Sﬁnansowano z KWW DOBRO WSPÓLNE
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Ostatnie lata, to bardzo dobre lata dla Powiatu Ełckiego. Możliwość
pozyskania środków unijnych, umiejętne ich wykorzystanie przyczyniło
się do dynamicznego rozwoju naszego samorządu.
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Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Ełku
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EŁK - Większa PRZESTRZEŃ - Większe DOBRO
GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Zasoby przyrodnicze Ełku i okolic – jezioro, rzeka, lasy, tereny
zielone, powietrze - w sposób szczególny będą chronione
przez samorząd i mieszkańców. Rozwój cywilizacyjny powoduje, że mądrze należy gospodarować przestrzenią miasta
przeznaczoną na drogi i parkingi, zachęcać do korzystania
z komunikacji miejskiej oraz dróg rowerowych.

Duży nacisk w 5-letniej kadencji położymy na wsparcie rodzimych i rodzinnych ﬁrm, skuteczne pozyskiwanie nowych i zewnętrznych inwestycji dla Ełku,
powiększenie terenów na rozwój miasta.
Osiągniemy to m.in. poprzez:
• Rozszerzenie granic Ełku o grunty Skarbu Państwa i prywatne na inwestycje, mieszkalnictwo
oraz drogi,
• Pozyskanie nowych inwestorów i wspieranie istniejących przedsiębiorców w ramach wspólnych
działań Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta i Parku
Naukowo-Technologicznego,
• Ulokowanie w Ełku inwestycji krajowych, w tym
z zakresu budowy dróg i kolei,
• Inicjatywę wsparcia utworzenia i organizacji batalionu Wojsk Obron Terytorialnej, dającego nowe
miejsca pracy
• Wdrożenie przyjaznego systemu podatków i opłat
lokalnych,

• Utworzymy Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy,
• Wdrożenie we współpracy z powiatem programu
powiązania szkolnictwa zawodowego z nowoczesnymi ﬁrmami,
• Rozwijanie systemu ulg dla przedsiębiorców
w podatku od nieruchomości,
• Nieodpłatne porady prawne i technologiczne oraz
konsultacje doradcy podatkowego,
• Organizowane szkoleń biznesowych dla przedsiębiorców,
• Wdrożenie programu konkursowego na najlepszy ełcki biznesplan dla ełczan kończących szkołę
średnią lub wyższą i planujących prowadzić biznes
w Ełku,
• Utworzenie Rady Gospodarczej,
• Wsparcie rzemiosła, wdrażając program promujący zakupy i usługi w ełckich firmach,
• Poprawienie warunków funkcjonowania kupców
na targowisku miejskim.

AKTYWNI EŁCZANIE, PRZYJAZNY URZĄD
Samorząd to miejsce i obywatele. Rozwijać będziemy
system aktywizujący ełczan do
troski o nasze miasto i wspierać będziemy system współuczestnictwa w zarządzaniu
sprawami miasta. Rozwijać
będziemy także rozwiązania
technologiczne i organizacyjne, usprawniające kontakt i relacje Urzędu Miasta
z mieszkańcami.
Będzie to odbywało się
m.in. poprzez:
• Wspieranie i rozwijanie organizacji pozarządowych oraz
nieformalnych grupy ełczan
poprzez rozwinięcie systemu
inicjatyw lokalnych czy budżetu
obywatelskiego.
• Organizację konsultacji społecznych, debat oraz
dyskusji społecznych w sprawach dotyczących ełczan i Ełku, m.in. zagospodarowania przestrzeni
oraz spraw społecznych,
• Rozwinięcie systemu zlecania zadań miasta organizacjom pozarządowym poprzez dotacje i regranting,
• Wspieranie inicjatyw osiedlowych, mających
na celu poprawę bezpieczeństwa, zagospodarowania przestrzeni oraz inicjatyw portowych
i artystycznych,

Będzie się to odbywało m.in. poprzez:
• Wdrożenie kolejnego etapu programu ochrony i poprawy stanu Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk na podstawie
zrealizowanych już badań,
• Pozyskanie Jeziora Ełckiego i rzeki Ełk w użytkowanie
od Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na cele rozwoju wędkarstwa i realizacji programu
rozwoju turystyki,
• Wdrożenie przez odpowiednie instytucje państwowe narzędzi, dzięki którym mieszkańcy os. Jeziorna nie
będą narażani na odory,
• Promowanie i wdrażanie programu segregacji odpadów „u źródła”,

• Wyznaczanie, oznakowanie dróg rowerowych i szlaków w Borze Ełckim,
• Zwiększanie terenów zielonych w mieście, w szczególności w centrum miasta i na nowych osiedlach
oraz realizację dwukrotnych sadzeń drzew i krzewów
każdego roku,
• Zwiększenie dopłat mieszkańcom i ﬁrmom, dokonującym wymiany pieców węglowych na ekologiczne,
• Wspierania budowy sieci gazowej na osiedlach,
gdzie nie ma sieci ciepłowniczej.

OTOCZENIE
Otoczenie naszego miejsca zamieszkania,
nauki, pracy czy wypoczynku ma znaczący
wpływ na nasze życie i postrzeganie świata.
Zwiększenie wpływu ełczan na zmiany swego najbliższego otoczenia pogłębi poczucie
więzi ze swym miastem.
Będziemy to realizowali m.in. poprzez:
• Opracowanie nowego systemu kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta,
uwzględniającego nowe tereny rozwojowe,
• Modernizację kamienic i innych budynków
mieszkalnych,
• Stworzenie nowego systemu doﬁnansowania renowacji wiekowych kamienic, które nie
znajdują się w rejestrze zabytków,
• Zagospodarowanie kolejnych podwórek
w centrum i poza nim,
• Współﬁnansowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
• Budowę nowego terenu zielonego w centrum

Ełku wraz ze strefą dla
rodzin w kwartale ulic:
Kościuszki – Orzeszkowej – Armii Krajowej,
• Tworzenie kolejnych
miejsc i stref dla rodziców, dzieci i młodzieży: w tym budowę
parku rodzinnego na
os. Konieczki,
• Zagospodarowanie
terenu wokół „bajorka” na os. Północ II
i utworzenie tam strefy dla dzieci, seniorów
oraz rodzin,
• Realizację drugiego
etapu wyposażenia
parków w siłownie, place, zabaw, oświetlenie na
os. Grunwaldzkim, na os. Bogdanowicza, os. Tuwima;

FINANSE MIEJSKIE
Realizacja programu rozwoju wymaga specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie
gospodarowania pieniędzmi, ich pozyskiwania
i rozliczania. Niezbędna będzie również biegłość
w poszukiwaniu alternatywnych źródeł wspierania
ﬁnansowego przy realizacji zadań publicznych.

• Powołanie rad doradczo-konsultacyjnych: pożytku publicznego, gospodarczej, rodziny, senioralnej,
sportu, dzieci i młodzieży,
• Usprawnienie dostępu do najważniejszych komórek Urzędu Miasta,
• Usprawnienie systemu informacji publicznej,
• Stworzenie nowych usług internetowych dla
mieszkańców, dzięki którym sprawy będzie można
załatwić w domu,
• Załatwianie spraw przez urzędników w domu
lub miejscu przebywania osoby niepełnosprawnej
i schorowanej.

Zamierzamy to uczynić dzięki m.in.:
• Pozyskaniu dodatkowych pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach obowiązującego jeszcze budżetu
2014-2020,
• Pozyskaniu środków ﬁnansowych ze źródeł krajowych w ramach realizacji programów rządowych,
• Wynegocjowaniu z rządem i samorządem województwa jak największych środków dla Ełku w ramach programów wojewódzkiego i ogólnokrajowych
w nowej perspektywie ﬁnansowej UE 2021 – 2027,
• Pozyskaniu dodatkowych pieniędzy w ramach pakietu dla miast średnich,
• Zwiększeniu współpracy z samorządem województwa: sejmikiem i zarządem,

• Realizacji inwestycji
obniżających
utrzymanie infrastruktury
takich,
jak: modernizacja oświetlenia na LED, zastosowanie odnawialnych
źródeł energii, zakup nisko- i zeroemisyjnego transportu miejskiego,
• Centralizacji zakupów i usług wspólnych realizowanych przez Urząd Miasta i podległe jednostki (zakup
energii elektrycznej, dostępu do telefonii),
• Wdrażaniu przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym,
• Realizacji surowej dyscypliny budżetowej ﬁnansów
miejskich.
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PROGRAM ROZWOJU EŁKU W LATACH 2018 - 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025
TRANSPORT, DROGI, INTELIGENTNE MIASTO
Zwiększająca się liczba mieszkańców, rozwój cywilizacyjny, a tym samym wzrost ilości samochodów
powodują, że z jednej strony rozwijać i promować
będziemy transport miejski, modernizować ulice
i budować parkingi, ale także rozwijać system dróg
rowerowych. Wdrażać będziemy kolejne projekty
z zakresu smart citi – miasta inteligentnego, w tym
informatyczne.
Działania te będziemy realizować m.in. poprzez:
• Pozyskanie środków na realizację małej obwodnicy miasta Ełku,
• Modernizację ul. Wojska Polskiego oraz ulic
osiedlowych oraz niebezpiecznych skrzyżowań (np.
Piłsudskiego – Sikorskiego),
• Budowę nowych parkingów w centrum Ełku oraz
m.in. na os. Jeziorna, Konieczki, zapraszając do partycypacji w przedsięwzięciach przedsiębiorców,
• Wspieranie inwestycji centralnych, m.in. Via Baltica, drogi Via Carpatia (Ełk-Knyszyn), przebudowę
ul. Grajewskiej, DK nr 16, Rail Baltica,
• Przebudowę tunelu Dąbrowskiego - Suwalska
z dobudową tunelu dla pieszych i rowerzystów,
• Współpraca z samorządem województwa w zakresie pozyskania ośrodka egzaminującego kandydatów na kierowców w Ełku,

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości
w życiu człowieka. Wdrożone zostaną także kolejne narzędzia poprawiające bezpieczeństwo ełczan.

