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i modernizowane są obiekty spor-
towo-rekreacyjne; powstają sta-
diony, aquaparki, sale koncertowe. 
Dużą wagę przywiązuje się również 
do rozwoju centrów informacji tu-
r ystyczne j.  Tur ystyka to także 
uzdrowiska, hotele oraz obiekty za-
bytkowe. W tym obszarze jest re-
alizowanych wiele przedsięwzięć: 
od remontu dzielnic uzdrowisko-
wych, po budowę nowych hoteli. 
 
Innowacyjność
jest nIezbędna 
Położenie w pobliżu granicy (moż-
liwość współpracy międzynarodo-
wej) stworzyło jeszcze jedną szan-
sę rozwoju ( jak się okazało, także 
z możliwością pozyskania fundu-
szy z UE). Powstały technoparki, 
które, poprzez odpowiednią infra-
strukturę i ulgi, ułatwiają przed-
siębiorcom inwestowanie w tym 
obszarze. Postawiono zwłaszcza 
na innowacyjne firmy i współpracę 
ze środowiskiem naukowym. Mając 
na względzie troskę o szczególne 

walory ekologiczne tego regionu, 
po łożono nacisk także na duże 
inwestycje w odnawialne źródła 
energii: farmy wiatrowe, elektrow-
nie słoneczne. Wszystkie te działa-
nia są współfinansowane ze środ-
ków unijnych. 

Infrastruktura 
to podstawa
Aby obszar EGO SA mógł się pręż-
nie rozwijać, nie może zabraknąć 
odpowiedniej infrastruktury. Dlate-
go też ważnym elementem rozwo-
ju, realizowanym dzięki funduszom 
unijnym, są inwestycje komunalne 
– drogi, ścieżki rowerowe, chodniki 
i sieć wodociągowo-kanalizacyjna: 
wodociągi oraz oczyszczalnie.
Działania w kierunku rozwoju tury-
styki i przyciągania inwestycji mają 
na celu prężny rozwój tego rejonu, 
a także podniesienie jego atrak-
cyjności. Jest to możliwe dzięki 
pozyskanym z funduszy unijnych 
środkom na rozwój infrastruktury 
okołoturystycznej. 

unIa motorem 
dzIałań 
Realizacja projektu Platforma Współ-
pracy EGO SA stwarza możliwość 
budowy silnej marki turystycznej 
Polski północno-wschodniej, któ-
ra uwzględni walory i zasoby oraz 
rozwój turystycznych produktów. 
Współpraca miast i gmin północno-
-wschodniej Polski, w działaniach 
na rzecz rozwoju turystyki, powin-
na przyczynić się do zbudowania 
wizerunku regionu jako atrakcyjne-
go turystycznie, integracji środo-
wiska osób i instytucji działających 
w zakresie turystyki, a także spo-
wodować skumulowanie środków 
finansowych na rzecz rozwoju go-
spodarczego. To  projekt mający na 
celu skoordynowanie działań i stwo-
rzenie wspólnej oferty, atrakcyjnej 
zarówno dla mieszkańców, turystów, 
jak i potencjalnych inwestorów. 

O bszar EGO SA należy do 
najciekawszych i naj-
piękniejszych regionów 
Polsk i.  Po łożony jest 

na terenie obszaru funkcjonalnego 
Zielone Płuca Polski, skupiającego 
unikatowe cechy środowiska przy-
rodniczego i kulturowego. Charak-
terystyczne dla tego regionu nie-
wielkie uprzemysłowienie sprawia, 
że powietrze należy do najczyst-
szych w kraju. Taka specyfika i lo-
kalizacja nadaje kierunek rozwoju 
tego obszaru i inwestycji na tym 
terenie. 

najważnIejszy 
rozwój turystykI 
Gospodar ze pos taw i l i  p r zede 
wszystk im na rozwój turystyk i, 
podejmując różnorodne działania 
w wielu aspektach. Największy 
nacisk jest k ładziony na rozwój 
i modernizację infrastruktury tu-
rystycznej i rekreacyjnej, a także 
rozwój turystyki transgranicznej. 
Aby uatrakcyjnić ofertę, budowane 

inwestycje 

Uniawspiera
w obszarze EGO SA

Na terenie pięciu miast i gmin północno-wschodniej Polski: 
Ełku, Gołdapi, Olecka, Suwałk i Augustowa, realizowany 
jest partnerski projekt Platforma Współpracy – EGO SA. 
Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu Państwa, w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej, a także budżetów samorządów 
wchodzących w skład Partnerstwa. 
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Rozwój w poszczególnych miastach 
przebiega w wielu obszarach.

ełk prężnIe 
sIę modernIzuje
W celu zdynamizowania rozwoju 
turystyki w Ełku podejmowanych 
jest wiele działań. Niezwykle ważną 
inwestycją jest zagospodarowanie 
turystyczne terenu przy promena-
dzie nad Jeziorem Ełckim – wszyst-
ko dla uatrakcyjnienia tej okolicy 
i podniesienia jej funkcjonalności. 
Położenie Jeziora Ełckiego w cen-
trum miasta sprawia, że ma ono 
ogromne znaczenie dla rozwoju tu-
rystyki. Skupia się tu życie kultural-
ne i towarzyskie. W pobliżu znajdu-
ją się: pensjonaty, kawiarnie, Ełckie 
Centrum Kultury, Centrum Edukacji 
Ekologicznej, plaża miejska, ruiny 
zamku krzyżackiego. W Ełku or-

ziora Ełckiego”. Oba projekty są 
dof inansowane ze środków Eu-
ropejsk iego Funduszu Rozwoju 
Reg iona lnego z Reg iona lnego 
Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury 2007–2013. Całkowita 
wartość rozbudowy promenady to 
4 mln zł, z czego Unia Europejska 
dofinansuje 2,6 mln zł, a pozostała 
kwota pochodzi z budżetu miasta 
Ełku.
Prowadzone są także prace zwią-
zane z kompleksową modernizacją 
obiektów sportowo-rekreacyjnych 
przy MOSiR w Ełku. 
Przy współudziale środków unij-
nych zostały zrealizowane również 
projek ty „Modernizacja E łck ie j 
Kolejki Wąskotorowej na potrzeby 
turystyki” i „Nasze dziedzictwo – 
Ełcka Kolej Wąskotorowa“. Ełcka 
kolej jest dzisiaj niezwykłą atrak-
cją na obszarze EGO SA, dlatego 
też ważna była jej modernizacja 
i dostosowanie do potrzeb tury-
stów. Prace przyniosły zamierzony 
efekt – stacja w Sypitkach stała 
się stacją retro, z grillem, zadaszo-
ną sceną, stylową wiatą  – z pełną 
infrastrukturą do organizowania 
imprez. Miasto poczyniło też kroki 
na rzecz większego bezpieczeń-
stwa i zamieściło na terenie EKW 
tabl ice informacyjne. Na stacj i 
kolejowej w Ełku powstały ścieżki 
ułatwiające poruszanie się między 
poszczególnymi obiektami. Całko-
wita wartość obu inwestycji wynosi 
1,4 mln zł, z czego wkład Unii Euro-
pejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego to 1 mln zł.
Ełk znalazł się na trzecim miejscu 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim, jeśli chodzi o łączną war-
tość dofinansowania z UE. Ranking  

obejmuje zarówno „stare“, jak i „nowe“ 
środki z unijnego budżetu 2007–2013.

