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POWIAT OLECKI
przez tygodnik samorządowy Wspólnota i naukowców Uniwersytetu
Warszawskiego. Powiat zajął również I miejsce w Subregionie Ełckim w
ilości składanych wniosków do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie warmińsko-mazurskim na dn. 30.09.2009 r.
W 2010 r. powiat olecki został ﬁnalistą konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – Usługi Techniczne i Usługi Zdrowotne. Powiat olecki
oraz podległe jednostki organizacyjne w latach 2008-2010 zrealizowały i
nadal realizują szereg projektów współﬁnansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL na łączną wartość 9.118.519 zł
(stan na 1.03.2010 r.). Jednostki organizacyjne powiatu oleckiego realizują 30 zadań inwestycyjnych. Niektóre z tych zadań zostały już wykonane,
niektóre zakończą się w 2011 r.

P

owiat olecki położony jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na obszarze Zielonych Płuc Polski.
W granicach administracyjnych powiatu znajdują się gminy: Kowale
Oleckie, Olecko, Świętajno oraz Wieliczki. Rok 2009 był rokiem Jubileuszu 10-lecia samorządowego powiatu oleckiego.
Powiat olecki jest jednym z najpiękniejszych zakątków Mazur. Jego największe atuty to wspaniały mikroklimat oraz duża powierzchnia obszarów
wodnych i leśnych. Walory turystyczne i przyrodnicze powiatu zwiększają
jego atrakcyjność, stwarzają możliwości do inwestowania i rozwoju gospo-

darczego, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej. Samorządy
stale inwestują w ochronę środowiska, co wynika z dbałości o zachowanie
bogactwa środowiska naturalnego w postaci czystego powietrza, wody i
nieskażonej gleby.
Powiat olecki jest przyjazny naturze. Od 2007 roku prowadzona jest akcja
„Pomóżmy kasztanowcom”. Na terenie powiatu oleckiego znajduje się 5
rezerwatów przyrody. Są to: Mazury, Lipowy Jar, Cisowy Jar, Wyspa Lipowa na jeziorze Szwałk Wielki, Borki.
Atrakcją turystyczną powiatu są również szlaki rowerowe i piesze: Szlakami Mazur Garbatych w gminie Kowale Oleckie czy Wiewiórcza
Ścieżka w gminie Olecko. Aktywny wypoczynek zapewniają również wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przystań żeglarska, klub płetwonur-

ków, stadion, boiska i korty tenisowe. Powiat olecki słynie z organizacji
imprez sportowych o międzynarodowym charakterze i działań kulturalnych takich jak Przystanek Olecko czy Mazurskie Spotkania z Folklorem.
Przybywający turyści są zachwyceni unikatowymi walorami krajobrazowoprzyrodniczymi Puszczy Boreckiej, Wzgórz Szeskich, Doliny Legi. Walory turystyczne i gospodarcze regionu stwarzają dobre warunki do
pozyskiwania partnerów krajowych i zagranicznych do rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, turystycznych i kulturalnych. Miasto i gminy powiatu inwestują w rozwój infrastruktury, tj. wodociągi wiejskie,
kanalizację, budowę wysypisk śmieci, telefonizację wsi, drogi gminne.

W powiecie dominuje przemysł drzewny, od wielu lat istnieje kilka dużych zakładów działających w tej dziedzinie. Znajduje się tu również
przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją łodzi żaglowych i motorowych.
Rozwija się strefa usług ogólnobudowlanych. Działa także wiele dużych
hurtowni, sklepów różnych branż i punkty usługowe.
Władze powiatowe i gminne inwestują w rozwój szkolnictwa i dbają o
proces nauczania i kształtowania młodych ludzi. Niewątpliwą zaletą powiatu jest niepaństwowa uczelnia wyższa Wszechnica Mazurska w
Olecku, w której możliwe jest podjęcie nauki na kierunkach administracja, zarządzanie, ﬁlologia, pedagogika i ochrona środowiska.
O bogactwie historycznym powiatu świadczy wiele zabytków: zabytkowy
układ urbanistyczny Olecka- rynek w kształcie kwadratu z prostopadle
odchodzącymi ulicami, zaliczany do największych w Europie,

