z Komendą Powiatową 
Policji w Ełku, bądź też samodzielnie 
Straż Miejska prowadzi akcje i zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży i mieszkań-
ców miasta. Wśród zrealizowanych w 
ostatnich czterech latach należy wymie-
nić m.in. akcje: Pieszy, Bezpieczna droga 
do szkoły, Długa przerwa, Znicz, Stop 18, 
Wiem, jak się zachować oraz kursy samo-
obrony dla kobiet, w tym kurs dla pań z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym 

roku zakończyła się już ósma edycja.   

W celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta do pełnienia służb 
na terenie Ełku oddelegowywane są 
patrole piesze, rowerowe oraz zmotory-
zowane i wodne policjantów z KPP w  
Ełku, a także Oddziałów Prewencji z 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsz-
tynie. Miasto co roku zabiega również o 
dodatkowe patrole policjantów pełnią-
cych służby ponadnormatywne i prze-
kazuje na ten cel środki finansowe. Efek-
tem tego jest zwiększenie liczby patroli 
policji na terenie miasta. Samorząd 
miasta nie tylko wspiera zadania służb 
porządkowych. W tym roku dla ełckich 
policjantów został przekazany nowy 
sprzęt, m.in. komputery, drukarki, 40 
kamizelek taktycznych i 20 odblasko-
wych, a także alkomaty AlcoBlow i 
ekrany oraz tarcze do strzelnicy. Sfinan-
sowano również zakup psa patrolowo 
– tropiącego. Natomiast strażacy otrzy-
mali fundusze na zakup nowego ześliz- 
gu, czyli rury do zjeżdżania z piętra 
budynku do garażu.

Samorząd Miasta przy stałej współ-
pracy z około 150 organizacjami 
pozarządowymi realizuje projekty, 

inicjatywy i pomysły, z których korzysta-
ją przede wszystkim mieszkańcy Ełku i 
okolic. Wdrażane są także programy 
umożliwiające ełczanom aktywne anga-
żowanie się w zarządzanie miastem oraz 
wspólne wypracowywanie programów 
wieloletniej, przynoszącej efekty współ-
pracy.

Samorząd wspólnie ze stowarzyszenia-
mi wypracowuje skuteczne metody roz-
wiązywania problemów mieszkańców 
Ełku. Wciąż rozwijająca się współpraca 
daje również ełczanom możliwość uczest-
niczenia w życiu miasta.

W ciągu ostatnich czterech lat miasto 
udzieliło prawie 6 mln zł dofinansowania 
stowarzyszeniom, fundacjom i klubom na 
realizację zadań z zakresu  kultury fizycz-
nej, kultury, pomocy społecznej, oświaty 
wychowania, turystyki, profilaktyki oraz 
wypoczynku letniego i zimowego. W 
rezultacie, do końca października br. pod-
pisano 1150 umów, z których skorzystało 
kilkanaście tysięcy ełczan. Wśród wspólnie 
zorganizowanych wydarzeń należy 
wymienić m.in.: forum onkologiczne, 

forum solidarności międzypokoleniowej, 
Światowy Dzień Autyzmu, festyn z okazji 
10-lecia Unii Europejskiej, skate night, 
piknik samorządowy, Ełcką Majówkę Poza-
rządową, Festyn Rodzinny z okazji Dni 
Rodziny. Nie można zapomnieć również  o 
organizacji akcji „Ełk – tu pomagam”, 
dzięki której ełccy wolontariusze zebrali 
pieniądze na zakup nowego pulsoksyme-
tra dla Szpitala Miejskiego „Pro - Medica”.

Odnowiona została także Kamienica M3 
przy ul. Małeckich 3, która stała się siedzi-
bą prawie 40 organizacji świadczących 
usługi społeczne na rzecz ełczan i podre-
gionu ełckiego. Osoby potrzebujące 
pomocy, czy wsparcia mogą skorzystać 
m.in. z bezpłatnych  porad prawnych, 
doradztwa i szkoleń z zakresu pisania pro-
jektów oraz zakładania stowarzyszeń.

Wdrożone zostały także programy 
współuczestnictwa ełczan w zarządzaniu 
miastem poprzez: inicjatywę lokalną, 
system konsultacji społecznych i spotkań 
z mieszkańcami oraz organizacjami poza-
rządowymi, opracowywanie i wdrażanie 
wieloletnich programów współpracy, 
wdrożenie Miejskiego Programu Regran-
tingowego „Ełk, tu działam”, a także moż-
liwość powołania Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego.

Ełk – tu czuję się bezpiecznie

Współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi

Dzięki temu systemowi 
nastąpiła poprawa 
bezpieczeństwa miesz-
kańców Ełku. Monito-
ring jest również sku-
tecznym narzędziem 
w ustalaniu uczestni-
ków wykroczeń, takich 
jak:  kradzieże i bójki 
oraz rejestrowaniu 
przebiegu zdarzeń 
drogowych.

