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Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współﬁnansowany z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej
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Miasta

Kraina
pięciu miast

Olecko leży na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior
Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Na
terenie gminy znajduje się piętnaście jezior z rozbudowaną
infrastrukturą turystyczną – strzeżone kąpieliska, trasy rowerowe, przystań żeglarska, klub płetwonurków. W pobliżu
rosną dziewicze lasy Puszczy Boreckiej, zamieszkane między innymi przez stado kilkudziesięciu żubrów. W samym
Olecku organizowany jest znany coroczny cykl spotkań artystycznych i koncertów Przystanek Olecko.

kraina pięciu zmysłów

Największe miasto na Mazurach. Położone w samym sercu Zielonych Płuc Polski, na terenie malowniczego Pojezierza Ełckiego, nad
Jeziorami Ełckim i Sunowo oraz rzeką Ełk. Bajkowa przyroda, raj dla
żeglarzy i stolica Mazur. W Ełku odbywa się znany Kabareton Mulatka. Na plaży miejskiej lub na pl. Jana Pawła II w ramach Mazurskiego
Lata Muzycznego występują największe gwiazdy nie tylko polskiej
muzyki. Ełk słynie z dobrej kuchni. Tutaj można odbyć „Podróż ze
smakiem“ oraz skosztować „Kulinarnych Skarbów Jezior“.

Gmina Gołdap
Gmina leży przy samej granicy Polski i Rosji, na terenie, gdzie znajdują się najwyższe wzniesienia Mazur Garbatych. Gołdap ma status uzdrowiska – między innymi
dzięki wyjątkowo czystemu powietrzu. W tajemniczej Puszczy Rominckiej napotkamy na ślady umocnień po byłej kwaterze Luftwaffe, skąd podczas II wojny światowej dowodzono atakiem niemieckich wojsk lotniczych na ZSRR. Niespełna 30
km na wschód od Gołdapi przybysza zaskakują monumentalne, zabytkowe mosty
w Stańczykach. Na stokach Pięknej Góry zainstalowano dwa nowoczesne wyciągi
narciarskie, kolej krzesełkową i ponadkilometrowy całoroczny tor saneczkowy.

02

Suwałki
Fot. na okładce: M. Kromarek; Fot.: Archiwum miast, J. Kunicki, B. Żukowska

Ełk

Gmina Olecko

Drugie po Białymstoku miasto województwa podlaskiego. Położone w pobliżu Wigierskiego Parku Narodowego, nad rzeką
Czarna Hańcza, cenioną przez kajakarzy i zamieszkaną przez
dziesiątki bobrów. W centrum Suwałk znajduje się unikatowy
w skali kraju neoklasycystyczny zespół urbanistyczny, z zabudowaną wspaniałymi kamienicami ulicą T. Kościuszki. W Suwałkach odbywa się znany w Polsce i Europie Suwałki Blues
Festival.

Augustów

Miasto w województwie podlaskim, położone pomiędzy jeziorami Necko, Białym i Sajno. Sąsiadujące z Puszczą Augustowską,
w dwudziestoleciu międzywojennym nazywane Wenecją Północy.
Latem na okalających miasto jeziorach królują wielbiciele żeglarstwa, kajakarstwa, wioślarstwa, narciarstwa wodnego i motorowodniacy. W Augustowie odbywają się Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym. Tutaj też można zwiedzić Kanał Augustowski
– największą inwestycję Królestwa Polskiego pierwszej połowy
XIX wieku.
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Na
mapie
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Fot.: Archiwum miast / Mapa: AMART Media

Region

M

iasta i gminy EGO SA
(skrót utworzono od
pierwszych liter nazw
miast/gmin realizujących projekt „Platformy Współpracy
EGO SA“, w obrębie którego wspólnie
działają: Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów) leżą na terenie trzech
unikatowych krain geograﬁcznych
i historycznych.

MAZURY GARBATE

Najbardziej na północ wysuniętym obszarem EGO SA jest gmina Gołdap.
To teren Mazur Garbatych, o których
mówi się, że dzikością dorównują
Bieszczadom, a urodą nie ustępują Kaszubom. Zalesione, niemałe morenowe
pagórki, malownicze jeziora oraz leniwie
rozlane rzeki, wcinające się we wzgórza – to znaki szczególne tego regionu.
Można tu łowić ryby, zbierać grzyby,
obserwować ptaki, jelenie i sarny.

POJEZIERZE EŁCKIE

Z kolei najbardziej wysuniętym w kierunku centrum Polski obszarem EGO SA
jest Pojezierze Ełckie. Rozległe, malowniczo połączone kompleksy leśne, jeziora, pagórki i doliny morenowe oraz tere-

Różnorodność to cecha
wyróżniająca obszar
EGO SA. Świadczy o tym
m.in. położenie w trzech
różnych unikatowych
krainach geograﬁcznych
i historycznych.
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ny równinne – to znaki rozpoznawcze
tego regionu. Dodajmy, regionu bardzo
bogatego w faunę. W lasach żyją: sarny, jelenie, dziki, zające, tchórze, kuny
i wilki. Na podmokłych terenach w okolicach Żelazek można spotkać łosie,
a w lasach Bartosz – bobry. Znaczna
część Pojezierza to obszary krajobrazu
chronionego. Sercem Pojezierza Ełckiego jest miasto Ełk.

