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A. OPIS METODOLOGII ANALIZY POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO,
GOSPODARCZEGO I KULTUROWEGO
1. Cel i zakres badania
Celem głównym badania było szczegółowe określenie sytuacji społecznej, gospodarczej oraz
kulturowej gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich oraz opracowanie koncepcji ich
rozwoju gospodarczego na lata 2014-2020. Osiągnięcie tego załoŜenia moŜliwe było dzięki realizacji
następujących celów szczegółowych:
a) opracowaniu matrycy zbioru danych (głównie wskaźników), słuŜącej zestawieniu w ujęciu
historycznym danych opisujących poddane analizie bloki tematyczne;
b) przeprowadzeniu analizy sytuacji gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich według
niŜej wskazanych bloków tematycznych:
− potencjał społeczny,
− potencjał gospodarczy,
− potencjał kulturowy.
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c) opracowaniu raportu, zawierającego moŜliwie pełne spektrum informacji w oparciu o publicznie
udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje pozyskane i przetworzone na potrzeby
przygotowania tego dokumentu;
d) dokonaniu oceny przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych mających wpływ na rozwój
obszaru LGD9 na lata 2014-2020 z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań,
diagnozy pozycji strategicznej obszaru oraz celów i kierunków rozwoju.
Zakres czasowy
Zgromadzone w opracowaniu dane zostały zaprezentowane w ujęciu retrospektywnym dla lat 20022012.
W przypadku braku aktualnych informacji, przedstawione zostały dane dla lat wcześniejszych, o ile były
one istotne dla prezentacji pełnego obrazu obszaru objętego diagnozą.
Zakres przestrzenny
Analiza objęła gminy północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, tj.: GiŜycko, Kruklanki, Miłki, Ryn,
Wydminy, Budry, Pozezdrze, Węgorzewo oraz Srokowo. Wybrane dane dla obszaru objętego diagnozą
zostały porównane z danymi wojewódzkimi.
Zakres zmiennych
Analiza objęła szerokie spektrum danych dotyczących cech demograficznych, aktywności ekonomicznej
ludności, kapitału społecznego, infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotów gospodarki
narodowej, kluczowych branŜ działalności, uŜytkowania gruntów i cech produkcyjnych rolnictwa.
2. Metody i techniki badania
Proces badawczy został zaplanowany na podstawie procedur, które umoŜliwiły zebranie danych
w ujęciu przekrojowym i dynamicznym. Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy potencjału oraz
określenie dynamiki i kierunków zmian społeczno-gospodarczych oraz kulturowych gmin północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, a tym samym na opracowanie koncepcji rozwoju gospodarczego
obszaru LGD9 na lata 2014-2020. Taka analiza wymagała zintegrowania wielu źródeł informacji z
zakresu róŜnych dziedzin Ŝycia społecznego, gospodarczego oraz kulturowego gmin obszaru LGD9.
Mając powyŜsze na uwadze zostały zastosowane następujące metody badawcze:
1) analiza źródeł wtórnych (deskresearch),
2) analiza SWOT.
Analiza źródeł wtórnych (deskresearch)
Analiza źródeł wtórnych (deskresearch) jest procesem poszukiwania informacji, które juŜ istnieją.
Ewaluacją objęte zostały dokumenty programowe oraz dane statystyczne i dostępne opracowania
naukowe. Deskresearch jest badaniem przekrojowym, umoŜliwiającym stworzenie opisu sytuacji
społeczno-gospodarczej oraz kulturowej gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.
Podczas procesu badawczego zostały wykorzystane następujące źródła danych:
1) dane pochodzące ze statystyki publicznej;
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2)
3)
4)
5)

publikacje, raporty, biuletyny;
opracowania naukowe;
informacje dostępne na stronach www;
sprawozdawczość jednostek samorządowych i im podległych.

Analizie deskresearch poddano następujące cechy charakteryzujące obszar objęty diagnozą:
1. PołoŜenie i sieć osadnicza
2. Ludność
3. Rynek pracy
4. Infrastruktura społeczna
5. Kapitał społeczny
6. WyposaŜenie w infrastrukturę społeczną
7. Podmioty gospodarcze
8. BranŜe o kluczowym znaczeniu
9. Rolnictwo
10. Turystyka.
Analiza SWOT
Analiza SWOT umoŜliwiła wygenerowanie mocnych punktów i słabych stron sytuacji społeczno-gospodarczej gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Pozwoliła ona takŜe na wskazanie
szans obszaru objętego diagnozą, aby stał się on atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji
i podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc
pracy. Analiza określiła równieŜ zagroŜenia, na jakie naraŜony jest proces rozwoju obszaru LGD9.
Analiza SWOT:
1) zapewniła systematyczne i rzetelne zebranie i uporządkowanie rzeczowe i logiczne materiału
zebranego w toku badań;
2) macierz analizy SWOT umoŜliwiła przeprowadzenie syntezy stanu faktycznego z tendencjami
zmian;
3) pozwoliła uporządkować istniejące i potencjalne czynniki wpływające na sytuację społeczną,
gospodarczą i kulturową gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich;
4) za jej pomocą dokonano diagnozy zjawisk pozytywnych (stron silnych) i negatywnych (stron
słabych) rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego badanego obszaru oraz czynników
zewnętrznych, które w pozytywny (szanse) lub negatywny (zagroŜenia) sposób mogą wpływać na
jego rozwój;
5) dała moŜliwość skonstruowania uporządkowanego opisu oraz była podstawą do sformułowania
wniosków i rekomendacji.
PosłuŜyła więc do określenia głównych stymulantów oraz destymulant rozwoju społecznego,
gospodarczego oraz kulturowego obszaru LGD9, a tym samym pozwoliła na opracowanie koncepcji
rozwoju gospodarczego obszaru na lata 2014-2020.
Analiza czynników rozwoju gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich została
przeprowadzona
w 3 polach, tj. dla potencjałów społecznego, gospodarczego i kulturowego.
3. Źródła i terminy ukazywania się danych GUS
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W poniŜszej tabeli przedstawiono źródła danych statystycznych prezentowanych w opracowaniu oraz
formy
i terminy ich udostępniania.
Cecha

Źródło danych

Forma udostępnienia

Termin
udostępnienia
danych

Państwowy Rejestr Granic
i Powierzchni Jednostek
Podziałów Terytorialnych Kraju
prowadzony przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii

Wyciągi z administracyjnego
systemu informacyjnego;
Publikacja GUS
„Powierzchnia i ludność
w przekroju terytorialnym”;
Bank Danych Lokalnych

dowolny;
publ. lipiec

Sprawozdanie PP-1 –
planowanie przestrzenne
w gminie

Tablice wynikowe; BDL

lipiec

Tablice bilansowe GUS

Tablice bilansowe –
kwartalne, półroczne
i roczne;
Publikacja GUS „Ludność.
Stan i struktura
w przekroju terytorialnym”;
BDL, baza Demografia

Tablice bilansowe:
kwartalne – 60-70 dni po
kwartale;
półroczne –
wrzesień;
roczne –
kwiecień/maj;
publ. maj

Tablice bilansowe –
miesięczne, kwartalne
i roczne;
Publikacja GUS „Rocznik
Demograficzny”;
BDL, baza Demografia

publ. listopad

I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY
1. PołoŜenie i sieć osadnicza
Powierzchnia
Liczba miejscowości
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
2. Ludność

Stan i struktura ludności

Urodzenia

Akt stanu cywilnego „Pisemne
zgłoszenie urodzenia dziecka”

Zgony

Akt stanu cywilnego „Karta
statystyczna do karty zgonu”

Migracje ludności

Rejestr PESEL prowadzony
przez MSWiA

3. Rynek pracy
Pracujący w głównym miejscu pracy

Bezrobocie rejestrowane

Infrastruktura społeczna
Wychowanie przedszkolne
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane i szkoły zawodowe
dla młodzieŜy i dorosłych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Sprawozdanie Z-06
Tablice wynikowe;
o pracujących, wynagrodzeniach Publikacja GUS „Pracujący
w gospodarce narodowej”;
i czasie pracy
BDL

Formularz MGiP-01
przekazywany przez powiatowe
i wojewódzkie urzędy pracy

tablice listopad;
publ. styczeń

ok. 20 dni po
okresie
sprawozdawczym;
Tablice wynikowe;
publ. czerwiec,
Publikacja GUS
„Bezrobocie rejestrowane” wrzesień, grudzień
(dane za III kw.),
kwartalne; BDL
marzec
(dane za I-IV kw.)

MEN – system informacji
oświatowej

Publikacja GUS „Oświata
i wychowanie
w roku szkolnym ...”;
BDL

sierpień

Sprawozdanie ZD-3

Tablice wynikowe;

tablice czerwiec,
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Cecha

Źródło danych

Forma udostępnienia

z ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej
Sprawozdanie MZ-12
Publikacja GUS
o działalności i zatrudnieniu
„Podstawowe dane
Udzielone porady
w ambulatoryjnej,
z zakresu ochrony
specjalistycznej opiece
zdrowia ...”;
zdrowotnej
BDL
Sprawozdanie PS-03
Pomoc społeczna stacjonarna
zakładu stacjonarnego pomocy
społecznej
Sprawozdanie K-08
Kina stałe
dot. kin
Sprawozdanie K-02
Muzea
dot. działalności muzeum
Tablice wynikowe;
i instytucji paramuzealnej
Publikacja GUS „Kultura”;
BDL
Sprawozdanie K-05
Obiekty działalności wystawienniczej
z działalności wystawienniczej
Sprawozdanie K-03
Placówki biblioteczne
dot. placówek bibliotecznych
WyposaŜenie w infrastrukturę techniczną
Sprawozdanie SG-01 część 3
Tablice wynikowe;
Zasoby mieszkaniowe
dot. statystyki gmin (gospodarka
Publikacja GUS
komunalna
„Gospodarka
Mieszkania wyposaŜone w instalacje
i mieszkaniowa)
mieszkaniowa”; BDL

Mieszkania oddane do uŜytkowania

Sieć wodociągowa rozdzielcza

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza

Sieć gazowa rozdzielcza

Sprawozdanie B-07
o budynkach mieszkalnych
i mieszkaniach w budynkach
niemieszkalnych przekazanych
do uŜytkowania

Turystyczne obiekty zbiorowego
zakwaterowania

publ. styczeń

tablice kwiecień;
publ. grudzień

tablice lipiec; publ.
listopad
co miesiąc;
biuletyn – 55-59
dni po
zakończeniu
kwartału;
publ. III, IV, IX
i XII

Sprawozdanie M-06
o wodociągach i kanalizacji
i wywozie nieczystości ciekłych
gromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych;
Sprawozdanie SG-01
dot. statystyki gmin: gospodarka
mieszkaniowa i komunalna

Publikacja GUS
„Infrastruktura komunalna”; publ. październik
BDL

Sprawozdanie G-02g
o infrastrukturze, odbiorcach
i sprzedaŜy gazu ziemnego

Publikacja GUS
„Infrastruktura komunalna”; publ. październik
BDL

Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru REGON
Podmioty gospodarki narodowej nowo
zarejestrowane i wyrejestrowane

Tablice wynikowe;
Biuletyn statystyczny
województwa;
Publikacja GUS
„Budownictwo
mieszkaniowe”; BDL

Termin
udostępnienia
danych

Dane Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów
Gospodarki Narodowej REGON

Sprawozdania KT-1 i KT-1a
o wykorzystaniu turystycznego
obiektu zbiorowego
zakwaterowania

Baza Wojewódzka
REGON;
aktualizacja bazy
Publ. US Olsztyn „Zmiany
w ostatni dzień
strukturalne grup podmiotów
miesiąca;
gospodarki narodowej
publ. marzec
w rejestrze REGON
w województwie”
Tablice wynikowe;
Publikacja GUS
tablice kwiecień;
„Turystyka”;
publ. sierpień
BDL

Źródło: Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2013 r.
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4. WaŜniejsze definicje i pojęcia
1.

