


Elkas pelnytai vadinamas Mozūrijos sostine. Miestas
įsikūręs prie Elko ežeryno šiaurės-rytinėje Lenkijos
dalyje. Apsuptas daugybės ežerų, upių ir miškų žavi
ne tik vaizdingu kraštovaizdžiu, bet ir galimybe 
aktyviai praleisti laisvalaikį. 

Čia galima pailsėti nuo didmiesčių šurmulio ir pa-
sinaudoti plačių rekreacinių, sportinių ir kultūrinių 
renginių pasiūlymu. Kiekvienas, nors kartą apsilan-
kęs Elke, žino, kad šūkis „Elkas
čia grįžtu“ nėra atsitiktinis.

Miestas turi nepaprastai turtingą istoriją. Mag-
deburgo teises Elkas gavo 1425 metais. Vie-
nas iš savitų objektų yra istorinis vandens 
bokštas, pastatytas XIX a. pabaigoje.

Elkas čia grįžtu



Patraukli geografinė padėtis prie Elko ežero leido miestui
išsaugoti natūralų unikalumą. Tikra vizitine kortele yra 
promenada palei ežero krantą. Virš šešių kilometrų ilgio 
pėsčiųjų ir dviračių takai - tai puiki vieta pasivaikščiojimams,
pasivažinėjimui riedučiais ar šeimyninei išvykai dviračiais. 
Gražūs vaizdai gerina nuotaiką, čia tikrai galima pailsėti 
nuo judrių gatvių. Prie promenados yra daugybė kavinių, 
barų bei restoranų, kur galima paragauti tradicinių Mozūrų 
krašto patiekalų.

Promenadoje dėmesį 
patraukia medinių skulptūrų 
alėja, vaizduojanti, be kita ko, 
istorinius Lenkijos valdovus.

Tarp ežero ir miesto



Raudonais atspalviais kibirkščiuojantys istoriniai 
pastatai sukuria nepakartojamą miesto atmosferą. 
Seniausias pastatas –  pastatyta 1850 m. ir po su-
naikinimo atkurta 1925 m. Švenčiausiosios Jėzaus 
Širdies bažnyčia. Ji yra pačioje Elko širdyje.  

Verta aplankyti Šv. Vaitiekaus Vyskupo ir Kankinio 
Elko katedrą, pastatytą 1895 m. Viename iš istorinių 
pastatų, netoli Katedros yra Aukštoji Kunigų Se-
minarija.

Istorija įrašyta plytoje



Nepaprastą Elko istoriją galima pažinti bevaikštant
šalia XIX ir XX am.  istorinių pastatų. Verti dėmesio 
pastatai yra miesto centre: Armii Krajowej, Mickie-
wicza, Kościuszki, Małeckich gatvėse. Daugelyje jų 
architektūroje galima atpažinti vėlyvojo istorizmo 
bei secesijos laikotarpio elementus. 

Bevaikštant centre tereikia akimirkai sulėtinti 
tempą arba sustoti prie vieno iš seniausių pastatų, 
kad pajusti praeities dvasią.

Gražios pastatų fasadų dekora-
cijos sudomina ne tik istorijos 
mylėtojus, bet ir turistus.

Langas į secesiją



Nepamirštamą atmosferą jaučiama Solidarumo 
parke netoli Rotušės. Tai seniausias parkas Elke. Iki
II pasaulinio karo pabaigos jis buvo vadinamas Ka-
ralienės Luizos, Frideriko Vilhelmo III žmonos vardu.

Parke yra Michalo Kajkos, „Mirusiųjų už Laisvę ir 
Nepriklausomą Lenkiją“ atminimo paminklai, o taip
pat kažkada ten esančio Hindenburgo Feldmaršalo
Pėstininkų pulko paminklo fragmentai.

Istorinis XIX am. fontanas, 
paminklai bei šimtamečiai 
lapuočių medžiai leidžia 
akimirkai susimąstyti.

Pasivaikščiojimas tarp žalumos



Miesto centre yra Jono Pauliaus II Aikštė (kadaise Išminuotojo Aikštė). 
Pavadinimas buvo pakeistas po Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II apsilanky-
mo Elke 1999 m. Šioje vietoje popiežius laikė Šventąsias Mišias, kuriose 
dalyvavo apie 300 tūkst. tikinčiųjų iš viso pasaulio. Šventojo Sosto ir 
Popiežiaus Pranciškaus sprendimu 2014 m. Jonas Paulius II tapo mūsų 
miesto globėju.
Aikštėje yra Šventojo Tėvo paminklas, koncertų scena, apšviečiamas 
fontanas bei parko suoliukai. Žavesio prideda žaluma bei gražus medi-
nis tiltelis. Šalia aikštės teka upė Elkas. Čia praeiviai  noriai lesina antis 
ir gulbes.

