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Miejsce:  EŁK 

Spotkanie rozpoczęło się  od  powitania  uczestników spotkania  przez Prezydenta  Miasta Ełku  Tomasza Andrukiewicza 
w siedzibie  władz  Gminy Ełk  i  krótkiego  przedstawienia  uczestników spotkania  z  obydwu  uczestniczących  grup.  Następnie  z  
wykorzystaniem materiałów filmowych  dokonano prezentacji  miasta.  Lokacji  Ełku dokonano w 1425r.,  założycielem Miasta był  
Zakon Krzyżacki, który wykorzystał strategiczne położenie osady i traktował to miejsce jako wysuniętą warownię w swoich walkach 
z Jaćwingami.

Ełk jest trzecim po Olsztynie i Elblągu, co do wielkości miastem województwa warmińsko-mazurskiego. Znajduje się na jego  
wschodnim krańcu. W odległości 70 km od granicy z Rosją, 85 km z Litwą i 118 od granicy z Białorusią. Obecnie Ełk liczy prawie 60 
tysięcy mieszkańców jest siedzibą powiatu obejmującego 4 gminy.  Ełk  jako jedyny obok Olsztyna ośrodek miejski województwa 
ma dodatnie saldo migracji i dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego. Perspektywa demograficzne dla Ełku wypadają korzystnie,  
także  obecna  struktura  wiekowa  ludności  wyróżnia  się  pozytywnie  i  potwierdza,  że  Ełk  jest  ważnym  lokalnym  ośrodkiem  z 
perspektywa dalszego wzrostu i rozwoju. 

Działania  strategiczne  władz  Ełku  dotyczą  4  fundamentów  i  obszarów  rozwoju:  ładu  gospodarczego,  społecznego,  
środowiskowego i  przestrzennego.  Poważnym wyzwaniem jest konieczność powiększenia obszaru gminy bowiem obecnie po  
odliczeniu od je powierzchni jeziora gmina ma bardzo wysoki wskaźnik 3690 osób zamieszkałych na 1 km kwadratowy. ( wyższy  
niż średnio w Krakowie i Warszawie). Hasłem promocyjnym miasta jest „Ełk tu wracam” oparte na przekonaniu że miasto stanowić  
może atrakcyjne miejsce dla zamieszkania i wiązania planów na przyszłość dla ludzi młodych, którzy po okresie studiów opuścili  
miasto  a  obecnie  często  wracają  i  wiążą  z  nim swoja  przyszłość.  Skomplikowana  historia  sprawiła,  że  większość  obecnych  
mieszkańców miasta ma rozmaita 



tożsamość  a  spoiwem  dla  mieszkańców  jest  wielokulturowość  i  przekonanie,  że  miasto  stanowi  udany  przykład  owocnego 
wykorzystania swoich szans i możliwości. 

Naturalna szansą Ełku skwapliwie wykorzystywaną jest rola ośrodka gospodarczo- logistycznego. Służy temu świeżo oddana 
niedawno obwodnica Miasta,  szansa rozwój  związane z przebiegiem tzw.  Via Baltica i  działająca podstrefa Suwalskiej  Strefy 
Ekonomicznej.  ( 28 firm, zatrudnienie 2 500 osób). 

Ełk jest ośrodkiem akademickim i centrum oświatowym dla regionu oraz siedzibą diecezji ełckiej utworzonej w 1992 r. Stopa 
bezrobocia wynosi w Ełku obecnie 12 , 5 % przy średniej dla województwa 25, 8 i krajowej  13, 3 % 

Od kilku lat z wykorzystaniem funduszy unijnych Miasto jest poważnym inwestorem. W latach 2007 2012 na inwestycje wydano  