Tablice dotyczące ludności opracowano na podstawie:
1) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności
sporządzane są dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz 2011 przy uwzględnieniu:
a) zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) i
migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z
zagranicy), a takŜe przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych,
b) róŜnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005
r.
– ponad 2 miesiące) na terenie gminy a liczbą osób czasowo nieobecnych, uzyskiwanej
z cyklicznie przeprowadzanych badań, która stanowi jednocześnie róŜnicę między liczbą
osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą osób faktycznie mieszkających na
terenie gminy;
2) rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – o migracjach wewnętrznych
i zagranicznych na pobyt stały (od 2006 r. źródłem tych danych jest rejestr PESEL –
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności);
3) sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego – o zarejestrowanych małŜeństwach, urodzeniach
i zgonach;
4) sprawozdawczości sądów – o prawomocnie orzeczonych rozwodach.

2.

Dane o stanie i strukturze ludności w przekroju terytorialnym opracowano według faktycznego
miejsca zamieszkania. Do ludności faktycznie zamieszkałej w danej jednostce podziału
terytorialnego zaliczono ludność zameldowaną na pobyt stały i rzeczywiście tam zamieszkałą oraz
ludność przebywającą tam czasowo (zameldowaną w danej jednostce podziału terytorialnego na
pobyt czasowy ponad 3 miesiące; do 2005 r. – ponad 2 miesiące).

3.

Bilans ludności w poszczególnych jednostkach terytorialnych (gminach) opracowano przy
przyjęciu
za bazę wyjściową wyniki NSP 2002 i NSP 2011.

4.

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla
męŜczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku
nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku
poprodukcyjnym,
tj. męŜczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej.

Przyrost naturalny ludności stanowi róŜnicę między liczbą urodzeń Ŝywych i zgonów w danym
okresie.
6. Dane o migracjach ludności pochodzą z dokumentacji prowadzonej przez gminy, dotyczącej
ewidencji ludności o ruchu migracyjnym (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i
dowodach osobistych – Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) – w oparciu o druki meldunkowe
wypełniane przez osobę zmieniającą miejsce zamieszkania: zgłoszenie pobytu stałego (migracje
wewnętrzne
i imigracja na pobyt stały), zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za
granicę (emigracja na pobyt stały), zgłoszenie pobytu czasowego (migracje wewnętrzne i imigracja
na pobyt czasowy) oraz zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę (emigracja na pobyt
czasowy).
5.
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7.

Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały podano na podstawie
pełnej ewidencji osób migrujących. Dane pobierane są ze zbioru PESEL (Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji Ludności); zakres danych nie obejmuje informacji o wykształceniu
migrantów, poniewaŜ nie są one gromadzone w zbiorze PESEL.

8.

Migracje wewnętrzne ludności są to zmiany miejsca stałego (lub czasowego) pobytu, polegające
na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy w celu osiedlenia się na stałe (lub pobyt czasowy)
oraz przemeldowanie z pobytu czasowego na pobyt stały w danej miejscowości, jeŜeli poprzednie
miejsce pobytu stałego znajdowało się w innej gminie. W przypadku gminy miejsko-wiejskiej
migracją jest równieŜ zmiana miejsca zamieszkania między terenami miejskimi i wiejskimi gminy.
Migracje wewnętrzne ludności nie uwzględniają zmian adresu w granicach tej samej jednostki,
gdyŜ takie przemieszczenie nie powoduje zmiany w liczbie i strukturze ludności tej jednostki.
Poprzez napływ rozumie się nowe zameldowania na pobyt stały, a poprzez odpływ –
wymeldowanie
z pobytu stałego (tj. zameldowanie w innej jednostce na pobyt stały).

9.

Migracje zagraniczne ludności to przemieszczenia ludności związane ze zmianą kraju
zamieszkania. Obowiązujące w Unii Europejskiej Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. zawiera definicję migracji uwzględniającą zamierzony
okres
zamieszkania
w innym kraju wynoszący co najmniej 12 miesięcy. W rozumieniu tej definicji:
a) imigracja to przybycie do kraju osoby będącej uprzednio rezydentem innego kraju z zamiarem
przebywania przez okres co najmniej 12 miesięcy;
b) emigracja to opuszczenie kraju przez jego rezydenta z zamiarem przebywania za granicą przez
okres co najmniej 12 miesięcy.

10. Saldo migracji jest to róŜnica pomiędzy napływem ludności na dany teren a odpływem ludności

z danego terenu.
11. Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obliczono

jako iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt faktyczny
według stanu w dniu 30 czerwca.
12. Pracujący w głównym miejscu pracy to osoby, które w jednostce sprawozdawczej oświadczyły,

Ŝe to miejsce pracy jest ich głównym miejscem pracy.
13. Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby, które zgodnie z ustawą z dnia

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 1
kwietnia2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami), określone są jako bezrobotne.
Bezrobotni zarejestrowani to osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej,
zdolne
i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby
niepełnosprawne – zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru
czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępujące do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyŜszych w systemie studiów
niestacjonarnych, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub
czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
jeŜeli m.in.:
a) ukończyły 18 lat, a nie ukończyły: kobiety 60 lat, męŜczyźni 65 lat;
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b) nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobierają: świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego;
c) nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zaleŜnymi) nieruchomości rolnej
o powierzchni uŜytków rolnych powyŜej 2 ha przeliczeniowych;
d) nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako
współmałŜonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni uŜytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
e) nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nie podlegają – na podstawie
odrębnych przepisów – obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia
społecznego rolników;
f) nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolności;
g) nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
h) nie pobierają, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
i) nie pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
j) nie pobierają, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego.
14. System edukacji w Polsce po reformie ustroju szkolnego zapoczątkowanej 1 września 1999 r.,

obejmuje: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (specjalne szkoły
przysposabiające do pracy, zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea
profilowane, technika, szkoły artystyczne), uzupełniające licea ogólnokształcące i technika
uzupełniające
(dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, dające moŜliwość uzyskania wykształcenia
średniego oraz uzyskania świadectwa dojrzałości i kontynuacji nauki w szkołach policealnych
i wyŜszych), szkoły policealne (dla absolwentów, którzy uzyskali średnie wykształcenie) oraz szkoły
wyŜsze (dla absolwentów szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości). Do roku
szkolnego 2004/2005, a w przypadku techników do roku szkolnego 2005/2006, działały równieŜ
szkoły ponadpodstawowe (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej) dla młodzieŜy oraz ich
oddziały będące obecnie w strukturze szkół ponadgimnazjalnych.
15. Przedszkole to placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca

indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca
do nauki w szkole.
16. Szkoła podstawowa to sześcioletnia szkoła, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się

sprawdzian, uprawniający do dalszego kształcenia w gimnazjum. Struktura organizacyjna szkoły
podstawowej obejmuje klasy I-VI, a nauka jest obowiązkowa.
17. Gimnazjum to szkoła kształcąca młodzieŜ w cyklu trzyletnim (w wieku 13-16 lat). Nauka w

gimnazjum jest obowiązkowa. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie
szkoły podstawowej. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin zewnętrzny. Pozytywny
wynik tego egzaminu daje moŜliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
18. Współczynnik skolaryzacji brutto – to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku

szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezaleŜnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu
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31 grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.
Np. współczynnik skolaryzacji brutto dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę
wszystkich uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek na początku danego roku szkolnego
przez liczbę ludności w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego poziomu) według stanu w dniu
31 grudnia tego samego roku; wynik podaje się w ujęciu procentowym.
19. Liceum ogólnokształcące jest szkołą ponadgimnazjalną, której ukończenie umoŜliwia otrzymanie

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 3 lata, a w szkołach
dwujęzycznych (oddziałach dwujęzycznych) z klasą wstępną – 4 lata. Absolwenci liceów
ogólnokształcących po ukończeniu klasy programowo najwyŜszej uzyskują wykształcenie średnie,
co daje im moŜliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po złoŜeniu egzaminu
maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyŜsze.
20. Szkoła ponadgimnazjalna realizuje zadania dydaktyczne na podbudowie programowej

trzyletniego gimnazjum. Do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się następujące typy szkół:
a) zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
danym zawodzie, a takŜe dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych;
b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości
po zdaniu egzaminu maturalnego;
c) czteroletnie technika, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a takŜe umoŜliwiające uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
d) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych, którego ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego;
e) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którego
ukończenie umoŜliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu, a takŜe umoŜliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego;
f) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzęŜonymi, których ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego
przysposobienie do pracy;
g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuŜszym niŜ 2,5 roku, których ukończenie umoŜliwia
osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu; w statystyce przyjęto odrębnie wykazywać dane o szkołach
policealnych (zalicza się do nich takŜe trzyletnie zakłady kształcenia nauczycieli: kolegia
nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych oraz trzyletnie kolegia pracowników
słuŜb społecznych).
21. Porady udzielone przez lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

wykazano łącznie z badaniami profilaktycznymi oraz poradami udzielonymi w ramach praktyk
lekarskich, a takŜe w izbach przyjęć szpitali ogólnych. Do porad udzielonych w podstawowej
i specjalistycznej opiece zdrowotnej, oprócz porad udzielonych dla ogółu ludności, włączono takŜe
porady udzielone w przychodniach medycyny pracy.
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22. Dane o domach i zakładach pomocy społecznej dotyczą placówek, dla których organami

prowadzącymi są: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, organizacje społeczne,
kościoły i związki wyznaniowe, fundacje, osoby fizyczne i prawne. Rodzaje domów i zakładów
prezentuje się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 115, poz.
728 z późn. zm.).
23. Dane o świadczeniach pomocy społecznej prezentuje się zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), według której dokonano podziału
świadczeń na pienięŜne i niepienięŜne.
24. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są niebędące
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i
stowarzyszenia (za wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji
pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne).
Działalność poŜytku publicznego moŜe być prowadzona takŜe przez:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
25. Organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona –podmiot działający w oparciu o ustawy lub

umowy międzynarodowe, z mocy których powstał, nie ujęty w grupach „stowarzyszenia” lub „partie
polityczne”. Organizacjami społecznymi ujmowanymi w tej grupie są np. Polski Czerwony KrzyŜ,
Polski Związek Łowiecki.
26. Informacje o sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej obejmują sieć obsługującą

gospodarstwa domowe i innych uŜytkowników.
Informacje o długości sieci wodociągowej i gazowej dotyczą sieci rozdzielczej (bez przyłączy
prowadzących do budynków mieszkalnych i innych obiektów) oraz sieci przesyłowej (magistralnej),
tj. przewodach doprowadzających do sieci rozdzielczej wodę i gaz.
Dane o długości sieci kanalizacyjnej, oprócz przewodów ulicznych uwzględniają kolektory,
tj. przewody odbierające ścieki z sieci ulicznej; nie uwzględniają natomiast kanałów
przeznaczonych wyłącznie do odprowadzania wód opadowych.
27. Dane o korzystających z wodociągu i kanalizacji obejmują ludność zamieszkałą w budynkach

mieszkalnych dołączonych do określonej sieci oraz ludność korzystającą z wodociągu poprzez
zdroje podwórzowe i uliczne (urządzenia zainstalowane do ulicznego przewodu wodociągowego),
a w przypadku kanalizacji – wpusty kanalizacyjne.
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Dane o korzystających z gazu dotyczą ludności w mieszkaniach wyposaŜonych w instalację gazu
z sieci.
28. Prezentowane dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru

