
Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

subregionu EGO 2030

Najważniejsze ustalenia wynikające z projektu dokumentu



Subregion EGO Kraina Bociana

Administracyjnie w skład subregionu 

wchodzą gminy z trzech powiatów: 

ełckiego, gołdapskiego i oleckiego:

 Gmina miejska: Ełk

 Gminy miejsko-wiejskie: Gołdap i 

Olecko

 Gminy wiejskie: Banie Mazurskie, 

Dubieninki, Ełk, Kalinowo, Kowale 

Oleckie, Prostki, Stare Juchy, 

Świętajno, Wieliczki. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem https://atlas.warmia.mazury.pl.



Uwarunkowania rozwoju subregionu EGO

Nasze główne potencjały

 Uwarunkowania lokalizacyjne, przyrodniczo-
krajobrazowe, kulturowe oraz skojarzeniowe 
(marka) związane z położeniem na Mazurach

 Wewnętrzny układ komunikacyjny EGO oparty 
na drodze krajowej nr 65 oraz przyszła 
bardzo dobra dostępność komunikacyjna Ełku 
– S61 (Via Baltica), S16, E75 (Rail Baltica) 

 Zrównoważona sieć osadnicza oraz sieć usług 
publicznych, bazująca na miastach EGO (Ełk, 
Gołdap, Olecko)

 Kapitał społeczny oraz ludzki oparty na 
stabilnej liczbie mieszkańców

 Potencjał gospodarczy obszaru EGO, w tym 
lokalne specjalizacje (działalności 
gospodarcze) usługowe i przemysłowe, 
instytucje otoczenia biznesu, potencjał 
inwestycyjny

Nasze główne problemy

 Niska wewnętrzna dostępność komunikacyjna  
związana ze złym stanem infrastruktury 
drogowej, słabym  wykorzystaniem sieci 
kolejowej oraz deficytem połączeń komunikacji 
publicznej

 Niekorzystne zjawiska społeczno-demograficzne 
związane m.in. ze starzeniem się społeczeństwa 
oraz wyludnianiem się obszarów wiejskich, 
pogłębiane przez słabą dostępność do opieki 
zdrowotnej, niewystarczający poziom opieki nad 
rodziną oraz niską aktywność społeczną

 Słaby stan i jakość wybranych komponentów 
środowiska, w tym wód powierzchniowych rzek i 
jezior, oraz deficyty infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej na obszarach wiejskich

 Bariery dla dalszego wzrostu gospodarczego 
związane z ograniczonymi możliwościami 
organizacyjno-finansowymi przedsiębiorstw, 
deficytami kadrowymi na rynku pracy, niską 
przedsiębiorczością indywidualną, deficytem 
terenów inwestycyjnych



Co chcemy osiągnąć?

Przykłady działań:

 Rozwój infrastruktury na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą,

 Wspieranie innowacji i przedsiębiorczości,

 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,

 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i wspólnej oferty turystycznej (m.in. szlak rowerowy EGO),

 Wspólna promocja gospodarcza i turystyczna.

1. Cel strategiczny. 
Rozwinięta, zrównoważona gospodarka EGO, oparta na 

współpracy międzysektorowej.

Priorytet 1.1. 
Tworzenie 

warunków dla 
nowych 

inwestycji w 
EGO. 

Priorytet 1.2. 
Wzmacnianie 
potencjału 

gospodarczego 
EGO.

Priorytet 1.3. 
Kadry dla 

gospodarki EGO.

Priorytet 1.4. 
Promocja 

gospodarcza i 
turystyczna 

EGO.



Projekt strategiczny: Z bocianem przez EGO! -

utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego

 wytyczenie szlaku rowerowego (ok. 395 km)

 przygotowanie nawierzchni części dróg 
gminnych i powiatowych do potrzeb ruchu 
rowerowego

 budowa nowych ścieżek rowerowych

 jednolite oznakowanie szlaku (znaki, 
witacze itp.)

 budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów 

 utworzenie miejsc odpoczynku dla 
rowerzystów

 budowa wież widokowych

 promocja – rozbudowa portalu turystycznego 
EGO Krainy Bociana www.egoturystyka.pl, 
publikacje, gadżety promocyjne, informacje 
w mediach i inne.

Planowany przebieg subregionalnej trasy rowerowej 

EGO, w tym włączenie w szlak Green Velo (kolor 

zielony) - opracowanie własne z wykorzystaniem 

https://www.google.com/maps



Co chcemy osiągnąć?

Przykłady działań:

 Rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej i usług pielęgnacyjnych (w szczególności dla seniorów),

 Rozwój i promocja działalności uzdrowiskowej oraz usług rehabilitacyjnych,

 Modernizacja dróg kluczowych dla dostępności komunikacyjnej subregionu,

 Modernizacja linii kolejowej Ełk–Gołdap–Olecko,

 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym lokalnych tradycji,

 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

 Rozwój infrastruktury opieki i pomocy społecznej.

2. Cel strategiczny. 
Wysoka jakość życia mieszkańców EGO.

Priorytet 2.1. 
Poprawa 

dostępności i 
jakości usług 
publicznych 

EGO.

Priorytet 2.2. 
Poprawa 

dostępności 
komunikacyjnej 

EGO.

Priorytet 2.3. 
Tworzenie 

warunków do 
rozwoju 
kapitału 

społecznego 
EGO.

Priorytet 2.4. 
Skuteczna 

polityka pomocy 
społecznej EGO.



Co chcemy osiągnąć?

Przykłady działań:

 Rozwój systemu wodociągowego, kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków,

 Rekultywacja jezior,

 Rozwijanie i odtwarzanie małej retencji wodnej,

 Realizacja kompleksowych programów ochrony powietrza, w tym w zakresie wymiany 
indywidualnych źródeł ciepła,

 Wspieranie termomodernizacji budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 Rozwój energooszczędnego oświetlenia ulicznego,

 Rewitalizacja miast i odnowa obszarów wiejskich.

3. Cel strategiczny. 
Zachowane walory przyrodnicze oraz wysoka jakość 

środowiska EGO. 

Priorytet 3.1.  
Ochrona 

środowiska i 
przyrody EGO.

Priorytet 3.2. 
Wdrażanie zasad 

gospodarki o 
obiegu 

zamkniętym w 
EGO.

Priorytet 3.3. 
Dążenie do 

zero-
emisyjności w 

EGO.

Priorytet 3.4.           
Ład 

przestrzenny 
EGO.



Jak zmieni się przestrzeń subregionu EGO?