W Ełku funkcjo-
nuje już ok. 160 
zewnętrznych 
i wewnętrznych 
kamer

Festyn rodzinny z okazji 10. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej

Forum Onkologiczne

Festyn Rodzinny

                Festyn Solidarności Międzypokoleniowej
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Ełk jako miasto ekologiczne 
realizuje działania mającena 
celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego oraz zapewnienia 
jak najwyższego poziomu jego 
ochrony. Wśród przedsięwzięć 
zrealizowanych w latach 2010 – 
2014 służących osiągnięciu tych 
celów należy wymienić m.in. 
budowę Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunalnych, 
rekultywację starego wysypiska 
śmieci, czy też poprawę gospo-
darki wodno – ściekowej 
w naszym mieście.

Ochrona środowiska
Zakończyła się realizacja jednej z naj-

większych w naszym województwie 
inwestycji w dziedzinie ochrony środo-
wiska, czyli budowa jednego z najno-
wocześniejszych w Europie Zakładów 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunal-
nych wraz ze składowiskiem odpadów 
w Siedliskach koło Ełku. Inwestycja 
objęła zasięgiem 158 tys. mieszkańców 
z terenu 12 okolicznych samorządów i 
kosztowała łącznie 86 mln zł, z czego 
prawie 11,5 mln zł stanowił wkład Miasta 
Ełku. Zastosowanie nowoczesnej tech-
nologii przetwarzania odpadów komu-
nalnych pozwala ograniczyć ilość odpa-
dów kierowanych na składowisko. 
Wybudowana została także droga 
dojazdowa do zakładu. Koszt budowy 
to prawie 1,5 mln zł, w tym wkład miasta 
wyniósł ponad 334 tys. zł.

Przeprowadzono również prace zwią-
zane z zagospodarowaniem 4 ha stare-
go wysypiska śmieci, dzięki którym 
teren ten został m.in. oczyszczony i 
zasiany trawą. W 2015 roku planowane 
są nasadzenia drzew. Koszt wykonanych 
prac to prawie 4,4 mln zł, z czego 1,8 
mln zł pochodziło z budżetu miasta. W 
ramach współfinansowania przedsię-
wzięć realizowanych w miejscowości 
Siedliska miasto uczestniczyło w kosz-
tach budowy parku z placem zabaw, 
boiska sportowego, plaży z pomostami 
oraz adaptacji i wyposażenia świetlicy 
wiejskiej. Łączna kwota dofinansowania 
wyniosła około 299 tys. zł.

W 2013 roku wdrożony został także 

nowy system gospodarki odpadami w 
mieście. Ełk włączył się również do ogól-
nopolskiego bezpłatnego programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”, dzięki 
któremu możemy bezpłatnie przekazy-
wać do utylizacji zużyte sprzęty elek-
tryczne i elektroniczne.

Wodociągi i kanalizacja
W ostatnich latach rozbudowano 

także sieć wodociągową i kanalizację 
ściekową na terenie miasta. Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
które jest spółka miejską, realizowało 
projekt „Poprawa gospodarki wodno – 
ściekowej aglomeracji Ełk”, mający na 
celu uporządkowanie sieci wodno – 
kanalizacyjnej. W ramach projektu 
zaplanowano realizację 13 zadań inwe-
stycyjnych, m.in. przebudowę głównej 
przepompowni ścieków, a także kolek-
torów i kanalizacji sanitarnej w różnych 
częściach miasta oraz magistrali wodo-
ciągowych. Na osiedlach Leśnym i Grun-
waldzkim wybudowano sieci wodocią-
gowe, sanitarne i deszczowe. Natomiast 
w obrębie osiedli Centrum i Północ I 
powstał kanał deszczowy. W ramach 
projektu wykonano także zadaszenie 
kompostowni osadu w oczyszczalni 
ścieków. Łączny koszt realizacji wszyst-
kich zadań to kwota ponad 74,6 mln zł. 
Dofinansowanie z UE wyniosło ok. 34 
mln zł. W ramach projektu wybudowa-
no lub przebudowano prawie 41 km 
sieci wodno – kanalizacyjnej, w tym 8,9 
km wodociągowych, 26,2 km sanitar-
nych i 5,8 km deszczowych. 

Realizacja tego projektu umożliwi 
miastu osiągnięcie wymaganego prze-

pisami Unii Europejskiej stanu środowi-
ska naturalnego i przyczyni się podnie-
sienia poziomu jego ochrony. Podjęte 
działania zabezpieczają m.in. wody 
podziemne i powierzchniowe, czyli 
jeziora i rzeki przed dostawaniem się do 
nich zanieczyszczeń takich jak np. ścieki. 
Z kolei nowe sieci wodociągowe zmniej-
szają ryzyko wystąpienia awarii, dzięki 
czemu zapewnią mieszkańcom nieza-
wodność dostaw wody. Projekt ten 
umożliwi dalszy rozwój sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej w przyszłości.