REGON obejmują osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zaklasyfikowane do poszczególnych sekcji
PKD 2007 według przewaŜającego rodzaju działalności.
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, zwany dalej rejestrem REGON, jest
rejestrem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru
określają przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439
z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69,
poz. 763 z późn. zm.) w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz
szczegółowych warunków i trybu współdziałania słuŜb statystyki publicznej z innymi organami
prowadzącymi rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej.
Podstawową funkcją rejestru REGON jest identyfikowanie podmiotów gospodarki narodowej, co
jest realizowane poprzez nadawanie im unikatowych numerów identyfikacyjnych.
29. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rejestrze REGON jest to osoba

fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807) i inna osoba fizyczna prowadząca
działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoba fizyczna prowadząca
indywidualne gospodarstwo rolne.
30. Spółka handlowa to spółka, której utworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie,

łączenie, podział, przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółki handlowe dzielą się
na osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) i kapitałowe (akcyjne, z
ograniczoną odpowiedzialnością). Mają one obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
31. Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie

osobowym
i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność
gospodarczą i moŜe równieŜ prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną. Podstawą
prawną działania jest ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30,
poz.
210
z późn. zm.), inne ustawy oraz zarejestrowany statut. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z
chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
32. Fundacja to osoba prawna, której działalność oparta jest na majątku przekazanym przez

załoŜyciela
– fundatora (osoby fizyczne niezaleŜnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby
prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą) i bieŜących wpłatach (dotacjach), ustanowiona
dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub
gospodarczo uŜytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka
nad zabytkami. Fundacje działają na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.
U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późn. zm.). Osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisania jej do
Krajowego Rejestru Sądowego.
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33. Stowarzyszenia i organizacje społeczne – do grupy tej naleŜą: stowarzyszenia, partie polityczne,

związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz wspólnoty
mieszkaniowe.
34. Gospodarstwo rolne oznacza grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami,

urządzeniami i inwentarzem, jeŜeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość
gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
35. Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, tj.

obejmuje obiekty hotelowe i pozostałe obiekty; nie obejmuje pokoi gościnnych i kwater
agroturystycznych.
Do obiektów hotelowych zaliczamy: hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (np. zajazdy,
gościńce). Pozostałe obiekty obejmują: domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieŜowe,
szkolne schroniska młodzieŜowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe,
hostele, zakłady uzdrowiskowe i pozostałe niesklasyfikowane (np. domy studenckie, internaty,
ośrodki rekreacyjno sportowe itp.). W informacjach o obiektach i miejscach noclegowych turystyki
nie uwzględnia się obiektów i miejsc w obiektach przejściowo nieczynnych z powodu przebudowy,
remontu, itp.
36. Obiekt zbiorowego zakwaterowania to:

1) obiekt, gdzie przebywa większa liczba osób np.: internat, dom akademicki lub studencki, hotel
pracowniczy, dom dziecka, zakład wychowawczy, dom rencisty, dom pomocy społecznej, dom
zakonny, klasztor, szpital, sanatorium, schronisko turystyczne, hotel, motel, pensjonat,
noclegownia;
2) zespół pomieszczeń (pokoi i innych pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym
lub kilku budynkach, zajętych przez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: hotelarskie,
opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne bądź inne, które to usługi związane są z zamieszkaniem w takim
zakładzie zwykle większej liczby osób.
37. Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania

rejestrowani są według kraju stałego miejsca zamieszkania. Turysta zagraniczny moŜe być
wykazywany wielokrotnie, jeśli w czasie jednorazowego pobytu w Polsce korzysta z kilku obiektów
noclegowych.
38. Biblioteka

to jednostka organizacyjna lub jej część posiadająca uporządkowany
(zinwentaryzowany) zbiór ksiąŜek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący co
najmniej 300 jednostek inwentarzowych, której głównymi celami są tworzenie i obsługa zbiorów
oraz udostępnianie ich uŜytkownikom w sposób kontrolowany.

39. Czytelnik to osoba, która w ciągu roku sprawozdawczego została zarejestrowana w bibliotece

i dokonała co najmniej jednego wypoŜyczenia.
40. Do księgozbioru bibliotek publicznych zaliczono ksiąŜki i broszury oraz gazety i czasopisma.
41. Kino to miejsce i zespół urządzeń technicznych słuŜących do publicznego wyświetlania filmu.
42. Widzowie i słuchacze to ludzie zgromadzeni, przebywający w określonym miejscu w celu

oglądania
i słuchania przedstawienia, koncertu lub seansu filmowego; publiczność.
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43. Muzeum to jednostka organizacyjna, nie nastawiona na osiąganie zysku, której celem jest

sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
kształtowanie wraŜliwości poznawczej i estetycznej oraz umoŜliwianie kontaktu ze zbiorami.
44. Zwiedzający to osoba, która odwiedziła muzeum, prezentowaną odrębnie wystawę muzealną lub

inną wystawę, której obecność zarejestrowano na podstawie biletu wstępu lub w inny sposób.

B. OCENA PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY
1. PołoŜenie i sieć osadnicza
Lokalna Grupa Działania zarejestrowana pod nazwą „Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju
Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” (LGD9) działa w północno-wschodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jej skład
wchodzi dziewięć gmin naleŜących do trzech powiatów:
− giŜyckiego – gminy wiejskie: GiŜycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy oraz gmina miejsko-wiejska Ryn,
− węgorzewskiego – gminy wiejskie Budry i Pozezdrze oraz gmina miejsko-wiejska Węgorzewo,
− kętrzyńskiego – gmina wiejska Srokowo.
Teren działania LGD9 graniczy od północy z Obwodem Kaliningradzkim, od wschodu z
powiatami gołdapskim i oleckim, od południa z powiatami ełckim i piskim, a od zachodu z powiatami
mrągowskim
i kętrzyńskim (Rys. 1).
Ogólna powierzchnia gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r. wynosiła
1993 km2, co stanowiło 8,2% powierzchni woj.
warmińsko-mazurskiego. Rozpatrując procentowy
udział poszczególnych powiatów w ogólnej
powierzchni obszaru objętego diagnozą, naleŜy
zauwaŜyć, Ŝe powiat giŜycki zajmował 55,5%
powierzchni, powiat węgorzewski – 34,8%, a
powiat
kętrzyński
–
9,7%. Natomiast w przypadku gmin, największymi
obszarowo są gmina Węgorzewo stanowiąca
17,1% ogółu powierzchni LGD9 oraz gmina
GiŜycko obejmująca 14,9% analizowanego
Rys. 1. Granice administracyjne gmin północnego
obszaru. Najmniejszymi powierzchniowo są:
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
gmina Miłki (8,5% powierzchni LGD9), Budry
(stan w dniu 1.01.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.(8,8%) i Pozezdrze (8,9%) (Tabl. 1).
Sieć osadnicza obszaru działania LGD9, tak jak całego województwa warmińsko-mazurskiego,
jest ściśle powiązana z przebiegającymi przez nie szlakami komunikacyjnymi oraz uwarunkowaniami
krajobrazowymi. Na terenie LGD9 w 2012 r. funkcjonowało łącznie 288 miejscowości, w tym
286 miejscowości wiejskich. W porównaniu do 2002 r. z mapy subregionu zniknęło 21 miejscowości
wiejskich. Na obszarzeLGD9funkcjonują 2 miasta − Ryn i Węgorzewo, miasto GiŜycko, ze względu
na liczbę mieszkańców, nie naleŜy do LGD.
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Liczba miejscowości i sołectw połoŜonych na terenie poszczególnych gmin kształtuje się
następująco:
1) gmina GiŜycko – 39 miejscowości wiejskich
i 27 sołectw,
2) gmina Kruklanki – 15 miejscowości wiejskich
i 12 sołectw,
3) gmina Miłki – 25 miejscowości wiejskich
i 17 sołectw,
4) gmina
Ryn
–
33
miejscowości
wiejskie
i 17 sołectw,
5) gmina Wydminy – 37 miejscowości wiejskich
i 28 sołectw,
6) gmina Budry – 29 miejscowości wiejskich
Rys. 2. Ludność przypadająca na 1 miejscowość
i 17 sołectw,
wiejską w gminach północnego obszaru
7) gmina Pozezdrze – 17 miejscowości wiejskich
Wielkich Jezior Mazurskich
i 14 sołectw,
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
8) gmina Węgorzewo – 55 miejscowości wiejskichŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych
GUS.
i 31 sołectw,
9) gmina
Srokowo
–
36
miejscowości
wiejskich
i 12 sołectw.
Na jedną miejscowość wiejską na analizowanym terenie przypadały średnio 194 osoby
(w województwie – 374). Wartość tego wskaźnika była znacznie zróŜnicowana przestrzennie.
Najmniejsze pod względem liczby ludności miejscowości wiejskie wystąpiły w gminie Budry, gdzie na 1
miejscowość przypadały średnio 102 osoby, natomiast największe w gminie Węgorzewo317 osób (Rys.
2). Na tak wysoką wartość tego wskaźnika w gminie Węgorzewo wpływ miało połoŜone na terenie
gminy miasto Węgorzewo.
2. Ludność
Jednym z podstawowych zagadnień analizy tempa przeobraŜeń ekonomicznych i uwarunkowań
rozwoju gospodarczego obszaru jest rozpoznanie jego struktur społeczno-demograficznych. Zjawiska
demograficzne są autonomiczne, ale cechy ludności w konkretnych sytuacjach mogą oddziaływać
stymulująco lub hamująco na tempo procesów rozwojowych. Przede wszystkim wynika to z faktu, Ŝe
właściwości struktur społeczno-demograficznych są po części konsekwencją ruchliwości przestrzennej
i zawodowej ludności. Pozostają one w stałym związku ze specyfiką i ukierunkowaniem przemian
ekonomicznych. Stąd istnieje współzaleŜność między cechami populacji, przesądzającymi o jakości
czynnika pracy, a postępem gospodarczym jaki ma miejsce na danym obszarze.1
1 Brodziński Z. 2012. Bilans szans i zagroŜeń rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. W: Stan
obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku. Wyd. Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 253-254.
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Według stanu na dzień 31.12.2012 r. na terenach gmin północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich mieszkało 55,5 tys. osób, co stanowiło 3,8% ludności województwa warmińskomazurskiego. Liczba ludności obszaru objętego diagnozą w latach 2002-2009 stopniowo spadała, by w
2010
r.
w porównaniu do 2002 r. wzrosnąć o 0,3%, po czym w 2011 r. zaczęła ponownie spadać, jednak nadal
w 2012 r. w stosunku do 2002 r. była ona wyŜsza (o 0,1%). Analizując przestrzenne rozmieszczenie
ludności w gminach obszaru objętego diagnozą odnotowano, iŜ w 2012 r. największy odsetek ludności
mieszkał w gminie Węgorzewo (31,4% ludności obszaru objętego diagnozą).
Na spadek liczby ludności na analizowanym terenie wpływ miały dwa czynniki: ujemny przyrost
naturalny oraz ujemne saldo migracji. W 2012 r. przyrost naturalny na obszarach gmin północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wyniósł -44 osoby, a ogólne saldo migracji -129 osób. W
przeliczeniu
na 1000 osób wartości wskaźników wyniosły odpowiednio -0,8 i -2,3. Jest to spowodowane
zmniejszającą się z roku na rok liczbą urodzeń oraz odpływem ludności z terenów wiejskich do miast
lub województw sąsiednich w celu poszukiwania pracy i poprawy warunków Ŝycia lub nauki.

