
2011 - podsumowanie
Za nami udział w globalnym konkursie
na 7 Nowych Cudów Natury. Przez dwa
i pół roku prowadziliśmy szeroką kam-
panię promocyjną pod hasłem „Mazury
Cud Natury”. Dobrze wykorzystaliśmy
tę szansę, a przy okazji udało nam się
uruchomić wielki ruch społeczny na
rzecz tej promocji i umocnić markę wo-
jewództwa. W rezultacie znaleźliśmy
się wśród czternastu najpiękniejszych
miejsc na Ziemi, w dodatku jako jedyny
region z Europy. Na miniony rok przy-
padł także okres przewodnictwa War-
mii i Mazur w Konwencie Marszałków
Województw RP, jednym z najważniej-
szych partnerów dla polskiego rządu
przy stanowieniu prawa. 

2012 – wyzwanie
To będzie rok dużych wydarzeń sporto-
wych, także na Warmii i Mazurach.
Oprócz tradycyjnych imprez, jak Puchar
Świata w siatkówce plażowej Mazury
Grand Slam czy rajdy samochodowe
w Mikołajkach, przed nami Międzyna-
rodowe Zawody Sportowe Senior
Games. W Europie po raz pierwszy po-
dobne zmagania odbyły się w Holandii.
Pomysł spodobał nam się tak bardzo, że
chcemy być liderami takich wydarzeń
w Polsce. Senior Games są bowiem od-
powiedzią na rosnące wymagania osób
należących do pokolenia 50+, pro wa -
dzących ciekawe, aktywne życie, poszu-
kujących różnych możliwości samo-
realizacji oraz aktywnie włączających się
w działalność społeczności lokalnej
w dziedzinie sportu, zdrowia i rekreacji.

Jesteśmy aktywni 
I widać to coraz wyraźniej. Tym bardziej
że stale rozwija się baza sportowa, gdzie
można czynnie spędzać czas. W regionie
działa już 145 orlików, także w najmniej-
szych miejscowościach. Stale budujemy
nowoczesne hale sportowe, centra re k-
reacji, baseny i aquaparki. Rozwija się
także baza żeglarska. Dzięki programowi
stypendialnemu wspieramy najbardziej
uzdolnioną sportowo młodzież. A wyda-
rzenia sportowe, które odbywają się przy
wsparciu samorządu województwa, nie
tylko przyciągają uczestników i kibiców,
ale są także inspiracją do aktywności
ludzi w każdym wieku. 

Budujemy i remontujemy
Inwestycje widać na każdym kroku, nie
ma już na Warmii i Mazurach miejsco-
wości, która nie skorzystałaby z pomocy
unijnej. Proces budowlany widać szcze-
gólnie na drogach, od których stanu za-
leży dostępność regionu i bez-
pieczeństwo mieszkańców, turystów,
inwestorów. Poprawiliśmy wiele tras lo-
kalnych, a do 2015 roku będziemy mieć
345 km zmodernizowanych dróg woje-
wódzkich. Rozpoczęły się wreszcie
prace nad poprawieniem stanu torów,
na początku na trasie Warszawa – Gdy-
nia, która przebiega przez Warmię
i Mazury i na trasie Olsztyn – Szczytno
– Szymany. Zwieńczeniem tego pro-
cesu będzie oddanie do użytku lotniska
w Szymanach. Realny termin otwarcia
portu lotniczego to 2015 rok. 

Czujemy sztukę
Nasze działania przenoszą w XXI wiek
także działalność artystyczną. Sztanda-
rową inwestycją kulturalną jest nowo-
czesny budynek Warmińsko-Mazur -
skiej Filharmonii, która po 65 latach
działalności ma nareszcie własną sie-
dzibę. Oddaliśmy do użytku wyremon-
towaną scenę Teatru Aleksandra
Sewruka w Elblągu, trwa cyfryzacja
tamtejszego Centrum Spotkań Euro-
pejskich „Światowid”, dzięki czemu za-
cznie działać kino w technologii 3D.
W przyszłym roku powinien zakończyć
się kompleksowy remont Teatru Ste-
fana Jaracza w Olsztynie, opóźniony ze
względu na prace konserwatorskie,
a niezwykle oczekiwany przez publicz-
ność z Warmii i Mazur. 

Tworzymy możliwości
Jesteśmy liderem pod względem wspar-
cia rozwoju społecznego, czyli inwesty-
cji w człowieka. Najnowsze statystyki
pokazują, że dzięki wdrażanym od kilku
lat funduszom unijnym rośnie nasze
PKB, maleje bezrobocie, zmniejsza się
dystans między nami a regionami za-
chodniej Europy. W 2012 roku czekają
nas jednak kolejne wyzwania. Bezrobo-
cie wśród młodych ludzi to problem
ogólnoświatowy, dotyka również naszą
młodzież. Już dwa lata temu udało się
nam przekonać Komisję Europejską, że
oprócz grupy osób powyżej 50 roku

życia trzeba tworzyć szanse dla
młodych. Aby nie musieli wy-
jeżdżać z kraju w poszukiwa-
niu lepszego życia, trzeba im
pomóc w uzupełnieniu poszu-
kiwanych na rynku pracy kwali-
fikacji, zdobyciu doświadczenia
na stażach i praktykach, pomóc
znaleźć zatrudnienie lub otwo-
rzyć biznes. Stąd organizowane
przez nas szkolenia zawodowe,
pośrednictwo pracy czy inkuba-
tory przedsiębiorczości dla mło-
dych i wykluczonych
społecznie. 