• Zakup nowych autobusów hybrydowych i elektrycznych,
• Budowę tras rowerowych wzdłuż ulic
• Wymianę oświetlenia na jaśniejsze, bezpieczniejsze i tańsze typu LED.
• Stworzenie co najmniej 10 nowych stref bezpłatnego dostępu do internetu, m.in. w Parku Solidarności, w pobliżu
dworca PKP, na plaży miejskiej, promenadzie,
• Rozbudowę inteligentnego systemu sterowania
sygnalizacjami świetlnymi na skrzyżowaniach, typu
„zielona fala”,

Zadania te realizować będziemy m.in. poprzez:
• Wdrożenie programu współpracy szpitala miejskiego z kliniką wojskową,
• Modernizację bloku porodowego wraz z rozbudową oddziału ginekologiczno-położniczego,
• Wspieranie utworzenia i organizację w Ełku jednostki wojskowej, realizującej zadania z zakresu
obronności,
• Wspieranie organizacyjne i ﬁnansowe różnych
form działalności hospicyjno-leczniczej,
• Poprawę jakości obsługi pacjenta w szpitalu miejskim i przychodniach,
• Doposażenie szpitala miejskiego w nowoczesny
sprzęt do ratowania życia i diagnostyki,
• Realizację nowych programów proﬁlaktycznych, np.
z zakresu onkologii (raka szyjki macicy, prostaty, piersi),

• Zakup nowych karetek, ratujących życie oraz doﬁnansowanie zakupu sprzętu dla policji i straży pożarnej,
• Rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta na
osiedlach, promenadzie oraz innych miejscach
publicznych,
• Zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji
w nocy, weekendy oraz w okresie wakacyjnym,

SPORT, KULTURA I TURYSTYKA
Dla wszechstronnego rozwoju człowieka niezbędna jest aktywność ﬁzyczna i możliwość obcowania
z kulturą. Ełk promowany będzie poprzez sport,
kulturę, turystykę i gospodarkę.
Działania te realizowane będą m.in. poprzez:
• Budowę hali tenisowej przy plaży miejskiej,
• Rozbudowę promenady wokół Jeziora Ełckiego
wraz z budową kładki przez jezioro do Chruściel,
• Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul.
Suwalskiej do istniejącej przy szpitalu wojskowym,
• Opracowanie wstępnego studium połączenia
Jeziora Ełckiego z Jeziorem Sunowo oraz Jeziora
Ełckiego z Jeziorem Selment Mały, Selment Wielki
i Rajgrodzkim,
• Budowę wyciągu do nart wodnych w celu rozwoju
turystycznego Ełku,

•
Budowę
siłowni
zew n ę t r z ny c h
na każdym
osiedlu i przy
każdej szkole,
•
Budowę
bieżni tartanowej i toru
do rolek przy
Szkole Podstawowej nr 7,
• Organizację zajęć sportowych przez animatorów
na osiedlach,
• Wspieranie działalności teatralnej i scenicznej,
• Rozwój wydarzeń artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i z zakresu kultury zwiększających ruch
turystyczny miasta.

EDUKACJA I SZKOLNICTWO
RODZINA, MŁODZIEŻ, SENIORZY
Ełkowi dynamicznie przybywa mieszkańców. Ponad
61,5 tys. obywateli wymaga wsparcia w rozwoju
ze strony samorządu. Wzmacniać będziemy relacje
międzypokoleniowe, wspomagając również niepełnosprawnych i samotnych.
Cele te osiągniemy poprzez:
• Wprowadzenie karty mieszkańca dla osób zameldowanych w Ełku, uprawniającej do szeregu zniżek, w tym na
komunikację miejską, pływalnię, kino oraz inne usługi,
• Budowę nowych mieszkań komunalnych, m.in.
przy ul. Kolejowej,
• Utworzenie centrum odnowy społecznej i współpracy międzypokoleniowej „CENTRUM” w budynkach pokoszarowych,
• Organizowanie nieodpłatnego poradnictwa
prawników, terapeutów i psychologów w osiedlowych gabinetach,
• Wyposażanie w przewijaki dla niemowląt miejsca
w instytucjach miasta oraz ustawianie specjalnych
ławek do przewijania dzieci w parkach,

• Wprowadzenie pedagogów ulicy i animatorów
na osiedla poza centrum Ełku,
• Stworzenie co najmniej 2 klubów młodzieżowych,
• Wspieranie środowiska seniorów – w nowych
klubach seniora, wdrażanie programów proﬁlaktycznych, aktywizujących i usprawniania,
• Rozwijanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych oraz programów pomocy sąsiedzkiej, skierowanej
do seniorów, samotnych i niepełnosprawnych,
• Realizację nowatorskich działań przeciwdziałających alkoholizmowi i narkomanii.

Wiedza, umiejętności i postawy muszą współgrać ze
sobą, by właściwie kształtować młodego człowieka.
Będziemy rozbudowywać bazę przedszkolną, szkolną i żłobkową, a także racjonalnie wykorzystywać
wspólnie z samorządem powiatu bazę oświatową
w mieście.
Cele te wypełnimy poprzez m.in.:
• Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna,
• Mądre i racjonalne wykorzystanie bazy oświatowej
miasta i powiatu, w tym m.in. utworzenie grup przedszkolnych i dla dzieci z os. Tuwima w Zespole Szkół nr
1 przy ul. 11 Listopada,
• Rozbudowę przedszkoli w centrum miasta i na
osiedlach – stworzenie co najmniej 250 miejsc przedszkolnych,
• Utworzenie co najmniej 6 nowych grup żłobkowych
dla co najmniej 150 maluchów,
• Wspieranie rozwoju powstałej Filii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Ełku i współpracę z uniwersytetem w zakresie tworzenia nowych kierunków
kształcenia, w tym pedagogiki, pielęgniarstwa oraz
kierunków technicznych,
• Współpracę z istniejącymi w Ełku uczelniami
wyższymi w zakresie tworzenia nowych kierunków

kształcenia,
w szczególności technicznych,
• Wprowadzenie zajęć
z gimnastyki
korekcyjnej
oraz realizację
programów proﬁlaktyki otyłości i cukrzycy,
• Wprowadzenie zajęć fakultatywnych z kodowania
i robotyki w przedszkolach i szkołach podstawowych,
• Budowę hal sportowych w Zespole Szkół Sportowych na os. Zatorze, przy Szkole Podstawowej nr 1
przy ul. Koszykowej,
• Utworzenie multicentrum wraz z planetarium, rozwijających kompetencje z zakresu nowych technologii,
astronomii i ﬁzyki wśród dzieci i młodzieży,
• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez montaż nowoczesnego systemu monitorowania w każdej
szkole i przedszkolu,
• Wdrożenie stypendium za innowacje realizowane
w szkole,
• Rozwijanie i promowanie postaw prospołecznych
i wolontariackich.
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TAK SIĘ ZMIENIA EŁK. Wybrane

Łączna wartość
pozyskanych
środków
zewnętrznych to
ponad 130 mln zł

W latach 2014-2020 zgodnie
z harmonogramem zrealizujemy
91 przedsięwzięć o łącznej
wartości 201,6 mln zł

W latach
2007-2018
wyremontowaliśmy
elewacje i dachy
w 261 budynkach
za kwotę prawie
25 mln zł
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inwestycje z kadencji 2014 - 2018
Tylko w latach
2015-2018
zmodernizowaliśmy
16 podwórek,
zbudowaliśmy
7 siłowni
zewnętrznych
i 5 placów zabaw
W najbliższym
czasie
dokończymy budowę
czterech nowych
parków

Od 2007 roku
wybudowano lub
zmodernizowano
łącznie
2184 miejsca
parkingowe

W latach
2007-2014
wyremontowano
26 km dróg,
a w latach
2015-2018
- około 12 km

6
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W latach
2015-2018 stworzyliśmy
i zmodernizowaliśmy 12 km
ścieżek rowerowych

W latach
2015-2018
wydaliśmy
6,9 mln zł
na inwestycje
w miejskim
szpitalu
i 3,2 mln zł
na remonty
w ełckich
szkołach

KARTA DO GŁOSOWANIA

W ostatnich 12 latach zawarto ponad
2650 umów na 15 mln zł zrealizowanych
wspólnie ze stowarzyszeniami
i mieszkańcami
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MIASTO OKRĘG NR 1
Bogusław

WISOWATY

Andrzej SURYNT

Lat 52. Właściciel ﬁrmy usługowo-transportowo-handlowej działającej od przeszło
22 lat. Już od trzech kadencji jestem radnym miejskim. Uczestniczę aktywnie w pracach komisji rady, dzięki czemu jestem bardzo dobrze zorientowany w sprawach
komunalnych i społecznych. Szczególną wrażliwością otaczam naszych miejskich
przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy.

Lat 46. Radny Miejski obecnej kadencji. Pracuje w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „Cezar”. Zaangażowany w życie kościoła m.in. przy paraﬁi p.w. Ducha Św.
działając we wspólnotach, jako członek Rady Paraﬁalnej czy prowadząc razem
z zaangażowanymi rodzicami zajęcia dla dzieci w formie scholii paraﬁalnej. Moje
prace w Radzie Miasta skupione są m. in. w komisji Sportu i Rekreacji.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- budowy ścieżki pieszo-rowerowej od szpitala wojskowego do os. Konieczki
i zagospodarowania terenów nad rzeką Ełk; - poprawy nawierzchni dróg i chodników na os. Zatorze; - ograniczenia niskiej emisji poprzez włączenie osiedli
najbardziej zanieczyszczających nasze miasto do sieci ciepłowniczej oraz budowę odnawialnych źródeł
energii w jednostkach samorządowych; - budowy drogi – ulicy Norwida – łączącej centrum miasta z ul.
Kolejową (kierunek Rajgród).

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- Szkoły Podstawowej nr 1 - zaplecze sportowe; - Szkoły Podstawowej nr 7 - naprawa bieżni; - na rzecz niepełnosprawnych; - seniorów – aktywny tryb życia na
osiedlach (ruch na powietrzu, spotkania z młodzieżą, podstawy Internetu).

1

2

Paweł ODOLECKI
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ełku w kadencji 2014-2018. Lat 37, z zawodu
adwokat, ojciec dwójki dzieci. Młody, ambitny człowiek, który posiada wiele
pomysłów i nie boi się wyzwań. Jako radny zawsze jestem otwarty na potrzeby
mieszkańców. Będę wspierał działania ukierunkowane m.in. na rozwój, wzrost
gospodarczy, rozbudowę infrastruktury.