POJEZIERZE SUWALSKOAUGUSTOWSKIE

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie
leży w północno-wschodniej Polsce.
Zalicza się do niej ziemie położone
na północ od Biebrzy, na północny
wschód od rzeki Ełk oraz na wschód
od linii Gołdap – Olecko – Ełk. Naj-
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ważniejszym miastem tego regionu są
Suwałki. Charakterystyczny krajobraz
Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
tworzą przede wszystkim polodowcowe wzniesienia oraz liczne jeziora. Nie
brakuje również porośniętych lasem
równin – w tym Puszczy Rominckiej
i Puszczy Augustowskiej. Ważnym
miastem Pojezierza jest Augustów,
z trzech stron otoczony przez największy zwarty kompleks leśny Europy
– Puszczę Augustowską. Pojezierze
Augustowskie to jeziora: Necko, Sajno, Białe, Rospuda, Studzieniczne,
Staw Sajenek, rzeki: Netta, Rospuda,
Klonownica oraz Kanał Augustowski
– najdłuższy wodny zabytek, pomnik
historii jedyny w województwie podlaskim, Kanał Bystry.

Tereny zielone

Płuca

O

bszar „Zielone Płuca Polski“ znajduje się
w północno-wschodniej
części kraju. Jego powierzchnia wynosi ponad 63 tys.
km2. To unikatowy obszar, który wyróżnia: niska gęstość zaludnienia,
spokój i czyste powietrze, wysoka
jakość i różnorodność środowiska
przyrodniczego oraz, co najważniejsze, atrakcyjne i rozległe kompleksy lasów i jezior. Znajdziemy tu
gęste lasy i puszcze. Działają liczne
parki narodowe, krajobrazowe oraz
rezerwaty przyrody. Przyjrzyjmy się
niektórym z nich.
Fot.: Archiwum miast / Mapa: AMART Media

Polski

Miasta: Ełk, Suwałki i Augustów oraz gminy:
Gołdap i Olecko leżą na terenie obszaru
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski“.
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PUSZCZA
AUGUSTOWSKA

To największy zwarty kompleks leśny na Niżu Środkowoeuropejskim.
Powierzchnia polskiej części puszczy wynosi ok. 114 tys. ha. Na jej
terenie znajdują się liczne jeziora
(m.in. Wigry) oraz rzeki (m.in. Rospuda i Czarna Hańcza). W puszczy jest wiele drzewostanów liczących ponad sto lat. Żyją tutaj m.in.:
wilki, rysie, bobry, borsuki i łosie.
Dużo jest rzadkich ptaków (np. bocian czarny i orlik krzykliwy).
W najcenniejszych rejonach Puszczy Augustowskiej utworzono rezerwaty. Jest ich dziesięć – m.in.
florystyczny Kozi Rynek na terenie
bagiennym i krajobrazowy – Jezioro Kalejty.

WIGIERSKI
PARK NARODOWY

W północnej części Puszczy Augustowskiej leży Wigierski Park
Narodowy, obejmujący jezioro Wigry wraz z otaczającymi je lasami.
Jezioro ma krętą linię brzegową,

bogate jest w malownicze wyspy i zatoki. Razem z przyległymi,
mniejszymi jeziorami Wigry tworzą
unikatowej urody zespół wodny.

PUSZCZA BORECKA

Puszcza Borecka jest z kolei największym kompleksem leśnym na
Pojezierzu Ełckim. Na jej terenie
utworzono cztery rezerwaty – wśród
nich Mazury, który jest ostoją ptactwa wodnego, i ﬂorystyczny Wyspa
Lipowa. W Puszczy Boreckiej żyją
jelenie, sarny, dziki i… stado około
60 żubrów.
Niedaleko są też bobry. Znajdziemy
je na terenie gminy Ełk, w rezerwacie
faunistycznym Ostoja Bobrów Bartosze. Rezerwat o powierzchni 190 ha
leży pod Ełkiem. Z trzech stron otaczają go jeziora. W nim również silnie
podtopione torfowisko, porośnięte
brzozą z bogatym podszytem, zło-
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żonym z wierzby, kruszyny i świerka.
To idealne warunki dla bobrów.

PUSZCZA ROMINCKA

Puszcza Romincka leży w najbardziej na północny wschód wysuniętej części Mazur Garbatych – na
granicy Polski i Rosji. Przypomina
nieco tajgę. Żyją tu wszystkie polskie gatunki zwierzyny łownej, poza
żubrem. Z ptactwa warto wymienić:
żurawie, czarne i białe bociany oraz
orła bielika. Ewenementem są tu tak
zwane głazy Wilhelma II, stawiane
w miejscach, gdzie cesarz upolował
największe jelenie.

Woda

Woda

Błękitny

Na obszarze EGO SA znajduje się wiele
jezior i rzek, doskonale znanych zapalonym
żeglarzom, kajakarzom i wielbicielom niczym
nieskażonej przyrody.