Gołdap 
Inwestuje w It
Gołdap zdecydowała się na przebu-
dowę dotychczasowego Centrum 
Promocji Regionu Gołdap, a także 
oznakowanie i przemianowanie go 
na Centrum Informacji Turystycznej 
w ramach projektu „Modernizacja 
i rozbudowa regionalnego syste-
mu informacji turystycznej”. Projekt 
został dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego War-
mia i Mazury na lata 2007–2013 oraz 
z budżetu samorządu województwa 
warmińsko-mazurskiego „Warmia 
i Mazury regionem zjednoczonej 
Europy”. To inwestycja o ogromnym 

znaczeniu zarówno dla turystów, jak 
i mieszkańców. Modernizacja lokalu 
IT, wyposażenie w sprzęt kompute-
rowy i biurowy, zapewnienie mate-
riałów informacyjnych: informatory, 
foldery, prezentacje multimedialne 
– to tylko niektóre z kluczowych za-
dań. Projekt ma na celu umocnienie 
znaczenia kultury i turystyki, a tak-
że ułatwienie dostępu do obiektów 
z tych dziedzin m.in. poprzez roz-
wijanie kompleksowego systemu 
IT. To w efekcie powinno przyczynić 
się do większego napływu turystów 

i wydłużenia sezonu turystyczne-
go. Planowane są także działania 
podnoszące estetykę ważnych dla 
rozwoju turystyki miejsc. Wyremon-
towane zostaną np.: rynek miejski, 
połączenie (m.in. stylowym most-
kiem) przez rzekę Gołdap z dzielnicą 
uzdrowiskową, tężnie, pijalnia wód 

Na obszarze objętym projektem EGO SA prowadzonych 
obecnie jest wiele inwestycji, związanych z rozbudową 

i modernizacją infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
Projekty są współfinansowane ze środków unijnych. 

turystyczna
Infrastruktura

i rekreacyjna

ganizowane są festyny i imprezy 
sportowo-kulturalne. Z promena-
dy korzysta rocznie około 200 tys. 
osób. Obecnie są prowadzone 
prace mające na celu rozbudowę 
już istniejącej promenady, popra-
wę jej zagospodarowania wzdłuż 
Jeziora Ełckiego dzięki ścieżkom 
pieszym i rowerowym oraz zamon-
towaniu nowego oświetlenia. Prace 
w ramach rozbudowy promenady 
skupiają się na obszarze rewita-
l izowanym: w ciągu ul ic Nadje-
ziornej i Pułaskiego oraz od scho-
dów terenowych na ul. Jeziornej 
do ul. św. Wojciecha. Rozbudo-
wa prowadzona jest w ramach 
projektów „Budowa promenady 
pieszo -rowerowej wzdłuż nabrze-
ża Jeziora Ełckiego – III etap” oraz 
„Rozbudowa promenady pieszo-
-rowerowej wzdłuż nabrzeża Je-
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i promenada nad jeziorem Gołdap. 
Wykorzystane zostaną również za-
soby tutejszych wysokozmineralizo-
wanych wód podziemnych. 

olecko stawIa
na Informację
W ramach projektu „Modernizacja 
i rozbudowa regionalnego systemu 
informacji turystycznej”, w Olecku, 
podobnie jak w Gołdapi, zostanie 
zmodernizowany i rozbudowany re-
gionalny system informacji turystycz-
nej. Podjęte działania mają  ułatwić  
dostęp do centrów informacji tury-
stycznej, do baz danych, a także 
podnieść jakość obsługi turystów. 
Celem budowania takich centrów in-
formacji turystycznej jest zwiększe-
nie konkurencyjności i atrakcyjności 
regionu Warmii i Mazur. Projekt ten 
objął 23 jednostki z terenu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 

suwałkI pozyskały 
znaczne fundusze
Prace prowadzone w ramach fun-
duszy unijnych na terenie Suwałk 

obejmują m.in. przebudowę ulicy 
Reja w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 655, w tym ścieżki rowerowe. 
Inwestycję już zakończono; dzięki 
temu nie tylko usprawniono komu-
nikację w mieście, ale  wygodniej-
szy i bardziej bezpieczny stał się 
także wyjazd z Suwałk w kierunku 
Suwalskiego Parku Krajobrazo-
wego i Wojewódzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Szelment“. 
W planach są prace poprawiają-
ce układ komunikacyjny miasta, 
głównie w centrum, i takie inwe-
stycje zostały zgłoszone do dofi-
nansowania. 
W latach 2011–2012 przewidziano 
jeszcze kilka inwestycji mających 
się przyczynić do poprawy este-
tyki i funkcjonalności miasta – np. 
budowę parkingu na około 200 sa-
mochodów przy Szkole Muzycz-
nej. Ma także powstać ścieżka 
rowerowa do granic administra-
cyjnych miasta, przy drodze do 
Płociczna. Te działania zmieniają 
oblicze Suwałk na bardziej atrak-
cyjne dla turystów i oczywiście 

bardziej przyjazne i nowoczesne 
dla mieszkańców i potencjalnych 
inwestorów. Na lata 2011–2013 
zap lanowano za inwestowan ie 
w różne przedsięwzięcia oko ło 
200 mln zł. Jeszcze więcej, bo 
około 300 mln zł, zainwestują pry-
watni inwestorzy.

auGustów – 
zrównoważony 
rozwój
W Augustowie prowadzonych jest 
wie le inwestycji w ramach fundu-
szy unijnych. 
Zrealizowano ważny projekt: „Uno-
wocześnienie i marketing Kanału 
Augustowskiego”, czyli projekto-
wanie i budowa obwałowań Kanału 
Augustowskiego. W ramach pod-
jętych działań umocniono nabrze-
ża, poprawiono stan techniczny 
istniejącej infrastruktury, poprzez 
wybudowanie ogólnodostępnych 

ciągów pieszo-rowerowych wraz 
z oświetleniem i l icznymi obiek-
tami małe j archi tek tur y, wybu-
dowano zwodzoną kładkę, wyre-
montowano dwie istniejące kładki. 
Projekt był współ f inansowany ze 
środków  PHARE SSG 2000, dofi-
nansowanie wyniosło 1 mln euro. 

Zrealizowano projekt „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej oraz sieci za-
opatrzenia w wodę”. Zakres prac 
obejmował: budowę sieci wodo-
ciągowej, kanal izacj i, przepom-
powni ścieków, sieci kanalizacj i 
deszczowej, nawierzchni jezdni, 
chodników, park ingów, ścieżek 
rowerowych, k ładki nad  Net tą 
oraz  remont mostu nad Nettą. 
Dofinansowanie tego projektu to 
2,3 mln euro. 
Ważną inwestyc ją d la rozwoju 
turystyki w mieście i rejonie było 
w y b u d owa n i e  i  w y p o s a że n i e 
Centrum Informacji Turystycznej, 
o powierzchni 439 m2 (dof inan-
sowanie: 374 tys. euro – budowa,  
73 t ys.  euro – w yposażen ie). 
O k a z a ł y,  c h a r a k te r y s t ycz ny, 
przeszklony budynek CIT mieści 
się w centrum miasta, na Rynku 
Zygmunta Augusta.  Zakończono 
działa nia związane z rozbudową 

dróg pro wadzących do obiektów 
sportowych, m.in. projekt „Budo-
wa dróg dojazdowych do Elek-
tr ycznego Wyciągu Nar t Wod-
nych i Amfiteatru w Augustowie” 
w ramach Programu Sąsiedztwa 
INTERREG IIIA Polska – Litwa – 
Obwód Kaliningradz ki. W ramach 
projektu wykonano: ciągi pieszo-
-rowerowe, drogi do jazdowe wraz 
z in f rastruk turą to warzyszącą, 
miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych oraz au tobusów. 
Ogólna wartość projektu to 1 mln 
euro, w tym dof inansowanie –  
762 tys. euro.
We wrześniu 2010 roku rozpo-
częto real izację projek tu „Roz-
wój transgranicznej infrastruktury 
i współpracy kulturalnej w Dru-
skiennikach i Augustowie”. W Au-
gustowie początek prac to paź-
dz ie rn ik 2011 r.  Zap lanowano 
budowę nowego amfiteatru z 1 714 
miejscami siedzącymi, w tym rów-
nież przystosowanymi dla osób 
niepe łnosprawnych. Natomiast 
w Druskiennikach powstanie Mło-
dzieżowe Centrum Kultury. Oprócz 
prac budowlanych w projekcie 
przewidziano współpracę kultural-
ną pomiędzy miastami (plener fo-
tograficzny, warsztaty artystyczne, 
festiwal dzieci i młodzieży). Szaco-
wany koszt działań to 1,5 mln euro, 
z czego 85% zostanie zrefundo-
wane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgra-
nicznej Litwa – Polska 2007–2013.
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Niemal wszystkie miasta i gminy ob-
szaru EGO SA także w tym zakresie 
podjęły prężne działania, wspoma-
gane środkami z funduszy unijnych.