Termomodernizacje
W Zespole Szkół Samorządowych na 

os. Zatorze została przeprowadzona 
termomodernizacja budynku. Prace 
polegały na ociepleniu ścian zewnętrz-
nych szkoły oraz stropodachów. W 
ramach inwestycji w budynku zamon-
towane zostały także dwa nowe kotły 
na biomasę, które pojawiły się tam w 
miejsce starych kotłów węglowych. 
Wykonany został również projekt ter-
momodernizacji budynków czterech 
przedszkoli prowadzonych przez 
miasto. Prace zostaną zrealizowane w 
ciągu kolejnych lat w „Słonecznej 
Ósemce” na os. Konieczki, „Mali 
Odkrywcy” na os. Północ II, „Świateł-
ko” przy ul. Toruńskiej oraz „Niezapo-
minajka” przy ul. Słowackiego.

Natomiast w budynkach Szkoły Pod-
stawowej nr 9 oraz Gimnazjum nr 3 na 
os. Konieczki zamontowano 230 
nowych energooszczędnych okien. 
Dodatkowe prace związane z wymia-
ną stolarki możliwe były dzięki 
oszczędnościom powstałym przy 
budowie boiska wielofunkcyjnego 
oraz budynku szatniowego przy tych 
szkołach.

Inwestycje te przyczynią się do tego, 
że ełckie szkoły i w przyszłości przed-
szkola będą ponosiły niższe koszty 
związane m.in. z opłatą za ogrzewa-
nie. Natomiast ocieplone i zmoderni-
zowane budynki będą utrzymywały 
odpowiedni poziom ciepła, co wpły-
nie także na poprawę komfortu pracy 
i nauki.

Odnawialne źródła energii
W ciągu ostatnich lat w Ełku realizo-

wane były inwestycje związane z 
zastosowaniem w obiektach miejskich 
odnawialnych źródeł energii, czyli np. 
kolektorów w Centrum Edukacji Eko-
logicznej oraz kolektorów słonecznych 
i ogniw fotowoltaicznych w  Parku 
Wodnym. Rozpoczęła się również 
realizacja inwestycji pn. „Jaśniejsze 
sąsiedztwo” związanej z wymianą ok. 

700 dotychczasowych opraw oświe-
tlenia ulicznego na nowe energoosz-
czędne oprawy sodowe. 

– Dzięki prowadzonym działaniom 
chcemy uzyskać jak największe 
oszczędności finansowe związane ze 
zmniejszeniem zużycia energii na tere-
nie naszego miasta. Część inwestycji 
zrealizowanych m.in. w Zespole Szkół 
Samorządowych, Parku Wodnym, czy 
Centrum Edukacji Ekologicznej już 
przynosi oczekiwane efekty. Dlatego 
zamierzamy nadal inwestować w ter-
momodernizacje ełckich obiektów 
oraz odnawialne źródła energii – 
powiedział Kamil Buksa, zastępca pre-
zydenta Miasta Ełku.

Ważne miejsce na liście 
priorytetów samorzą-
du miejskiego zajmują 
działania dążące do 
zwiększenia poziomu 
oszczędności ener-
getycznych w Ełku. 
Wśród najważniejszych 
zrealizowanych przed-
sięwzięć należy wymie-
nić m.in.
termomodernizacje 
oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii w obiektach 
miejskich.

Energooszczędny Ełk

Kolektory słoneczne 
i panele fotowoltaiczne w Parku Wodnym

Panele fotowoltaiczne w CEE

Kolektory słoneczne w CEE

Termomodernizacja ZSS w Ełku

Ełk chroni środowisko

  Prace PWiK na osiedlu Grunwaldzkim

    Kanał deszczowy na ulicy Mickiewicza

Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
w Siedliskach k. Ełku
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Najważniejszymi organami 
Miasta Ełku są Prezydent Miasta 
oraz Rada Miasta, którzy wyko-
nują swoje zadania przy pomo-
cy Urzędu Miasta oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych. 
Poniżej prezentujemy Państwu 
sylwetki Radnych, którzy przez 
ostatnie 4 lata wspólnie dbali o 
nasze miasto i mieszkańców.

Bogusław
Wisowaty
Przewodniczący 
Klubu, zastępca 
przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, 
członek Komisji 
Mienia Komunalnego, 
Prawa i Porządku; Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego; Komisji 
Oświaty, Kultury i Rodziny; Komisji 
Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz 
Komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych.

Ewa Awramik
Zastępca przewodni-
czącego Komisji 
Oświaty, Kultury i 
Rodziny oraz członek 

Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji. 

Zbigniew
Jędrkiewicz
Członek Komisji 
Oświaty, Kultury i 
Rodziny; Komisji 
Turystyki, Sportu i 
Rekreacji.

Wojciech
Kwiatkowski
Przewodniczący 
Komisji Mienia 
Komunalnego, 
Prawa i Porządku 
oraz  członek  
Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodar-
czego.