żywioł

może korzystać osiem osób. Nad brzegiem okazałe i czyste plaże, molo im.
Radiowej Trójki, nowoczesne ścieżki
pieszo-rowerowe, biegnące w sosnowym lesie.

JEZIORO OLECKIE WIELKIE

Największa
rzeka Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i zarazem jeden z najsłynniejszych polskich szlaków kajakowych.
Łączy jeziora Hańcza i Wigry z systemem wodnym Kanału Augustowskiego. Przepływa przez niezwykle
malownicze krajobrazy, pełne pięknej
przyrody i ciekawostek historyczno-etnograﬁcznych.

HAŃCZA

Najgłębsze jezioro w Polsce, o głębokości ponad 108 m, z wyjątkowo czystą, przejrzystą wodą. Idealne do nurkowania. Leży w Suwalskim
Parku Krajobrazowym. Objęte w całości ochroną jako Rezerwat Przyrody
Jezioro Hańcza.

WIGRY

Największe jezioro Pojezierza
Suwalsko-Augustowskiego. Jego brzegi w wielu miejscach mają pierwotny
charakter, są nietknięte przez człowieka. Leży na terenie Wigierskiego Parku
Narodowego. Idealne miejsce między
innymi do uprawiania żeglarstwa.

ROSPUDA

Wyjątkowo malownicza
rzeka, przepływająca przez Pojezierze
Suwalskie i północno-zachodnią część
Puszczy Augustowskiej. Dolina Rospudy jest objęta ochroną ze względu na
występowanie wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rospudą prowadzi jeden z najbardziej popularnych
w Polsce szlaków kajakowych, o długości 67 km.
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KANAŁ AUGUSTOWSKI

Całkowicie unikatowa droga wodna, łącząca
dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez
dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły. Kanał, zaprojektowany przez gen. Ignacego Prądzyńskiego,
zbudowano w latach 1824–1839. Była
to największa inwestycja pierwszej połowy XIX w. w Królestwie Polskim. Polska i Białoruś czynią starania, aby Kanał
wpisać na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

NECKO

Jezioro w Augustowie. Idealne miejsce do uprawiania sportów
wodnych. Narciarzy wodnych szczególnie cieszy specjalny wyciąg o długości 740 m, z którego jednocześnie

Fot.: Archiwum miast / Mapa: AMART Media

CZARNA HAŃCZA

Położone na wschodnim skraju Pojezierza Ełckiego. Na jego zachodnim
brzegu leży miasto Olecko. Przejrzyste
wody jeziora zachęcają miłośników aktywnego wypoczynku do korzystania
z czystych plaż, wypożyczalni sprzętu wodnego i nurkowego, a bogate
w ryby łowiska są rajem dla wędkarzy.
Wyjątkowym miejscem jest piękne, zabytkowe molo ze skocznią, malowniczo
wpisujące się w krajobraz. Dookoła jeziora, w cieniu wiekowych drzew, biegnie „Wiewiórcza Ścieżka“ – edukacyjna trasa rowerowo-spacerowa.

(najwyższe wzniesienie Pojezierza
Mazurskiego), przepływa przez jeziora Łaźno, Łaśmiady, Straduńskie
i Ełckie. Kanałem Rudzkim wpływa
do Biebrzy. Jeden z ulubionych szlaków kajakowych.

JEZIORO GO ŁDAP

Jezioro
w zachodniej części Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,
przecięte granicą z obwodem kali-

JEZIORO EŁCKIE

Jedno z ośmiu
najgłębszych jezior Polski. Otoczone
zabudową Ełku, wsi Chruściele i Barany oraz polami uprawnymi. Idealne do
uprawiania sportów wodnych – w tym
żeglarstwa. Nad jeziorem rozciąga się
6-kilometrowa promenada pieszo-rowerowa. Na wyspie na jeziorze znajduje się zamek krzyżacki.

RZEKA EŁK

Malownicza rzeka o długości 114 km, która swój
początek bierze na Szeskiej Górze
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ningradzkim. Nad jeziorem znajdują
się liczne ośrodki wypoczynkowe,
domki letniskowe i przystanie.

KANAŁ BROŻAJCKI

Nieczynny
kanał, łączący rzekę Węgorapę z Gołdapą. Wykopany w 1733. Przechodzi
przez dzikie ostępy rozległych Lasów
Skaliskich. Obecnie ostoja bobrów
i duża atrakcja turystyczna.