Drogowe inwestycje prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w
Olecku to między innymi:
1. przebudowa dróg powiatowych:
- Kukowo – Zatyki – Kijewo wspólnie z Gminą Olecko.
- Kukowo – Zajdy – Dudki wspólnie z Gminą Olecko i Gminą Świętajno.
- Giże – Dudki – Gąski i Orłowo – Wronki – Połom z Gminą Świętajno.
- Krupin – Markowskie z Gminą Wieliczki.
- Kowale Oleckie – Wężewo z Gminą Kowale Oleckie.
2. przebudowa drogi Cimochy – Cimoszki z Gminą Wieliczki.
3. przebudowa ulic: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej,
Mazurska, Zamkowa, plac Zamkowy, Syrokomli i chodników przy ul.
Sembrzyckiego w Olecku z Gminą Olecko.
4. budowa dwóch zatok autobusowych w Plewkach z Gminą Olecko.
Ponadto na terenie powiatu oleckiego realizowane są następujące inwestycje:
1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku. Prace obejmą:
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Olecku, wykonanie remontu odcinka kanalizacji w ul. Gołdapskiej, Wiejskiej, Wojska Polskiego,
al. Zwycięstwa, Kasprowicza, Nocznickiego, Grunwaldzkiej; budowę kanalizacji Siejnik Podkowa; remont siedmiu pompowni w Olecku; rozbudowę monitoringu urządzeń wodno-kanalizacyjnych; budowę sieci
wodociągowej z Olecka do Kukowa, rozbudowę stacji uzdatniania wody
przy ul. Tunelowej.
2) Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Kulturalnego z halą widowiskowo-sportową i pływalnią. W obiekcie znajdzie się też m.in. siłownia,
sala ﬁtness, sala squash, ścianka wspinaczkowa, zespół SPA. Do października 2012 roku inwestycja powinna zostać zakończona. Po zakończeniu budowy hali i pływalni zaplecze sportowe Olecka będzie jednym
z najnowocześniejszych w kraju.

XIX-wieczny kościół w stylu neogotyckim, drewniany, pochodzący z lat
20. obecnego wieku dom, tzw. Chata Mazurska, młyn wodny pochodzący
z 1895 roku, kamienice czynszowe z przełomu XIX i XX wieku i wieża
ciśnień w Olecku, zabytkowe dwory i zespoły folwarczne w gminie Świętajno czy modrzewiowy kościół z 1677 r. w Wieliczkach.
Powiat olecki posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych i miękkich współﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki pozyskanym funduszom utworzono Mazurskie
Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych. Dokonano inwestycji budowy
i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, zmodernizowano Szpital
Powiatowy w Olecku, zrealizowano programy stypendialne dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Sukcesem władz gminnych jest
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, co wpływa na poprawę ochrony
środowiska pięknej ziemi oleckiej. Pozyskano także środki ﬁnansowe z
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu o cha-

rakterze turystyczno-ekologicznym pt. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”. Ogromnym osiągnięciem powiatu oleckiego jest zajęcie
drugiego miejsca w Polsce pod względem wielkości wykorzystanych środków zagranicznych na inwestycje w 2008 r. w rankingu przeprowadzonym

3) Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej
przy ul. Kopernika 6 w Olecku. W ramach projektu przebudowany i doposażony zostanie budynek, w którym obecnie mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej. Zakres prac obejmuje: wykonanie nowych fundamentów,
zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowanie pomieszczeń. W budynku zostaną położone nowe instalacje elektryczne, telefoniczne, komputerowe, alarmowe, oświetleniowe. Budynek będzie
ocieplony i wykonana zostanie nowa elewacja. W ramach projektu powstanie ogród zimowy, nowe parkingi i chodniki. Na terenie posesji wybudowana
zostanie skałka wspinaczkowa o wysokości 2,7 m oraz betonowy stół do pingponga. Docelowo w budynku znajdować się będzie Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna z wypożyczalniami i czytelniami dla dorosłych i dla dzieci
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Powiat olecki przygotował inwestorom krajowym i zagranicznym atrakcyjną
ofertę działek pod zabudowę mieszkalną oraz nieruchomości, do których należy m.in. nieruchomość malowniczo położona w lesie nad brzegiem jeziora
Olecko Wielkie. Powierzchnia nieruchomości zajmuje 4 3273 m2. Obecnie
znajduje się tu Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Dworek Mazurski .
Zapraszamy turystów do odwiedzin i poznania gościnnej ziemi oleckiej.
Chcielibyśmy, aby każdy z Państwa zainspirowany niepowtarzalnym pięknem
i atmosferą tej ziemi przyjeżdżał tu wielokrotnie.
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