Emilia GÓRSKA
Lat 33. Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku (wcześniej
Gimnazjum nr 2), a przede wszystkim szczęśliwa żona i mama Wiktorii i Jasia.
Szacunku do drugiego człowieka, zrozumienia jego potrzeb i bezinteresownej
pomocy nauczyli mnie rodzice! Jako pedagog wiem, jak ważna jest edukacja.
W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Koszykowej, a także
wybudowanie przy niej hali sportowej i placu zabaw oraz zagospodarowanie
terenów zielonych; - podwyższenie stypendium naukowego dla najzdolniejszych uczniów ełckich szkół; - zagospodarowanie terenu pomiędzy Targowiskiem Miejskim a torami kolejowymi; - wybudowanie wzdłuż torów ul. Norwida, która zmniejszyłaby
ruch na ul. Kilińskiego; - unowocześnienie ełckich szkół i przedszkoli.
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W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- zagospodarowanie terenu za PEC przy ul. Kochanowskiego; - parkingu przy Cmentarzu Komunalnym Nr 1 w Ełku - od strony ulicy Matejki i Norwida, - rozbudowa Szkoły
Podstawowej Nr 5; - Alternatywnej drogi dla ul. Wojska Polskiego - tzw. „małej
obwodnicy”; - Utrzymanie i zwiększenie doﬁnansowania związanego z wymianą tradycyjnych kotłów grzewczych
na ogrzewanie ekologiczne (gaz zimny, miejski węzeł cieplny, itp.); - Dla najmłodszych - zwiększenie liczby miejsc
w przedszkolach i żłobkach oraz bezpłatny transport komunikacją miejską dla dzieci w wieku szkolnym.

4

Magdalena ŁASZCZ

Nikodem KEMICER
Lat 32. Od 15 lat pracuję z osobami bezdomnymi. Osobiście uważam, że
dobry radny to człowiek aktywny społecznie, który potrafi działać w każdych
warunkach. Ja to potrafię! Przykładem takiego działania są prowadzone
przeze mnie uliczne negocjacje z mieszkańcami Ełku w czasie wydarzeń
w styczniu 2017 r. Miałem odwagę wyjść do tłumu i negocjować zakończenie zamieszek.
W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- Rozbudową Szkoły Podstawowej nr 5; - Lepszą organizacją miejsca
pod nowe parkingi bez szkody dla środowiska; - Dalszą poprawą bezpieczeństwa pieszych i kierowców w naszym mieście; - Utworzeniem budżetu partycypacyjnego
(obywatelskiego).

5

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- rozbudowa SP nr 5 i infrastruktury edukacyjnej wokół budynku wraz z kreatywnym parkiem zabaw dla najmłodszych; - utworzenie w Ełku świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej; - zwiększanie dostępności do
oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej osobom niepełnosprawnym przez wprowadzenie dedykowanej
dla nich karty miejskiej; - zagospodarowanie niewykorzystanych dotąd przestrzeni zielonych na wybiegi
dla psów; - poprawa bezpieczeństwa dzięki modernizacji skrzyżowania ulicy Kolejowej z ulicą Grajewską
i przejść dla pieszych przy wskazanych szlakach komunikacyjnych.

6

Teresa WIECZOREK

Marek HYZOPSKI

Lat 47. Jestem zaangażowana w życie Kościoła oraz swojej parafii. Jestem
w zespole redakcyjnym gazety parafialnej „Przyjdź, Duchu Święty!”. Jestem wrażliwa na potrzeby innych. Pomagam przy organizacji parafialnych
festynów rodzinnych i innych uroczystości kościelnych co pozwala mi też
dostrzegać ludzkie problemy. Jestem mieszkanką osiedla Kochanowskiego.
Zapewniam Państwa, że będę godnie reprezentować interesy naszego
osiedla i miasta.

Lat 61. Swoje życie zawodowe związałem z Policją, ukończyłem Wyższą Szkołę Oﬁcerską w Szczytnie i studia na Uniwersytecie w Białymstoku Wydział Prawa oraz
studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji
publicznej. Służbę w Policji zakończyłem w 2016 r. na stanowisku komendanta powiatowego policji w stopniu inspektora. W latach 2001 - 2002 pełniłem funkcję przewodniczącego rady osiedla w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku.
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W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez montaż monitoringu na
ulicach i osiedlach; - rozwoju kultury, wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży; - budowę nowych
parkingów osiedlowych - zagospodarowania zaniedbanych terenów osiedla z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjne dla rodzin.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- rozwiązanie problemów żłóbków i przedszkoli; - budowa parkingów na gruntach pod
liniami wysokiego napięcia od ul. Jana Pawła II do drogi do szpitala, na placu za PECem oraz za kościołem przy ul. JP II w stronę jeziora; - zajęcie się stałym problemem Energoutilu, który jest bardzo
dokuczliwy dla mieszkańców osiedla Jeziorna; - zagospodarowanie gruntów wzdłuż rzeki Ełk od ul. Suwalskiej
do ul. Kilińskiego włącznie ze zbudowaniem dodatkowego mostu łączącego ul. Suwalską ze strefą przemysłową.

8

Beata RATKIEWICZ

Marcin PRZYGODZIŃSKI

Lat 46. Od 25 lat zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.
Mężatka, dwoje dzieci. Od 28 lat mieszkanka osiedla Jeziorna. Na co dzień
pomagam ludziom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych. Jestem
pracownikiem socjalnym. Jako radna chciałabym zadbać, aby w naszym mieście
sprawy społeczne były jednymi z najistotniejszych kwestii. Nie ma bowiem nic
ważniejszego niż pomoc ludziom, którzy jej potrzebują.

Lat 38. Absolwent Szkoły Liderów Miasta Ełk. Jestem członkiem Rady Oratoriom
św. Jana Bosko w Ełku, członkiem Rady Szkoły oraz Zarządu Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ełku z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. Jestem
pomysłodawcą cyklu „Spotkań z kulturą” - cykl wyjazdów do teatrów w całym
kraju dla mieszkańców osiedla Jeziorna. W wolnych chwilach organizuję koncerty,
spotkania integracyjne dla mieszkańców osiedla.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- Klub seniora – miejsce spotkań dla osób starszych; - Dodatkowe miejsca parkingowe; - Ogrodzony wybieg dla psów; - Kąciki czytelnicze na świeżym powietrzu;
- Utworzenie parku z alejkami i ławkami.

9

Lat 48. Pracuję jako nauczycielka plastyki i muzyki w Szkole Podstawowej nr 5
oraz w Szkole Policealnej, w której kształcę młodzież i osoby dorosłe. To dla nich
chciałabym stworzyć jak najlepsze warunki do nauki, rozwoju i bezpiecznego
życia. Z racji wykształcenia i swoich zainteresowań w Radzie Miasta chciałabym
się zająć właśnie sprawami edukacji oraz środowiska.

10

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- poprawą bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż dodatkowych kamer
monitoringu; - doświetleniem przejść dla pieszych; - wspieraniem organizacji społecznych zrzeszających
dzieci młodzież oraz seniorów; - integracją rodzinną na osiedlach.
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MIASTO OKRĘG NR 2
Tomasz

ANDRUKIEWICZ

Ewa

Lat 44, prawnik. Od 2006 r. Prezydent Miasta Ełku, wcześniej Starosta Ełcki, członek
Zarządu Powiatu. W samorządzie miejskim i powiatowym aktywnie działa od 20 lat.
W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami, m.in.:
• Pozyskiwaniem kolejnych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy;
• Rozszerzeniem granic Ełku i pozyskaniem nowych terenów na inwestycje;
• Utworzeniem nowych miejsc żłobkowych i przedszkolnych;
• Rozbudową SP 5; Wdrożeniem karty ełczanina, uprawniającej do szeregu
zniżek, w tym na komunikację miejską;
• Zwiększeniem ilość miejsc zielonych, szczególnie w centrum i na osiedlach;
• Modernizacją kolejnych ulic i pozyskaniem pieniędzy na budowę „małej” obwodnicy;
• Wspieraniem rodziny oraz wybudowaniem kolejnych budynków komunalnych;
• Stworzeniem kolejnych obiektów dla młodzieży: hale sportowe, multicentrum z planetarium, siłownie zewnętrzne;
• Wspieraniem seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez system opieki sąsiedzkiej i nowy dzienny dom pobytu.
Zachęcam do odwiedzenie i zapoznania się z informacji na mojej stronie internetowej: www.andrukiewicz.elk.pl

1

Aneta

3

Radna Rady Miasta Ełku od dwóch kadencji. Nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych. Od zawsze zaangażowana w życie kulturalne, artystyczne i społeczne Ełku.
Pomysłodawczyni i realizatorka licznych wydarzeń kulturalnych i charytatywnych.
Do najważniejszych moich projektów zaliczam coroczny koncert kolęd, które
w tym roku zagramy po raz 25! Moją radością jest praca z utalentowaną młodzieżą, z której czerpię energię i motywację do kolejnych działań.
W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- na rzecz młodych ludzi, dając im szansę na realizację ich dążeń i pasji; - zadbam
o ścieżki rowerowe w centrum miasta, które połączą główne ciągi wykorzystywane przez rowerzystów w Ełku; - będę zabiegała o remont i przywrócenie dla celów publicznych dawnej
hali bokserskiej w Ełku.

2

Tomasz

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- pomocy społecznej; - ochrony zdrowia; - rozwoju dzieci i młodzieży; - wspierania
ludzi starszych.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- kontynuacji działań związanych z wyposażeniem placu zabaw i przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Grunwaldzkim; - pracami związanymi z przygotowaniem
i realizacją przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Zamkowej; - wspieraniem rozwoju lokalnej oświaty; - rozbudową ścieżek rowerowych w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Grunwaldzkiego.

4

Jan

Patrycja ŁAPIŃSKA

5

GRÓNWALD

Od 1984 r. zajmuję się szkoleniem kierowców. Od prawie 20 lat z powodzeniem
prowadzę własną działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorca pozyskuję skutecznie środki ﬁnansowe z UE na szkolenia osób bezrobotnych. Jestem radnym
miejskim od dwóch kadencji. Skupiam się przede wszystkim na sprawach związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, która powinna służyć mieszkańcom
naszego miasta. Włączam się również w działalność społeczną wspierając liczne
inicjatywy sportowe i kulturalne.

Moim żywiołem jest praca na rzecz ełczan. Zawodowo zajmuję się pisaniem i realizacją
projektów. Aktywnie współdziałam z organizacjami pozarządowymi i wspieram grupy
nieformalne, bo razem możemy więcej. Obecnie zarządzam Fundacją Wolontariacki
Ośrodek Wsparcia. Fundacja zrzesza osoby, które tak jak mnie pasjonuje wspólne
działanie na rzecz lokalnej społeczności. Razem z wolontariuszami organizujemy akcje
społeczne, udzielamy się podczas imprez sportowych i kulturalnych.
W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- kontynuować rewitalizację Śródmieścia, zagospodarować i zazielenić dotychczas niezrewitalizowane miejsca w Śródmieściu; - usprawnić komunikację miejską; - wesprzeć
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, która ożywiłaby centrum miasta; - zwiększyć
ofertę bezpłatnych zajęć dla młodzieży, dorosłych i osób starszych, rozwijać inicjatywy sąsiedzkie, grupy nieformalne.