Fauna i ﬂora

Fauna i ﬂora

Perły
fauny

Bóbr europejski
Wizytówka Wigierskiego Parku Narodowego. W Parku żyje około 250 bobrów.
Ten sympatyczny gryzoń po II wojnie światowej przetrwał w Polsce wyłącznie
w niektórych miejscach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Gatunek został jednak z powodzeniem odtworzony w wielu innych miejscach Polski, między innymi dzięki przenoszeniu części bobrów z Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego na nowe, wyznaczone dla nich obszary, np. w okolice Ełku.

i pomniki
przyrody

Łoś

Żubr

Bogate w puszcze obszary EGO SA zamieszkują rzadko
lub w ogóle niespotykane gdzie indziej w Polsce gatunki
zwierząt. Nie brakuje też rzadkich roślin i efektownych
pomników przyrody.
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Fot.: Shutterstock.com

Król polskiej puszczy.
Samiec żubra może ważyć blisko tonę. Spośród około 1100 polskich żubrów, prawie
połowa żyje w Puszczy
Białowieskiej. Natomiast
drugie pod względem
liczby osobników stado
zamieszkuje znajdującą
się na terenie EGO SA
Puszczę Borecką.

Największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych. Uwielbia podmokłe, bagienne i trudno dostępne
siedliska. Między innymi dlatego kilkaset łosi żyje w Puszczach Augustowskiej, Boreckiej oraz okolicach Ełku.

Ryś
Jeden z największych
drapieżników Europy.
W Polsce żyje około
200 tych pięknych i dużych kotów (największe rysie mają 75 cm
wysokości w kłębie).
Rysia można spotkać
między innymi w Puszczach Augustowskiej
i Boreckiej.

Sowa błotna
Średniej wielkości sowa z rodziny
puszczykowatych. W Polsce to najrzadsza sowa lęgowa. Pojawia się
sporadycznie, najczęściej na północnym wschodzie – w zabagnionych
i dziewiczych dolinach.
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Fauna i ﬂora

Fauna i ﬂora

Bocian czarny

Sielawa

Co najmniej kilkadziesiąt par tego rzadkiego, chronionego ptaka buduje gniazda w obrębie gmin wchodzących w skład obszaru EGO SA.
Szczególnie chętnie wybierają Pojezierze Ełckie – Krainę Bociana.

Orzeł bielik

Duży, wędrowny ptak wodny z rodziny
nurów. Zamieszkuje północną Eurazję
oraz arktyczne rejony Ameryki Północnej. Zimuje m.in. nad Bałtykiem. Kiedyś
w północnej Polsce budował gniazda,
obecnie jedynie spędza zimę. Spotykany nad chronionymi jeziorami północno-wschodniej Polski.

Król polskich ptaków, o rozpiętości skrzydeł sięgającej
blisko 2,5 m. Znajduje się
pod ścisłą ochroną. Wokół
gniazd bielików obowiązuje
strefa ochronna: przez cały
rok w promieniu do 200 m,
a okresowo w promieniu
do 500 m od gniazda. Bieliki spotkać można między
innymi w lasach północno-wschodniej Polski.

Sieja

Ryba z rodziny łososiowatych, bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o czystość wody. Wigry są jednym z dwóch polskich jezior, w których sieja przystępuje do tarła (drugim jest
jezioro Miedwie koło Stargardu).
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Fot.: Archiwum miast, Shutterstock.com, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Nur czarnoszyi

Ryba z rodziny łososiowatych. Królowa jezior. Lubi głębokie i czyste
jeziora. Jest bardzo wrażliwa na zawartość tlenu w wodzie – jej obecność gwarantuje, że woda jest czyta. Osiąga długość przeciętnie około 30 cm i masę ciała maksymalnie ok. 1 kg. Wyjątkowo smaczna –
zwłaszcza wędzona.

Unikatowe drzewa
Na obszarze EGO SA można znaleźć co najmniej kilkadziesiąt wyjątkowych pomników przyrody. Najczęściej
są to okazałe drzewa, często mające po kilkaset lat. I tak
np. klony (26 i 27 m wysokości) rosną w Ełku, w parku
przy ul. Słowackiego. Imponujące dęby – pomniki przyrody, posadzone na cześć cesarzy Fryderyka III i Wilhelma I – znajdziemy w pięknie odrestaurowanym Parku
Solidarności w Ełku.
Z kolei w Suwałkach okazałymi rozmiarami (575 cm obwodu, 22 m wysokości) wyróżnia się wierzba krucha,
rosnąca w pobliżu ulicy 1 Maja. Inny przykład to dąb
szypułkowy, zwany potocznie „Dąbkiem Wolności”, posadzony w 1923 roku, w 130. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w parku im. Konstytucji 3 Maja. W Augustowie, w parku przy zabytkowym budynku Starej
Poczty, znajduje się kilka pomników przyrody. Do najciekawszych okazów należą: klon zwyczajny, jesion wyniosły i brzoza brodawkowata. Liczne pomniki przyrody
spotkać można również w środkowej części Rynku Zygmunta, gdzie mieści się park z 1847 roku, zwany Ogrodem Jagiellońskim.
Pomniki przyrody na terenie Olecka to: dąb szypułkowy przy ul. Jeziornej (obwód 500 cm, 23 m wysokości),
2 dęby szypułkowe (obwód: 300 i 327 cm, 23 m wysokości) przy ul. Partyzantów 2 (na terenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”), dąb
szypułkowy (obwód: 256 cm, wysokość: 20 cm) przy