ełk współpracuje  
z zaGranIcą 
Nad Jeziorem Ełckim, za Ełckim 
Centrum Kultury, powstanie amfi-
teatr w ramach projektu „Transgra-
niczne Centrum Integracji Kultural-
nej – Scena na Granicy“. Będzie to 
trzypiętrowa scena z betonu i szkła, 
z jeziorem w tle, oraz widownia na 
prawie półtora tysiąca widzów. Taki 
obiekt może być furtką dla miasta 
do organizacji dużych imprez plene-
rowych, przyciągających turystów 
z Polski i zagranicy. Zgodnie z pol-
sko-litewskim projektem, druga sce-
na będzie w partnerskim mieście 
Alytus. Koszt wspólnej inwestycji to  
prawie 12 mln zł, z czego większość  
pokryje Unia Europejska z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Dużym przedsięwzięciem 

jest także Transgraniczne Centrum 
Aktywności Lokalnej w Ełku. Projekt 
ma na celu wspomaganie informa-
cyjne, doradcze, szkoleniowe i tech-
niczne organizacji pozarządowych 
z tego obszaru. Samorząd Ełku 
pozyskał na ten cel 400 tys. zł. Cen-
trum powstanie dzięki współpracy 
Ełku z litewskim miastem Alytus 
w ramach projektu „Transgraniczne 
Centra Aktywności Lokalnej Trans-
CAL”, mającego wspierać zrówno-
ważony rozwój obszaru przygra-
nicznego Litwy i Polski. Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
„Sąsiedzi w działaniu” w ramach 
Funduszu Małych Projektów pro-
gramu Litwa – Polska 2007–2013 
w kwocie ponad 350 tys. zł.

Gołdap Inwestuje 
w przejścIe 
GranIczne
W Gołdapi ruszył III etap rozbudowy 
przejścia granicznego. To niezwykle 

ważne przedsięwzięcie ze względów 
strategicznych (aktywizacja gminy 
Gołdap, logistyka i transport, połącze-
nie z zagranicą); wartość całej inwesty-
cji to ok. 58 mln zł. Drogowe przejście 
graniczne w Gołdapi jest przejściem 
całodobowym, przeznaczonym dla 
międzynarodowego ruchu osobowe-
go oraz towarowego, dla samochodów 
o maksymalnej masie do 7,5 t. Ten etap 
rozbudowy obejmuje m.in.: wybudowa-
nie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
sanitarnej, budynków oraz parkingów 
i oświetlenia. Planowana jest także 
dalsza rozbudowa przejścia, tak aby 
możliwa była odprawa tirów. 

olecko w trosce 
o przyszłe pokolenIa
W Olecku, w ramach rozwoju turystyki 
transgranicznej, skupiono się na reali-
zacji projektu „Rozwój turystyki trans-
granicznej – dziedzictwo dla przyszłych 
pokoleń”. Miasto otrzymało dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Litwa – Polska. Dzięki pozyskanym 
funduszom możliwy był remont pod-
noszący estetykę centralnego placu 
w Olecku, w ramach którego m.in.: 
zmieniono nawierzchnię, zbudowano 
podświetlaną fontannę, nowe latarnie, 
ławki. Poprawiono także funkcjonal-
ność poprzez  budowę podium, które 
można wykorzystywać podczas orga-
nizacji imprez. Wartość całego projektu 
wyniosła 890 tys. euro. Drugim z istot-
nych działań jest realizacja projektu pod 
nazwą „Budowa wspólnego produktu 
turystycznego na bazie nowo wybu-
dowanej infrastruktury turystycznej”. 
To przedsięwzięcie realizowane jest 
wspólnie z partnerem z Kozłowej Rudy 
na Litwie. Tym razem w Olecku powsta-

nie, na tyłach stadionu miejskiego, obo-
zowisko – pole biwakowe na 60 osób, 
wyposażone w budynek socjalno-
-sanitarny i kuchnię dostępną dla go-
ści, recepcję z zapleczem sanitarnym 
oraz inne udogodnienia. Teren zosta-
nie ogrodzony i oświetlony. Partnerzy 
z Litwy wybudują na swoim terenie park 
linowy. Powstała infrastruktura umożliwi 
organizowanie obozów integracyjnych 
dla dzieci, tak aby miały okazję po-
znać atrakcje turystyczne i kulturalne 
regionów przygranicznych. Całkowita 
wartość projektu wynosi 382 tys. euro, 
w tym dofinansowanie – 237 tys. euro.  

suwałkI dzIałają 
prężnIe 
Działania na rzecz rozwoju turystyki 
transgranicznej są podejmowane także 
w Suwałkach. Został zrealizowany pro-
jekt „Rozwój turystyki regionu na ba-
zie placu Europejskiego w Suwałkach 
i Miesto Sodas w Alytusie”. Wartość 
tego projektu wyniosła około 5 mln zł. 
Przedsięwzięcie było współfinansowa-
ne w ramach programu sąsiedztwa 
Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki 
Federacji Rosyjskiej. W ramach pro-
jektu przebudowano ulice: Kościuszki 
i Mickiewicza oraz skrzyżowanie ulic 
Kościuszki – Mickiewicza – Waryń-
skiego. 

auGustów 
współpracuje 
z partneramI z lItwy 
I bIałorusI
Augustów aktywnie działa na forum 
współpracy transgranicznej, mając 
wiele osiągnięć w postaci zrealizowa-
nych projektów oraz planów na ko-
lejne inwestycje. Augustów rozbudo-
wał infrastrukturę w ramach projektu 

„Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb 
turystyki aktywnej na pograniczu pol-
sko-białoruskim”. Projekt został dofi-
nansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Programu Sąsiedztwa Pol-
ska – Białoruś – Ukraina. Działania 
objęły prace zwiększające atrakcyj-
ność miasta, a także poprawiające 
infrastrukturę turystyczną. Podjętych 
przedsięwzięć było bardzo wiele, m.in.: 
wybudowano plażę miejską w Augu-
stowie, zakupiono i ustawiono stojaki 
na rowery, wyznaczono i oznakowa-
no szlaki rowerowe. Udział finansowy 
gminy i miasta Augustów w projekcie 
to: 565 tys. euro, w tym dofinansowa-
nie to 424 tys. euro. Kolejny projekt to 
„Kuchnia Pachnąca Tradycją”. W ra-
mach Funduszu Małych Projektów 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Litwa – Polska 2007–2013 podjęto 
działania, które z jednej strony promują 
najlepsze obiekty gastronomiczne ser-
wujące dania regionalne w Augustowie 
i Druskiennikach, a z drugiej skupiają 
się na zaprezentowaniu walorów lokal-
nej kuchni podczas różnego rodzaju 
warsztatów kulinarnych i festynów. 
Dużym przedsięwzięciem był projekt 
„Rozwój Infrastruktury Turystyki Trans-
granicznej poprzez Renowację Parku 
Przyrodoleczniczego w Druskiennikach 
i Rynku Zygmunta Augusta w Augusto-
wie” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa – Polska. We 
wrześniu 2010 r. rozpoczęła się realiza-
cja projektu: „Rozwój transgranicznej 
infrastruktury i współpracy kulturalnej 
w Druskiennikach i Augustowie”,  prze-
widującego współpracę kulturalną po-
między miastami, m.in.: plener fotogra-
ficzny, warsztaty artystyczne, festiwal 
dzieci i młodzieży. 