Irena
Markowska 
Zastępca przewodni-
czącego Komisji 
Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych, oraz 
członek Komisji 
Oświaty, Kultury i 
Rodziny.

Adam Rydzewski 
Członek Komisji 
Budżetowej i 

Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji 
Mienia Komunalnego, Prawa i Porząd-
ku; Komisji Turystyki, Sportu i Rekre-
acji.

Mirosław
Sawczyński
Członek Komisji 
Turystyki, Sportu 
i Rekreacji oraz  
Komisji Zdrowia 
i Spraw Społecznych.

Romuald
Szuliński 
Członek Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego; 
Komisji Rewizyjnej; 
Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa i 
Porządku; Komisji Oświaty, Kultury i 
Rodziny; Komisji Turystyki, Sportu i 
Rekreacji oraz Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

Dariusz Wasilewski
Sekretarz Klubu, 
przewodniczący 
Komisji Budżetowej 
i Rozwoju Gospodar-
czego 
oraz członek Komisji 
Mienia Komunalnego, 
Prawa i Porządku.

Stafan
Węgłowski 
Przewodniczący Rady 
Miasta, członek 
Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodar-
czego oraz członek 
Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa i Porządku.

Konrad
Siemienkiewicz
Przewodniczący 
Klubu, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, 
Kultury i Rodziny, 
członek Komisji 
Mienia Komunalnego, 
Prawa i Porządku.

Tomasz
Dawidowski
Członek  Komisji 
Budżetowej i Rozwo-
ju Gospodarczego; 
Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa 
i Porządku oraz  
Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji.

Tomasz
Przekop
Przewodniczący 
Komisji Turystyki, 
Sportu i Rekreacji, 
członek Komisji 
Rewizyjnej oraz Komi-
sji Oświaty, Kultury i 
Rodziny.

Waldemar
Pieńkowski 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, członek 
Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodar-
czego; Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa 

i Porządku oraz  Komisji Oświaty, 
Kultury i Rodziny.

Krzysztof
Wiloch 
Zastępca przewodni-
czącego Komisji 
Mienia Komunalnego, 
Prawa i Porządku, 
członek Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego oraz 
Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji.

Adam
Dobkowski
Członek Komisji 
Rewizyjnej; Komisji 
Mienia Komunalnego, 
Prawa i Porządku; 
Komisji Oświaty, 
Kultury i Rodziny oraz 
Komisji Turystyki, 
Sportu i Rekreacji.

Karol Marchel 
Przewodniczący 
Klubu, Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej, 
członek Komisji 
Mienia Komunalnego, 
Prawa i Porządku oraz 
Komisji Oświaty, 
Kultury i Rodziny.

Paweł Czemiel
Zastępca przewodni-
czącego Komisji 
Turystyki, Sportu i 
Rekreacji, członek 
Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa 
i Porządku.

Michał 
Tyszkiewicz 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 

członek Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego; 
Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa 
i Porządku oraz 
Komisji Turystyki, 
Sportu i Rekreacji.

Jerzy
Czepułkowski 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, prze-
wodniczący Klubu, 
członek Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego; 
Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny oraz 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ireneusz
Dzienisiewicz 
Zastępca przewodni-
czącego Klubu, 
zastępca przewodni-
czącego Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego, 
członek Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji.

Idzi
Podwojski 
Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych, 
członek Komisji 
Turystyki, Sportu i 
Rekreacji.

Jan
Wielgat 
Członek Komisji 
Rewizyjnej; Komisji 
Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego oraz 
Komisji Mienia 
Komunalnego, Prawa 
i Porządku.

RADNI RADY MIASTA EŁKU
Kadencja Samorządowa 2010 - 2014

Kończąca się kadencja samorządowa 2010 – 2014 zaowocowała realizacją wielu inwe-
stycji gospodarczych,  chroniących środowisko, a także wspierających rozwój sportu, 
kultury i edukacji. Podejmowano również inicjatywy na rzecz poprawy życia i bezpie-
czeństwa mieszkańców. Dzięki współpracy w samorządzie stworzony został wizeru-
nek Ełku jako miasta rozwijającego się,  przyjaznego turystom, dbającego o potrzeby 
społeczeństwa oraz nowoczesnego.

Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość

Klub Radnych
„Lewica”

Klub Radnych
Dobro Wspólne:
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- obwody posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Numer 
obwodu Granica obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 Rondo mjr. Czesława Nalborskiego ps. „Dzik”, ulice: Ciepła, Marii Dąbrowskiej, 
Dębowa, Dojazdowa, Garbarska, Grajewska, Handlowa, Intermat, Jagodowa, 
Jasna, Kolejowa, Konwaliowa, J. Korsaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, 
Letniskowa, Lipowa, Malinowa, Mariampolska, Zofii Nałkowskiej, Okrężna, 
Emilii Plater, Pogodna, Poziomkowa, Przytorowa, Rumiankowa, Sasankowa, 
Skórzana, Sosnowa, Strefowa, Szyszkowa, Świerkowa, Towarowa, Melchiora 
Wańkowicza, Wczasowa, Wrzosowa. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Ełku, 
ul. Grajewska 16A,  
19-300 Ełk 

2 
 

Skwer księdza Karola Foksa, ulice: Jana Pawła II numery nieparzyste od 1 do 15a, 
Jeziorna numery od 1 do 7 i od 18 do 24, Księdza Jerzego Popiełuszki numery od 
1 do 8a, Matki Teresy z Kalkuty, Robotnicza, Św. Jana Bosko. 

Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki 6, 
19-300 Ełk 

3 
ulice: Brata Jana Jakubczaka, Jana Pawła II numery parzyste od 2 do 18, Jeziorna 
numery od 8 do 16, Kardynała S. Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki 
numery od 10 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki 6, 
19-300 Ełk 

4 
 
 

ulice: Baranki, Bp. Edwarda Samsela, Jana Pawła II numery nieparzyste od nr 17 
do końca i parzyste od nr 20 do końca, Jesienna, ks. prał. Mariana Szczęsnego, 
Lekarska, Letnia, Spacerowa, Szpitalna, Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Św. 
Dominika Savio, Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Rafała Kalinowskiego, Św. 
Wojciecha, Wielkanocna, Wiosenna, Witolda Maternika, Zimowa. 

Szkoła Podstawowa nr 5,  
ul. Maksymiliana Marii 
Kolbe 11, 19-300 Ełk 

5 ulice: Cmentarna, J. Kilińskiego numery nieparzyste od 9 do 25, parzyste od 36 
do 40a, Jana Matejki numery od 1 do 7. 

Zespół Szkół nr 3, 
ul. Koszykowa 1, 19-300 Ełk 

6 ulice: J. Kilińskiego numery parzyste od 42 do końca, Koszykowa, Piękna bez 
numerów nieparzystych od 1 do 15. 

Szkoła Podstawowa nr 7, 
ul. J. Kilińskiego 48, 
19-300 Ełk 

7 
 

Park Sapera, Place:  Plac Jana Pawła II, Plac Katedralny, Rondo Saperów. Ulice: 
J. Kilińskiego numery nieparzyste od 1 do 7, numery parzyste od 2 do 34, T. 
Kościuszki, Parkowa, Piękna numery nieparzyste od 1 do 15, Stary Rynek, 
Szkolna, Targowa, Wojska Polskiego wszystkie numery od 1 do 10, S. 
Żeromskiego. 

Centrum Edukacji 
Ekologicznej, 
 ul. Parkowa 12, 
19-300 Ełk 

8 
 

ulice: J. Kilińskiego numery nieparzyste od 27 do końca, J. Kochanowskiego, 
Mikołaja Kopernika, Jana Matejki numery od 8 do końca, Cypriana Kamila 
Norwida, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli 
Zapolskiej. 

Szkoła Podstawowa nr 7,  
ul. J. Kilińskiego 48, 
19-300 Ełk 

9 
 
 

Rondo Jerzego Cichowicza, ulice: Augustowska, Władysława Broniewskiego, 
Brzozowa, Bursztynowa, Generała Józefa Bema, Jaćwingów, Krzemowa, 
Lazurowa, Lwowska, Łąkowa, I. Malmeda, Miedziana, Miodowa, Nadrzeczna, 
Nektarowa, Ogrodowa, Owocowa, Podmiejska, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, 
Przemysłowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Sezamkowa, H. Sienkiewicza, M. C. 
Skłodowskiej, Sportowa, Srebrna, Stalowa, Suwalska, Śląska, R. Traugutta, 
Warmińska, Wąski Tor, Zielona, Złota, Żelazna.  

Powiatowy Urząd Pracy,  
ul. Suwalska 38, 
19-300 Ełk 

10 
ulice: mjr H. Dobrzańskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego numery od 2 do 
końca, Majora Jana Piwnika Ponurego nr 4, Generała Zygmunta Podhorskiego, 
W. Witosa bez numeru 1. 

Gimnazjum nr 3, ul. Majora 
Jana Piwnika Ponurego 1, 
19-300 Ełk 

11 
ulice: gen. Bora Komorowskiego, Dolna, Kolonia, Konieczki, Generała Leopolda 
Okulickiego, Majora Jana Piwnika Ponurego bez numeru 4, płk Witolda 
Pileckiego. 