budynku Urzędu Miejskiego
w Olecku, plac Wolności 1,
(centrum parku Miejskiego).
Pomniki przyrody na terenie gminy Olecko: lipa drobnolistna (275 cm obwodu,
26 m wysokości) w Leśnictwie
Szczedranka, 5 sosen wejmutek (wymiary kolejno: obwód
230 cm, 28 m wysokości; obwód 230 cm, 31 m wysokości;
obwód: 160 cm, 30 m wysokości; obwód: 183 cm, 31 m wysokości; obwód: 193 cm,
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28 m wysokości) w Leśnictwie
Zajdy, modrzew europejski
(obwód 263 cm, 29 m wysokości) w Leśnictwie Zajdy, świerk
pospolity (obwód: 355 cm,
30 m wysokości) – świerk na
wysokości 4 m przechodzi
w 4 pnie – w Leśnictwie Zajdy.
W okolicy Gołdapi warta uwagi
jest unikalna aleja wysadzana
jarząbem szwedzkim – przejeżdżamy przez nią od drogi
głównej, od mostów w Stańczykach.

Dzieje

Dzieje

Trochę

X–XV w.
Na terenach dzisiejszego
Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego żyje lud
Jaćwingów – wyodrębniony
z bałtyckich Prusów.
Walczyli z Polakami,
Krzyżakami i Rusinami.
W XIII wieku ich terytoria
skurczyły się do tzw.
Jaćwieży właściwej, czyli
rejonu Suwałk, Sejn,
Augustowa, Olecka i Ełku.

historii
1435
Ełk, wcześniej
podgrodzie zamku
krzyżackiego
z końca XIV wieku,
otrzymuje prawa
miejskie od Wielkiego
Mistrza Pawła von
Russdorfa.

Ziemie, na których dzisiaj znajdują się gminy wchodzące
w skład obszaru EGO SA, mają bardzo bogatą historię.
Warto zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych wydarzeń
z ich przeszłości.
1821

1720

1743

August II Sas
przywilejem
królewskim
potwierdza prawa
miejskie Suwałk,
które powstały
z osady założonej
w XVII w. przez
zakon Kamedułów
z pobliskiego
klasztoru w Wigrach.

W armii pruskiej
utworzono 7 regiment
husarów.

1920

Gmina żydowska
w Suwałkach buduje
Wielką Synagogę.

1807

1795

Suwałki włączono
w skład Księstwa
Warszawskiego.

Suwałki zostają
włączone do
Królestwa Prus.

1823
Generał Ignacy
Prądzyński rozpoczyna
projektowanie Kanału
Augustowskiego; budowę
zakończono w 1838.

1993

Polacy przegrywają
referendum w Ełku
i Olecku.

Dzięki warunkom klimatycznym
i odkrytym w okolicy złożom
borowiny, Augustów otrzymuje
status miejscowości uzdrowiskowej.

1919

1996

Do Suwałk wkracza
wojsko polskie –
Suwałki w granicach
Rzeczpospolitej.

W Gołdapi staje jedyny
w Polsce pomnik
Immanuela Kanta.

1557

Zima 1765/66

1816

1842

1910–1917

1999

Traktat melneński. Na jego
mocy Jaćwież została
podzielona pomiędzy
Królestwo Polskie, zakon
krzyżacki i Wielkie Księstwo
Litewskie.

Zygmunt August zakłada miasto
Augustów. Miasto swoje narodziny
zawdzięcza potrzebie lokalizacji
silnego ośrodka miejskiego na
pograniczu polsko-litewsko-pruskim.

Immanuel Kant, jeden
z najwybitniejszych
ﬁlozofów w historii,
odbywa być może
jedyną większą
podróż w swoim
życiu – z Królewca do
Gołdapi, do swojego
przyjaciela, gen.
Daniela Fryderyka
von Lossow.

Powstaje
województwo
augustowskie,
ze stolicą
w Suwałkach.

W Suwałkach
urodziła się Maria
Konopnicka.

Budowa działającej
do dzisiaj Ełckiej
Kolei Wąskotorowej.
Jej główna linia
wiedzie z Ełku do

Największe zgromadzenie
w historii Ełku. 300 tys.
pielgrzymów cieszyło się
z wizyty Papieża Jana Pawła II,
który odpoczywał nad
Wigrami, m.in. pływał statkiem
wycieczkowym po Wigrach
i Kanale Augustowskim.

1560
Albrecht Hohenzollern wydaje
akt lokacyjny dla Olecka. Ponoć
na pamiątkę spotkania w zamku
myśliwskim z królem polskim,
Zygmuntem Augustem.
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Fot.: Archiwum miast

1422

1975
Powstaje
województwo
suwalskie.
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Mieszkańcy

W kulturowym
działa mniejszość romska. Około
200 rodzin romskich ma swoje stowarzyszenie. Tu organizowany jest
między innymi unikatowy romski festiwal dziecięcy.

Niemal wszyscy zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny
światowej. Zostały po nich wyłącznie
cmentarze, między innymi odrestaurowane w Suwałkach i Augustowie.

W miastach obszaru EGO SA przed
II wojną światową mieszkało wielu Żydów. Najwięcej w Suwałkach
i Augustowie, gdzie stanowili ponad
dwadzieścia procent mieszkańców.