Rys. 3. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w gminach
północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rys. 4. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych
na 1 000 ludności w gminach północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W układzie gminnym w 2012 r. ujemny przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludności
wystąpił
w
gminach:
Pozezdrze
(-6,7),
Budry
(-4,7), Srokowo (-3,4) i Węgorzewo (-1,7) (Rys. 3). Natomiast odpływ ludności przewyŜszył napływ
ludności w gminach: Budry, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo i Wydminy (Rys. 4).
Przeciętna gęstość zaludnienia na terenie
subregionu LGD9 w 2012 r. wynosiła
28 osób na km2 i była znacznie niŜsza niŜ ta sama
wartość
dla
województwa
warmińsko-mazurskiego, gdzie kształtowała się na poziomie 60.
Wartość tego wskaźnika była zróŜnicowana terytorialnie i
wahała
się
od
16
osób
na
1
km2
2
w gminie Kruklanki do 51 osób na 1 km w gminie
Węgorzewo (Rys. 5).
Rys. 5. Gęstość zaludnienia w gminach północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W badaniach demograficznych najczęściej wyróŜnianymi cechami populacji jest płeć i wiek.
Do szczegółowych analiz ludności według tych cech wykorzystuje się piramidę wieku, która pozwala
opisać zmiany zachodzące w procesach demograficznych, w tym zjawisko starzenia się społeczeństwa,
jak równieŜ dokonywać prognoz. Ocena rozkładu wiekowego dostarcza więc wielu informacji o kondycji
populacji
(Rys. 6).
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Rys. 6. Ludność gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich według płci i grup wieku
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Strukturę ludności według płci określa współczynnik feminizacji, wyraŜający liczbę kobiet
przypadających na 100 męŜczyzn. W 2012 r. na 100 męŜczyzn zamieszkujących analizowany teren
przypadało 98 kobiet (w województwie – 104). TakŜe we wszystkich gminach obszaru objętego
diagnozą populacja męŜczyzn przewyŜszała liczebnie populację kobiet. Pomimo, iŜ wartość wskaźnika
jest relatywnie korzystna i utrzymuje się w ostatnich latach na stałym poziomie, to jest znacznie
zróŜnicowana
w poszczególnych grupach wiekowych. Szczególnie niekorzystna jest relacja liczby kobiet w stosunku
do liczby męŜczyzn w wieku matrymonialnym. Wpływa to negatywnie na rozwój demograficzny poprzez
spadek liczby zawieranych małŜeństw, tym samym spadek liczby urodzeń i nasilanie się procesu
starzenia ludności.2

Rys. 7. Struktura ludności według ekonomicznych grup Rys. 8. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
wieku w gminach północnego obszaru Wielkich
w wieku produkcyjnym w gminach północnego
Jezior Mazurskich
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z kolei w przypadku wieku szczególne znaczenie, przede wszystkim dla rynku pracy, ma
struktura populacji według ekonomicznych grup wieku. Na terenie gmin północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich w 2012 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 18,8% (w
województwie
– 19,3%), w wieku produkcyjnym – 65,3% (w województwie – 65,0%), a w wieku poprodukcyjnym –
2 Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. ZróŜnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce – stan i
perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych.W: Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 7.

21

21
21

Analiza potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego
oraz opracowanie koncepcji rozwoju gospodarczego obszaru LGD9

15,9% (w województwie – 15,7%) (Rys. 7). PrzełoŜyło się to na wartość wskaźnika obciąŜenia
demograficznego, który na analizowanym terenie w 2012 r. przyjął wartość 53 (w województwie – 54)
(Rys. 8). MoŜna więc zauwaŜyć, Ŝe struktura ludności obszaru objętego diagnozą według
ekonomicznych grup wieku była podobna jak przeciętnie w województwie. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe
w porównaniu do 2002 r. zanotowano spadek udziału liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, a
wzrost udziału liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, co świadczy m.in. o
zachodzącym na tym terenie procesie starzenia się społeczeństwa, które w przyszłości będzie mieć
powaŜne skutki społeczno-gospodarcze.

3. Rynek pracy
Nowoczesne koncepcje rozwoju regionalnego uznają kapitał ludzki – w tym m.in.: status
członków społeczności, poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, stosunek członków
społeczności lokalnych do innowacji technicznych – za jedne z głównych czynników rozwoju lokalnego.
O ile często jest wyraŜany pogląd o potrzebie oceny zasobów ludzkich jako jednego z podstawowych
obszarów diagnozy lokalnego potencjału, o tyle analiza sytuacji na rynku pracy jest często pomijana.3
Dokładna analiza rynku pracy jest utrudniona, ze względu na fakt, Ŝe wiele danych
statystycznych jest gromadzonych jedynie dla województw czy powiatów.
Według rocznej sprawozdawczości statystycznej w 2012 r. w podmiotach zatrudniających
powyŜej
9 osób (bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz fundacjach,
stowarzyszeniach i innych organizacjach) pracowało w analizowanych gminach 5,6 tys. osób, to jest o
1,1%
mniej
niŜ
w 2002 r. Liczba pracujących na obszarze objętym diagnozą w latach 2002-2003 wzrosła o 1,2%, w
2004 r. nieznacznie zmniejszyła się, jednak od 2005 r. do 2007 r. ponownie obserwowany był stopniowy
jej wzrost (w porównaniu do 2002 r. wzrost o 11,0%), w 2008 r. nastąpił gwałtowny spadek liczby
pracujących
(w porównaniu do 2007 r. o 10,9%), po czym w latach 2009-2011 znowu wystąpił wzrost liczby
pracujących, jednak w 2012 r. znowu nastąpił jej spadek. W efekcie populacja pracujących w 2012 r.
była mniejsza od tej w 2002 r. Spadek liczby pracujących miał miejsce równieŜ prawie we wszystkich
gminach obszaru objętego diagnozą, a największy w gminie Miłki, gdzie wyniósł 34,1%. Wzrost liczby
pracujących
zanotowano
w 3 gminach analizowanego subregionu, tj. Kruklanki, Węgorzewo i GiŜycki, gdzie wyniósł odpowiednio
– 60,9%, 9,2% i 1,6%.
3 Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010. ZróŜnicowanie przestrzenne …., s. 255.
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W 2012 r. na objętym analizą obszarze w strukturze pracujących według płci, kobiety stanowiły
50,9% a męŜczyźni 49,1%. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w 4 gminach, tj. GiŜycko, Kruklanki, Ryn i
Srokowo liczba pracujących męŜczyzn przewyŜszała liczbę pracujących kobiet. Największa
dywersyfikacja płciowa miała miejsce w gminach GiŜycko i Węgorzewo. W pierwszym przypadku,
przewaga liczby pracujących męŜczyzn nad liczbą pracujących kobiet wyniosła 436 osób, z kolei w
drugim przewaga liczby pracujących kobiet nad liczbą pracujących męŜczyzn wyniosła 474 osoby (Tabl.
1).
Wskaźnik koncentracji zatrudnienia dla obszaru
objętego diagnozą charakteryzuje się mniejszą
wartością niŜ wynosi jego średnia wartość dla
województwa.
Na
1000
mieszkańców
analizowanego terenu w 2012 r. przypadało
100 pracujących, podczas gdy w województwie
185.Jego wartość w gminach obszaru LGD9 była
znacznie przestrzennie zróŜnicowana i zaleŜała od
połoŜenia na terenie gminy miasta lub od bliskości
połoŜenia gminy od miasta, największe wartości
bowiem przyjął on w gminach: GiŜycko (152),
Węgorzewo (134), Kruklanki (105) i Ryn (102). W
Rys. 9. Pracujący na 1 000 ludności w gminach
północnego obszaru Wielkich Jezior
pozostałych gminach jego wartość nie
Mazurskich
przekroczyła 100, a najmniejszą przyjęła w gminie
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Budry – 37 pracujących na 1000 mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
(Rys. 9).
W strukturze pracujących według rodzajów działalności największy odsetek w 2012 r. stanowili
pracujący w pozostałych usługach – 43,6%. W następnej kolejności znalazły się osoby pracujące
w przemyśle i budownictwie; handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce
magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i komunikacji i wreszcie w rolnictwie i
leśnictwie.
NaleŜy jednak pamiętać, iŜ dane dotyczące sektorowej struktury zatrudnienia nie obejmują
pracujących w małych podmiotach, zatrudniających do 9 osób, których w strukturze gospodarki jest
najwięcej. Z tego teŜ względu sformułowanie wniosków jedynie na podstawie posiadanych informacji
moŜe być niewystarczające dla oceny stanu zatrudnienia.
Bezrobocie to jedno z największych wyzwań obszaru objętego diagnozą, jak i całego
województwa warmińsko-mazurskiego. W głównej mierze jest ono zjawiskiem strukturalnym
wynikającym z braku równowagi między podaŜą pracy (liczbą miejsc pracy, którą oferuje gospodarka w
danych warunkach społeczno-ekonomicznych), a popytem na nią (liczbą ludności zainteresowanej i
gotowej wykonywać pracę) i ściśle wiąŜe się ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy.
Niedopasowanie ilościowe bądź strukturalne (jakościowe) popytu i podaŜy powoduje trudności na rynku
pracy (bezrobocie lub niewykorzystane miejsca pracy).
Według danych powiatowych urzędów pracy w 2012 r. w gminach północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich bez pracy pozostawało łącznie 4,6 tys. osób, co stanowiło 4,1% ogółu bezrobotnych
zarejestrowanych w województwie (2220 męŜczyzn i 2393 kobiety). W porównaniu do 2003 r. jako
osoby bezrobotne w urzędach pracy zarejestrowanych było o 3,7 tys. osób mniej. Spadek ten wystąpił
we wszystkich gminach analizowanego obszaru, przy czym najwyŜszy był on w gminie Kruklanki, gdzie
liczba bezrobotnych zarejestrowanych spadła o 61,3% (Tabl. 1). Przyczyny spadku liczby bezrobotnych
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to:
ich odpływ z powodu podjęcia zatrudnienia, wyjazdy z miejsca zamieszkania w celu poszukiwania
pracy,
a takŜe migracja zarobkowa do krajów Unii Europejskiej.
Na 1000 ludności zamieszkującej obszar LGD9 przypadało 83 bezrobotnych (w województwie –
78). Rozpiętość tego wskaźnika była znacznie zróŜnicowana przestrzennie. Największe wartości
wskaźnik ten przyjął w gminach Budry (131) i Srokowo (114), najmniejsze natomiast w gminie Kruklanki
(54)
(Rys.
10).
W porównaniu do 2003 r. wraz ze zmniejszeniem się liczby zarejestrowanych bezrobotnych spadła
równieŜ wartość analizowanego wskaźnika (o 66 osób). Spadek miał równieŜ miejsce we wszystkich
rozpatrywanych gminach.

Rys. 10. Bezrobotni na 1 000 ludności w gminach
północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rys. 11. Bezrobotni w ludności w wieku produkcyjnym
w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w 2012 r. na
analizowanym obszarze wynosił 12,7% (w województwie – 12,0%) i wahał się od 8,4% w gminie
Kruklanki
do
20,7%
w gminie Budry (Rys. 11). NaleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe duŜa część rejestrowanego obecnie bezrobocia
nie wynika bezpośrednio z rzeczywistego braku miejsc pracy, ale z nowego trendu w gospodarce. Trend
ten charakteryzuje się zanikiem zainteresowania osób w wieku produkcyjnym określonymi rodzajami
niskopłatnego zatrudnienia lub niechęcią do zdobycia odpowiednich do wymagań rynku pracy,
kwalifikacji (najczęściej w ramach zawodów technicznych).
4. Infrastruktura społeczna
Edukacja
Na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, podobnie jak w innych
regionach Polski, w następstwie reformy edukacji nastąpiła decentralizacja systemu kształcenia.
Zadania w zakresie oświaty i wychowania zostały podzielone pomiędzy samorząd gminny i
samorząd powiatowy. W gestii gmin leŜy całość zagadnień związanych z utrzymaniem szkół
podstawowych i gimnazjów (oprócz specjalnych), natomiast powiat w ramach zadań własnych
odpowiada za szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz podstawowe i gimnazjalne specjalne.
W gminach obszaru LGD9 dostęp do wychowania przedszkolnego w 2012 r. zapewniało
31 przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych
i zespołów wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało łącznie 1264 dzieci. W porównaniu do 2002
r. zanotowano zarówno wzrost liczby przedszkoli (o 1) i wzrost liczby uczęszczających do nich dzieci (o 444).
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Na analizowanym terenie najwięcej placówek wychowania przedszkolnego funkcjonowało na
terenie gminy Węgorzewo (10), do których jednocześnie uczęszczało najwięcej przedszkolaków (515)
(Rys.
12).
Na wysokie wartości analizowanej cechy ma wpływ połoŜone na terenie gminy miasto Węgorzewo.