Położenie w sąsiedztwie granicy wschodniej to ogromna 
szansa na rozwój regionu dzięki turystyce transgranicznej.
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Rozwój regionu EGO SA w zakresie 
turystyki nie byłby możliwy bez bu-
dowy i kompleksowej modernizacji 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

nowoczesny  
kompleks 
rekreacyjno- 
-sportowy
W Ełku obecnie prowadzone są prace 
związane z kompleksową moderniza-
cją obiektów sportowo-rekreacyjnych 
przy MOSiR. Powstanie nowoczesny 
i przystosowany do norm i wymogów 
UE kompleks obiektów rekreacyjno-
-sportowych z odpowiednim zago-
spodarowaniem turystycznym: boisko 
piłkarskie, korty tenisowe, lodowisko, 
boisko wielofunkcyjne, specjalne miej-
sca do gry w szachy, minigolf, boule, 
a także plac zabaw dla dzieci. Inwe-
stycja pochłonie ok. 4,6 mln zł, z tego 
3 mln zł pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na 

lata 2007–2013. W skład kompleksu 
wchodzi nowoczesny Park Wodny, 
mający szeroką ofertę rekreacyjną, 
oraz stadion miejski, zmodernizowa-
ny w ramach projektu „Modernizacja 
głównej płyty boiska i bieżni lekkoatle-
tycznej wraz z trybunami i budynkami 
zaplecza sportowego“ z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość 
projektu wynosi ok. 8 mln zł, a kwota 
dofinansowania to ok. 1,5 mln zł.

edukacja, dydaktyka 
I rekreacja w GmInIe 
Gołdap 
W ostatnich latach ze środków UE 
sfinansowano w gminie Gołdap duże 
i znaczące dla regionu i rozwoju tu-
rystyki przedsięwzięcie – adaptację 
budynków pokoszarowych na Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjne. Po-
wstały tu m.in.: hala widowiskowo-
-sportowa, pełnowymiarowy basen, 
muzeum regionalne oraz Centrum 
Dydaktyczno-Szkoleniowe z biblio-
tekami, Szkołą Muzyczną i siedzi-

bami organizacji pozarządowych. 
Ponadto na dwóch działkach przeję-
tych od Agencji Mienia Wojskowego 
zagospodarowano wielofunkcyjny 
stadion z boiskami, bieżniami i kor-
tami tenisowymi oraz lodowiskiem. 
Prace związane z powstaniem 
stadionu obejmowały: wykonanie 
odwodnienia, stworzenie konstruk-
cji podłoża pod boiska i bieżnie, 
a także przygotowanie widowni 
oraz oświetlenia. Wartość projektu 

to 2,5 mln zł, w tym dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – 1,5 mln zł.
Między innymi dzięki tej inwesty-
cji Gołdap od kilku lat znajduje się 
w pierwszej dwudziestce w Polsce 
i na drugim miejscu w wojewódz-
twie, w kategorii miast powiatowych, 
pod względem wykorzystania środ-
ków UE. 

najnowocześnIejsze 
w kraju centrum 
sportowo- 
-rekreacyjno- 
kulturalne w olecku 
Podobne działania na rzecz rozwoju 
obiektów sportowo-rekreacyjnych 
są prowadzo ne w Olecku. Powstaje 
tu Centrum Sportowo-Rekreacyjno-
-Kulturalne, w którym mają się zna-
leźć: hala widowiskowo-sportowa 
z pły walnią, siłownia, sala fitness, 
sala do squasha, ścianka wspinacz-
kowa, ze spół SPA. Dzięki temu zaple-
cze sportowe Olecka będzie jednym 
z najnowocześniejszych w kraju. Cał-
kowity koszt  inwestycji to 36 mln zł, 
w tym środki z EFRR – 13 mln zł (RPO 
Warmia i Mazury 2007–2013). Olec-
ko, w ramach otrzymanych środków, 
przebudowało stadion miejski i boiska 
treningowe (m.in. sztucz na nawierzch-
nia na boisku treningo wym, bieżnia 
sześciotorowa). Poza tym powstały 
urządzenia do dyscyplin lekkoatletycz-
nych, wyposażone m.in. w skocznie 
i rzutnie, np. do rzu tu dyskiem, a także 
budynek spike ra i magazyn. Wykona-
no też prace związane z infrastrukturą 
obiektu: od wodnienie terenu, przyłą-
cza wodocią gowe i instalacje nawod-
nienia boiska. Zadbano także  o ogro-
dzenie stadionu, ławki z siedziskami 
i drogę dojazdową z parkingiem.

sala koncertowa 
I aquapark 
w suwałkach
W ramach obiektów sportowo-re-
kreacyjnych w rejonie EGO SA w Su-
wałkach powstało Miejskie Centrum 
Usług Publicznych, Kultury i Sportu 
– Aquapark z pływalnią, który działa 
już od grudnia 2010 r. To nowoczesny 
kompleks sportowo-rekreacyjny, zlo-
kalizowany na obszarach powojsko-
wych, przy ul. Jana Pawła II. Składa 
się z części basenowej o funkcjach 
sportowej i rekreacyjnej (baseny, bro-
dzik), części do odnowy biologicznej 
oraz zaplecza. Koszt budowy Aqua-
parku to ponad 46 mln zł. Projekt  był 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz budżetu Państwa 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2007–2013. Powstaje 
tam także sala koncertowo-teatral-
na, która pomieści ok. 700 osób. Na 
parterze znajdzie się przestronny hol 
wystawienniczy. Dzięki funduszom 
unijnym zdecydowano się także na 
rozbudowę bazy turystycznej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, wraz z infrastruk-
turą sportowo-rekreacyjną (między 
innymi budowane jest pole caravanin-
gowe dla celów obsługi „Eurocamp” 
wraz z budynkiem sanitarnym oraz 
nowym punktem informacji turystycz-
nej). Ponadto trwa przebudowa sta-
dionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze. 
Będzie to najnowocześniejsze boisko 
piłkarskie w okolicy, z podgrzewaną 
płytą, zadaszoną trybuną, sztucznym 
oświetleniem i całym niezbędnym za-
pleczem. W ubiegłym roku zakończyła 
się przebudowa hali sportowej OSiR. 
Dziś jest to jeden z najnowocześniej-
szych obiektów w regionie. 

auGustów – 
rekreacja przez cały 
rok
W ramach rozbudowy infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej w strefie 
Kanału Augustowskiego w Augusto-
wie wybudowana zostanie kładka pie-
szo-rowerowo-narciarska nad Nettą. 
Pozwoli ona na połączenie istniejących 
atrakcji turystycznych zlokalizowanych 
na terenie dzielnicy Zarzecze, na le-
wym brzegu Netty, z funkcjonującymi 
na terenie dzielnicy Borki, na prawym 
brzegu Netty, ośrodkami wczasowymi 
oraz kwaterami turystycznymi. Prace 
obejmują także m.in.: zagospodaro-
wanie turystyczne terenu plaży Biel-
nik, zagospodarowanie Parku przy 
pomniku Budowniczych Kanału Au-
gustowskiego, budowę boisk do siat-
kowej piłki plażowej, placów zabaw, 
skate parku. Projekt obejmuje również 
działania mające na celu przedłużenie 
sezonu turystycznego – planowany 
jest zakup i montaż lodowiska oraz 
zakup sprzętu do przygotowania 
w okresie zimowym tras narciarstwa 
biegowego. Projekt ma wzbogacić 
ofertę turystyczną i wpłynąć na wydłu-
żenie sezonu turystycznego w mieście 
i regionie. Łączna wartość wszystkich 
zadań proponowanych do realizacji 
wynosi 28 mln zł, w tym kwota dotacji 
w wysokości ok. 22 mln zł, co sta-
nowiłoby 78,5% wartości inwestycji. 
Kolejnym planowanym przedsięwzię-
ciem będzie modernizacja Elektrycz-
nego Wyciągu Nart Wodnych na je-
ziorze Necko oraz plaży przy wyciągu.