W Suwałkach mieści się również centrum religijne i siedziba władz Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi RP.
To odłam prawosławia. Staroobrzędowcy, których na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim jest obecnie
kilkuset, wyodrębnili się w 1652 roku
z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w wyniku sprzeciwu wobec reform liturgicznych patriarchy Moskwy
i Wszechrusi, Nikona.

Oczywiście, najwięcej jest Polaków
wyznania rzymskokatolickiego. Ale
oprócz nich w północno-wschodniej
Polsce działa m.in. diecezja mazurska
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Historia tego luterańskiego
Kościoła sięga XVI wieku, kiedy na
terenie Prus Książęcych bardzo popularne stały się idee reformacji. Silnym ośrodkiem reformacji w połowie
XVI wieku był Ełk. Dzisiaj luteran na
obszarze EGO SA została garstka.
W okolicach Ełku działa tylko jedna
paraﬁa luterańska – w Piszu. Liczy
ponad 130 wiernych.

Tereny Podlasia, na południe od Augustowa, to z kolei miejsce, gdzie
w XVII wieku król Jan III Sobieski
osiedlił Tatarów.
W północno-wschodniej Polsce
mieszkają również przedstawiciele
innych zarejestrowanych mniejszości narodowych. Godne uwagi jest,
jedno z największych w Polsce, skupisko Ukraińców z gminy Banie Mazurskie, wraz ze swoją kulturą.

W Ełku działa Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Niemieckiej „Mazury”. Należy do niego około 170 ełczan.
Ełk to również miasto, gdzie prężnie
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Fot.: Archiwum miast, Shutterstock.com

P

raktycznie przez całe minione tysiąclecie na terenach
dzisiejszych miast i gmin
obszaru EGO SA ścierały
się wpływy kilku kultur. O ziemię tę
rywalizowali: Litwini, Niemcy, Polacy,
Prusacy i Rosjanie. Masowo osiedlali
się tu Żydzi. W efekcie dzisiaj na ziemiach północno-wschodniej Polski
mamy do czynienia z prawdziwym
kotłem kulturowym i religijnym.

tyglu

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Mieszkańcy

elementem imprezy jest Rejs do Nowego Orleanu – kilkugodzinny koncert
na pokładzie statku podczas rejsu po
jeziorach augustowskich. Inne atrakcje
to m.in.: Balladowe Nocki nad Neckiem
– cykl ogólnodostępnych koncertów.
Ponaddziesięcioletnia tradycja Ballady
pozwala co roku gościć w Augustowie
wielu znanych i wspaniałych wykonawców. Dużą sławę zyskał również sierpniowy festiwal dla miłośników muzyki
reggae – Reggae Netta Festiwal.

– wyzwania

M

BIZNES

ieszkańcy
obszaru
EGO SA chętnie podejmują wyzwania, są
energiczni i pełni życia.
Zajmują się agroturystyką, rolnictwem,
podejmują ciekawe inicjatywy twórcze,
budują nowoczesne ﬁrmy, między innymi na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym
z ich zajęć.

produkuje wyłącznie na własne potrzeby. Obﬁtość jezior wpływa również na
rozwój rybołówstwa. Część osób zajmuje się łowieniem ryb i ich hodowlą.

TURYSTYKA

ROLNICTWO

To istotny obszar aktywności sporej
części mieszkańców regionu. Nieco
ponad 11 proc. PKB województwa
mazursko-warmińskiego wytwarzane
jest w rolnictwie. Około 60 proc. gospodarstw regionu nastawionych jest
na produkcję towarową, podczas gdy
ogółem w Polsce mniej więcej połowa
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KULTURA I ROZRYWKA
Fot.: Archiwum miast, M. Kromarek

Wszystkie gminy i miasta wchodzące
w skład obszaru EGO SA inwestują
w szeroko rozumianą turystykę. Działają setki gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i hoteli. Znajdziemy tu między innymi: wypożyczalnie
sprzętu wodnego, dziesiątki restauracji
i punktów gastronomicznych. W turystyce pracują tysiące osób.

Na terenie miast i gmin obszaru
EGO SA nie brakuje interesujących imprez kulturalnych. Między innymi w Ełku
odbywają się Mazurskie Zawody Balonowe, Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży Tęcza,
działa Ełcki Teatr Tańca, organizowane
jest Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka. Gołdap słynie z imprezy „Kierunek Gołdap“. Poza tym w środku lata
Gołdap jest miejscem największego
miejskiego wydarzenia plenerowego
roku – kilkudniowego festynu, obﬁtującego w atrakcje kulturalne, sportowe
i rekreacyjne. W Gołdapi można też…
pokrzyczeć na Międzynarodowym
Konkursie Krzyku lub oddać się muzyce w trakcie Maratonu Gitarowego