Stopień powszechności nauczania wyraŜony za pomocą współczynnika skolaryzacji brutto dla
szkół podstawowych analizowanego obszaru najwyŜszą wartość osiągnął w gminach: Węgorzewo
(97,17%), Kruklanki (93,14%), Budry (93,01%) oraz Miłki (92,91%). NajniŜsze wartości zanotował
natomiast w gminach GiŜycko (78,00%) i Pozezdrze (82,22%). Z kolei w przypadku gimnazjów jego
wartość wahała się od 71,71% w gminie Miłki do 110,71% w gminie GiŜycko (Rys. 14).
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Rys. 14. Współczynnik skolaryzacji brutto w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W czasach, kiedy wzrasta znaczenie edukacji komputerowej, nie bez znaczenia pozostaje
dostępność do infrastruktury teleinformatycznej w szkołach. W gminach północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich w szkołach podstawowych średnio na 1 komputer przypadało 7,1 uczniów (w
województwie
–10,0), podczas gdy w gimnazjach – 9,0 (w województwie – 11,7). Najmniejszą dostępność do
komputerów w szkołach podstawowych zanotowano w gminie Ryn (20,8), a w gimnazjach – w gminie
GiŜycko (14,8) (Rys. 15).

Rys. 15. Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony
do uŜytku uczniów w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 30.09.2012 r.)
* Bez specjalnych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kształceniem na poziomach wyŜszych niŜ podstawowy i gimnazjalny w 2012 r. na terenie
gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich zajmowały się następujące szkoły:
1) licea ogólnokształcące – 2 (387 uczniów),
2) szkoły zawodowe – 3 (131 uczniów):
a) ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe – 2 (118 uczniów),
b) ponadgimnazjalna szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej specjalna – 1 (13 uczniów),
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3) średnia szkoła zawodowa – ponadgimnazjalne technikum dla młodzieŜy – 1 (145 uczniów),
4) szkoła policealna i pomaturalna dla dorosłych – 1 (41 uczniów).
Zdecydowana większość szkół oferujących kształcenie ponadgimnazjalne znajdowało się w
gminie Węgorzewo, a konkretnie w połoŜonym na jego terenie mieście Węgorzewie. Ponadto jedno
liceum ogólnokształcące znajdowało się w gminie Wydminy.
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Podobnie jak w przypadku edukacji, zadania z zakresu ochrony zdrowia znajdują się zarówno
w gestii gmin (opieka podstawowa), jak i powiatu (opieka ponadpodstawowa – szpitalna i
specjalistyczna). Poszczególne gminy obszaru LGD realizują swoje zadania przez Samodzielne
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, których koszty działalności są finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Na obszarze LGD9 w 2012 r. funkcjonowało 29 zakładów ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej.
Od
2003
r.
przybyło
18 placówek. Działało równieŜ 15 aptek i punktów aptecznych (od 2002 r. przybył 1 podmiot). Opieką
szpitalną i specjalistyczną zajmuje się Mazurskie Centrum Zdrowia w Węgorzewie, z 3 oddziałami
szpitalnymi, 2 poradniami specjalistycznymi,
2 pracowniami specjalistycznymi i zakładem
diagnostyki laboratoryjnej oraz Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Psychiatryczny w Węgorzewie. Mieszkańcy
subregionu mogli korzystać równieŜ ze szpitali
w Kętrzynie i GiŜycku.
Dostępność do usług medycznych,
wyraŜona liczbą porad przypadających na 1
mieszkańca,
w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior
Rys. 16. Porady lekarskie udzielona na 1 mieszkańca
Mazurskich jest dość słaba. Średnio na 1 mieszkańca
w gminach północnego obszaru Wielkich
analizowanego obszaru przypadały 4,1 porady,
Jezior Mazurskich w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.podczas gdy w województwie – 6,3. Wartość tego
wskaźnika w poszczególnych gminach obszaru
objętego diagnozą wahała się od 0,4 w gminie GiŜycko do 6,7 w gminie Węgorzewo (Rys. 16).
W 2012 r. na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich działały następujące
instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie:
1) Placówka Rodzinna w Zelkach,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej RYSIPON w Rynie,
3) Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU w Siedliskach,
4) Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Wydminach,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie,
6) Poradnia uzaleŜnień w Wydminach,
7) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
8) Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
9) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Węgorzewie,
10) Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie,
11) Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim,
12) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu,
13) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach,
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
Świetlica Socjoterapeutyczna Dom w Węgorzewie,
Ogniska Wychowawcze Przyjazny Kącik w Węgorzewie,
Świetlica Socjoterapeutyczna Pinokio w Węgielsztynie,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” w Węgorzewie,
Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym w Węgorzewie,
Polski Związek Niewidomych – Koło w Węgorzewie.

W 2012 r. w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich ze środowiskowej
pomocy społecznej skorzystało 3118 gospodarstw domowych, w których mieszkało 9109 osób, tj.
16,4% mieszkańców tego obszaru. Dla porównania w województwie z takiej pomocy korzystało 13,5%
mieszkańców. Najwięcej gospodarstw domowych z pomocy społecznej korzystało w gminie Węgorzewo
(835), najmniej w gminie Pozezdrze (101) (Rys. 17).

Z
kolei ze
Rys. 17. Pomoc społeczna w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

świadczeń rodzinnych w 2012 r. na obszarze LGD9 skorzystało 2909 rodzin, które otrzymały zasiłki
rodzinne na 5544 dzieci. Podobnie, jak w przypadku środowiskowej pomocy społecznej najwięcej rodzin
z tej formy pomocy skorzystało w gminie Węgorzewo (651), najmniej w gminie Pozezdrze (176) (Rys.
17).
Bezpieczeństwo publiczne
Zadania związane z ochroną ludności, zapobieganiem zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia oraz
zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich realizują jednostki straŜy poŜarnej i policji.
Na analizowanym obszarze w mieście powiatowym Węgorzewie działa Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy PoŜarnej, a jej struktury wspierane są przez liczne jednostki Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej działające na obszarze objętym diagnozą. TakŜe w pozostałych gminach obszaru objętego
diagnozą działają jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Jednostki OSP działające na terenie LGD9 to4:
4 Źródło: Informacje Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej; http://zosprp.olsztyn.pl/page,220.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

OSP GiŜycko,
OSP Kamionki,
OSP Spytkowo,
OSP Jeziorowskie,
OSP Kruklanki,
OSP Marcinowa Wola,
OSP Miłki,
OSP Rydzewo,
OSP Ryn,
OSP Sterławki Wielkie,
OSP Wydminy,
OSP Budry,
OSP Ołownik,
OSP Harsz,
OSP Kuty,
OSP Pozezdrze,
OSP Perły,
OSP Guja,
OSP Radzieje,
OSP Węgielsztyn,
OSP Węgorzewo,
OSP Jegławki,
OSP Srokowo.

Liczba ochotników w strukturach OSP i liczba zdarzeń odnotowanych na terenie ich działania
jest bardzo zróŜnicowana. Jednak ze względu na brak pełnych danych dotyczących działalności tych
jednostek, nie moŜna dokonać ich porównania.
Na analizowanym terenie funkcjonuje równieŜ Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie oraz
posterunki policji w: Rynie, Wydminach (obejmujący swym działaniem teren gmin Wydminy, Kruklanki
i Miłki), Budrach i Srokowie. Natomiast teren gminy wiejskiej GiŜycko jest monitorowany przez Komendę
Powiatową Policji w GiŜycku. Podobnie, jak w przypadku straŜy poŜarnej, tylko w niektórych gminach
prowadzona jest statystyka działalności policji, dlatego trudno jest ocenić skuteczność ich pracy. Na
podkreślenie zasługuje jednak fakt, Ŝe gmina Węgorzewo na wypadek zagroŜenie ma opracowany
program obrony cywilnej.
5. Kapitał społeczny
Stopień aktywności społecznej mieszkańców gmin północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich moŜna określić między innymi na podstawie ich zaangaŜowania w tworzenie, rozwijanie i
funkcjonowanie organizacji pozarządowych, frekwencji wyborczej oraz na podstawie liczby fundacji,
stowarzyszeń
i organizacji społecznych.
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego, są odrębnym sektorem
działającym na rzecz dobra publicznego. Są one podstawą dla rozwoju lokalnych społeczności,
zrzeszają najaktywniejszych i najbardziej zaangaŜowanych w sprawy społeczne mieszkańców danego
środowiska,
a podejmowane przez nie działania aktywizują, i jednocześnie integrują społeczność lokalną. Stanowią
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równieŜ uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy. Współpraca jednostek
samorządowych z organizacjami pozarządowymi jest szansą na poprawę sytuacji i jakości Ŝycia
mieszkańców lokalnej społeczności.
Organizacje pozarządowe moŜna podzielić na działające w obszarach: sportu i turystyki,
edukacji
i kultury, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, zdrowia, pomocy społecznej i pomocy osobom
potrzebującym (inwalidom, rencistom i kombatantom). Na terenie LGD9 funkcjonowało łącznie 126
organizacji pozarządowych (wraz z Ochotniczą StraŜą PoŜarną – łącznie 149), w tym odpowiednio:
1) w gminie GiŜycko – 12 (15 uwzględniając OSP),
2) w gminie Kruklanki – 6 (8 razem z OSP),
3) w gminie Miłki – 7 (10 z OSP),
4) w gminie Ryn – 12 (14 z OSP),
5) w gminie Wydminy – 17 (18 z OSP),
6) w gminie Budry – 3 (5 z OSP),
7) w gminie Pozezdrze – 5 (8 z OSP),
8) w gminie Węgorzewo – 54 (59 z OSP),
9) w gminie Srokowo – 10 (12 z OSP).
Wykaz organizacji pozarządowych prowadzących aktywność na terenie gmin północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich przedstawiono w poniŜszej tabeli. Tabela nie zawiera wykazu
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Informacje na ten temat zawarte są w podrozdziale Infrastruktura
społeczna, części Bezpieczeństwo publiczne.
Lista organizacji pozarządowych prowadzących aktywność w gminach północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich
Nazwa organizacji pozarządowej
Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” przy Szkole Podstawowej w Bystrym
Uczniowski Klub Sportowy „Trampek” przy Gimnazjum w Bystrym
GiŜyckie Forum Kobiet z siedzibą w Gajewie
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Mazurska Chata” w Grajwie
Klub Jeździecki „Lange” w Pieczonkach
Stow. Współwłaścicieli Ośrodka Wypoczynkowego „Fregata II” z/s w Pierkunowie
Klub Hodowców Gołębi Rasowych
Polska Szkoła śeglarstwa Sportów Motorowodnych i Nurkowania z/s w Pięknej Górze
Klub Sportowy „Czarny Koń – Biały Koń” z/s w Sulimach
Stowarzyszenie Przystanek GiŜycko z/s w Upałtach
Gminny Klub Sportowy – „POL-SET” przy Szkole Podstawowej w Wilkasach
Uczniowski Klub Sportowy „Wilkasek” przy Szkole Podstawowej w Wilkasach
Stowarzyszenie Ludności Wiejskiej „Koło”
Stowarzyszenie Integracyjno-Aktywizacyjne „Pomocna Dłoń”
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki „śubr”
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka” z/s w Kruklankach
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Sołtmany „Pięć Wysp”
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Kwadrat” w śywkach
Klub Jeździecki „Agroturystyka”
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z/s w Miłkach
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” przy Zespole Pl. Oświatowych w Miłkach
Stowarzyszenie „Razem promujemy Rydzewo”
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Miejscowość
Bystre
Bystre
Gajewo
Grajwo
Pieczonki
Pierkunowo
Piękna Góra
Piękna Góra
Sulimy
Upałty
Wilkasy
Wilkasy
Boćwinka
Kruklanki
Kruklanki
Kruklanki
Sołtmany
śywki
Bielskie
Miłki
Miłki
Miłki