Szkoła Podstawowa nr 9, 
ul. Majora Jana Piwnika 
Ponurego 1, 19-300 Ełk 

 

Numer 
obwodu Granica obwodu Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 Rondo mjr. Czesława Nalborskiego ps. „Dzik”, ulice: Ciepła, Marii Dąbrowskiej, 
Dębowa, Dojazdowa, Garbarska, Grajewska, Handlowa, Intermat, Jagodowa, 
Jasna, Kolejowa, Konwaliowa, J. Korsaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, 
Letniskowa, Lipowa, Malinowa, Mariampolska, Zofii Nałkowskiej, Okrężna, 
Emilii Plater, Pogodna, Poziomkowa, Przytorowa, Rumiankowa, Sasankowa, 
Skórzana, Sosnowa, Strefowa, Szyszkowa, Świerkowa, Towarowa, Melchiora 
Wańkowicza, Wczasowa, Wrzosowa. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Ełku, 
ul. Grajewska 16A,  
19-300 Ełk 

2 
 

Skwer księdza Karola Foksa, ulice: Jana Pawła II numery nieparzyste od 1 do 15a, 
Jeziorna numery od 1 do 7 i od 18 do 24, Księdza Jerzego Popiełuszki numery od 
1 do 8a, Matki Teresy z Kalkuty, Robotnicza, Św. Jana Bosko. 

Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki 6, 
19-300 Ełk 

3 
ulice: Brata Jana Jakubczaka, Jana Pawła II numery parzyste od 2 do 18, Jeziorna 
numery od 8 do 16, Kardynała S. Wyszyńskiego, Księdza Jerzego Popiełuszki 
numery od 10 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 5, 
ul. Księdza Jerzego 
Popiełuszki 6, 
19-300 Ełk 

4 
 
 

ulice: Baranki, Bp. Edwarda Samsela, Jana Pawła II numery nieparzyste od nr 17 
do końca i parzyste od nr 20 do końca, Jesienna, ks. prał. Mariana Szczęsnego, 
Lekarska, Letnia, Spacerowa, Szpitalna, Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Św. 
Dominika Savio, Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Rafała Kalinowskiego, Św. 
Wojciecha, Wielkanocna, Wiosenna, Witolda Maternika, Zimowa. 

Szkoła Podstawowa nr 5,  
ul. Maksymiliana Marii 
Kolbe 11, 19-300 Ełk 

5 ulice: Cmentarna, J. Kilińskiego numery nieparzyste od 9 do 25, parzyste od 36 
do 40a, Jana Matejki numery od 1 do 7. 

Zespół Szkół nr 3, 
ul. Koszykowa 1, 19-300 Ełk 

6 ulice: J. Kilińskiego numery parzyste od 42 do końca, Koszykowa, Piękna bez 
numerów nieparzystych od 1 do 15. 

Szkoła Podstawowa nr 7, 
ul. J. Kilińskiego 48, 
19-300 Ełk 

7 
 

Park Sapera, Place:  Plac Jana Pawła II, Plac Katedralny, Rondo Saperów. Ulice: 
J. Kilińskiego numery nieparzyste od 1 do 7, numery parzyste od 2 do 34, T. 
Kościuszki, Parkowa, Piękna numery nieparzyste od 1 do 15, Stary Rynek, 
Szkolna, Targowa, Wojska Polskiego wszystkie numery od 1 do 10, S. 
Żeromskiego. 

Centrum Edukacji 
Ekologicznej, 
 ul. Parkowa 12, 
19-300 Ełk 

8 
 

ulice: J. Kilińskiego numery nieparzyste od 27 do końca, J. Kochanowskiego, 
Mikołaja Kopernika, Jana Matejki numery od 8 do końca, Cypriana Kamila 
Norwida, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli 
Zapolskiej. 

Szkoła Podstawowa nr 7,  
ul. J. Kilińskiego 48, 
19-300 Ełk 

9 
 
 

Rondo Jerzego Cichowicza, ulice: Augustowska, Władysława Broniewskiego, 
Brzozowa, Bursztynowa, Generała Józefa Bema, Jaćwingów, Krzemowa, 
Lazurowa, Lwowska, Łąkowa, I. Malmeda, Miedziana, Miodowa, Nadrzeczna, 
Nektarowa, Ogrodowa, Owocowa, Podmiejska, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, 
Przemysłowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Sezamkowa, H. Sienkiewicza, M. C. 
Skłodowskiej, Sportowa, Srebrna, Stalowa, Suwalska, Śląska, R. Traugutta, 
Warmińska, Wąski Tor, Zielona, Złota, Żelazna.  

Powiatowy Urząd Pracy,  
ul. Suwalska 38, 
19-300 Ełk 

10 
ulice: mjr H. Dobrzańskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego numery od 2 do 
końca, Majora Jana Piwnika Ponurego nr 4, Generała Zygmunta Podhorskiego, 
W. Witosa bez numeru 1. 

Gimnazjum nr 3, ul. Majora 
Jana Piwnika Ponurego 1, 
19-300 Ełk 

11 
ulice: gen. Bora Komorowskiego, Dolna, Kolonia, Konieczki, Generała Leopolda 
Okulickiego, Majora Jana Piwnika Ponurego bez numeru 4, płk Witolda 
Pileckiego. 