KŁOCZKO

Lat 43. Samorządowiec, pracownik ﬁrmy Transbud Ełk, członek prezydium Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2, wodniak. Od lat wspieram Polaków na
Białorusi. Organizuję zbiórki książek, które traﬁają tam do domów polskich.
W minionej kadencji wspierałem inicjatywę urządzenia na osiedlu Grunwaldzkim
przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Żywo interesowałem się również działaniami miasta związanymi z rekultywacją Jeziora Ełckiego.

WOLNA

Lat 43. Od 2005 r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Radna Powiatu
Ełckiego, przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od
2013 r. aktywnie działam jako członek Akcji Katolickiej, przewodnicząc jej pracy na
poziomie mojej Paraﬁi, a od 2016 r. również jako Prezes Akcji Katolickiej Diecezji
Ełckiej oraz Skarbnik Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce. Rolę radnej postrzegam
jako służbę publiczną, chcę pracować i zabiegać o dobro wspólne ełczan.

AWRAMIK
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W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- rewitalizacji – przebudowy i odnowy kolejnych obszarów miasta; - wymiany oświetlenia ulic, placów i parków na energooszczędne; - kontynuowania działań zmierzających do
utworzenia w Ełku ﬁlii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, prowadzącego egzaminy na prawo
jazdy w naszym mieście.

Michał TYSZKIEWICZ

Ewa LELMACHER

Lat 43. Wieloletni dziennikarz lokalnych mediów: prasy, radia i telewizji. Obecnie
samorządowiec – radny pracujący we wszystkich komisjach Rady Miasta i urzędnik
– wydział promocji Urzędu Gminy Ełk. Społecznik - prezes oddziału Akcji Katolickiej,
członek Rady Paraﬁalnej przy paraﬁi Najświętszego Serca Jezusowego. W wolnym
czasie spiker i konferansjer, prowadzący różne imprezy sportowe, rekreacyjne,
charytatywne czy koncerty.

Lat 42. Z zawodu radca prawny. Przez wiele lat świadczyłam nieodpłatną pomoc
prawną dla mieszkańców powiatu ełckiego będąc zaangażowana w projekcie
„Pytasz nie błądzisz”. Współpracowałam z Centrum Szkolenia Zawodowego Uniwers w realizacji warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu poradnictwa prawnego. Jestem aktywnym członkiem Akcji Katolickiej w Ełku. Z wielkim
zaangażowaniem realizuję postawione mi cele i zadania.

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- modernizacją głównej arterii miasta - ul. Wojska Polskiego, przebudową ul.
Szafera, budową śródmiejskiej obwodnicy - ul. Norwida; - rozbudową ełckiej
promenady nad Jeziorem Ełckim oraz działaniami na rzecz rewitalizacji akwenu;
- unowocześnieniem komunikacji miejskiej i nowym dworcem PKS; - działaniami na rzecz utworzenia
atrakcyjnych miejsc pracy z lepszą płacą oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego i socjalnego.

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- budowy dalszej części promenady, ścieżek rowerowych i placów zabaw; - wygospodarowania nowych miejsc parkingowych; - tworzenia nowych miejsc pracy
i poprawy bezpieczeństwa; - wspierania organizacji zrzeszających dzieci, młodzież i seniorów.

7

8

Andrzej KOC

Józef WIERZCHOŃ

Lat 54. Przez wiele lat byłem przewodniczącym ełckiej Solidarności Oświatowej.
Obecnie jestem dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku, który sukcesywnie rozbudowuję i odnawiam. Od 2014 jestem Radnym Miejskim,
gdzie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji. Ten obszar
działalności był, jest i mam nadzieję będzie (w następnej kadencji) polem do
bardziej intensywnego działania.

Lat 51. Zawód: ratownik medyczny. Zainteresowania: Fotograﬁa krajobrazu, literatura, historia Polski, medycyna ratunkowa. W moim życiu najważniejsze są: rodzina, przyjaciele i miejsce, w którym żyję. Wiem, że warto zmieniać rzeczywistość
wokół siebie i budować poczucie wspólnoty w naszych małych społecznościach.
Ełk to miasto piękne i z wielkim potencjałem.
W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- wspierać działalność organizacji oraz fundacji dbających o rozwój rodziny
i chroniących życie ludzkie; - promować wszelkie działania prozdrowotne, które
prowadzą do poprawy kondycji fizycznej i jakości życia naszych mieszkańców;
- jestem za powiększeniem terytorium miasta, aby mogło się dalej rozwijać.

9

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- przestrzeni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2; - będę krzewił (i zakrzewiał) ideę MINI OGRODÓW w śródmieściu; - będę zabiegał o rozbudowę
sieci ścieżek rowerowych w centrum miasta i wzdłuż rzeki Ełk; - będę zabiegał o poprawę warunków do
uprawiania sportu i rekreacji przez dzieci i młodzież naszego miasta i okolic; - będę chciał wykorzystywać
turystyczne i krajobrazowe walory Jeziora Ełckiego.

10
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MIASTO OKRĘG NR 3
Artur

URBAŃSKI

Jan STRADCZUK

Lat 51. Zastępca Prezydenta Miasta Ełku, wcześniej nauczyciel geograﬁi i zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3. Radny Rady Miasta i Powiatu, przewodniczący Komisji Oświaty RM, członek Zarządu Powiatu Ełckiego.
W samorządzie miasta i powiatu zajmowałem się problemami oświaty, sportu,
kultury i pomocy społecznej. Wśród wielu działań i inicjatyw warto wspomnieć
proces budowania Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Ełku i Strategii Sportu miasta.

1

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- zaangażuję się w rozszerzenie granic miasta Ełku we współpracy z samorządem Gminy Ełk; - swoje działania skoncentruję również na zaplanowaniu i realizacji programu
oczyszczenia Jeziora Ełckiego; - moim istotnym staraniem będzie również doprowadzenie do pobudowania ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Sikorskiego o Łukasiewicza; - chciałbym kontynuować
program Mały Sport na Wielkich Osiedlach; -zadbam o wygląd, wyposażenie i funkcjonalność naszych szkół i przedszkoli.

Lat 65. Od 1991 roku prowadzę działalność gospodarczą – usługi geodezyjne. Od
2002 roku jestem prezesem Paraﬁalnego Oddziału Caritas i aktywnie uczestniczę
w jego działalności. W samorządzie działam od 20 lat. Jestem jednym z założycieli Inicjatywy Społecznej „Dobro Wspólne”. Radny Powiatowy I i II kadencji
w latach 1998-2006. Radny Miasta Ełk w latach 2006-2010 i 2014-2018. Pasjonuje mnie sport i publicystyka społeczna.

2

Piotr KARPIENIA
W tygodniu pracuję jako Radny, inżynier budowlany oraz graﬁk. W weekendy
spełniam się na scenie jako muzyk. Kocham Ełk i uważam, że jest to miejsce
zarówno do pracy jak i odpoczynku. Jako radny starałem się wypełnić swoje
obietnice wyborcze i myślę, że udało się to w ogromnej części zrobić. Wiele
nieprzespanych nocy przed trudnymi głosowaniami utwierdziły mnie w fakcie,
że warto współpracować, walczyć o swoje i przede wszystkim bronić Ełk przed
„polityką” dużych partii.

Irena MARKOWSKA
Jestem rodowitą Ełczanką i lekarzem z 40-letnim stażem pracy. Od zawsze los
pacjenta, jego stan zdrowia był i jest dla mnie bardzo ważny. Dlatego chociaż
zajmuję się diagnostyką, staram się rozmawiać z pacjentami, radzić im, często
pocieszać.... A zapobieganie chorobom i wczesne ich wykrywanie jest dla mnie
priorytetem. Jestem radną „przyjazną rodzinie” i los każdej rodziny zwłaszcza
wielodzietnej i będącej w kłopotach nie jest mi obojętny.
W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- szeroko pojętą profilaktyką - promocją badań i szczepień; - przyczyniać się
w miarę możliwości do rozwoju ełckich szpitali; - pomocą rodzinom i zapobieganiem przemocy w rodzinach oraz sprzyjać inicjatywom społecznym m. in. pomocy sąsiedzkiej
dla osób starszych.

3

4

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- wspierania kultury i sztuki oraz sportu i turystyki; - promocji i pracy na rzecz
transportu publicznego oraz pojazdów elektrycznych; - ogólnodostępnych rowerów miejskich/elektrycznych;
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz jej uwolnienia.

Mirosław SAWCZYŃSKI
Lat 64. Jestem społecznikiem. Działam na rzecz Mieszkańców osiedla Północ II.
Szanowni Mieszkańcy Ełku, Bracia Kolejarze! Związki Zawodowe Pracowników
Kolei zwracają się do Rodzin z tradycją kolejarską oraz Mieszkańców Ełku, o oddanie głosu w wyborach Samorządowych 2018 r. na Mirosława Sawczyńskiego,
który wykazał się wieloletnimi działaniami społecznymi na rzecz naszego Miasta.
Udowodnił, że jest godny pełnienia funkcji Radnego.

Ada LEWANDOWSKA
Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego, trener i sędzia piłki
siatkowej oraz lekkoatletyki. Pracuje jako nauczyciel wychowania ﬁzycznego. Od 3
lat również, jako pedagog uliczny. Wolontariusz Szlachetnej Paczki i innych działań
wolontariackich. Organizatorka turniejów integrujących rodziny tj. Międzyszkolny
Turniej Rodziców. Działaczka na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Ełku.

5

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- Utworzenia osiedlowych świetlic dla dzieci i młodzieży; - lepsze oznakowanie
dróg (zwłaszcza przy szkołach); - szkolenia z samoobrony dla każdego mieszkańca; - integracja społeczności szkolnej.

6

Lat 55. Od urodzenia mieszkam w Ełku, w dzielnicy Zatorze, więc problemy
ełczan nie są mi obce. Jestem nauczycielką języka polskiego. Moje priorytety:
rodzina, tradycja i relacje międzypokoleniowe, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
poza szkołą.