Gmina
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
GiŜycko
Kruklanki
Kruklanki
Kruklanki
Kruklanki
Kruklanki
Kruklanki
Miłki
Miłki
Miłki
Miłki
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Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w Marcinkowej Woli
Stowarzyszenie zwykłe „Dla dobra mieszkańców"
Uczniowski Klub Sportowy „Promień” przy Szkole Podstawowej
Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Monetki” w Monetkach
Fundacja Europa-Mazury Galeria Sztuki Małgorzaty Basińskiej
Ryński Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
Ryńskie Stowarzyszenie Humanitarne „Pomost”
Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca"
Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców Miasta i Gminy Ryn
Stow. na rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy”
Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie
Uczniowski Klub Sportowy „Ludowy UKS Ołów Ryn” przy Gimnazjum w Rynie
Uczniowski Klub Sportowy „RYNIANKA” przy Szkole Podstawowej w Rynie
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Ster”
Stowarzyszenie Integracyjne „Kwas” KrzyŜany, Wejdyki, Słabowo z/s w Wejdykach
Związek Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce z siedzibą w Czarnówce
Uczniowski Klub Sportowy „Orły” przy Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich
Stowarzyszenie „Orłowo-Razem w Przyszłość”
Stow. na rzecz nowych met. komun. I pracy z końmi oraz treningu koni „Okiem Konia”
Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek ,,Teraz Sucholaski”
Stowarzyszenie „Nasze Talki”
Fundacja „Wspólny Świat”
Ludowy Klub Sportowy „Mazur”
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (koło w Wydminach)
Stowarzyszenie „Echo Wydmin” z/s w Wydminach
Stowarzyszenie „Mazurowcy”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy
Stowarzyszenie Otwarte Serce
Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy
Uczniowski Klub Sportowy „Promień” przy ZS Ogólnokształcących w Wydminach
Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Zelek „Zelinka”
Stowarzyszenie „Węgorapa – Gołdapa”
UKS „46 nóg Sobiechy” przy SP w Sobiechach
UKS „VICTORIA” przy Gminnym Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jakunówko
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Kutach
Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „DZIEWCZYNY ZNAD SAPINY”
Stowarzyszenie Właścicieli Ogródków Działkowych „Stręgiel”
UKS przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu
Stowarzyszenie „LEONARDO” z/s w Gujach
Stowarzyszenie Flota Polska – „Monotyp XV”
Stowarzyszenie „PERŁA – PROMOCJA – EDUKACJA – ROZWÓJ” w Perłach
Stowarzyszenie Artylerzystów Ziemi Węgorzewskiej „KALIBER”
Chrześcijańskie Stowarzyszanie Dobroczynne oddział Węgorzewo
Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Vęgoria”
Fundacja „Dziedzictwo Nasze”
Fundacja „Kanał Mazurski”
Fundacja Jeziora Oświn
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Miłki
Miłki
Miłki
Monetki
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Sterławki Wlk.
Wejdyki
Czarnówka
Gawliki Wlk.
Orłowo
Radzie
Sucholaski
Talki
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Zelki
Budry
Sobiechy
Więcki
Jakunówko
Kuty
Pozezdrze
Pozezdrze
Pozezdrze
Guja
Ogonki
Perły
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo

Miłki
Miłki
Miłki
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Wydminy
Budry
Budry
Budry
Pozezdrze
Pozezdrze
Pozezdrze
Pozezdrze
Pozezdrze
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
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Klub Olimpijczyka przy Gimnazjum w Węgorzewie
Liga Obrony Kraju – Klub Morski
Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor”
Polski Związek Wędkarski Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Węgorzewo – Miasto
Rada Organizacji Pozarządowych Ziemi Węgorzewskiej
Stowarzyszenie „CEL”
Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Węgorapa”
Stowarzyszenie „Nowe MoŜliwości”
Stowarzyszenie „Olimpiady Specjalne”
Stowarzyszenie „PRO FAMILIA HUMANA”
Stowarzyszenie „Rodzina”
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Stowarzyszenie Charytatywno-Edukacyjne „Światło”
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturowego Mniejszości Narodowej „Czeremosz”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
Stowarzyszenie MAMRY TELE-TAXI
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych długotrwale unieruchomionych „Niebieski Parasol”
Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Węgorzewo „Mamry”
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”
Stowarzyszenie Osób Niewidomych
Stowarzyszenie osób z problemem onkologicznym
Stowarzyszenie Sportowe KORMORAN
Stowarzyszenie Sportowe Mazury w Węgorzewie – Kal
Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Mamry”
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Stowarzyszenie Wędkarstwo dla Mazur w Węgorzewie
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „JESTEŚ”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgorzewskiej
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
Towarzystwo Przyjaciół i Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. J. Bema
Tow. Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”
Uczniowski śeglarski Klub Sportowy „Spinaker” przy SP Nr 1 w Węgorzewie
UKS „Koszałek Opałek” w Węgorzewie
UKS „Olimpik” przy SOSW w Węgorzewie
UKS „Sokół” przy Gimnazjum w Węgorzewie
UKS „Spartakus” przy LO w Węgorzewie
UKS „Technik” przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie
UKS przy Klubie Morskim LOK w Węgorzewie
Węgorzewskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem”
Węgorzewskie Stowarzyszenie STU dla rodziny
Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe
Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Węgorzewskiej
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Związek Harcerstwa Polskiego
Zw. Stow. na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bajorach Małych
Silna Grupa „Jegławki"
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn”
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Srokowie
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Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
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Węgorzewo
Węgorzewo
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Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Bajory Małe
Jegławki
Siniec
Srokowo

Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
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Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo
Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo
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Uczniowski Klub Sportowy OMET w Srokowie
Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces KaŜdego Dziecka” w Srokowie
Stowarzyszenie „Wiedza, Rozwój, Praca” w Srokowie
Stowarzyszenie „Świadomie Aktywni”
"Ziemiańskie bractwo strzeleckie” w Wilczynach
Towarzystwo Przyjaciół Wyskoku
Źródło
:

Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo
Wilczyny
Wyskok

Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo
Srokowo

Dane Starostwa Powiatowego w GiŜycku; http://www.powiatgizycki.pl/.
Dane Starostwa Powiatowego w Węgorzewie; http://www.powiatwegorzewski.pl/aktualnosci.php.
Dane
Urzędu
Gminy
Srokowo;
http://www.srokowo.iaw.pl/pl/47583/0/Organizacje_pozarzadowe.html.

Stopień aktywności obywatelskiej mieszkańców gmin obszaru LGD9 określić moŜna na
podstawie analizy frekwencji wyborczej w wyborach rządowych i samorządowych. W głosowaniu w
dniu 9.10.2011 r. w wyborach do Sejmu RP wzięło udział łącznie 16099 osób. Frekwencja wyniosła
średnio 35,80% i była niŜsza od wojewódzkiej o 6,57 p.p. W wyborach samorządowych (w głosowaniu
w dniu 21.11.2010 r.) udział wzięło 47,93% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Był to o 0,38
p.p.
wyŜszy
odsetek
niŜ
w województwie, co moŜe świadczyć o dość wysokiej świadomości społecznej i odpowiedzialności za
rozwój regionu.

Frekwencja w wyborach do Sejmu RP i w wyborach samorządowych w gminach północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
Wybory samorządowe – głosowanie
w dniu 21.11.2010 r.

Wybory do Sejmu RP z 9.10.2011 r.
WYSZCZEGÓLNIENI
E
GiŜycko w.
Kruklanki
Miłki
Ryn
Wydminy
Budry
Pozezdrze
Węgorzewo
Srokowo
Razem
Województwo

liczba
wyborców
6384
2544
3104
4844
5276
2471
2827
14113
3408
44971
1146728

liczba kart
waŜnych
2488
866
999
1635
1949
723
975
5359
1105
16099
485881

frekwencja
wyborcza w %
38,97
34,04
32,18
33,75
36,94
29,26
34,49
37,97
32,42
35,80
42,37

liczba
wyborców
6429
2550
3154
4850
5374
2530
2857
14191
3447
45382
1148432

liczba kart
oddanych
3149
1326
1752
2403
2953
1465
1574
5353
1775
21750
546095

frekwencja
wyborcza w %
48,98
52
55,55
49,55
54,95
57,91
55,09
37,72
51,49
47,93
47,55

Źródło:Dane Państwowej Komisji Wyborczej; www.wybory2011.pkw.gov.pl, www.wybory2010.pkw.gov.pl.
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II. POTENCJAŁ GOSPODARCZY
1. WyposaŜenie w infrastrukturę techniczną
WaŜnym w ocenie rozwoju gospodarczego regionu, jest poziom rozwoju infrastruktury
technicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o sprawnie funkcjonujący system transportowy,
zaopatrzenie
mieszkańców
w wodę, gaz, kanalizację oraz system oczyszczania ścieków. Infrastruktura ta umoŜliwia poprawne
funkcjonowanie wielu dziedzin Ŝycia, w tym takŜe rynku usług turystycznych.
Sieć drogowa i kolejowa
Przez gminy objęte diagnozą przebiegają waŜne, w skali regionu, szlaki komunikacyjne, w tym
m.in. droga krajowa nr 63 (Granica Państwa – Węgorzewo – GiŜycko – Pisz – ŁomŜa). Jednak stan
techniczny sieci drogowej nie odpowiada wymaganym standardom, zwłaszcza w sytuacji wciąŜ
narastającego ruchu kołowego, tak cięŜarowego, jak i osobowego. Dotyczy to zarówno stanu
nawierzchni, szerokości jezdni, jej wyprofilowania, a takŜe kolizyjności z innymi drogami lokalnymi.
DuŜym problemem jest brak drogi ekspresowej łączącej powiaty i gminy w ramach powiatu z centrum
kraju (dotyczy to całych Mazur). Natomiast wśród dróg powiatowych przewaŜają drogi odpowiadające
potrzebom połączeń lokalnych (gminnych), nie zapewniające jednak odpowiedniej jakości połączeń
komunikacyjnych w powiecie. Stosunkowo niewiele jest teŜ dróg głównych i zbiorczych. Jedynie drogi w
powiecie giŜyckim istotnie oddziałują na przestrzeń, stanowiąc widoczny bodziec do rozbudowy
sąsiadujących z nimi obszarów.
Gminy powiatu giŜyckiego powiązane są z regionem liniami kolejowymi do Olsztyna i
Białegostoku, a poprzez węzeł olsztyński z pozostałą częścią kraju. W strukturze powiązań
zewnętrznych najwaŜniejszą rolę odgrywa linia kolejowa pierwszorzędna Białystok – Korsze. Przez
powiat kętrzyński przebiega waŜna linia kolejowa Korsze – Ełk łącząca przejścia graniczne w Głomnie i
Skandawie z Trakiszkami. Na linii tej przewiduje się dobudowę drugiego toru i elektryfikację. Natomiast
na terenie powiatu węgorzewskiego występuje 38 km tras kolejowych, w tym Węgorzewo – Kętrzyn (34
km), obecnie zamkniętych dla ruchu pasaŜerskiego.