Inwestujemy 
w zdrowie

W pierwszej kolejności wsparliśmy
szpitale powiatowe, czyli te będące
najbliżej pacjenta. Teraz przyszedł czas
na duże działania w szpitalach woje-
wódzkich, w których z pomocy specja-
listów korzystają wszyscy mieszkańcy
Warmii i Mazur, a także chorzy spoza
regionu. Zaczęliśmy od ponadstulet-
niego szpitala pulmonologicznego
w Olsztynie, trwają prace w szpitalach
wojewódzkich w Olsztynie i Elblągu,
a także w szpitalu dziecięcym w Olszty-
nie. Powstają tam nowoczesne bloki
operacyjne. W tych szpitalach szkolą
się już przyszli lekarze, studenci Wy-
działu Nauk Medycznych, którego
otwarcie na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim od początku wspieraliśmy. 

Wydłużamy sezon
Niektóre nasze szpitale kierują komer-
cyjną ofertę zdrowotną i rehabilitacyjną
do pacjentów z zagranicy, głównie do
obwodu kaliningradzkiego. „Po zdro-
wie i urodę na Warmię i Mazury” –
taka oferta jest częścią katalogu atrak-
cji, prezentowanych na targach tury-
stycznych za wschodnią granicą. Tę
ofertę uzupełniają liczne ośrodki SPA
i jedyne w regionie sanatorium uzdro-
wiskowe w Gołdapi. Katalog naszych
atrakcji jest coraz szerszy, coraz bar-
dziej urozmaicony, a przede wszystkim
dopasowany do każdej pory roku, jed-
nak cały czas głównym powodem przy-
jazdu i odpoczynku na Warmii
i Mazurach jest unikalna przyroda, je-
ziora i rzeki, a także kompleksy leśne,
jakich niewiele już w Europie zostało. 

Pokazujemy atrakcje
Promocja regionu opiera się na walo-
rach przyrodniczych, ale również na bo-
gatej historii i dziedzictwie
kulturowym. Uporządkowaliśmy Pola
Grunwaldzkie, odkrywamy przed tu-
rystami Szlak Zamków Gotyckich czy
Szlak Kopernikowski. Staramy się
o wpisanie zamków krzyżackich na listę
UNESCO. Mamy wiele chętnie odwie-
dzanych zabytków sakralnych, w któ-
rych latem odbywają się koncerty
muzyki klasycznej. Dzięki środkom na
rewitalizację zmieniamy oblicza na-
szych miast. Można u nas wypocząć
przez cały rok, ale też dobrze i zdrowo
zjeść. Sieć gastronomiczna oferuje spe-
cjały kuchni z całego świata, lecz pro-
muje to, co jest najważniejsze, czyli
potrawy dziedzictwa kulinarnego –
cenne dla kultury i zgodne z tradycją
naszego regionu. Wielokulturowość,
wielowyznaniowość, wielonarodowość
znalazły odbicie również w bogatej
i różnorodnej tradycji kulinarnej, dla-
tego kuchnia regionalna jest u nas nie-
powtarzalna.  

Wspieramy wieś
Moda na kuchnię regionalną to także
nowe możliwości dla rolników i prze-
twórców żywności, a rozwój ekolo-
gicznego rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spożywczego ma olbrzymie zna-
czenie dla województwa, w którym

ponad 80 proc. powierzchni zajmują
obszary wiejskie. Szczególnie, że wiele
środków przeznaczamy na działania
proekologiczne i poszanowanie śro-
dowiska naturalnego. Realizowany
przez nas Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich zakłada nowatorskie
oddolne podejście do rozwoju wsi, na-
stawione na aktywizację mieszkańców
i budowanie kapitału społecznego.
Efekty to powstawanie nowych miejsc
pracy na obszarach wiejskich i polep-
szanie zarządzania lokalnymi zaso-
bami. Dodajmy do tego program
RYBY, w którym mamy 106 mln zł na
zadania związane z ochroną środo-
wiska, rekultywację jezior i ogólnie
podnoszeniem jakości życia na tere-
nach wiejskich. 

Doceniamy ludzi
Podstawowym celem naszych działań
jest zrównoważony rozwój całego re-
gionu i na to przeznaczamy środki.
Ale rozwój województwa zależy
przede wszystkim od aktywności
i przedsiębiorczości mieszkańców
Warmii i Mazur, ich pracy, umiejęt-
ności, talentów, a takich ludzi u nas
nie brakuje. Najbardziej zasłużonych
w minionym roku na arenie polskiej,
europejskiej, światowej co roku sta-
ramy się uhonorować podczas Gali
„Najlepszym z Najlepszych”. Lau-
reatów z 2011 roku poznamy
25 marca. 
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Co czeka region i nas, jego mieszkańców, w 2012 roku? Wyzwania, szanse i plany
działania prezentuje Jacek Protas, marszałek województwa.

Nasz cel to zrównoważony rozwój całego regionu

Kierunek: 
Warmia i Mazury

Marszałek Jacek Protas
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