Lat 46. Jestem nauczycielką. Uczę języka polskiego, nie są mi obce edukacja
teatralna, ﬁlmowa. Jestem zwolennikiem i propagatorem aktywnego stylu życia.
Mój zawód ukształtował moje myślenie o przestrzeni publicznej. Wykonywanie
tego zawodu nauczyło mnie stawiać pytania o teraźniejszość i przyszłość mojego
regionu, nauczyło mnie diagnozowania jego problemów i oddzielania ich od
emocji. To zaowocowało pragnieniem szerszej działalności publicznej.
W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
- propagować aktywność kulturalną wśród dzieci i młodzieży; - zachęcać mieszkańców do uczestnictwa we wspólnych inicjatywach lokalnych; - wspierać inicjatywy młodzieży i rodziców na rzecz rozwoju ich dzieci; - działać na rzecz dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną; - zadbać o organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, by nie tylko rozwijać ich pasje, ale
i przeciwdziałać uzależnieniom.
Robert KLIMOWICZ
Lat 46. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego - obecnie
Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji w Starostwie Powiatowym w Ełku.
Radny Miasta Ełk. Autor książki: Ełk. Karty z dziejów miasta i okolic. Członek
Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Muzeum dla Ełku. Twórca i administrator portalu Nasze Osiedle
Konieczki. Doceniony przez zespół redakcyjny encyklopedii „Who is Who”.
W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- utworzenia miejsca spotkań dla seniorów na każdym osiedlu; - rozwiązanie
problemu parkowania; - połączenie osiedli siecią ścieżek rowerowych i postawienie stojaków na rowery przed każdym blokiem.

9

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- rewitalizacji osiedlowego jeziorka, by było miejscem przyjaznym mieszkańców
osiedla; - wspierania ludzi starszych; - rozwoju dzieci i młodzieży.

Jolanta RYNKOWSKA

Beata MAKAREWICZ

7

W Radzie Miasta chciałbym zająć się sprawami:
- wspierania ludzi starszych; - rozwoju dzieci i młodzieży; - pomocy społecznej;
-ochrony zdrowia.

8

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami:
zwiększenia ilości zajęć pozalekcyjnych w szkołach, aby zapewnić bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży; budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk; pomocy w realizacji projektu budowy placu zabaw dla małych dzieci przy domu paraﬁalnym
na Zatorzu.
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Miliony złotych na inwestycje
Z
arząd Powiatu Ełckiego od dłuższego czasu
stawia na inwestycje
w obszarze edukacji.
Świadczy o tym m.in.
zrealizowany w ostatnim
czasie projekt pn. „Poprawa
efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w powiecie ełckim”
polegający na kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Ełku oraz Zespołu Szkół
nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Docieplenie
budynków oraz modernizacja systemów wentylacji
zapewni odpowiednią temperaturę wewnątrz budynków, co poprawi komfort
pracy i nauki uczniów oraz
nauczycieli. Łączna wartość
inwestycji wyniosła ponad 5
mln złotych.

Kolejną inwestycją zrealizowaną przez samorząd powiatu ełckiego jest modernizacja
Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Ełku, która
była możliwa dzięki przystąpieniu do projektu ,,Od teorii
do praktyki – zrównoważone
wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku
oraz Birštonas”. W ramach
projektu przebudowano budynek główny MOS-u wraz
z wymianą źródła ciepła na
pompy ciepła. Koszt tego
przedsięwzięcia to ponad 4
mln złotych. Warto również
zaznaczyć, że w najbliższym
okresie planujemy dalsze inwestycje na terenie MOS-u.
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w powiecie
Ważnym aspektem działania władz powiatu ełckiego jest
także rozwój infrastruktury drogowej. Jako przykład można
tu przytoczyć odnowioną ostatnio drogę powiatową na odcinku Sajzy-Piaski. Zadanie obejmowało poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 814
m. W ramach inwestycji powstała także zatoka autobusowa,
przepusty pod drogą oraz zjazdami, nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz na całej długości odcinka chodnik o
nawierzchni żwirowej oraz z kostki brukowej. W zeszłym roku
zmodernizowano również drogę powiatową na odcinku Liski-Bałamutowo. Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi
powiatowej o długości ok. 4,5 km, polegającej na poszerzeniu
nawierzchni, wybudowaniu zatok autobusowych i chodników
oraz zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne, renowację
rowów odwadniających i przebudowę przepustów pod drogą, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego. Oprócz dróg staramy
się również modernizować mosty. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy mosty w Makosiejach oraz Milukach. Łącznie
przez ostatnie cztery lata zmodernizowaliśmy ponad 53 km
dróg oraz 4 mosty, a wartość tych robót wyniosła razem prawie
17 mln złotych.

Nie zapominamy również o osobach chorych i niepełnosprawnych dlatego też modernizujemy budynek Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Inwestycja ułatwi kontakt
potrzebujących m.in. z pedagogiem, psychologiem, doradcą
zawodowym czy też pracownikiem socjalnym. W celu poprawy
jakości życia osobom chorym realizujemy także projekt pn.
„Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”, który sprawi, iż jego mieszkańcy będą przebywać w bardziej komfortowych, ciepłych oraz ekologicznych
warunkach. Wartość tych inwestycji to ponad 5 mln złotych.
Przytoczone inwestycje to tylko niewielki ułamek tego, co
udało nam się dokonać przez ostatnie kilka lat. Aby zobaczyć
więcej zapraszamy serdecznie do przejażdżki drogami naszego
powiatu oraz odwiedzania naszych jednostek organizacyjnych,
wtedy będą mogli Państwo zaobserwować jak wiele dzieje się
w naszym powiecie.
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POWIAT OKRĘG NR 1
Mariusz

LASKOWSKI

Sebastian

Lat 49, żonaty, dwie dorosłe, studiujące, córki. Wykształcenie wyższe techniczne.
Radny Powiatowy dwóch kadencji 2010 – 2018. Obecnie członek Zarządu Powiatu Ełckiego. Prywatnie związany jestem ze wspólnotą katolicką Ruch Rodzin
Nazaretańskich oraz z Paraﬁą Św. JP II. Lubię jazdę na rowerze, pracę na działce,
śpiew i grę na gitarze.

1

W radzie Powiatu chciałbym wspierać działania na rzecz rozwoju szkolnictwa
szczególnie zawodowego, turystyki oraz poprawy stanu dróg.

Regina

IWASZKO

Lat 28. W latach 2014 - 2018 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pracuję w administracji drogowej dzięki czemu znam i dbam o stan naszych dróg. Moją pasją
jest piłka nożna, dlatego też działam jako animator oraz instruktor dzieci.

7

Wspomagam tatę Grzegorza w rodzinnej ﬁrmie wędzarniczej. Jestem pewien,
że doświadczenie nabyte w ostatniej kadencji zaowocuje w kolejnych latach
oraz pozwoli mi być jeszcze bardziej efektywnym i skutecznym przedstawicielem
mieszkańców Powiatu Ełckiego.

MARCHELSKA

Dyplomowany nauczyciel z 34 letnim stażem pracy. Od 2017r. wicedyrektor SP
nr 5 w Ełku. Prowadzę szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, wykłady i ćwiczenia
dla studentów, zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla dzieci i młodzieży.
Od 2016r. radna powiatowa. Kochająca żona, mama, babcia, lubię podróżować
i spędzać wolny czas na wsi.

2

3

4

5

6

W Radzie Powiatu pragnę nadal wspierać rozwój i aktywność dzieci i młodzieży,
pomagać rodzinom oraz działać na rzecz środowiska naturalnego.

POWIAT OKRĘG NR 2
Łukasz PACHUCKI

Karol Robert MARCHEL

33 lata, żonaty, jedno dziecko. Ełczanin od urodzenia. Wykształcenie wyższe prawnicze, z zawodu radca prawny. Udzielam darmowych porad prawnych, działając
przy Urzędzie Miasta i MOPS w Ełku, jak również w paraﬁalnej poradni prawnej
paraﬁi św. R. Kalinowskiego w Ełku.

lat 44, Pedagog i samorządowiec, żonaty, ojciec dwóch córek.
Absolwent Akademii Teologii Katolickiej. Założyciel i prezes KSM. Dyrektor SP
i Gimnazjum w Chełchach. Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Ełku. Członek
Zarządu Okręgu PiS w Olsztynie. Radny Rady Powiatu i Rady Miasta w Ełku,
członek Zarządu Powiatu w kadencji 2006-2010. „Wiara, rodzina i życie ludzkie,
tradycja oraz patriotyzm to dla mnie wartości fundamentalne.” W Radzie Powiatu
będę starał się przyczynić do poprawy sytuacji edukacyjnej, infrastrukturalnej
i ﬁnansowej mieszkańców naszego regionu.

Od 2014 radny powiatowy W Radzie Powiatu będę wspierać działania mające na celu
podnoszenie poziomu kształcenia w szkołach, aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
jak również poprawy stanu dróg powiatowych.

1

Rafał GAJEWSKI

Zbigniew JĘDRKIEWICZ

28 lat, magister administracji. Zatrudniony w Urzędzie Miasta Ełku, na stanowisku
ds. obsługi przedsiębiorców. Od 2016 roku Prezes Pododdziału Akcji Katolickiej na
ełckim Zatorzu. Szczęśliwy mąż i ojciec. Moja pasją jest motoryzacja.

Mgr inż. Redaktor Naczelny czasopisma „Ełk i my”, niepartyjny. Absolwent kilku
uczelni. Dziennikarz, specjalista dietetyki, żywienia człowieka i wychowania ﬁzycznego. Przez 16 lat radny miejski.

Jako radny chciałbym zająć się sprawami nowych technologii do realizacji zadań
Starostwa, aktywizacją i rozwojem rynku pracy, bezpieczeństwem Obywateli oraz
rozwijaniem polityki prorodzinnej.

W Radzie Powiatu będę aktywnie pracował nad poprawą infrastruktury drogowej, atrakcyjnością turystyczną naszego pięknego regionu, stanu bezpieczeństwa
naszych mieszkańców oraz rozwojem w zakresie zdrowego stylu życia i rozwojem
społeczno-kulturalnym.

2

Małgorzata PIEŃKOWSKA

Małgorzata RUSSEK

Nauczycielka SP nr 1 w Ełku, od 36 lat związana z ełcką oświatą.
Wiele mi się w życiu udało. Mąż Waldemar dwa razy wygrał Wielki Finał „1 z 10”,
synowie Kuba i Miłosz ukończyli dobre studia. Kocham swą pracę i uczniów. Zależy
mi na tym, by młodzi ełczanie mieli świetne warunki do nauki.

Nauczyciel dyplomowany z 32 letnim stażem pracy. Z zamiłowania i dzięki uzyskanym kwaliﬁkacjom uczę przyrody i biologii w SP nr 4 w Ełku. Angażuję małych
i dużych mieszkańców Ełku w działania proekologiczne na rzecz rozwoju miasta
i regionu.
Jestem szczęśliwą mamą i babcią. Lubię spędzać czas blisko natury podziwiając
jej piękno.
Będąc radną chciałabym służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców powiatu. Zależy mi bardzo, aby czuli się bezpiecznie i mieli we mnie wsparcie.

Chcę, by powiat ełcki przyciągał do siebie turystów świeżym powietrzem i czystą wodą, to nasze dobro wspólne. Na początek mówię NIE fermie drobiu nad
Łaśmiadami. Walczmy o to razem.