„Erupcja”. W Olecku mieszkańcy pracują między innymi przy organizacji
znanego Przystanku Olecko i Mazurskich Spotkań z Folklorem. W Suwałkach natomiast w lipcu odbywa się Suwałki Blues Festiwal oraz, w czerwcu,
Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie
w Suwałkach – największa na wschód
od Wisły impreza kawaleryjska, oraz –
w lipcu – Festyn Jaćwieski. W mieście
działa też Centrum Handlowe Suwałki
Plaza – a w nim między innymi Fantasy Park: z kręglami, bilardem i krainą
zabaw dziecięcych oraz kino Cinema
Lumiere, gdzie zobaczymy najnowsze
hity, w tym w formacie 3 D.
W Augustowie, już od kilku lat, odbywa
się Augustowski Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Spotkania z Louisem Armstrongiem“. Podczas koncertów można
usłyszeć czystą formę stylów – od ragtime‘u po swing. Każdą edycję festiwalu rozpoczyna Parada Nowoorleańska
przez centrum miasta. Kolejnym stałym
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Cały region to nie tylko turystyka i rolnictwo. Tutaj również powstają nowoczesne, ekologicznie nastawione
przedsiębiorstwa. Działają wspomagające je instytucje, czego najlepszym
przykładem jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach oraz Suwalska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, obejmująca: Suwałki,
Ełk, Gołdap, Grajewo, Małkinię Górną
i Białystok. W końcu grudnia ub. r. na
obszarze strefy pracowały 5 333 osoby, a nakłady inwestycyjne do tego
czasu przekroczyły kwotę 1,5 mld zł.
W regionie działa jeszcze Warmińsko-Mazurska Strefa Ekonomiczna, której
podstrefa istnieje w Olecku. Poza tym,
aby zwiększyć szanse przedsiębiorców na rozwój i zdopingować wdrażanie nowych technologii w biznesie,
w Ełku powstała Miejska Strefa Rozwoju Techno-Park.

Dla
aktywnych

Sport

Sport

ŻEGLARSTWO

Pojezierza Ełckie i Suwalsko-Augustowskie są prawdziwą mekką dla

żeglarzy. Rozległe jeziora, połączone
kanałami, przystanie w większych
miastach, wypożyczalnie sprzętu –
wszystko to stwarza idealne warunki
do pływania pod żaglami. W Olecku
organizowane są regaty żeglarskie.

PLAŻOWANIE, NARTY
WODNE, NURKOWANIE
I SKUTERY

Praktycznie w każdej większej miejscowości regionu położonej nad
jeziorem jest strzeżone kąpielisko
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Czarna Hańcza, Rospuda i Kanał
Augustowski to nazwy, które kojarzy
każdy kajakarz. Co ważne, działają tu
ﬁrmy, które dostarczą nam potrzebny
sprzęt w miejscu wypłynięcia i odbiorą go od nas, kiedy dotrzemy do
końca naszej wyprawy. Popularne są
także spływy Łaźną Strugą.

WĘDKOWANIE

Praktycznie przez cały rok na terenie
obszaru EGO SA możemy łowić ryby.
Istnieją specjalne komercyjne łowiska,
są ﬁrmy, które oferują wędkarskie wyprawy po regionie. Co roku zimą, na
Jeziorze Białym w Augustowie, odbywają się Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym.

TURYSTYKA PIESZA,
NORDIC WALKING
I ROWERY

Fot.: Archiwum miast, J. Kunicki

O

bszar EGO SA to idealne
miejsce do uprawiania niemal każdej formy turystyki.
Co ważne, cała istniejąca
infrastruktura turystyczna jest przygotowana na przyjmowanie gości przez
cały sezon – zarówno latem, jak i zimą.
Zobaczmy, jak można spędzać czas na
terenie obszaru EGO SA.

i wypożyczalnie sprzętu wodnego.
Można spróbować swych sił na nartach wodnych – np. na jeziorze Necko, gdzie działa specjalny wyciąg dla
narciarzy wodnych. Jezioro Hańcza
z kolei, ze swoją przejrzystą wodą, to
wspaniałe miejsce do nurkowania.
W Augustowie możemy korzystać
z takich atrakcji, jak: pływanie na
skuterach wodnych, skoki na nartach wodnych (skocznia na Netcie),
wakeboard na jeziorze Necko, pływanie na deskach windsurﬁngowych. W Ełku odbywają się Mistrzostwa Polski w Skuterach Wodnych.
Dostępna jest również plaża miejska.
W Olecku odbywają się cykliczne
imprezy: „Gdzie jest Nemo“ – poszukiwanie podwodnego skarbu,
Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski
Płetwonurków w Orientacji Podwodnej. Olecko oferuje również czyste,
strzeżone plaże, w tym jedną z zabytkowym drewnianym molem ze
skocznią. Co roku na oleckim jeziorze odbywa się Maraton Pływacki.
Oprócz tego można pływać na deskach windsurﬁngowych albo wybrać się w rejs łodzią motorową.

KAJAKARSTWO

Na wielbicieli długich wypraw czekają
dziesiątki kilometrów szlaków pieszych
i rowerowych na terenie Wigierskiego
Parku Narodowego, Puszczy Augustowskiej, Boreckiej i Rominckiej oraz
Boru Ełckiego. Przygotowano także

szlaki wokoło Olecka. Popularna jest
tzw. „Wiewiórcza Ścieżka”. Spacerowicze chętnie przechadzają się także
sześciokilometrową promenadą ełcką
nad jeziorem.

