


Ełk zasłużenie nosi miano stolicy Mazur. Miasto 
usytuowane jest na Pojezierzu Ełckim w północ-
no – wschodniej części Polski. Otoczone licznymi 
jeziorami, rzekami i lasami, zachwyca nie tylko 
malowniczym krajobrazem, ale także możliwością 
aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

Można tu odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku 
i skorzystać z bogatej oferty wydarzeń rekreacyj-
nych, sportowych i kulturalnych. Każdy, kto choć 
raz odwiedził  Ełk, wie, że hasło promocyjne „Ełk 
tu wracam” nie jest przypadkowe.

Miasto posiada niezwykle bogatą historię. 
Prawa miejskie Ełk otrzymał w 1425 roku. 
Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych obiektów jest pochodząca 
z końca XIX w. zabytkowa 
wieża ciśnień.

Ełk tu wracam



Atrakcyjne położenie nad Jeziorem Ełckim pozwoliło zacho-
wać miastu naturalną wyjątkowość. Prawdziwą wizytówką 
jest promenada, biegnąca wzdłuż brzegu jeziora. Ponad 
sześciokilometrowa ścieżka pieszo–rowerowa jest dosko-
nałym miejscem na spacer, jazdę na rolkach czy rodzinną 
wycieczkę rowerową. Przepiękne widoki poprawiają nastrój, 
a odległość od ruchliwych ulic pozwala odpocząć. Przy pro-
menadzie zlokalizowane są restauracje i puby, w których 
można skosztować tradycyjnych mazurskich potraw.

Ciekawostką na prome-
nadzie jest aleja drewnianych 
rzeźb przedstawiająca m.in. histo-
rycznych władców Polski.

Między jeziorem a miastem



Mieniące się odcieniami czerwieni gmachy zabytko-
wych budynków tworzą wyjątkowy klimat miasta. 
Najstarszym jest wzniesiony w 1850 r. i odbudowany 
po zniszczeniach w 1925 r. Kościół pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego. Mieści się on w samym 
sercu Ełku. 

Warto odwiedzić ełcką katedrę pw. św. Wojciecha 
Biskupa i Męczennika z 1895 r. Natomiast w jednym 
z zabytkowych budynków nieopodal katedry znajduje 
się Wyższe Seminarium Duchowne. 

Historia zapisana w cegle



Niezwykłą historię Ełku można poznać przechadza-
jąc się pomiędzy XIX i XX-wiecznymi, zabytkowymi 
kamienicami. Na uwagę zasługują przede wszyst-
kim zabudowania w centrum miasta, głównie 
wzdłuż ulicy Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościusz-
ki oraz Małeckich. W architekturze wielu z nich 
rozpoznać można elementy późnego historyzmu 
oraz secesji. 

Spacerując po centrum wystarczy na chwilę zwolnić 
tempo lub zatrzymać się przy jednym z wiekowych 
budynków, aby poczuć ducha minionych czasów. 

Przepiękne zdobienia na fasadach 
kamienic wzbudzają zaintereso-
wanie nie tylko miłośników histo-
rii, ale również turystów.

Okno na secesję



Niezapomniany klimat odczuwa się w Parku Soli-
darności nieopodal ratusza. Jest to najstarszy park 
w Ełku. Do końca II wojny światowej nosił on nazwę 
parku Królowej Luizy, żony Fryderyka Wilhelma III. 

W parku znajdują się pomniki Michała Kajki, pamięci 
„Poległych za Wolną i Niezawisłą Polskę” a także 
fragmenty istniejącego tam kiedyś Pomnika Regi-
mentu Piechoty Feldmarszałka Hindenburga.

Zabytkowa XIX-wieczna fon-
tanna, pomniki oraz ponad 
stuletnie drzewa liściaste 
pozwalają na chwilę zadumy.

Spacer wśród zieleni



W centrum miasta mieści się Plac Jana Pawła II (dawniej Plac Sapera). 
Nazwa została zmieniona po wizycie w 1999 roku w Ełku Ojca Świętego 
Jana Pawła II. To w tym miejscu papież odprawił Mszę Świętą, w której 
uczestniczyło blisko 300 tysięcy wiernych z całego świata. Decyzją Stolicy 
Apostolskiej oraz papieża Franciszka św. Jan Paweł II w 2014 roku został 
patronem naszego miasta. 
Na placu  znajduje się pomnik Ojca Świętego, scena koncertowa a także 
podświetlana fontanna i ławki parkowe. Uroku dodaje zieleń oraz piękny 
drewniany mostek. Tuż obok placu przepływa rzeka Ełk. W tej okolicy 
gniazdują kaczki i łabędzie chętnie dokarmiane przez przechodniów.