3

Ewa DĄBROWSKA-ŁUCIUK

Faustyna

Lat 50, mężatka, dwie córki. Absolwentka UKSW w Warszawie, doktor teologii
dogmatycznej. Ukończone studia podyplomowe z teologii apostolstwa i kurs oligofrenopedagogiki. Pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel religii. Jestem
osobą aktywnie działającą w paraﬁi p.w. Ducha Świętego.

20 lat. Wykształcenie średnie. Obecnie studentka pedagogiki oraz zarządzania. Swoją przyszłość wiąże z nauczaniem dzieci i młodzieży. Od 5 lat
prowadzę scholę dziecięcą, prezes KSM przy parafii . Od 4 lat tańczę hiphop,
swój entuzjazm przekazuję dzieciom na zajęciach tanecznych w studiu tańca.
Kocham to, co robię!

W Radzie Powiatu chcę zająć się działaniami na rzecz edukacji, wspomaganiem
rodzin przeżywających trudności oraz wspieraniem aktywności dzieci i młodzieży.

Będę wspierać działalność społeczno-kulturową i sportową na terenie powiatu.
Zależy mi na ogólnym rozwoju i bezpieczeństwie mieszkańców naszego powiatu.

4

MOSIEJ
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5

Wiesława SĘDZIAK

Joanna PORUCZNIK

61 lat, ukończone I LO w Ełku oraz studium kosmetyczne. Kochający mąż, trójka
dorosłych dzieci i trzy wspaniałe wnuczki. Pracownik samorządowy. Od wielu lat mieszkam na Os. Grunwaldzkim w Ełku i znam problemy i potrzeby jego
mieszkańców.
W Radzie Powiatu chciałabym wspomagać aktywizację osób bezrobotnych, poprawić bezpieczeństwo na drogach, wzmacniać turystycznie nasz region oraz
odnowić szkolnictwo zawodowe. Głosowanie na mnie będzie bezcennym gestem
zaufania. Dziękuję.

lat 40, mężatką z dwojgiem dzieci. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku
ﬁlologia angielska. Wieloletnia nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum
Nr 3 w Ełku, obecnie pracuję w SP Nr 4 w Ełku. W czasie wolnym „pochłaniam”
książki, słucham muzyki, by się zrelaksować oraz uprawiam brazylijskie jiu jitsu.
W Radzie Powiatu interesuje mnie podniesienie poziomu szkolnictwa średniego,
bliskie mi są tematy pomocy osobom niepełnosprawnym.

3
Aleksandra

Sebastian KOSIOREK
lat 35 , żonaty, dwóch synów . Wioślarz podwójny Olimpijczyk (Ateny 2004
i Pekin 2008). Ukończyłem AWFiS Gdańsk. Pracuję w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku jako instruktor wioślarstwa. Inicjator wielu przedsięwzięć sportowym w Ełku. m.in. spotkania dzieci i młodzieży z medalistami
olimpijskimi z Pekinu, Londynu oraz Rio de Janerio.

4

6
Witold

7

13

ŻUKOWSKI

lat 64, żonaty, troje dzieci.
Aktywnie działałem w zarządzie miasta Ełku i w Radzie Miasta, dlatego znam
problemy i największe potrzeby naszej społeczności. Od lat służymy z żoną w poradni rodzinnej przy paraﬁi NSJ w Ełku i w Radzie Rodziny przy Prezydencie.
Doświadczenie nabyte w pracy samorządowej i służbie rodzinom pomoże mi
uczciwie i rzetelnie pracować dla dobra mieszkańców naszego powiatu.
Dobra sytuacja rodzin na płaszczyźnie materialnej i duchowej – wymiarem życia
społecznego.

SZEJDA

lat 35, wokalistka, instruktor wokalny, animator kultury, autorka tekstów, założycielka ełckiego chóru GospELK oraz współzałożycielka grupy Mały Gospel oraz
Family Song w Ełku. Absolwentka Studium Wokalnego Szkół Artystycznych „TOP-ART” w Szczecinie.
Od kilku lat promuję miasto ze swoimi wokalistami na festiwalach i konkursach
wokalnych.
W radzie powiatu chciałabym się zająć sprawami dotyczącymi kultury i sztuki oraz
wszelkimi występami artystycznymi.

Adam RYDZEWSKI
lat 43,żonat, dwoje dzieci. Od 20 lat mieszkam na osiedlu Konieczki. Pracuje w ﬁrmie SZP PLAST na stanowisku kierowniczym. Po pracy jestem czynnym
działkowiczem i członkiem zarządu ROD im 50-lecia ZZK. Od tego roku jestem
też członkiem Rady nadzorczej SM ŚWIT.

5

W nadchodzącej kadencji chciałbym zająć się wzmocnieniem współpracy samorządu z licznymi ogrodami działkowymi w Ełku oraz SM ŚWIT w celu podjęcia
wspólnych działań dla poprawy naszego codziennego życia.

Dariusz

WASILEWSKI

Przewodniczący Rady Miasta obecnej kadencji
lat 45. Pracuje w PUK w Ełku, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego.
Radny miejski od 2010 roku,. W latach 1998-2002 radny powiatowy. W latach
2000-2010 ławnik w Sądzie Pracy. Żonaty, trzy córki. Lubię eksperymentować
w kuchni, literaturę historyczną, pracę w rodzinnym ogrodzie działkowym.

6

W Radzie Powiatu chciałbym zadbać o rozwój gospodarczy, o dostosowywania
oferty oświatowej, o poprawę jakości dróg oraz ścieżek rowerowych.

POWIAT OKRĘG NR 3
Marek CHOJNOWSKI
Starosta Ełcki,

1

lat 60, żonaty, czworo dzieci, ełczanin od urodzenia. Dyplomowany chemik, podyplomowe pedagogiczne i menedżerskie. Mam duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. W samorządzie jestem od 19 lat – obecnie Starosta
Ełcki, przedtem Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miasta. Byłem
też radnym Sejmiku Województwa. 20 lat temu byłem inicjatorem powstania
Inicjatywy Społecznej „Dobro Wspólne”, obecnie jestem jej prezesem.

Bożena

POWIAT OKRĘG NR 4

PUŁAWSKA

Anna

lat 61. Wdowa, dwoje dzieci, dwoje wnucząt. Wykształcenie wyższe.
Z zawodu nauczyciel geograﬁi, przez 15 lat wicedyrektor Gimnazjum nr 4 w Ełku.
Od 11 lat radna powiatu ełckiego a od 4 lat członek Zarządu Powiatu Ełckiego.
W powiecie jestem odpowiedzialna za oświatę, dbam o szkolnictwo ponadgimnazjalne. Aktywnie pracuję w Parafialnym „Caritas” przy parafii NMP
Królowej Apostołów.

2

Będę wnioskować o rondo na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego.

1

IWASZKO

62 lata. Mąż Kazimierz- właściciel gospodarstwa rolnego w Chełchach, troje
dorosłych dzieci.
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym Wicestarostą Ełckim. Jestem radną od ośmiu lat. Celem mojej pracy jest poprawa jakości
obsługi mieszkańców Powiatu Ełckiego, działania proinwestycyjne i prorozwojowe.
Moje zainteresowania to otaczająca nas przyroda i jej ochrona.
Planuję kontynuować działania zmierzające do poprawy stanu dróg w Powiecie
Ełckim.
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POWIAT OKRĘG NR 4
Stanisław Grzegorz

POWIAT OKRĘG NR 5

BRZEZIŃSKI

Andrzej

Rolnik, 56 lat, żonaty, 4 synów i córka, wykształcenie zawodowe. Wraz z żoną
prowadzę gospodarstwo rolne i produkcję mleka. Zainteresowania: sport, muzyka, pszczelarstwo. Za dobrą pracę w rolnictwie zostałem odznaczony odznaką
„Zasłużony dla rolnictwa”.

2

W Radzie Powiatu chciałbym zająć się problemami rolnictwa, poprawą infrastruktury w tym szczególnie drogowej oraz o dobry internet dla gospodarstw.

Danuta

lat 57, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lekarz Weterynarii
z 28 letnim stażem, żonaty, 2 dzieci. Doświadczony samorządowiec, 16 lat radny
w Radzie Powiatu, obecnie jej Przewodniczący.

1

PAWŁOWSKA

Mam ośmioletnie doświadczenie w pracy samorządowej.

2

Sławomir Jan ZIELIŃSKI

4

Sekretarz Gminy Kalinowo.
lat 42, żonaty, 3 synów, mgr inż. ekonomii SGGW w Warszawie, absolwent
Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych. Specjalista od pozyskiwania
środków zewnętrznych, radny IV i V kadencji Rady Powiatu Ełckiego – obecnie
Członek Zarządu.
W Radzie Powiatu Ełckiego chciałbym działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej oraz aktywizację zawodową
bezrobotnych.

Izabela Beata PAWŁOWSKA

lat 64. Jestem przedsiębiorca z wykształceniem wyższym po Akademii Rolniczej.
Działam aktywnie w organizacjach pozarządowych m.in. jako Marszałek Sejmiku OPPE oraz członek Rady Pożytku Publicznego. Jestem jednym z inicjatorów
i realizatorów budowy Świetlicy Wiejskiej w Zawadach Ełckich.
W Radzie Powiatu będę zabiegać o poprawę stanu dróg powiatowych i gminnych oraz pełniejsze wykorzystanie współpracy organizacji pozarządowych
z samorządem.

W przyszłej Radzie Powiatu chciałbym zająć współpracą z samorządem Gminy,
rozwojem obszarów wiejskich, dalszą modernizacją i przebudową dróg, rozwojem
edukacji i kultury oraz skuteczną pomocą społeczną.

Mariusz Kazimierz KLEPACKI

lat 56 , mężatka, mieszkanka Nowej Wsi Ełckiej.
Wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności Pedagogiki i Psychologii.Ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki z elementami dydaktyki integracyjnej (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku).
Staż pracy 35 lat w zawodzie nauczyciela, zatrudnienie w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi Ełckiej.

3

WISZOWATY

lat 38. Z zawodu jestem krawcową. Pracuje jako opiekunka w autobusie szkolnym, ta praca sprawia mi wiele radości ponieważ lubię pracować z dziećmi. Jestem mamą trójki wspaniałych dzieci. Lubię sport i dobrą książkę. Jestem osobą
otwartą i lubiącą pomagać innym w potrzebie. Jestem bardzo zaangażowana
w to co się dzieje w szkole moich dzieci, staram się brać udział we wszystkich
przedsięwzięciach szkoły.