Szkoła Podstawowa nr 9, 
ul. Majora Jana Piwnika 
Ponurego 1, 19-300 Ełk 

12 

ulice: K. A. Bahrkego, generała Władysława Sikorskiego numery parzyste od 20 
do końca, nieparzyste od 9 do końca, gen. Stefana Grota Roweckiego nr 1, 
Janusza Korczaka, Krakowska, Ignacego Kraszewskiego, Ignacego Łukasiewicza, 
Mazurska, Słoneczna, Stanisława Staszica, mjr Henryka Sucharskiego, Tęczowa, 
Wileńska numery 1, 3 i 5, W. Witosa nr 1. 

Szkoła Policealna , 
ul. K. A. Bahrkego 2B, 
19-300 Ełk 

13 ulice: Grodzieńska numery parzyste bez 16 i 16a, Wileńska bez nr 1, 3 i 5. Szkoła Podstawowa nr 3,  
ul. Grodzieńska 1, 19-300 Ełk 

14 
ulice: 11-go Listopada, Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Czesława Miłosza, 
Jagiełły, M. Kajki bez nr 12 i 12a, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szosa 
Obwodowa, Juliana Tuwima. 

Zespół Szkół nr 6, ul. M. 
Kajki 4, 19-300 Ełk 

15 ulice: generała Władysława Sikorskiego numery nieparzyste od 1 do 7a, 
Grodzieńska wszystkie numery nieparzyste oraz parzyste 16 i 16a, M. Kajki nr 12 
i 12a, Warszawska. 

Zespół Szkół nr 6, ul. M. 
Kajki 4, 19-300 Ełk 

16 
 

ulice: Aleja Lubelska, Cicha, Czarna, Danusi, Jana Długosza, Jagienki, Juranda, 
Kąpielowa, Królowej Jadwigi, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Księżnej 
Anny, Maćka z Bogdańca, Nadjeziorna, Roosevelta, Wojska Polskiego numery 
nieparzyste od 11 do 47, parzyste od 12 do 46a, Zamkowa, Zawiszy, Zbyszka z 
Bogdańca. 

Ełckie Centrum Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 47, 
19-300 Ełk 

17 ulice: Armii Krajowej numery nieparzyste do 19 i parzyste do 28, F. Chopina, E. 
Orzeszkowej numery od 21 do końca, J. Słowackiego numery od 14 do końca. 
 

Ełckie Centrum Kultury, 
 ul. Wojska Polskiego 47, 
19-300 Ełk 

18 
Ulice:  Al. 1000-Lecia, generała Władysława Sikorskiego numery parzyste od 2 do 
4a , Grunwaldzka, Pomorska, prof. Władysława Szafera, K. Pułaskiego, Wojska 
Polskiego numery parzyste od 54 do końca, nieparzyste od 49 do końca. 

Szkoła Podstawowa nr 4, 
ul. prof. Władysława 
Szafera 2, 19-300 Ełk 

19 ulice: generała Władysława Sikorskiego nr 8, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Porucznika Władysława Świackiego „Sępa”, Toruńska. 

I Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk 

20 ulice: Gdańska, generała Władysława Sikorskiego numery parzyste od 10 do 18, 
M. Konopnickiej, St. Moniuszki. 

I Liceum Ogólnokształcące,  
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk 

21 ulice: Armii Krajowej numery nieparzyste od 21 do końca i parzyste od 30 do 
końca, J. Dąbrowskiego nr 10, Magazynowa, E. Orzeszkowej do nr 20. 

Gimnazjum nr 1, 
ul. J. i H. Małeckich 1, 
19-300 Ełk 

22 
 

Park Solidarności, Skwery: Skwer Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, 
Skwer Zesłańca Sybiru, ulice: 3-go Maja, J. i H. Małeckich, A. Mickiewicza 
numery nieparzyste od 1 do 19, parzyste od 2 do 18, J. Słowackiego numery od 1 
do 13, Wojska Polskiego numery parzyste od 48 do 52. 

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. J. i H. Małeckich 1, 
19-300 Ełk 

23 ulice: J. Dąbrowskiego bez nr 10, Gustawa Gizewiusza, A. Mickiewicza numery 
parzyste od 20 do końca i nieparzyste od 21 do końca, Wawelska. 

Szkoła Podstawowa nr 2, 
 ul. J. i H.Małeckich 1, 
19-300 Ełk 

24 
 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  

108 Szpital Wojskowy z 
Przychodnią SPZOZ 
ul. Kościuszki 30, 
Ełk budynek główny nr 90, 
parter, pokój nr 11 

25 „PRO MEDICA”  sp. z o.o.   
„PRO MEDICA” w Ełku 
sp. z o.o. ul. Baranki 24, 
pokój nr 20 

 

Wykaz obwodów 
w wyborach 
samorządowych 2014



Wybory
na Prezydenta Miasta Ełku

Karta do głosowania w wyborach Pre-
zydenta Miasta Ełku w dniu 16 listopada 
2014 r. ma format A4 i jest w kolorze 
różowym. Prawy górny róg karty powi-
nien być ścięty. Na każdej karcie znajdu-
je się pięciu kandydatów zgłoszonych 
przez konkretne komitety wyborcze.