łącznie ponad 333 mln zł. Z tego ze środków własnych ponad 138 mln zł. Inwestycje te dotyczyły infrastruktury wod -kan, budowy  

zakładu unieszkodliwiania odpadów, infrastruktury drogowej. Inwestycji w Park Naukowo-Technologiczny. Miasto rewitalizuje tereny 

powojskowe  ,  wykorzystując  byłe  obiekty  także  na  cele  społeczne,  szpital,  środowiskowy  dom  samopomocy,  komunalne 

budownictwo mieszkaniowe.  Ełk dużą wagę przywiązuje do promocji walorów turystycznych regionu, zapewnienie mieszkańcom 

warunków do codziennej rekreacji sportu i wypoczynku.  A w ramach tych działań prowadzony jest program rewitalizacji wód jeziora 

Ełckiego,  zagospodarowanie  turystyczne  brzegu jeziora,  budowa ścieżek rowerowych  i  ciągów spacerowych,  infrastruktury do 

sportów wodnych. Następnie Naczelnik Wydziału Polityki  Społecznej  Irena Podlecka wraz ze współpracownikami przedstawiła 

realizowane Ełku programy profilaktyczne i pomocowe na rzecz rodziny, najwięcej uwagi poświęcając realizowanemu od kilu lat  

programowi  profilaktyczno-korekcyjnymu  adresowanemu  do  młodzieży  zagrożonej  wykluczeniem,  uzależnieniami  najczęściej 

skonfliktowanej ze światem dorosłych.       

Program poprzedzony został szkoleniem osób, którym objęto 28 kandydatów.   Łącznie zrealizowano ponad 380 godzin szkolenia  

w wyniku, których kilkanaście osób uzyskało nowe unikalne kwalifikacje. 20  uczestnikom szkolenia zaproponowano podjęcie roli  

animatora i steetworkera.  Podzieleni oni na 10 2 osobowych zespołów z zapewnionym wsparciem superwizyjnym  dla dziesięciu  



osiedli-  rejonów Miasta przygotować mieli   po uprzednim rozeznaniu i  nawiązaniu  kontaktów  miejscową młodzieżą.  Do ich  

dyspozycji  zakupiono  sprzęt  sportowy,  przenośne  boisko  podwórkowe,  sprzęt  nagłaśniający.   W  wyniku  tej  aktywności  

przygotowano  cały  szereg  imprez  sportowych,  muzycznych,  turystycznych,  zainicjowano  troskę  o  najbliższe  otoczenie, 

zorganizowane spływy kajakowe, rajdy rowerowe , wycieczki  do Warszawy i  Gdańska, turniej  piłkarskich drużyn osiedlowych ,  

inscenizacje teatralne, sprzątnie przestrzeni publicznych, zbieranie karmy dla zwierząt, środków na leczenie przewlekle chorego 

dziecka , projekt inscenizacji „ciekawe historie mojego miasta” , powstał klub osiedlowy i osiedlowe boisko oraz plac zabaw, odbyły 

się wystawy fotografii i fotoreportażu, turniej akrobatyki ulicznej.    Program w pierwszej edycji trwał 7 m-cy 

Łącznie pedagodzy uliczni zrealizowali  14 000 godzin. Podsumowaniem ich pracy były przygotowane mini happeningi, które w 

lapidarny sposób informowały o realizowanych 10 projektach.  Dzięki tym działaniom wciągnięto do współpracy wiele środowisk, 

młłodzieży zaoferowano indywidualne poradnictwo i pomoc psychologiczną, ukazano możliwość działania na rzecz innych  estetyce  

i formie zgodnej z jej  oczekiwaniami i   potrzebami, dano możliwość  bycia   kreatywnym   i  użytecznym środowiskom dotąd  

uważanym za destrukcyjne i  aspołeczne. 