Budowa i kompleksowa
modernizacja

sportowo-rekreacyjnych
obiektów
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Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza 
w rejonie o tak dużym potencjale tury-
stycznym, ale wciąż jeszcze z niewy-
starczająco rozwiniętą bazą hotelową 
i uzdrowiskową.

Gołdap stawIa
na uzdrowIsko
Gołdap od 9 lat ma status uzdro-
wiska. W związku z tym udało się 
pozyskać znaczne fundusze na in-
westycje uzdrowiskowe w tzw. stre-
fie A (34 mln zł). W Gołdapi powstaje 
nowoczesne uzdrowisko – zaplanowa-
no budowę nowego budynku, mają być 
tężnie i źródła, z których będzie można 
pić leczniczą wodę mineralną. Prze-
widziano również nową plażę i park. 
Gołdapskie uzdrowisko leczy chorych 
cierpiących na choroby płuc, układu 
krążenia i reumatyzm i w tym zakresie 
będzie mogło rozszerzyć swoją ofer-
tę. Cała inwestycja będzie kosztować 
40 mln zł. Poza tym zostaną przepro-
wadzone prace mające uatrakcyjnić 
centrum miasta – wyremontowany 
zostanie rynek miejski, planowane jest 
połączenie (m.in. stylowym mostkiem) 
przez rzekę Gołdap z dzielnicą uzdrowi-
skową, modernizacja promenady nad 
jeziorem Gołdap.

suwalskI boom 
hotelarskI 
Suwałki położyły bardzo duży nacisk 
na rozwój bazy hotelowej – mówi się 
wręcz o suwalskim boomie hotelar-
skim. Ma tutaj powstać kilka eksklu-
zywnych, nowoczesnych obiektów. 
Wszystkie będą miały także bardzo 
bogatą ofertę okołohotelową – re-
stauracje, sale bankietowe, a także 
centra relaksu i odnowy – jacuzzi, 
sauny itp. We wszystkie zainwesto-
wali lokalni przedsiębiorcy, ale część 

pieniędzy pochodzi z funduszy Unii 
Europejskiej. Ruszyła już budowa ho-
telu w sąsiedztwie Parku Naukowo-
-Technologicznego. Inwestycja ma 
kosztować 16,5 mln złotych, dofinan-
sowanie z funduszy unijnych wynosi 
4 mln zł. Ma to być największy hotel 
w mieście (140 miejsc). Nowy hotel bę-
dzie się mieścił również w zabytkowej 
kamienicy przy ul. Kościuszki. Koszt 
to około 7 mln zł, prawie połowę tej 
kwoty dołoży Unia. Dofinansowany 
ze środków unijnych będzie też hotel 
w czterokondygnacyjnym budynku, 
wraz z garażem podziemnym, o funk-
cji hotelowo-konferencyjnej i handlo-
wej w samym centrum Suwałk. Na 
terenach dawnej jednostki wojskowej 
planowana jest budowa zespołu ho-
telowo-konferencyjnego. Zakres prac 
obejmuje rewitalizację i przebudowę 
budynku koszar wojskowych z 1898 
roku. W Suwałkach, w ramach działa-
nia 3.2 – wsparcie inwestycyjne przed-
siębiorstw z branży turystycznej – do-
finansowanie ze środków UE otrzymały 
wszystkie inwestycje hotelarskie.

auGustowskIe 
sanatorIum
W Augustowie ruszyła już budowa 
otoczonego wodą sanatorium. To 
nowoczesny budynek, położony 
w dorzeczu Netty, przy ulicy Zarze-
cze.  Zaplanowano w nim pokoje 
hotelowe i sanatorium. Oprócz bazy 
hotelowej na około 50 gości znajdą 
się tam specjalistyczne gabinety od-
nowy biologicznej. Projekt został do-
finansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego. Całkowita wartość 
projektu wynosi 6 mln zł, natomiast 
wartość dofinansowania to 4 mln zł.

Inwestycje
uzdrowiskowe

i hotelowe

Gdy dany obszar stawia na rozwój turystyczny, 
nieodzownym zadaniem jest zawsze zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury. Z jednej strony, są to obiekty 
kulturalno-sportowe i infrastruktura drogowa, a z drugiej – 

inwestycje uzdrowiskowe i hotelowe. 

Fo
t.:

 A
rc

hi
w

um
 m

ia
st



14

Zabytki Zabytki

15

Prowadzone w ramach funduszy 
unijnych prace objęły także renowa-
cję zabytków.

ełk odnawIa zabytkI
Ełk zajął II miejsce w ogólnopol-
skim konkursie Samorządowy Li-
der Zarządzania za projekt: „Reno-
wacja zabytkowej kamienicy przy 
ul. Małeckich 3 wraz z przyległym 
zabytkowym parkiem Solidarno-
ści w Ełku” (Regionalny Program 
Operacyjny Warmia i Mazury na 
lata 2007–2013). Działania objęły 
prace renowacyjne i nadbudowę 
kamienicy. Po zakończeniu prac 
zostanie ona przekazana do użyt-
ku organizacjom pozarządowym 
prowadzącym dz ia ła lność non 
profit na rzecz mieszkańców Ełku. 
Do dyspozycj i  będzie 35 lokal i 
użytkowych. W kamienicy będzie 
miało siedzibę Biuro Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Miasta E łku, odpowie-
dzialne za współpracę e łckiego 
samorządu z sektorem pozarzą-
dowym. 
W ramach projek tu przeprowa-
dzono prace podnoszące stan 

Renowacja
zabytkowych

obiektów

techniczny parku Sol idarności. 
Przebudowano kanalizację tele-
techniczną pierwotną, położono 
nową nawierzchnię alejek, odno-
wiono pomniki, wykonano nową 
sieć oświetleniową oraz zabiegi 
pielęgnacyjne drzew i krzewów.
Całkowita wartość projektu wyno-
si 7,5 mln zł, dofinansowanie z Unii 
Europejskiej to 4,5 mln zł.

suwalskIe muzeum 
okręGowe
W Suwałkach natomiast, w ramach 
dofinansowania z funduszy unijnych, 
w 2010 r. rozpoczął się kompleksowy 
remont Muzeum Okręgowego (wraz 
z częściową przebudową), miesz-
czącego się w zabytkowym budynku 
dawnej Resursy Obywatelskiej, wznie-
sionym w latach 1912–1913. 