Infrastruktura komunalna
Wodociąg jest najlepiej rozwiniętą siecią infrastruktury technicznej na obszarze objętym
diagnozą. Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej przebiegającej przez gminy terenu LGD9 w
2012 r. wynosiła 1,2 tys. km, a jej średnia gęstość kształtowała się na poziomie 61,0 km/100 km 2 (w
województwie
– 59,9 km/100 km2). Z sieci wodociągowej w 2012 r. na terenach tych korzystało 46,8 tys. osób, co
stanowiło 84,3% ogółu ludności obszaru LGD9 (w województwie – 89,1%). W porównaniu do 2002 r. na
obszarze LGD9 odnotowano wzrost długości sieci wodociągowej o 25,2% (w województwie o 46,1%),
udziału ludności posiadającej dostęp do sieci wodociągowej o 3,0 p.p. (w województwie o 2,7 p.p.) oraz
wzrost gęstości sieci o 12,3 km/100 km2(w województwie o 19,0 km/100 km2). Wzrost taki miał miejsce
we wszystkich gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (za wyjątkiem gminy Srokowo,
gdzie udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej pozostał na niezmienionym poziomie), a
największy we wszystkich przypadkach w gminie Ryn.
Rozpatrując przestrzenne zróŜnicowanie powyŜszych wskaźników na obszarze LGD9
zanotowano, Ŝe udział ludności posiadającej dostęp do sieci wodociągowej wahał się od 73,8% w
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gminie Miłki do 92,2% w gminie Srokowo, a gęstość sieci wodociągowej od 42,7 km/100 km 2 w gminie
Kruklanki
do 86,3 km/100 km2 w gminie Węgorzewo (Rys. 18).

Rys. 18. Sieć wodociągowa rozdzielcza w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Poziom skanalizowania analizowanych terenów w 2012 r., w przeciwieństwie do poziomu
zwodociągowania, był bardzo niski. Problemem gmin jest bowiem brak środków finansowych na
modernizację sieci kanalizacyjnych. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2012 r. wynosiła
461,3 km, co w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni obszarów LGD9 dało 23,1 km sieci kanalizacyjnej
(w województwie – 22,2 km). Z sieci kanalizacyjnej w 2012 r. na obszarze objętym diagnozą korzystało
28,0 tys. ludności i było to 50,4% ogółu mieszkańców terenów LGD9 (w województwie – 66,8%). Podobnie,
jak
w przypadku sieci wodociągowej, w analizowanych latach zanotowano wzrost długości sieci kanalizacyjnej
(o 163,1%; w województwie – 81,5%), jej gęstości (o 14,3 km/100km2; w województwie – 10,0 km/100km2)
oraz udziału ludności posiadającej dostęp do tej sieci (o 11,0 p.p; w województwie – 4,7 p.p.).
W poszczególnych gminach obszaru objętego diagnozą w 2012 r. zanotowano znaczne
zróŜnicowanie poziomu skanalizowania. Najmniejsza gęstość sieci kanalizacyjnej i najmniejszy udział
ludności posiadającej do niej dostęp wystąpił w gminie Budry (odpowiednio 0,5 km/100 km 2 i 7,4%
ludności). Natomiast największa jej gęstość i największy udział ludności z niej korzystającej wystąpił w
gminie Ryn (odpowiednio 63,5 km/100 km2 i 76,3% ludności) (Rys. 19). W porównaniu do 2002 r. prawie
we wszystkich gminach zanotowano wzrost gęstości sieci kanalizacyjnej (za wyjątkiem gminy Wydminy,
gdzie wystąpił dwukrotny jej spadek oraz gminy Budry, gdzie pozostała bez zmian) i wzrost udziału
ludności posiadającej do niej dostęp (za wyjątkiem gminy Budry, gdzie udział ten w obu latach
utrzymywał się na identycznym poziomie). Największy wzrost w przypadku gęstości sieci kanalizacyjnej
miał
miejsce
w
gminie
Ryn
(o 56,2 km/100 km2), a dostępności dla ludności w gminie Kruklanki (o 40,3 p.p.).
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Rys. 19. Sieć kanalizacyjna rozdzielcza w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kolejnym elementem infrastruktury technicznej waŜnym dla rozwoju regionów jest sieć
gazowa. Dostępność do niej na terenach gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich jest
bardzo mała. Tereny te, podobnie jak województwo warmińsko-mazurskie, odznaczają się bardzo
niskim poziomem nasycenia tą siecią. W 2012 r. przez obszar LGD9 przebiegało łącznie 126,7 km sieci
gazowej
(o 50,8 km mniej niŜ w 2002 r.). Mała długość sieci gazowej przełoŜyła się na niską wartość wskaźnika
gęstości sieci na 100 km2, który w 2012 r. wynosił 6,4 km/100 km2 (w województwie – 7,8 km/100 km2),
a takŜe na mały udział ludności korzystającej z sieci gazowej, który wynosił zaledwie 29,0%
(w województwie – 43,3%). W 2012 r. w porównaniu do 2002 r. zanotowano spadek gęstości sieci
gazowej
o 2,5 km/100 km2 przy jednoczesnym wzroście dostępności do niej ludności o 1,7 p.p. WaŜnym
czynnikiem utrudniającym rozwój gazownictwa na wsi są wysokie i stale rosnące ceny jednostkowe
gazu. Sytuację tą pogarsza stale rosnący poziom ubóstwa zwłaszcza na terenach peryferyjnych, oraz
obowiązujące kryterium opłacalności realizacji nowych sieci. W związku z tym część gospodarstw
wiejskich posiadających przyłącze gazu, rezygnuje z jego odbioru, albo eksploatuje tylko kuchenki
gazowe.
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Rys. 20. Sieć gazowa rozdzielcza w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W czterech gminach analizowanego obszaru, tj. Budry, Kruklanki, Miłki i Wydminy w 2012 r. nie
występowała sieć gazowa. W pozostałych gminach gęstość sieci gazowej wahała się od 5,1 km/100
km2
w gminie Ryn do 12,5 km/100 km2 w gminie GiŜycko, a udział ludności z niej korzystającej od 6,4% w
gminie Pozezdrze do 56,9% w gminie Węgorzewo (Rys. 20). W porównaniu do 2002 r., w 2012 r. wzrost
gęstości sieci gazowej nastąpił w gminach GiŜycko (o 1,0 km/100 km 2) i Pozezdrze (o 0,1 km/100 km2),
a udziału ludności w gminach: Srokowo (o 6,1 p.p.), GiŜycko (o 5,4 p.p.), Pozezdrze (o 2,9 p.p.) i
Węgorzewo
(o 1,6 p.p.).
2. Podmioty gospodarcze
Dalszy rozwój gospodarczy gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich tkwi przede
wszystkim w ich potencjale środowiska naturalnego oraz kapitale ludzkim. Jak juŜ podkreślono we
wcześniejszych rozdziałach lokalizacja powiatów w jednym z najczystszych ekologicznie regionów
Polski, wśród licznych jezior i lasów, stanowi podstawowy atut na rzecz rozwoju funkcji rolniczych i
turystycznych. Unikalne walory przyrodnicze nie kolidują takŜe z rozwojem działalności o charakterze
produkcyjnym
oraz
z szeroko rozumianymi usługami rynkowymi. Szczególne znaczenie na tym terenie moŜe mieć
przetwórstwo rolno-spoŜywcze, leśnictwo, przetwórstwo drewna, handel oraz usługi budowlane.
Wizytówką tych terenów jest równieŜ przemysł drzewny, głównie meblarski. Gminy obszaru LGD9
posiadają bowiem dogodne warunki do funkcjonowania przedsiębiorstw z branŜy drzewnej, tj.
odpowiedni klimat, bazę surowców własnych oraz sąsiedztwo województw z duŜymi kompleksami
leśnymi pozwalające na współpracę producentów i kooperantów, a takŜe rozwiniętą infrastrukturę
techniczną oraz kilkudziesięcioletnie tradycje. Ponadto połoŜenie obszaru objętego diagnozą przy
granicy z Obwodem Kaliningradzkim powinno sprzyjać podejmowaniu róŜnych inicjatyw gospodarczych.
Na obszarze objętym diagnozą 31.12.2012 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było
3,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 25,2% więcej niŜ w 2002 r. Średnio na 1000
mieszkańców przypadało na tym terenie 70 podmiotów, podczas gdy w województwie – 83. MoŜna więc
stwierdzić, Ŝe tereny obszaru LGD9 na tle województwa są obszarami dość słabo rozwiniętymi pod
względem rozwoju przedsiębiorczości.
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Analizując przestrzenne zróŜnicowanie liczby podmiotów
moŜna zauwaŜyć, Ŝe najwięcej firm prowadziło działalność w
gminie Węgorzewo (35,1%) oraz gminie GiŜycko (17,6%). W tych
samych gminach i dodatkowo w gminie Ryn zanotowano równieŜ
najwyŜszy wskaźnik liczby podmiotów przypadających na 1000
mieszkańców, wynoszący odpowiednio w gminie Węgorzewo – 78,
gminie
GiŜycko
–
84
i gminie Ryn – 79. Wskaźnik ten na terenie pozostałych powiatów
ukształtował się na poziomie od 44 w gminie Budry do 76 w gminie
Kruklanki
(Rys.
21).
MoŜna
więc
zauwaŜyć,
Ŝe najwięcej podmiotów gospodarki narodowej funkcjonowało w
Rys. 21. Podmioty gospodarki narodowej
gminach połoŜonych w pobliŜu większych miast oraz
na 1 000 ludności w gminach
w gminach pełniących funkcje turystyczno-wypoczynkowe.
północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich
Podmioty te pełnią bowiem funkcje pomocnicze i usługowe dla
(stan
w dniu 31.12.2012 r.)
większych zakładów połoŜonych na terenach miast, a takŜe
Źródło:
Opracowanie
własne na podstawie
obsługują mieszkańców tych miast. Firmy te mają lepsze warunki
danych GUS.
do funkcjonowania, mogą bowiem korzystać ze skupionej w
miastach wyŜszej jakości siły roboczej, infrastruktury technicznej i społecznej, dostępu do wiedzy,
technologii i duŜych rynków zbytu. Z kolei najmniej podmiotów gospodarki narodowej znajdowało się w
gminach połoŜonych peryferyjnie w stosunku do większych ośrodków miejskich.
Rozpatrując podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według
wybranych form prawnych wzięto pod uwagę 6 najwaŜniejszych grup. W 2012 r. w strukturze podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenach gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
najliczniejszą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które stanowiły
71,8%
(w
województwie
– 72,1%), w następnej kolejności znalazły się: spółki handlowe − 5,2% (w województwie – 5,7%),
stowarzyszenia i organizacje społeczne − 4,7% (w województwie – 3,7%), spółdzielnie − 0,9%
(w województwie – 0,6%) oraz fundacje − 0,4% (w województwie – 0,3%) (Rys. 22).
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W przeliczeniu na 10 tys. ludności przypadały odpowiednio: 503 osoby fizyczne (w
województwie – 596), 37 spółek handlowych (w województwie – 47), 7 spółek handlowych z udziałem
kapitału zagranicznego (identycznie jak w województwie), 33 stowarzyszenia i organizacje społeczne
(w województwie – 31), 6 spółdzielni (w województwie – 5), 3 fundacje (w województwie – 2).
Pozytywnym zjawiskiem, z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu jest duŜy udział spółek
handlowych, które posiadają formę organizacyjno-prawną najbardziej dostosowaną do prowadzenia
działalności na większą skalę, a wskaźnik nasycenia tymi spółkami na 10 tys. mieszkańców
odzwierciedla poziom stabilności gospodarczej danego ośrodka. Na analizowanym terenie wartość tych
wskaźników jest niestety niŜsza niŜ przeciętnie w województwie, co ponownie wskazuje, Ŝe rozwój
gospodarczy tego obszaru jest słabszy niŜ przeciętnie w regionie. Jednak stosunkowo duŜa liczba
spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego przypadających na 10 tys. mieszkańców
świadczy o tym, Ŝe gminy te są atrakcyjnym obszarem dla inwestorów z zagranicy. NaleŜy tutaj równieŜ
zwrócić
uwagę
największy
niŜ
przeciętnie
w województwie udział fundacji oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Podmioty te stanowią
bowiem jeden z mierników aktywności społecznej ludności danego regionu.