Jono Pauliaus II aikštė



Koperniko parke puikus  švietimo ir 
žaidimo derinys. Saulės Sistema yra 
čia sudaryta iš 10 įvairių dydžių gra-
nito rutulių. Kiekvienas jų aprašytas. 
Jauniausieji gali naudotis žvaigždyna-
is „Mažasis Grįžulo Ratas“ ir „Didysis 
Grįžulo Ratas“ šioje originalioje žaidimo 
aikštelėje. Viename iš suoliukų, laiky-
damas rankoje astroliabiją,  sėdi pats 
išradėjas Mikalojus Kopernikas.

Aktyvus gamtos pažinimas galimas 
renginių, organizuojamų Ekologinio 
švietimo centro, metu, kurie žavi de-
koratyvinių augalų ir gėlių kompozicija. 
Centras įsikūręs prie ežero ir paplūdi-
mio netoli vietinių gyventojų ir turistų 
pamėgtų rekreacinių vietų.

Mokslas ir gamta



Istorinis Elko Siaurasis geležinkelis buvo įkurtas 1912-
1918 metais. Jis priklauso miesto turistinėms atrak-
cijoms ir yra vienas iš nedaugelio vis dar veikiančių 
„siaurukų“ Lenkijoje. Vasarą mažu garvežiu „ciuchcia“ 
galima nuvykti į vaizdingą kelionę į Sypitkių vietovę 
netoli Elko. Kelionė nudžiugins ne tik jauniausius 
keliautojus. Būnant „siauruko“ stotyje verta apžiūrėti
geležinkelių riedmenį ir Geležinkelio muziejų arba 
apsilankyti skulptūrų dirbtuvėse. Elko skulptoriai 
noriai papasakos apie savo aistrą bei parodys savo 
darbus iš medžio.

Aistra įkūnyta daiktuose



Ypatingą vaidmenį mūsų mieste vaidina erdvė. 
Ja galima taip pat mėgautis pačiame Elko centre. 
Sukurtos netoli ežero aikštės ir parkai - tai puiki 
vieta kiek pailsėti, pajusti atokvėpį prie vandens 
kaskadų ir fontanų šurmulio. 

Šalia promenados tylą švelniai nutraukia burlaivių 
plevėsavimas ir bangų ošimas. Ar prisimenate, koks 
yra vandens kvapas?

Vėjo garsas vandens kvapas



Legendos, perduodamos pasakojimuose - tai
kiekvieno miesto savitumas. Jos atgyja ypač
naktį… Nors iš bažnyčios bokšto, pasitelkus
kiek vaizduotės, galima pastebėti praslen-
kančius kažkur Totorių užpuolikų siluetus.

Daugelis žmonių spėlioja, kurioje vietoje po
Elko Ežeru buvo tunelis, jungiantis pilį su 
žeme. Panašu, kad būtent jo dėka pavyko 
išlaisvinti paimtus į nelaisvę gyventojus.

Jau daugelį metų vieno didžiausių Lenkijoje Pirotech-
nikos Meno Festivalių „Elkas, Ugnis & Vanduo” metu 

galima stebėti fejerverkus, kurie at-
sispindindi Elko Ežero gelmėse.

Naktį atgyja legendos



Skate parke, parkour konstrukcijose ir pumptrack 
kelyje jaunimas plėtoja sporto aistras, susijusias, be 
kita ko, su važiavimu dviračiu, riedučiais ar riedlente.

O tinkamai parinkta įranga išorinėse sporto salėse 
padaro, kad jose gali laisvai sportuoti ne tik sporti-
ninkai. Jos yra įvairiose miesto dalyse, o jų lankymas 
yra nemokamas.

Elke taip pat yra įrengta  
laipiojimo siena su uolomis. 
Didžiausias sienos aukštis 
tai 11 m, o svyravimas su 
kabėjimu siekia 6,5 m. Ja 
saugiai naudotis gali ir  
vaikai.