3

Elźbieta ZATOWSKA

Teresa ZAMOJSKA

lat 53. Mężatka, matka 3 synów, Wykształcenie średnie zawodowe.

5

Pielęgniarka z 31-letnim stażem. Od 27 lat mieszkam i pracuję w ośrodku
zdrowia w Woszczelach. W codziennej pracy spotykam się z wieloma mieszkańcami z gminy Ełk i Stare Juchy. Służę im pomocą i radą w problemach
zdrowotnych. Przez cały okres zamieszkania w Woszczelach czynnie uczestniczę w życiu lokalnej społeczności. Leżą mi na sercu problemy związane
z opieką nad ludźmi starszymi i samotnymi.

lat 50, mężatka, 3 dzieci. Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne o proﬁlu
mlecznym. Dzięki wieloletniej, ciężkiej, pełnej wyrzeczeń pracy, stale unowocześniamy swoje gospodarstwo korzystając z unijnych programów pomocowych,

4

Potraﬁę więc skutecznie pozyskiwać fundusze z UE, nie szczędzę czasu na rozwiązywanie problemów środowiska wiejskiego, potraﬁę zaangażować się na
rzecz osób potrzebujących. Proszę, dajcie mi szansę, oddając na mnie głos do
Rady Powiatu.

Krzysztof WILCZYŃSKI
Janusz Dariusz

6

lat 57 , żonaty, 3 synów. Absolwent Politechniki Gdańskiej o specjalności inż.
mechanik systemów energetycznych. Pracuję w UM Ełku na stanowisku Gł. Specjalisty ds. Zarządzania Energią. W samorządzie działam od 20 lat. Stale pogłębiam
wiedzę dotyczącą budowy domów pasywnych. Interesuję się turystyką rowerową,
historią i geograﬁą.
W Radzie Powiatu chciałbym zajmować się rozbudową infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej, termomodernizacją budynków, odnawialnymi źródłami
energii i ochroną środowiska.

5

KRAUSE

Sekretarz Gminy Prostki
lat 53, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale nauczycielskim,
studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą. Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły.
W Radzie Powiatu chciałbym zająć się: współpracą z Gminą, modernizacją i przebudową dróg, wspieraniem osób niepełnosprawnych, rozwojem edukacji, kultury
ﬁzycznej i turystyki, współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Zaufajcie mi !! - swoją dietę przekażę na rzecz ludzi chorych i potrzebujących
pomocy.
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EŁK JEST DLA WSZYSTKICH
Chcemy dbać o zdrowie
najmłodszych

go Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od 2013 roku prezydent
we współpracy z Fundacją
Ronalda McDonalda organizuje bezpłatne profilaktyczne badania ultrasonograﬁczne dla najmłodszych
ełczan. Badania realizowane
są według standardów medycznych określonych dla
tej grupy wiekowej przez
Polskie Towarzystwo Ultrasonograﬁczne i wykonywane
przez doświadczonych lekarzy – radiologów. Badania
są bezpieczne, bezbolesne
i bezpłatne, a co roku korzysta z nich około 145 dzieci.

Seniorzy w Ełku
się nie nudzą

Serca ełczan
są dla nas ważne
Dbając o zdrowie naszych
mieszkańców od kliku lat
organizujemy Forum Kardiologiczne „Ełk tu bije
moje serce”. Zapadalność na
choroby serca dotyka coraz
młodszych ludzi. A wystarczy
zmodyﬁkować niektóre czynniki ryzyka, np. kontrolować
poziom cholesterolu, cukru,
a także masę ciała. Fora
kardiologiczne skierowane
są do uczniów szkół podstawowych. Chcemy uczyć
młodych ludzi zdrowego
stylu życia i wszczepić w nich
nawyk dbania o swoje zdrowie. Pragniemy przez forum
nauczyć młodych ludzi, jak
dbać o swoje serce.

Liczy się
proﬁlaktyka
Proﬁlaktyczne szczepienia
dzieci przeciw pneumokokom realizowane są w Ełku
już od sześciu lat. Pneumokoki to bakterie należące do
najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Często osiedlają się w gardle lub nosie, nie
wywołując objawów choroby.
Szczepieniami objęci są mali
ełczanie, którzy w danym
roku ukończą 3. rok życia.
Łączny koszt realizacji szczepień to ok 40 tys. zł. rocznie.
Natomiast szczepienia proﬁlaktyczne przeciwko grypie
zmniejszają zachorowalność
i tym samym ograniczają niebezpieczne skutki następstw
grypy. W naszym mieście już
od 10 lat realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie dla ełckich seniorów.
Środki ﬁnansowe na realizację programu szczepień
profilaktycznych przeciw
grypie rosną sukcesywnie
z roku na rok.

Młodzi rodzice mogą
na nas liczyć
Szkoła rodzenia w Ełku
funkcjonuje od 2012 roku
i powstała z myślą o przyszłych rodzicach oraz ich
dzieciach i ma pomóc w teoretycznym i praktycznym
przygotowaniu się do narodzin dziecka. Szkoła pomoże
przełamać lęk przyszłych rodziców przed porodem oraz
nauczy radzić sobie z bólem
porodowym. Wykwalifikowana kadra, składająca się
między innymi z pracowników oddziału położniczego
i bloku porodowego Szpitala „Pro- Medica” w Ełku Sp.
z o.o., przekazuje przyszłym
rodzicom wszelką niezbędną wiedzę. Rocznie z zajęć
w szkole rodzenia korzysta
ok 65 kobiet.
Z inicjatywy Prezydenta
Miasta Ełku w naszym mieście od 2013 roku działa Poradnia Laktacyjna, w której
młode mamy z Ełku mogą
bezpłatnie korzystać z usług
doradcy laktacyjnego. Ce-

lem poradni jest wspieranie
karmienia naturalnego, które zwłaszcza w pierwszych
miesiącach życia dzieci,
sprawia wiele problemów.
Rocznie udzielanych jest ok.
800 porad.

Chcemy pracować
z młodzieżą
Projekt współfinansowany był ze środków Programu Współpracy Interreg
V-A Litwa-Polska 20142020. W ramach projektu
zostało zatrudnionych 8 streetworkerów. Zadaniem tego
specjalistycznego zespołu
było dotarcie do grupy młodych osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym z całym pakietem narzędzi i działań animacyjnych, które pozwoliły
na wzajemne poznanie się
i realizację wspólnych działań. Efektem działań była realizacja 4 mini-projektów na
ełckich podwórkach, które
przygotowały poszczególne
grupy „podwórkowe”.

Rodzina jest ełckim
ﬁlarem
Celem Poradni Rodzinnej
jest zaspokajanie potrzeb
mieszkańców Ełku w zakresie specjalistycznego
poradnictwa rodzinnego.
W poradni świadczona jest
fachowa, nieodpłatna pomoc
w formie poradnictwa psychologicznego, konsultacji
psychiatrycznych dla dzieci,
grup dla kobiet współuzależnionych czy grup Dorosłych
Dzieci Alkoholików. Otrzymać tam też porady prawne,
a także zasięgnąć opinii specjalistów w sprawach rodzinnych. Poradnia ﬁnansowana
jest ze środków Miejskiego
Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wychodzimy
na ełckie ulice
Od 2015 roku realizowany jest w naszym mieście
projekt „ Ambasadorowie

marzeń”, który polega na
organizacji spotkań profilaktycznych o charakterze
motywującym z młodzieżą
w szkołach oraz podczas imprez o charakterze masowym
tj. na eventach, festynach,
koncertach itp. przy zaangażowaniu i aktywnym udziale
młodych liderów - Ambasadorów Niemożliwego, podopiecznych streetworkerów.
Pomysł na projekt powstał
kilka lat temu w wyniku
pracy streetworkerów na
ełckich ulicach, w trakcie
poznawania młodych ludzi.
Program zachęca do pokonywania własnych ograniczeń,
kształtowania w sobie odpowiedzialności nie tylko za
własne życie, ale i los lokalnych społeczności, pokazywania pozytywnych wartości,
determinacji, poszukiwania
własnej drogi, umiejętności
słuchania i odnajdywania
odpowiedzi na trudne pytania oraz wzmocnienie emocjonalne dzieci i młodzieży.
Jest ﬁnansowany z Miejskie-

W styczniu tego roku odbyło się uroczyste otwarcie
Klubu Seniora „Senior+”
w Ełku współﬁnansowanego ze środków otrzymanych
od Wojewody Warmińsko
-Mazurskiego. Klub ma za
zadanie wspierać osoby starsze w ich codziennych funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, przeciwdziałać
izolacji i marginalizacji osób
starszych, aktywizować je
oraz pomagać w nabywaniu
umiejętności organizowania czasu wolnego. W klubie
prowadzone są zajęcia edukacyjne, terapie, warsztaty
rekreacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Klub pracuje z placówkami medycznymi
w celu poprawy jakości życia
seniorów w naszym mieście.
Już od sześciu lat w naszym
mieście obchodzimy Dzień
Solidarności Międzypokoleniowej w ramach obchodu
Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych. Jest to dzień
spotkań, integracji oraz zabaw
, poświęcony promowaniu
dialogu i solidarności międzypokoleniowej oraz upowszechnianiu tej idei wśród
mieszkańców Ełku. W tym
roku przebiegać on będzie pod
hasłem „Polska Niepodległa”.
Będzie to wydarzenie promujące 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wspólnie świętujemy
sukcesy
W 2017 roku w Centrum
Edukacji Ekologicznej odbył
się „Festiwal Dużych Rodzin”.
W wydarzeniu obok ełczan bawiły się rodziny wielodzietne
z Litwy. Festiwal był okazją do
promowania, Transgranicznego Programu Dużych Rodzin,
który umożliwia posiadaczom
kart rodziny 3+ korzystanie ze
zniżek w miastach partnerskich tj. Alytus, Varena i Ełku.
Podczas festiwalu zobaczyć
można było m.in.: występy
rodzin muzykujących i folkowych zespołów, uczestników
ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera, dzieci i i młodzieży.
Można było tańczyć w ramach Zumba i wziąć udział
w warsztatach wokalnych.
Dla rodzin zorganizowano
także wiele konkursów, które
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
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ANNA KISIEL,
TURYSTKA Z WARSZAWY
Ełk poznałam w 2003 roku i od tej pory przyjeżdżam tu regularnie, w różnych porach roku.
Zakochałam się z mężem i czwórką dzieci
w Mazurach i ich stolicy. Przez te kilkanaście
lat miasto zmieniło się nie do poznania. Powstały nowe inwestycje, parki, ulice, place
zabaw, restaurowane są kolejne budynki.
Krótko mówiąc: Ełk z każdym rokiem pięknieje! Życzyłabym miastu i jego mieszkańcom utrzymania tego kierunku, a ze
swej strony mogę zadeklarować, iż kolejne wakacje spędzę również tu – tak
jak w haśle: Ełk tu wracam. Wracam bo warto!