Plac Jana Pawła II



Połączenie edukacji i zabawy stało się 
możliwe dzięki parkowi Kopernika. Znaj-
duje się tam Układ Słoneczny wykonany 
z 10 różnej wielkości granitowych kul. 
Każda z nich jest opisana. Najmłod-
si mogą korzystać z gwiazdozbiorów 
„Małego Wozu” i „Wielkiego Wozu”, 
które tworzą oryginalne place zabaw. 
Na jednej z ponad 50 parkowych ławek 
siedzi, trzymając w ręku astrolabium, 
sam odkrywca Mikołaj Kopernik.

Aktywne poznawanie przyrody możliwe 
jest podczas wydarzeń organizowanych 
w Centrum Edukacji Ekologicznej, które 
zachwyca przemyślaną kompozycją 
ozdobnych roślin i kwiatów. Centrum 
usytuowane jest przy jeziorze i plaży  
oraz cenionych przez mieszkańców i tu-
rystów terenach rekreacyjnych.

Nauka i przyroda



Zabytkowa Ełcka Kolej Wąskotorowa powstała 
w latach 1912 - 1918. Należy do atrakcji turystycz-
nych miasta i jest jedną z nielicznych kolejek nadal 
działających w Polsce. Latem małą ciuchcią można 
wybrać się w malowniczą podróż do miejscowości 
Sypitki nieopodal Ełku. Wycieczka sprawi radość nie 
tylko najmłodszym podróżnikom. Będąc na stacji 
wąskotorowej, warto obejrzeć tabor kolejowy i Mu-
zeum Kolejnictwa lub wstąpić do pracowni rzeźby. 
Ełccy mistrzowie dłuta chętnie opowiedzą o swojej 
pasji oraz zaprezentują niektóre z prac w drewnie. 

Pasja zaklęta w przedmiotach



Szczególną rolę w naszym mieście odgrywa prze-
strzeń. Można się nią cieszyć także w ścisłym 
centrum Ełku. Zagospodarowane w niedalekiej odle-
głości od jeziora skwery i parki to doskonałe miejsca 
na chwilę odpoczynku, przy dającym wytchnienie 
szeleście liści poruszanych podmuchem wiatru lub 
szumie kaskad wodnych i fontann chodnikowych. 

Tuż przy promenadzie ciszę przełamuje łopot żagló-
wek i dźwięk fal obijających się o zacumowane przy 
brzegu łódki, należące do miejscowych wędkarzy. 
A pamiętacie jeszcze, jaki zapach ma woda?

Szum wiatru zapach wody



Legendy przekazywane w opowieściach są 
osobliwością każdego miasta. Ożywają one 
szczególnie nocą… Chociażby z wieży kościoła, 
przy odrobinie wyobraźni, dostrzec można 
przemykające gdzieś sylwetki tatarskich na-
jeźdźców. 

Wielu ludzi zachodzi w głowę, w którym miej-
scu pod Jeziorem Ełckim przebiegał tunel łą-
czący zamek z lądem. Podobno właśnie dzięki 
niemu udało się uwolnić wziętych w jasyr 
mieszkańców. 

Od wielu lat wieczorną porą, podczas jednego z naj-
większych w Polsce Festiwali Sztuk Pirotechnicznych 

„Ełk, Ogień & Woda”, można oglądać 
pokazy fajerwerków odbijających 

się w toni Jeziora Ełckiego.

Nocą ożywają legendy



W skateparku, na konstrukcjach parkour oraz torze 
pumptrack młodzież rozwija pasje sportowe związa-
ne m.in. z jazdą na rowerze, rolkach czy deskorolce. 

Z kolei odpowiednio dobrane urządzenia w siłow-
niach zewnętrznych sprawiają, że mogą na nich 
swobodnie ćwiczyć nie tylko sportowcy. Są one 
usytuowane w różnych częściach miasta, a korzy-
stanie z nich jest bezpłatne.

W Ełku dostępna jest tak-
że ścianka skałkowa do 
wspinaczki. Maksymalna 
wysokość ścianki to 11 m, 
natomiast wysięgi z prze-
wieszeniem sięgają 6,5 m. 
Mogą z niej bezpiecznie ko-
rzystać również dzieci.