Głosować można na jednego kandy-
data stawiając znak "x" w kratce z lewej 
strony obok nazwiska kandydata, na 
którego wyborca głosuje. Postawienie 
znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub 
niepostawienie znaku "x" w żadnej 
kratce powoduje nieważność głosu.

Wybory
do Rady Miasta Ełku

Karta do głosowania w wyborach do 
Rady Miasta Ełku w dniu 16 listopada 
2014 r. ma format A4 i jest w kolorze 
białym. W prawym górnym roku powi-
nien być wycięty jeden otwór.  Karta 
zawiera listę kandydatów na Radnych z 
danego okręgu wyborczego, zgłoszo-
nych przez różne komitety wyborcze. 
Okręgów jest 23, natomiast wyborczych 
komisji obwodowych 25 (w tym dwa 

szpitale: "Pro-Medica" i 108 Szpital Woj-
skowy).

Głosować można na jednego kandy-
data stawiając znak "x" w kratce z lewej 
strony obok nazwiska kandydata, na 
którego wyborca głosuje. Postawienie 
znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub 
niepostawienie znaku "x" w żadnej 
kratce powoduje nieważność głosu.

Wybory
do Rady Powiatu Ełckiego

Karta do głosowania w wyborach do 
Rady Powiatu Ełckiego w dniu 16 listo-
pada 2014 r. ma format A4 w kolorze 
żółtym i jest złożona w formie broszury. 
Karta powinna być oznakowana dwiema 
wyciętymi dziurkami. Każda lista zgło-
szona została przez inny komitet wybor-
czy (7 komitetów w powiecie ełckim i 6 
komitetów w gminach). Okręgów 
wyborczych jest 4 – dwa miejskie i 2 
gminne (Ełk – Stare Juchy i Prostki – Kali-
nowo).

Głosować można tylko na jedną listę, 
stawiając znak "x" w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandy-
datów z danej listy, przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do otrzymania 

mandatu. Postawienie znaku "x" w 
kratce obu kandydatów z różnych list 
lub niepostawienie znaku "x" w żadnej 
kratce powoduje nieważność głosu.

Wybory

do Sejmiku Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego

Karta do głosowania w wyborach do 
Sejmiku Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego w dniu 16 listopada 2014 
r. ma format A4 w kolorze niebieskim i 
jest złożona w formie broszury. W 
prawym górnym rogu powinna mieć 
wycięte trzy pionowo ustawione otwory. 
Okręgów wyborczych jest pięć. Powiat 
ełcki, razem z powiatami gołdapskim, 
kętrzyńskim, oleckim i węgorzewskim 
przynależą do okręgu numer 4.

Głosować można tylko na jedną listę, 
stawiając znak "x" w kratce z lewej 
strony obok nazwiska jednego z kandy-
datów z danej listy, przez co wskazuje 
się jego pierwszeństwo do otrzymania 
mandatu. Postawienie znaku "x" w 
kratce obu kandydatów z różnych list 
lub niepostawienie znaku "x" w żadnej 
kratce powoduje nieważność głosu.

Na dzień 16 listopada 2014 r. 
zarządzone zostały wybory: 

do rad gmin i rad miast, do rad 
powiatów, do sejmików woje-
wództw oraz na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. 

Przed przystąpieniem do gło-
sowania wyborca będzie zobo-
wiązany pokazać obwodowej 
komisji wyborczej dowód oso-
bisty lub inny dokument z foto-
grafią umożliwiający stwierdze-
nie tożsamości. Dokumentem 
tym nie może być „książeczko-
wy” dowód osobisty.

Informacje w sprawach reje-

stru i spisu wyborców, udziele-
nia pełnomocnictwa można 
uzyskać w Urzędzie Miasta Ełku 
przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego, 
budynek nr 6, pokój nr 7 lub pod 
numerem telefonu: (87) 732 
6101 czy też w formie elektro-
nicznej, adres e-mail: j.nowialis@
um.elk.pl.

Zbliża się głosowanie
–co powinniśmy wiedzieć?

Już wkrótce 16 listopada 2014r., 
dzień w którym zostały wyznaczone
Wybory Samorządowe 2014 na Pre-
zydenta Miasta Ełku, do Rady Miasta 
Ełku, Rady Powiatu Ełckiego
oraz Sejmiku Województwa War-
mińsko – Mazurskiego. Pokrótce 
przedstawimy Państwu na co należy 
zwrócić uwagę i co trzeba
wiedzieć idąc na głosowanie. 

Lokale wyborcze 
będą otwarte 

w dniu głosowania 
16 listopada 2014 r. 

(niedziela) w godzinach 
od 7.00 do 21.00.