Kontynuacja  projektu  odbywa  się  w  oparciu  o  działalność  Stowarzyszenia  Alternatywa i  utworzone  Ełckie  Centrum 
Rewitalizacji  Społecznej.  Projekt  został  dostrzeżony  spopularyzowany  i  nagrodzony  za  kreatywność  i  trafność  wybranych  

rozwiązań. Sfinansowany został głównie ze środków EFS  . A jego całkowity koszt wyniósł 896 000, - zł 

Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć kompleks mieszkań socjalnych zbudowanych z udziałem środków 

zewnętrznych i podzielić się z gospodarzami i  miedzy sobą  doświadczeniami i  porównaniami  z funkcjonowania takich  obiektów. 

 W kolejnej  części  spotkania  uczestnicy  odwiedzili  2  jednostki  pomocy społecznej:  Środowiskowy  Dom Samopomocy „Pod 
Kasztanami „działający w zrewitalizowanym dawnym koszarowym obiekcie, działający jak dotąd w strukturze Ośrodka Pomocy 



Społecznej,  finansowany  ze  środków  Wojewody.  Uczestnicy  zostali  zapoznani  z  realizowanymi  programami,  trudnościami  i  

osiągnięciami Domu, jego krótka historią i planami na przyszłość. Kolejną placówka zaprezentowana przez gospodarzy był   

położony w Nowej Wsi Ełckiej  Dom Pomocy   Społecznej  dla osób przewlekle psychicznie chorych. Jednostka posiada ponad 

200  miejsc,  ma  mieszkańców  nie  tylko  z  województwa  warmińsko-mazurskiego,  ale  i  innych.   W  Domu  tym  szczególne 

zainteresowanie wzbudziła instalacja ciepłej wody użytkowanej wykorzystująca baterie słoneczne umieszczone na dachu obiektu a  

także  zakres i sposób finansowania usług rehabilitacyjnych, które są świadczone w Domu nie tylko dla jego mieszkańców.    

 W  niewykorzystywanych  do  niedawna  sąsiednich  obiektach  działa  utworzony  niedawno  kolejny  Środowiskowy  Dom 

Samopomocy  a  w innych wolnych pomieszczeniach utworzono   pokoje mieszkalne na użytek Interwencji  kryzysowej,   i  dla osób  

doznających przemocy domowej . W godzinach popołudniowych uczestnicy grupy pomocy społecznej i gospodarki mieszkaniowej 

wzięli udział w moderowanej przez Ewę Bartosik i Jacka Cerebież Tarabickiego dyskusji dotyczącej pokrewnych zazębiających z  

się zagadnień z obszaru polityki mieszkaniowej samorządów  i lokalnych strategii  rozwiązywania problemów społecznych. 

Obrady te toczyły się w nowo utworzonym przy brzegu jeziora Ełckiego Centrum Edukacji Ekologicznej  - placówce oświatowej, 

która w rozmaitych formach i zajęciach popularyzuje na użytek głownie młodzieży szkolnej ale nie tylko,   zagadnienia ekologii,  

prezentuje bogactwo przyrodnicze regionu  i  promuje  rozmaite  możliwości  wykorzystania  energii  odnawialnej,  jednocześnie  

wykorzystując na własne  potrzeby zainstalowane  urządzenia z tej dziedziny. Wystawy i plenerową ekspozycję zarówno dawnych 

maszyn i urządzeń gospodarki wiejskiej jak i nowoczesnych sposobów wykorzystania energii odnawialnej. Uczestnicy spotkania  

mogli  podziwiać  i  zwiedzać  także  w  dniu  następnym  podczas  osobnych  spotkań  obu  grup  poświęconych  podsumowaniom  

wykonanych  prac  w  ramach  programu  GWD  dyskusji  i  podsumowań  zaplanowanych  jeszcze  do  wykonania  prac.  Pobyt  w 

gościnnym  Ełku  możliwość  poznania  unikalnie  położonego  Miasta  ,  które  w  udany  sposób  jednoczy  mieszkańców,  a  swoją 

aktywność wyraża i  przejawia z sukcesem w wszelkich sferach  życia społecznego i gospodarczego był bardzo inspirującą okazją  

dla  uczestników 2 sektorowego spotkania GWD.      