W zdrowym ciele zdrowy duch



Radosne wspomnienia z dzieciństwa są bezcenne. 
Pozostają one zapisane głęboko w pamięci przez 
wiele lat i powracają czasem wywołane zapachem, 
kolorem czy miejscem. Dlatego w Ełku powstały 
liczne place zabaw usytuowane głównie w cen-
trum miasta oraz przy promenadzie. Są to miejsca 
stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach 
i turystach, w trosce o ich dobre samopoczucie 
w naszym mieście. Różne elementy konstrukcyjne, 
przeszkody i atrakcje powodują, że żadne dziecko 
na pewno nie będzie się nudziło podczas zabawy.

Świat ma kilka lat...



Na terenie stadionu miejskiego dostępne są 
dwa w pełni wyposażone pełnowymiarowe 
boiska do gry w piłkę nożną, co sprzyja roz-
wojowi tej dyscypliny sportu. 

Lekkoatleci trenują na jednej z dwóch do-
stępnych w mieście bieżni. Na terenie MOSiR 
znajdują się też korty tenisowe, boiska do gier 
zespołowych m.in. siatkówki i koszykówki. 
Dzieci z rodzicami chętnie korzystają również 
z boiska do mini golfa.

W drodze na olimpiadę



Ełk jest zdecydowanie miastem ludzi aktywnych. 
Pasjonaci jazdy rowerowej nie mogą narzekać, 
chociażby ze względu na odbywający się w okolicy 
wyścig Mazovia MTB oraz zawody z cyklu Gwiazda 
Północy. Najbardziej wytrwali zawodnicy mogą 
próbować swoich sił w zawodach RUNMAGEDDON. 

Warto pokonać lęk wysokości w ełckim parku 
linowym, rozciągającym się pomiędzy koronami 
drzew, tuż nad samym brzegiem jeziora. Ze wzglę-
du na dostępność trzech tras o różnym stopniu 
trudności z obiektu mogą korzystać dzieci.  

fot. Rafał Galicki

Niech moc będzie z Wami



W Ełku odnaleźć można pełną gamę mu-
zycznych dźwięków. Od muzyki rozrywko-
wej, przez koncerty ikon polskiej piosenki, 
kompozycje klasyczne, poważne i jazzowe, 
poezję śpiewaną, szanty aż do koncertów 
hip - hopowych. O dobry humor dbamy 
podczas Mazurskiego Lata Kabaretowego 
MULATKA. 

Radość sprawiają 
występy barwnych 
zespołów w ramach 
Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru TĘCZA. 
A dech zapiera lot „z duszą na 
ramieniu”, na wysokości ponad 
pół kilometra w trakcie Mazurskich 
Zawodów Balonowych. 

Uczta dla oczu i duszy



Miasto jako kulinarna stolica Mazur organizuje 
wiele wydarzeń związanych z całym kolażem sma-
ków i aromatów. Sezon rozpoczyna się Konkursem 
o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku, o którą walczą 
restauracje z regionu. Latem wyruszamy w Podróż 
ze smakiem połączoną z pokazem gotowania mi-
strzów kuchni. 

Zdrowe odżywianie promowane jest podczas Frutti 
di Lago, a Fiesta Kartofella to święto ziemniacza-
nych potraw. Ostatnie wydarzenie kulinarne sezo-
nu dedykowane bogactwu natury to Regionalne 
Święto Miodu.

Ełk, mmmniam...



Ełckie Centrum Kultury
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, www.eck.elk.pl
e-mail: sekretariat@eck.elk.pl, tel. 87 621 52 50

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 29, www.mosir.elk.pl
e-mail: mosir@mosir.elk.pl, tel. 87 610 38 38

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B, www.biblioteka.elk.pl
e-mail: sekretariat@biblioteka.elk.pl, tel. 87 610 37 39

Muzeum Historyczne w Ełku
19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/2, www.mhe-elk.pl
e-mail: sekretariat@mhe-elk.pl, tel. 87 732 02 83

Ełcka Kolej Wąskotorowa
19-300 Ełk, ul. Wąski Tor 1
e-mail: kolejka.elk@o2.pl, tel. 87 610 00 00

Centrum Edukacji Ekologicznej
19-300 Ełk, ul. Parkowa 12, www.cee.elk.pl
e-mail: biuro@cee.elk.pl, tel. 87 610 16 24

Centrum Informacji Turystyczno - Kulturalnej
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, www.turystyka.elk.pl
e-mail: info@turystyka.elk.pl, tel. 87 621 70 10

Instytucje



Urząd Miasta Ełku
ul. Marsz J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

tel. 87 732 60 00
um@um.elk.pl

www.elk.pl