FAKTY O MIEŚCIE...

JOLANTA NIKIEL, EMERYTKA
Jestem mieszkanką Ełku od zawsze. Dobrze pamiętam lata 80-te i 90-te,
kiedy to w mieście było szaro, brudno i byle jak. Na szczęście te czasy
odeszły do lamusa. Dziś Ełk to piękne, nowoczesne, kolorowe i bardzo
zadbane miasto. To zasługa obecnych władz samorządowych i pana
Z poziomu ponad 13 % (4933 osoby) w roku 2012 bezrobocie spadło prezydenta Tomasza Andrukiewicza. Ełczan i przybywających tu turystów
do poziomu 6,5 % (2500 osób na koniec 2017 r. W chwili obecnej jest i gości zachwyca widok pięknych kamieniczek na starówce, a jezioro oraz
jeszcze niższe.
cała infrastruktura przyciąga zwiedzających z innych regionów Polski. Na
co bym zwróciła uwagę? Moim zdaniem w Ełku brakuje miejsc parkingowych w centrum miasta. Postawiłabym też na rozwój gospodarczy.
Reasumując, zmiany jakie zachodzą w Ełku na przestrzeni ostatnich lat
oceniam bardzo dobrze.

W większości Polskich miast ubywa mieszkańców. W Ełku w ciągu ostatnich 12 lat przybyło 5 300 mieszkańców.
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W ciągu 12 lat zrealizowaliśmy inwestycje warte blisko pół miliarda
złotych, z czego zdecydowana część to środki pozyskane z UE. W tej
kadencji wartość inwestycji – 167 mln zł.
DUG / WYDATKI

Miejskie inwestycje oprócz pozyskanych z UE środków wymagają wkładu
własnego. Ełk posiada bezpieczny poziom długu w stosunku do wydatków i dochodów. Pomimo rosnących wydatków inwestycyjnych dług
spadł z 45 % w roku 2012 do 23,5 % w bieżącym roku.

JANUSZ TOMKIEL, ANIMATOR SPORTU
Zmiany jakie nastąpiły w Ełku w ostatnich latach nie tylko upiększają nasze miasto ale przede wszystkim ułatwiają życie mieszkańcom. Wydłużanie promenady i ścieżek rowerowych na
wielu ulicach propaguje uprawianie zdrowego
sposobu życia ale również sprawne dotarcie do
pracy i do domu. Przerobienie wielu ulic i dodanie na skrzyżowaniach prawo skrętów daje
kierowcom bezpieczniejszą i płynniejsza jazdę. Ocena moja jest jak najbardziej pozytywna i życzyłbym sobie takiego dalszego rozwoju miasta.
Co bym zmienił? Włodarze miasta na przyszłość powinni zorganizować
akcję, czy nawet grupę wolontariuszy, uświadamiającą mieszkańców
będących właścicielami czworonogów o konieczności sprzątania po
swoich pupilach. Wielu właścicieli psów dba o to i są przykładem dla
innych ale niestety bardzo dużo osób będących na spacerze ze swoim
zwierzakiem nie sprząta po nich.
DARIUSZ BAKLARZ,
PRZEDSIĘBIORCA
Ełk to moje miasto od urodzenia. Ostatnimi
laty nastąpił wielki przełom w jego wyglądzie.
Wyremontowane jasne ulice, przepiękne place
zabaw, parki, zadbana promenada nad jeziorem, obwodnica, która uwolniła centrum od
uciążliwego tranzytu, wyremontowany dworzec, nowe drogi i parkingi, funkcjonalna plaża
– to wszystko sprawia, że Ełk jest miastem spokojnym i przyjaznym. Na
każdym kroku widać dobrego gospodarza, dbającego o swoich mieszkańców, o integrację społeczną, propagującego wartości rodzinne –
Tomasza Andrukiewicza. Ełk jest miastem, do którego chętnie się wraca,
które ma swojego opiekuna, Janusa, sprawdzonego prezydenta. Ełk
jest moją ostoją, cieszę się, że żyję, w takim mieście.
DOROTA KAMIONOWSKA, POŁOŻNA, PEDAGOG,
CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY
Miasto Ełk jako jeden z nielicznych samorządów w naszym województwie
ﬁnansuje działalność Poradni Laktacyjnej. Powstała ona w 2013 roku z inicjatywy ełckich pielęgniarek i położnych przy wsparciu Prezydenta Miasta
Ełku Tomasza Andrukiewicza.
Karmienie piersią to nie tylko sposób żywienia dziecka. To również
sposób na przekazanie mu miłości, ciepła i poczucia bezpieczeństwa.
Mleko mamy zapewnia dziecku – oprócz prawidłowego wzrostu i wagi
- zdrowie i jak najlepszy rozwój ﬁzyczny, poznawczy i emocjonalny. Jest
także dobrodziejstwem dla samej kobiety karmiącej, gdyż zmniejsza
ryzyko wystąpienia niektórych chorób, np. raka piersi, jajnika czy osteoporozy. W dobie skażenia środowiska i wysoko przetworzonej, pełnej
chemicznych dodatków, żywności jest to szansa dla całej rodziny na
zmianę nawyków żywieniowych i poprawę jakości życia i zdrowia. Dzięki
całkowitemu wsparciu z budżetu miasta Ełku mamy mogą bezpłatnie
korzystać z porad naszej poradni i cieszyć się spokojnym macierzyństwem oraz zdrowiem swoich dzieci.
Kolejną bezcenną inicjatywą, cieszącą się ogromnym zapotrzebowaniem
i popularnością jest bezpłatna Szkoła Rodzenia, którą cenimy my położne
oraz rodziny korzystające z organizowanych w Szkole Rodzenia zajęć.

KRZYSZTOF GRZYBOWSKI,
ARTYSTA MUZYK
Jedyne co po sobie zostawimy dla przyszłych pokoleń to dorobek naszej kultury,
który jest rzeczą bezcenną, docierającą do
głębi naszych serc. Z tego miejsca chciałbym
podziękować panu prezydentowi Tomaszowi
Andrukiewiczowi za zrozumienie, pielęgnację tych wartości oraz wsparcie środowiska
artystycznego, działającego na terenie Ełku. To dzięki poszanowaniu
tych wartości w ostatnich latach mieszkańcy Ełku mogli podziwiać
najwspanialszych artystów sceny klasycznej, m.in.: Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodowej, Harmonia Nobile Chamber Orchestra,
Łukasza Długosza, Pawła Gusnara, Krzesimira Dębskiego, Stephena
Ellerego czy zespół Tennor’s bel Canto oraz wielu innych wirtuozów,
którzy przybyli do Ełku specjalnie dla nas, mieszkańców. Za wszelkie
wsparcie jesteśmy bardzo wdzięczni – my artyści.
ZUZANNA OBRYCKA,
PREZES STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
„AMAZONKI” W EŁKU
Jestem mieszkanką Ełku od roku 1950 tu spędziłam dzieciństwo, tu dorastałam i pracowałam, tu również założyłam rodzinę i mieszkam
do dziś. W ostatnich latach powstają u nas
nowe obiekty, z których mogą korzystać różne
grupy społeczne w Ełku. Z myślą o seniorach
powstały kluby seniora, rozwija się sport wśród młodzieży wspomagany
przez stypendia przyznawane przez prezydenta miasta, różnego rodzaju
spotkania kulturalno-oświatowe, koncerty muzyczne, warsztaty o tematyce rozwojowej seniorów, młodzieży i dzieci. Powstały rożne organizacje
pozarządowe, które dzięki przychylności i życzliwości prezydenta działają
na rzecz społeczności ełckiej. Jestem prezesem Ełckich Amazonek i dzięki
przychylności i zrozumieniu ze strony prezydenta możemy spokojnie ratować swoje zdrowie, bo mamy odpowiednie zabezpieczenie w postaci
ciągłej rehabilitacji. Prezydent Tomasz Andrukiewicz jest postrzegany
jako nasz prezydent, prezydent, który pracuje dla Ełku i całym sercem
jest mu oddany, godnie reprezentuje miasto i tworzy atmosferę przyjazną nam, mieszkańcom.
JULITA MALEWSKA,
NAUCZYCIELKA
Zachwycam się Ełkiem od wielu lat i bardzo
się cieszę, że tu mieszkam. Z radością i dumą
oprowadzam przyjezdnych gości czy rodzinę
po naszym mieście. W ostatnich latach Ełk
szczególnie wypiękniał. Zrealizowano tak
wiele różnorodnych inwestycji, że nie sposób
wszystkich wymienić, sprzyjających „małym
i dużym” ełczanom, co widać na każdym kroku i to w każdym zakątku
naszego miasta, na nowych osiedlach, w centrum, a i w śródmieściu
na modernizowanych i na nowo zagospodarowanych podwórkach,
które zaczynają tętnić życiem. My mamy naprawdę dobrego gospodarza. Bardzo bym chciała, by udało się przyciągnąć do naszego miasta
dużych inwestorów, przedsiębiorców, którzy stworzyliby nowe miejsca
pracy ełczanom. Brakuje mi w Ełku dworca autobusowego z prawdziwego zdarzenia przy nowo wyremontowanym dworcu PKP. Są jeszcze
podwórka niedaleko ełckiego ratusza przy ul. Piłsudskiego w pobliżu
garaży i bloku wojskowego, które wymagają rewitalizacji. „Straszą”
pustostany przy szpitalu wojskowym. Marzy mi się wodny wyciąg
narciarski na wzór tego w Augustowie i dobrze przygotowane trasy
do nart biegowych.
REMIGIUSZ KARPIŃSKI,
PREZES EK KARATE KYOKUSHIN
Sport jest nierozerwalnie związany z podróżami. Mam możliwość obserwowania zmian
jakie zachodzą w wielu miejscach w Polsce i za
granicą. Od lat do Ełku przyjeżdżają sportowcy
i trenerzy z innych miast i krajów. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że Ełk zachwyca widocznymi zmianami. Odkrywa się wiele miejsc,
które służą mieszkańcom i którymi Ełk może się pochwalić. Powstaje
wiele inicjatyw, które są dowodem, że Ełk ma dynamicznego gospodarza, który słucha głosu mieszkańców
i jest strażnikiem interesów ﬁrm
działających w Ełku i dla Ełku. I co
najważniejsze – brak rutyny w działaniach w codziennym postrzeganiu
naszego miasta daje perspektywę
na dalszy rozwój. Wierzę w to, popieram i życzę powodzenia.