Po modernizacji będzie dostępna 
większa powierzchnia użytkowa, 
nowoczesna powierzchnia wysta-
wiennicza – 13 sal z możliwością pre-

zentacji zbiorów z wykorzystaniem 
wysokiej klasy sprzętu audiowizual-
nego. Przebudowa wnętrz, poprawa 
dostępności muzeum oraz uzyska-
nie dodatkowej powierzchni wysta-
wienniczo-edukacyjnej ma umożliwić 
rozszerzenie aktywności tej instytucji 
w sferze kultury. Remont Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach będzie 
kosztował ok. 8 mln zł; dofinanso-
wanie przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2007–2013 
wyniesie 4,7 mln zł. Ponadto zakoń-
czono prace związane z Rewitalizacją 
Zabytkowych Kamienic w Śródmie-
ściu Suwałk przy Kościuszki 78 i 78A, 
nadano kamienicom nowe funkcje 
społeczno-gospodarcze, wykona-
no kompleksowy remont budynku 
i zmieniono aranżację wewnątrz ka-

mienic. Koszt prowadzonych prac to 
5 mln zł.  Projekt został dofinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej kwotą  
2,7 mln zł w ramach ZPORR.

auGustowskIe 
zabytkI 
W Augustowie, także w trosce o za-
bytki, zrealizowany został projekt 

„Rozwój Infrastruktury Turystyki 
Transgranicznej poprzez Reno-
wację Parku Przyrodoleczniczego 
w Druskiennikach i Rynku Zygmun-
ta Augusta w Augustowie” w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Litwa – Polska. Wyremontowano 
kanał deszczowy, przeprowadzono 
renowację alejek wewnętrznych oraz 
chodników wokół parku na Rynku 
Zygmunta Augusta. Zakres prac ob-
jął montaż ławek, kwietników oraz 
infokiosków, w których zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści mogą po-
zyskać, ze stron internetowych Au-
gustowa i Druskiennik, informacje 
o obu miejscowościach. Podkreśle-
nie ich walorów, a także podniesie-
nie atrakcyjności sprawiło, iż są one 
bardzo przyjazne turystom. Wartość 
działań zrealizowanych w Augusto-
wie to ok. 811 tys. euro, w tym dofi-
nansowanie EFRR to 689 tys. euro.
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Biznes i kultura

Odpowiednie możliwości 
rozwoju i udogodnienia 
dają specjalne strefy eko-
nomiczne, a powstające 

centra badań i rozwoju sprawiają, iż 
gospodarka staje się coraz bardziej in-
nowacyjna. Takie stymulowanie rozwo-
ju danego regionu jest możliwe dzięki 
funduszom unijnym.  

mIejska strefa 
rozwoju techno-park 
w ełku 
Aby dać przedsiębiorcom szanse na 
prężny rozwój, utworzono Miejską 
Strefę Rozwoju Techno-Park w Ełku. 
Są to kompleksowo przygotowane 
tereny inwestycyjne o powierzchni 
około 25 ha, z drogami wewnętrz-
nymi i doprowadzonymi mediami. 
W Techno-Parku znajdzie się miej-

Biznes i kultura
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sce na zakłady produkcyjne, ma-
gazyny i pomieszczenia administra-
cyjne. Jednakże oferta lokalowa to 
nie wszystko. Techno-Park zapewni 
wsparcie dla biznesu poprzez: do-
radztwo finansowe, promocję firm, 
szkolenia, nawiązywanie współpra-
cy, usługi prawne, księgowe oraz 
pomoc w pozyskiwaniu dofinanso-
wania z  różnych źródeł. Strefa ma 
także za zadanie ułatwić kontakty 
z instytucjami naukowymi, mają ce 
zaowocować wsparciem ze strony 
środowiska naukowego i współpra-
cą w ramach nowych technologii 
i nowych branż. Celem tej inwestycji 
jest zwiększenie potencjału gospo-
darczego i konkurencyjności Ełku. 
Projekt: „Kompleksowe przygotowa-
nie terenu pod inwestycje w Miejskiej 
Strefie Rozwoju Techno-Park – I etap 

w 2011 roku to koszt 1 mln zł; zostało 
ono dofinansowane ze środków unij-
nych kwotą 505 tys. zł.    

centrum InteGracjI 
kulturalnej w olecku
Dzięki dof inansowaniu z UE jest 
real izowany projek t pod nazwą 
„Przebudowa budynku przedszko-
la na Centrum Integracji Kultural-
nej w Olecku“, przy ul. Kopernika 6 
(Regionalny Program Operacyj-
ny Warmia i Mazury 2007–2013). 
W ramach pro jek tu przebudo-
wany i doposażony został budy-
nek, w którym obecnie mieści się 
Warsztat Terapii Zajęciowej. Budy-
nek jest ocieplony, wykonano nową 
elewację. Zainstalowano windę dla 
osób niepełnosprawnych, zmoder-
nizowano pomieszczenia, ułożono 
nowe podłogi, wykonano nowe po-
sadzki, wymieniono okna i drzwi, 
położono nowe instalacje. Obiekt 
zostanie wyposażony w me ble, 
sprzęt b iurowy oraz narzędzia 
do pracowni technicznych. W ra-
mach projek tu powstanie również 
ogród zimowy. Przewidziano tak-

że zagospodarowa nie terenu wokół 
budynku (parkingi, chodniki, skał-
ka wspinaczkowa, be tonowy stół 
do ping-ponga). W budynku znaj-
dować się będzie także Miejsko-
-Powiatowa Bi blioteka Publiczna 
z wypożyczalniami i czytelniami dla 
dorosłych i dla dzieci. Kwota dota-
cji to 1,3 mln zł. 

park naukowo- 
-technoloGIczny 
polska wschód 
w suwałkach
W celu ułatwienia i umożliwienia 
współdziałania z jednej strony na-
uki z biznesem, a z drugiej wspo-
możenia, zoptymalizowania rozwoju 
firm, w Suwałkach utworzono Park 
Naukowo-Technologiczny Polska – 
Wschód. Jego celem jest wspieranie 
przedsiębiorczości opartej na wiedzy 
i zorientowanej na zaawansowane 
technologie. Park oferuje atrakcyjne 
działki inwestycyjne na terenach po-
siadających pełne uzbrojenie, a także 
wsparcie naukowo-technologiczne, 
poprzez szeroko zakrojoną współ-
pracę, zarówno krajową, jak i zagra-
niczną, m.in. z: uczelniami wyższymi, 
firmami związanymi z doradztwem. 
Oferta jest skierowana szczegól-

nie do firm działających w obsza-
rze zaawansowanych technologii. 
Obecnie realizowany jest drugi etap 
(lata 2009–2012) w ramach Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. Plany są ambitne. Ru-
szyła budowa następujących obiek-
tów: Inkubator Technologiczny, cztery 
laboratoria naukowo-badawcze, hala 
procesów logistyczno-technologicz-
nych oraz Międzynarodowe Wschod-
nie Centrum Innowacji. W Suwałkach 
powstanie także Północno-Wschodni 
Klaster Edukacji Cyfrowej – pierwsze 
i unikalne tematycznie w skali kraju 
środowisko synergicznej współpracy 
podmiotów zainteresowanych roz-
wojem usług, edukacji, gospodarki 
i wiedzy. Przedsięwzięcie ma na celu 
wsparcie gospodarki lokalnej, opartej 
na wiedzy, i budowę społeczeństwa 
informacyjnego. Do 2015 r. powstanie 
nowoczesne środowisko edukacyjne 
technik cyfrowych. Klaster zostanie 
dofinansowany kwotą ok. 4,2 mln zł 
ze środków Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej.

Dla prężnego rozwoju regionu objętego projektem EGO SA 
konieczne jest przyciągnięcie inwestorów. Umożliwić to może 

stworzenie odpowiednich, przyjaznych warunków  
do inwestowania.