NARCIARSTWO
ZJAZDOWE I BIEGOWE,
SNOWBOARD

Zimą pojeździmy na nartach zjazdowych i na snowboardzie na terenie
Mazur Garbatych czy stokach podsuwalskiej Dąbrówki i gołdapskiej Pięknej
Góry (Gołdap to jedno z ważniejszych
miejsc narciarskich w północnej
Polsce), a na nartach biegowych np.
na trasach Wigierskiego Parku Narodowego, Puszczy Augustowskiej czy
„Wiewiórczej Ścieżki” biegnącej wokół
Jeziora Oleckiego Wielkiego i w podsuwalskim Szelmencie.

ŁYŻWY I KULIGI

Praktycznie w każdej miejscowości
obszaru EGO SA działa lodowisko.
Zimą gruba warstwa lodu na augustowskich jeziorach stwarza doskonałe warunki do uprawiania łyżwiarstwa, „żeglowania“ na bojerach

i wędkarstwa podlodowego. Natomiast bardzo wiele pensjonatów, hoteli i gospodarstw agroturystycznych
w regionie przygotuje dla nas niezapomniany kulig.

JEŹDZIECTWO

Przez cały rok w regionie, w kilku
mniejszych lub większych ośrodkach,
można również uprawiać jeździectwo.
Amatorzy spędzania wolnego czasu
w siodle mogą podziwiać piękno Ziemi
Augustowskiej na wytyczonym szlaku
konnym po Puszczy Augustowskiej,
o długości ponad 240 km. Konno pojeździmy też w Ełku, przy ulicy Zamkowej (półwysep na Jeziorze Ełckim),
w Szczecinkach koło Olecka, w Augustowie przy ulicy Kalinowej i we wsi
Czarnakowizna pod Suwałkami.

PARKI WODNE

W Suwałkach i Ełku działają całoroczne
parki wodne, a w Augustowie basen
sportowy z dodatkowymi wodnymi
atrakcjami.
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Top 10
Hity regionu

*
*

Wigierski Park
Narodowy

Jeden z największych parków narodowych
w Polsce – jego powierzchnia wynosi prawie 15 tys. ha. Położony na północnym skraju
Puszczy Augustowskiej. Na terenie Parku rośnie aż 75 gatunków roślin chronionych, w tym
krytycznie zagrożone gatunki storczyków. W lasach Parku występują niemal wszystkie żyjące na wolności polskie zwierzęta. Dla turystów
wyznaczono szlaki lądowe o łącznej długości
190 km dla turystyki pieszej i rowerowej oraz
jeziora i rzeki do uprawiania turystyki wodnej
– w tym np. najbardziej znane jezioro Wigry.

Puszcza Augustowska
Największy zwarty kompleks leśny na Niżu
Środkowoeuropejskim. Żyją tutaj m.in.: wilki,
rysie, borsuki i łosie.

Jezioro Hańcza
Najgłębsze jezioro w Polsce, o wyjątkowo czystej i przejrzystej wodzie.
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*

Cmentarzyska
z pierwszych
wieków naszej
ery
Pod Suwałkami, w miejscowości
Szwajcaria, znajduje się cmentarzysko jaćwieskie z połowy pierwszego tysiąclecia po Chrystusie.
Założono tu rezerwat archeologiczny. Znajdziemy w nim usypane kamienne kurhany o średnicy od 6 do 21 metrów. W okolicy
znajduje się jeszcze kilka podobnych cmentarzysk jaćwieskich –
m.in. w Osinkach, Żywej Wodzie
i wsi Bilwinowo.

Fot.: Archiwum miast

*

*
*
*

Hity regionu

Kanał
Augustowski

*
*
*

Droga wodna o długości 101 km, łącząca dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły, zbudowana
w pierwszej połowie XIX wieku.

Puszcza
Romincka
Unikatowa puszcza
przypominająca tajgę.
Leży na granicy Polski i obwodu kaliningradzkiego.

Mazury Garbate
Najbardziej pagórkowata część Mazur,
tuż przy granicy z Rosją. Dzika, piękna
przyroda, surowy klimat, wyciągi dla narciarzy.
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Pojezierze Ełckie
Część Pojezierza Mazurskiego. Liczne jeziora, dużo zieleni, rozwinięta infrastruktura turystyczna, w tym dla żeglarzy. Sercem Pojezierza Ełckiego jest miasto Ełk.

Rospuda
Malownicza rzeka, która płynie przez Pojezierze Suwalskie i północno-zachodnią
część Puszczy Augustowskiej. Prowadzi nią jeden z najbardziej popularnych
w Polsce szlaków kajakowych.

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny. Przepływa przez
Suwałki oraz bardzo ciekawe tereny
o unikalnych walorach krajobrazowych,
geologicznych, historycznych i etnograﬁcznych.

Egzemplarz bezpłatny

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 2168

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

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
www.parp.gov.pl