Sveikame kūne sveika siela



Linksmi prisiminimai iš vaikystės yra neįkainojami.
Jie ilgam įsirašo giliai į atmintį. Kartais juos grąžina
kvapas, spalva ar vieta. Todėl Elke yra daug  
žaidimo aikštelių, įkurtų miesto centre bei prie 
promenados. Tai vietos, sukurtos galvojant apie 
jauniausius gyventojus ir turistus, besirūpinant jų 
gera savijauta mūsų mieste. Įvairūs konstrukciniai 
elementai ir atrakcijos padaro, kad vaikai tikrai 
čia nenuobodžiaus.

Pasaulis turi keletą metų...



Miesto stadiono teritorijoje galima naudo-
tis du pilnai įrengtais futbolo aikštėmis. Tai 
skatina šios sporto šakos plėtrą. 

Lengvaatlečiai treniruojasi viename iš dviejų 
prieinamų mieste bėgimo takų. MSRC (lenk. 
MOSiR) teritorijoje yra teniso kortai, ko-
mandinių žaidimų, kaip tinklinio ir krepši-
nio aikštelės. Vaikai su tėvais taip pat noriai  
naudojasi mini golfo lauku.

Pakeliui į olimpines žaidynes



Elkas - tai aktyvių žmonių miestas. Važinėjimo 
dviračiu mėgėjai negali skųstis.  Mieste vyksta 
maratonas „Mazovia MTB“ bei varžybos „Šiaurės 
Žvaigždė“ (lenk. Gwiazda Północy). Ištvermin-
giausi dalyviai gali išbandyti savo jėgas varžybose 
RUNMAGEDDON. 

Aukščio baimę verta įveikti Elko virvių parke 
įsikūrusio prie pat ežero kranto. Čia yra trys 
įvairaus sudėtingumo lygio trasos. Objektu gali  
naudotis ir vaikai.

fot. Rafał Galicki

Kad jėgos neapleistų Jūsų



Elke galima atrasti pilną muzikos garsų 
gamą. Nuo pramoginės muzikos, lenkiškos
dainos žvaigždžių koncertų, klasikinių, 
rimtos muzikos ir džiazo kompozicijų,  
dainuojamosios poezijos, šantų iki 
hip-hopo koncertų. Gera nuotaika pa-
sirūpiname Mozūrų Kabaretų Vasa-
ros (lenk. Mazurskie Lato Kabaretowe)  
MULATKA metu.

Džiaugsmą sukelia 
spalvingų grupių pa-
sirodymai Tarptautinio 
folkloro festivalio (lenk. 
Międzynarodowy Fesiwal 
Folkloru) „TĘCZA“ metu. O kva-
pą užgniaužia skrydis virš pusės  
kilometro aukštyje Mozūrų Balionų 
Varžybų metu.

Šventė akims ir sielai



Elkas - Mozūrijos kulinarijos sostinė organizuoja 
daug renginių susijusių su maisto gamyba. Sezo-
nas prasideda konkursu „Elko miesto prezidento 
samtis“, dėl kurio kovoja regiono restoranai. Vasarą 
pradedame Kelionę su skoniu sujungtą su virtuvės 
meistrų virimo demonstravimais. 

Sveika mityba skatinama Frutti di Lago metu, 
o Fiesta Kartofella tai bulvinių patiekalų šventė. 
Paskutinis kulinarinis sezono renginys yra Regioninė 
Medaus  šventė.

Elkas, mmmniam...



Elko kultūros centras
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, www.eck.elk.pl
e-mail: sekretariat@eck.elk.pl, tel. +48 87 621 52 50

Miesto sporto ir rekreacijos centras
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 29, www.mosir.elk.pl
e-mail: mosir@mosir.elk.pl, tel. +48 87 610 38 38

Elko miesto Zofijos Nasierowskos viešoji biblioteka
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B, www.biblioteka.elk.pl
e-mail: sekretariat@biblioteka.elk.pl, tel. +48 87 610 37 39

Elko istorinis muziejus
19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/2, www.mhe-elk.pl
e-mail: sekretariat@mhe-elk.pl, tel. +48 87 732 02 83

Elko siaurasis geležinkelis
19-300 Ełk, ul. Wąski Tor 1
e-mail: kolejka.elk@o2.pl, tel. +48 87 610 00 00

Ekologinio švietimo centras
19-300 Ełk, ul. Parkowa 12, www.cee.elk.pl
e-mail: biuro@cee.elk.pl, tel. +48 87 610 16 24

Turizmo ir kultūros informacijos centras
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, www.turystyka.elk.pl
e-mail: info@turystyka.elk.pl, tel. +48 87 621 70 10

Įstaigos



Elko Miesto Savivaldybė
ul. Marsz J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

tel. +48 87 732 60 00
um@um.elk.pl

www.elk.pl