Innowacyjne
centra badań

i rozwoju

w Ełku“, realizowany w ramach pro-
gramu: Rozwój Polski Wschodniej 
(w latach 2007–2009) kosztował  
10 mln zł, w tym kwota dofinansowa-
nia z UE  wyniosła 6,6 mln zł. Całko-
wita wartość projektu: Rozbudowa 
Techno-Parku w Ełku (RPO War-
mia i Mazury 2007–2013) realizowa-
nego w latach 2010–2011, wynosi: 
11 mln zł, w tym dofinansowanie:  
5 mln zł. Wyposażenie budynków 
Techno-Parku w Ełku realizowane 
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Potrzeby w tym zakresie są tak 
ogromne, iż konieczne jest 
wsparcie zewnętrzne. Dlate-
go też miasta i gminy obszaru 

objętego projektem EGO SA bardzo 
dużą wagę przykładają do pozyski-
wania środków strukturalnych, a tym 
samym do rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury. 

ełk – strateGIczne 
Inwestycje 
komunalne
W latach 2007–2010 w Ełku wybudo-
wano i przebudowano 35 ulic. Inwesty-
cje drogowe prowadzono na wszyst-
kich osiedlach miasta. Ze środków 
zewnętrznych sfinansowana została 
budowa ulic: Rzemieślniczej, Burszty-
nowej, Wojska Polskiego, Ogrodowej, 
Sportowej i Mickiewicza  – na ten cel 
przeznaczono 19 mln zł. W ramach 
przebudowy dwóch strategicznych ulic 
w centrum miasta: Wojska Polskiego 
i Mickiewicza, podjęto szereg prac: od 
przebudowania warstw konstrukcyj-

nych nawierzchni jezdni obu ulic, chod-
ników, zatok autobusowych oraz sieci 
uzbrojenia podziemnego, przez wyko-
nanie sieci kanalizacji deszczowej, sani-
tarnej i wodociągowej oraz oświetlenia 
ulicznego, aż po zapewnienie bezpie-
czeństwa ruchu (oznakowanie piono-
we, poziome, sygnalizacja świetlna). 
Zaprojektowany wariant skrzyżowań 
zapewnia większe bezpieczeństwo 
i przepustowość ruchu oraz mniejszą 
kolizyjność.  Obecnie ze środków unij-
nych budowane i przebudowywane są 
ulice: Bema, Przemysłowa i Krzemowa, 
których realizacja opiewa na 7 mln zł. 
Trwa także budowa obwodnicy miasta, 
finansowana ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej.
Podjęto także działania na rzecz po-
prawy gospodarki wodno-ściekowej, 
w ramach projektu „Poprawa Gospo-
darki Wodno-Ściekowej aglomeracji 
Ełk” współfinansowanego z unijnego 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko w kwocie 53 mln zł. 
Wartość całej inwestycji to 93 mln zł. 
Inwestycja zakończy się w 2013 r. 
Z tego samego programu zostanie 

wybudowany Zakład Unieszkodliwia-
nia Odpadów w Ełku. Koszt inwestycji 
to 98 mln zł, a kwota unijnego dofinan-
sowania wynosi ok. 42 mln zł. 

Gołdap – nowoczesne 
tarGowIsko 
Dla codziennego życ ia miesz-
kańców ogromne znaczenie ma 
targowisko miejskie. W 2005 r. 
samorząd gminy, po uzyskaniu 

wsparcia Unii Europejskiej, za po-
średnictwem Euroregionu Bałtyk, 
przystąpił do jego modernizacji. 
Powstał nowoczesny plac han-
dlowy wraz z budynkiem dwor-
ca autobusowego (kasa biletowa, 
poczekalnia z barkiem, toalety pu-
bliczne, pomieszczenia socjalne). 
Teren targowiska jest wykorzy-
stywany jako miejsce imprez ma-
sowych, np. koncertów. Powsta-

Inwestycje komunalne – budowa i modernizacja dróg, 
a także budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji, kolektorów 

sanitarnych i zakładów unieszkodliwiania odpadów to 
niezbędne przedsięwzięcia, w które miasta i gminy muszą 

zainwestować, aby poprawić jakość życia mieszkańców 
oraz przyciągnąć inwestorów i turystów. 

Infrastruktura
komunalna

rozbudowuje się
dynamicznie
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ły tam też obszerne parkingi, co 
pozwoliło wycofać z Rynku (placu 
Zwycięstwa) nie tylko przystan-
ki autobusowe, ale i  wyprowa-
dzić z centrum miasta parkowa-
nie samochodów ciężarowych. 
War tość  inwestyc j i  to  ponad 
600 tys .  euro,  z  czego b l isko 
300 tys. euro to dotacja Unii Eu-
ropejskiej.

uporządkowanIe 
GospodarkI wodno- 
-ścIekowej w olecku
Ważną inwesty cją jest w Olec-
ku przebudowa ulicy Leśnej z in-
frastrukturą techniczną jako do-
jazd do zakładów produkcyjnych. 
W ra mach inwestycji zbudowany 
został chodnik, dojazd od stro-
ny drogi kra jowej nr 65, parkin-
gi dla samocho dów osobowych 
i autobusów. Zakres prac obej-
mował również: wykonanie ka-
nalizacji deszczowej i sanitarnej, 
sieci wodociągowej, oświetlenia. 
Ta inwestycja poprawiła dostęp-
ność do terenów inwestycyjnych 
o po wierzchni 8 ha, położonych 
bezpo średnio przy ul icy Leśnej. 
Koszt tego przedsięwzięcia to 

4 mln zł. Koszt dofinansowania 
w ramach Re gionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia – Mazury 
2007–2013 wyniósł 2 mln zł. Pod-
jęto także działania na rzecz „Upo-
rządkowania gospo darki wodno-
-ściekowej w Olecku”. Zadanie 
zostało dofinansowane z progra-
mu „Infra struktura i środowisko 
2007–2013”. W ramach projektu 
przewidziano: rozbudowę i prze-

budowę oczyszcza ln i  śc ieków 
w Olec ku; remont odcinka kanali-
zacji w ulicach: Gołdapskiej, Wiej-
skiej, Wojska Polskiego, al. Zwycię-
stwa, Kasprowicza, Nocznickiego, 
Grunwaldzkiej; budowę kanalizacji 
Siejnik – Pod kowa; remont siedmiu 
pompow ni w Olecku; zakup samo-

chodu do oczyszczania kanalizacji; 
rozbudowę monitoringu urządzeń 
wodno-kanali zacyjnych; budowę 
sieci wodociągo wej z Olecka do 
Kukowa, rozbudowę stacji uzdat-
niania wody przy ul. Tunelowej. Cał-
kowity koszt inwestycji to 12 mln zł.

suwałkI budują 
droGI
Władze Suwałk przywiązują dużą 
wagę do infrastruktury drogowej. 
Mogą o tym świadczyć real izo-
wane i planowane inwestycje po-
prawiające układ komunikacyjny 
miasta, głównie w centrum. Ze 
środków pozyskanych od sieci 
handlowej Tesco i budżetu miasta 
zostanie przebudowany plac św. 
Krzyża. W przygotowaniu jest in-
westycja poprawiająca płynność 
ruchu drogowego w mieście w kie-
runku wschód-zachód, t j. prze-
dłużenie ulicy Wigierskiej do uli-
cy Grunwaldzkiej, wraz z budową 
nowego mostu na Czarnej Hańczy. 
Została ona zgłoszona do sfinan-
sowania z RPO WP. W tym roku 
rozpoczęła się modernizacja ulicy 
Mereckiego, odcinek ulicy Bucz-
ka. Przebudowę ulicy Reja w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 655 za-
kończono w 2010 r. – ulica Reja 
stanowi ważne połączenie do pla-
nowanej drogi ekspresowej Via 
Baltica i odgrywa niezwykle istot-
ną rolę w układzie sieci transpor-
towej województwa podlaskiego. 
Całkowita wartość tego projektu 
wynosi 36 mln zł. Wysokość dofi-
nansowania to 30 mln zł. W 2009 r. 
zakończono przebudowę ulicy Ko-
walskiego na osiedlu Północ II, zaś 
w 2010 r. przebudowano most na 
ulicy Bakałarzewskiej. 

auGustów – nIe tylko 
Infrastruktura 
turystyczna 
W ramach rozbudowy i moderniza-
cji infrastruktury drogowej w Augu-
stowie podjęto szereg inwestycji. 
Ważnym działaniem było unowo-
cześnienie i marketing Kanału Au-
gustowskiego – „Projektowanie 
i budowa obwałowań Kanału Au-
gustowskiego” – projekt współfi-
nansowany ze środków PHARE. 
Umocniono 2 734 m nabrzeży Ka-
nału Augustowskiego, poprawio-

no stan techniczny istniejącej in-
frastruktury poprzez wybudowanie 
ogólnodostępnych ciągów pieszo-
-rowerowych wraz z oświetleniem 
i l icznymi obiektami małej archi-
tektury, wybudowano zwodzoną 
kładkę, wyremontowano dwie ist-
niejące. Ogólna wartość projektu 
to 1,7 mln euro, z tego dofinanso-
wanie to 1 mln euro. Zrealizowano 
także projekt: „Ciągi komunikacyj-
ne nad Kanałem Augustowskim”, 
w ramach którego wykonano cią-

gi pieszo-jezdne z kostki polbruk 
i płyty chodnikowej, ciągi pieszo-
- jezdne z kostk i  polbruk i  p ły-
ty kamiennej, elementy małej ar-
chitektury (kosze, ławki). Projekt 
został dofinansowany w ramach 
Narodowego Programu dla Pol-
ski PHARE 2003 r. kwotą 109 mln 
euro. Zrealizowano także projekt 
„Program budowy ulic miejskich 
i  powiatowych w Augustowie – 
etap I”, dofinansowany w ramach 
Zintegrowanego Programu Rozwo-
ju Regionalnego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w  kwocie 3,3 mln zł. Natomiast 
w ramach Programu Sąsiedztwa 
INTERREG IIIA Polska – Litwa – 
Obwód Kaliningradzki, wykonano 
zadania z projektu „Budowa dróg 
dojazdowych do Elektrycznego 
Wyciągu Nart Wodnych i Amfite-
atru w Augustowie”. Powstały cią-
gi pieszo-rowerowe o łącznej dłu-
gości 1346 m, drogi dojazdowe 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą, miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych oraz autobu-
sów. Dofinansowanie to 762 tys. 
euro. Augustów zrealizował także 
wiele prac na rzecz ochrony śro-
dowiska dzięki budowie kolekto-
ra sanitarnego i wodociągowego 
przy ul. Zarzecze oraz kolektora 
sanitarnego w dzielnicy Lipowiec. 
Projekty były współfinansowane ze 
środków PHARE STRUDER. Ogól-
na wartość pierwszego projektu 
wyniosła 363 tys. euro, dofinanso-
wanie – 130 tys. euro, natomiast 
drugiego – 179 tys. euro, dofinan-
sowanie – 168 tys. euro. Poza tym 
zdecydowano się także na prze-
budowę Stacji Uzdatniania Wody 
(ZPORR 2004 – 2006 EFRR). Wy-
budowano i zmodernizowano bu-
dynki oraz dostarczono urządzenia 
do stacji uzdatniania wody. Proces 
uzdatniania wody został całkowicie 
skomputeryzowany i zautomatyzo-
wany. Całkowity koszt projektu to 
12,7 mln zł, z tego 3,4 mln zł to 
środki EFRR. Zrealizowano także 
projekt: „Budowa sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej w miejsco-
wości Wojciech”, dofinansowany 
w ramach Narodowego Programu 
dla Polski PHARE 2003, w kwocie 
228 tys. euro. W jego ramach wy-
konano: system kanalizacji sani-
tarnej, wodociąg oraz sieć energe-
tyczną zasilającą przepompownię.
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Współpraca oparta na współfinan-
sowaniu projektów tych gmin z fun-
duszy unijnych już przynosi wy-
mierne korzyści. 

ełk stawIa
na ekoloGIę
Przykładem takiej postawy jest 
projekt „Zastosowanie odnawial-
nych źróde ł energi i na potrze-
by ogrzewania budynku Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ełku”.

Celem inwestycji było zastąpie-
nie elektrycznego ogrzewania 
budynku Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Ełku układem solar-
nym (20 próżniowych kolektorów 
słonecznych). Dzięki temu budy-
nek CCE jest samowystarczal-
ny energetycznie, a zastosowana 
technologia odnawialnych źró-
deł energii znacznie zmniejszy 
obciążenie śro dowiska natural-
nego (redukcja emisji CO2 w wy-
niku obniżenia poboru energii 
elektrycznej). Odnawialne źródła 
energii wykorzystano też do za-
silania obiektu Parku Wodnego 
w Ełku. Do podgrze wania wody 
basenowej i prysznicowej, a tak-

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to nie moda naszych 
czasów czy chwilowy kaprys, ale konieczność, zwłaszcza na 

terenach tak czystych ekologicznie, jak obszar objęty projektem 
EGO SA. Dostrzegły to gminy i miasta, a także Unia 
Europejska, która docenia i dopinguje takie działania.

Odnawialne
źródłaenergii

że do celów technologicznych 
(klimatyzacji i wentylacji wody) 
zostaną wykorzystane kolektory 
słoneczne. Także ogrzewanie bu-
dynku Zespołu Szkół Samorządo-
wych będzie bardziej eko logiczne: 
w tym przypadku postawiono na 
wykorzystanie biomasy. Wszyst-
kie projekty są finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007–2013. Korzyści z tych in-
westycji są ogromne: ogranicze-
nie zanieczyszczenia powietrza 
i oszczędności w wydatkach na 
energię cieplną i elektryczną.

GmIna Gołdap 
montuje solary
Także gmina Gołdap wykorzystu-
je odnawialną energię. Dobrym 
przykładem jest jedna z gołdap-
skich spółdzielni mieszkaniowych, 
która, korzystając ze środków ze-
wnętrznych, m.in. ze wsparcia 
funduszy UE i gminy Gołdap, na 
trzech blokach zainstalowała ba-
terie słoneczne. Podobne baterie 
instalowane są na kolejnych pięciu 
budynkach mieszkalnych. 

olecko oszczędza 
enerGIę
W Olecku również zdecydowano 
się na zastosowanie odnawialnych 
źróde ł energi i  w powstających 
obiektach: w budynku socjalnym 
przy obozowisku oraz w hali wido-
wiskowo-sportowej z pływalnią, 
na terenie Cen trum Sportowo- 
-Rekreacyjno-Kultural nego, a tak-
że w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy.

suwałkI mają 
farmę... wIatrową
Suwałki także stawiają na odna-
wialne źródła energii. Międzynaro-
dowy koncern zbudował pierwszą 
farmę wiatrową w Polsce – Park 
Wiatrowy Suwałki. To 18 turbin 
wiatrowych o mocy 2,3 mW każda, 
które po podłączeniu do sieci wy-
twarzają łącznie 80 mln kWh energii 
elektrycznej rocznie (zużycie ener-
gii elektrycznej około 40 000 go-
spodarstw domowych, o średnim 
statystycznym zużyciu 2000 kWh). 
Oprócz turbin wiatrowych i ich fun-
damentów, wykonano lokalne dro-
gi dojazdowe oraz instalację pod-
ziemnych kabli energetycznych 
i telekomunikacyjnych. To pierw-
szy krok w rozwoju na rzecz ener-
gii odnawialnej w Polsce, mający 
się przyczynić do znaczącej reduk-
cji emisji CO2.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
www.parp.gov.pl

Więcej info:

www.elk.pl 
Urząd Miasta w Ełku 

ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. 87 732 62 80, 87 732 61 15

www.turystyka.frrg.pl
 „IT” Centrum Promocji Regionu Gołdap
przy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90

www.olecko.pl
Urząd Miejski

Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
tel. 87 520 21 68 

www.cmikt.pl
Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej  

Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach
ul. ks. K. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki

tel. 87 563 05 38

www.augustow.eu
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 44, 16-300 Augustów
tel. 87 643 28 83

Egzemplarz bezpłatny