Rys. 22. Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych w gminach północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wartość wskaźników nasycenia gmin poszczególnymi rodzajami jednostek na 1000 ludności
wahała się:
1) od 315 w gminie Srokowo do 665 w gminie GiŜycko w przypadku osób fizycznych;
2) od 14 w gminie Budry do 75 w gminie GiŜycko w przypadku spółek handlowych (Rys. 23);
3) od 2 w gminie Ryn do 21 w gminie Pozezdrze w przypadku spółek handlowych z udziałem kapitału
zagranicznego (w gminie Budry nie funkcjonował Ŝaden podmiot tego rodzaju) (Rys. 24);
4) od 17 w gminie Budry do 41 w gminie Kruklanki w przypadku stowarzyszeń i organizacji
społecznych (Rys. 25);
5) od 2 w gminie Srokowo do 10 w gminie GiŜycko w przypadku spółdzielni (brak spółdzielnie w
gminie Budry);
6) od 1 w gminie GiŜycko do 5 w gminie Węgorzewo w przypadku fundacji (brak fundacji w gminach:
Budry, Kruklanki, Miłki i Srokowo).
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Rys. 23. Spółki handlowe na 10 000 ludności
w gminach północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych GUS.

Rys. 24. Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego na 10 000 ludności
w gminach północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych GUS.

Kolejnym podziałem podmiotów gospodarki narodowej istotnym z punktu znaczenia rozwoju
gospodarczego subregionu jest równieŜ ich struktura według rodzajów działalności. Analiza tej struktury
jest waŜna, poniewaŜ rodzaj prowadzonej działalności wyznacza zapotrzebowanie na pracowników
o określonych kwalifikacjach, a takŜe określa stopień
dywersyfikacji gospodarki. Gospodarka o zróŜnicowanej
i zharmonizowanej strukturze jest bowiem bardziej
odporna na wahania koniunkturalne i ma większą
zdolność adaptacyjną.5
W 2012 r. na terenach gmin północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich najwięcej jednostek
prowadziło działalność w sektorze usługowym,
tj. 2,8 tys., co stanowiło 71,0% (w województwie
– 75,3%) wszystkich zarejestrowanych podmiotów na
tym terenie. Co piąty podmiot zarejestrowany w
Rys. 25. Fundacje i stowarzyszenia oraz organizacje
społeczne na 10 000 ludności w gminach rejestrze REGON, podobnie jak w województwie,
zajmował
się
działalnością
przemysłową
i
północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich
budownictwem. Z kolei działalność rolniczą prowadziło
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 9,4% ogółu podmiotów prowadzących działalność
GUS.
gospodarczą na terenie LGD9 (w województwie –
4,4%). Struktura taka była takŜe charakterystyczna dla większości gmin objętych diagnozą, za
5 Kołodziejczyk D. 2004. Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W: Polska
przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Bański J. Studia Obszarów Wiejskich, t. VI. Wyd. PTG PAN, Warszawa, s.
44.
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wyjątkiem gminy Budry, gdzie drugie miejsce pod względem udziału stanowiła działalność rolnicza (Rys.
26).

Rys. 26. Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności w gminach
północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W 2012 r. w porównaniu do 2002 r., na obszarze objętym diagnozą, nastąpił spadek udziału
podmiotów zajmujących się działalnością rolniczą i przemysłową oraz budownictwem, a wzrost udziału
podmiotów prowadzących działalność usługową. Podobna sytuacja miała miejsce w większości gmin,
za wyjątkiem:
− gminy Ryn, gdzie udział podmiotów prowadzących działalność rolniczą w obu analizowanych latach
utrzymywał się na identycznym poziomie;
− gmin: Kruklanki, Miłki i Srokowo, gdzie wzrósł udział podmiotów zajmujących się działalnością
przemysłową i budownictwem;
− gminy Węgorzewo, gdzie wzrósł udział podmiotów zajmujących się działalnością przemysłową, a
spadł udział podmiotów zajmujących się działalnością usługową.
3. BranŜe o kluczowym znaczeniu dla lokalnej gospodarki
Gmina GiŜycko jest ośrodkiem wczasowo-turystycznym Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Jest to jedna z większych w Polsce gmin turystycznych. Składa się na to znaczna liczba
funkcjonujących tutaj ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, portów, gospodarstw
agroturystycznych, czy pokoi gościnnych, jak równieŜ gospodarstw oferujących aktywne spędzanie
czasu (wycieczki rowerowe, wędkarstwo i jeździectwo itp.).
Gmina Kruklanki w gospodarce województwa nie odgrywa istotnej roli ze względu na jej
peryferyjność przejawiającą się zwłaszcza w połoŜeniu poza główną strefą aktywności gospodarczej,
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niedostatecznych powiązaniach komunikacyjnych oraz braku silnych, atrakcyjnych pod względem
potencjału usługowo-wytwórczego centrów regionalnych. Co więcej wysoki udział terenów prawnie
chronionych
w gminie stwarza barierę do swobodnego rozwoju gospodarczego. Wynika to przede wszystkim z
prawnie usankcjonowanego, podwyŜszonego reŜimu gospodarowania. Status obszarów prawnie
chronionych inspirować zatem powinien do proekologicznego kierunku rozwoju gminy. W oparciu o
podstawowe czynniki rozwoju wykształciły się następujące funkcje w gospodarce regionu: turystycznorekreacyjna oraz rolnicza. Omawiana gmina nie aspiruje jednak do roli duŜego, głośnego ośrodka
turystycznego. Oferta gminy skierowana jest przede wszystkim do turysty poszukującego ciszy i
spokoju, do czego ów obszar wykorzystuje swoje wysokie walory przyrodnicze o niskim stopniu
degradacji. Gmina posiada takŜe dość znaczny potencjał rolny, na który składa się średnia i wysoka
klasa bonitacyjna uŜytków rolnych oraz korzystny udział powierzchni uŜytków zielonych stanowiących
potencjał do rozwoju chowu bydła.6
Główną funkcją gospodarczą gminy Miłki jest rolnictwo, a uzupełniającą turystyka i rekreacja,
które koncentrują się wokół kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich oraz sieci jezior w obszarze
chronionego krajobrazu.7
Obszar gminy Ryn ma moŜliwości rozwoju wielofunkcyjnego. W okresie do 1990 r. dominującą
funkcją na tym obszarze była gospodarka rolna. W ostatnich latach na terenie miasta i gminy Ryn
zaczęła rozwijać się dynamicznie turystyka, w mieście powstały równieŜ firmy produkcyjne i usługowe.
Bazę dla rolnictwa stanowią uŜytki rolne, stanowiące ok. 58 % powierzchni gminy, naleŜące do
średnio urodzajnych (dominują gleby klasy IV). W południowej części gminy występują trwałe uŜytki
zielone. DuŜe zróŜnicowanie gleb stwarza moŜliwości róŜnorodnych upraw zabezpieczających rozwój
hodowli. Jednak ze względu na turystyczny charakter gminy nie wskazana jest uciąŜliwa produkcja
rolna i hodowla inwentarza, zwłaszcza w sąsiedztwie terenów o wiodącej funkcji turystycznej.
6Program ochrony środowiska gminy Kruklanki na lata 2004-2011 stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/236/06
Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006 r., s. 12.

7Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki cz. I stanowiąca załącznik 1a do
uchwały
nr LI/267/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 10 stycznia 2010 r., s. 43.
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Funkcja turystyczno-wypoczynkowa gminy posiada bardzo duŜe moŜliwości rozwoju, co wynika
z posiadania:
1) duŜych jezior, połoŜonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
2) lasów przydatnych dla potrzeb turystyki,
3) słabych rolniczo gruntów połoŜonych przy jeziorach i lasach,
4) atrakcyjnych szlaków turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej oraz turystyki wodnej o
znaczeniu międzynarodowym,
5) wysokiego stanu czystości powietrza atmosferycznego i wysokich walorów krajobrazowych terenu.8
Dodatkowo walory te dały początek rozwojowi agroturystyki. Obok kompleksowej oferty,
związanej
z mieszkaniem i wyŜywieniem, w gospodarstwach rolnych istnieje oferta dodatkowa, tj. przejaŜdŜki
konne, rowery czy wędkowanie. Ze względu na występowanie w gminie terenów leśnych, leśnictwo jest
kolejną,
po rolnictwie, waŜną gałęzią gospodarki gminy, chociaŜ lesistość gminy jest o kilka procent niŜsza niŜ
średnia dla województwa.9
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy Wydminy jest rolnictwo, gdzie funkcjonują
stosunkowo duŜe gospodarstwa, zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ponadto
rozwija się tutaj przemysł drzewny – tartaki w Wydminach, Gawlikach Wielkich i Siemionkach oraz
produkcja cegły w Rantach i rozwój drobnego handlu. DuŜe walory turystyczne gminy zachęcają
równieŜ do rozwoju branŜy turystycznej.
Dominującą funkcją w gminie Budry jest rolnictwo(o czym świadczy m.in. duŜy udział
podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością rolniczą na jej terenie), a towarzyszącymi są:
funkcja turystyczna, rekreacyjna, mieszkaniowa oraz obsługi rolnictwa. Gmina szczyci się naturalnym,
mało przekształconym i czystym środowiskiem oraz duŜymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, co
sprzyja uprawianiu m.in. turystyki aktywnej. Ponadto jej transgraniczne połoŜenie moŜe korzystnie
wpływać na rozwój gminy.
8
Strategia rozwoju miasta i gminy Ryn stanowiąca załącznik do Uchwały nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27
kwietnia 2011 r., s. 8.

9
TamŜe, s. 40.
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Gmina Pozezdrze nie naleŜy do szczególnie uprzemysłowionych jednostek terytorialnych.
Wiodące funkcje w gospodarce pełnią rolnictwo, turystyka i leśnictwo.
Na terenie gminy Pozezdrze rolnictwo jest podstawą formą działalności gospodarczej i źródłem
utrzymania większości mieszkańców. Najkorzystniejsze warunki do rozwoju rolnictwa występują w
północnej oraz południowej części gminy. Dobre gleby, mniejsza niŜ na pozostałym obszarze gminy
wraŜliwość terenu na antropopresję, zasoby gruntów Skarbu Państwa do zagospodarowania oraz
korzystne warunki ekonomiczne (dobre powiązanie komunikacyjne oraz niewielka odległość terenu
gminy
od
dwóch
miast
– GiŜycka i Węgorzewa) – to zespół cech, które sprzyjają tworzeniu gospodarstw o powierzchni powyŜej
100 ha lub specjalistycznych o mniejszych areałach (np. ogrodniczych, drobiarskich, itp.).10
Znaczna ilość jezior, w tym wielkich jezior o dość czystych wodach, częściowo w połączeniu ze
świeŜymi borami sosnowymi decyduje o duŜym znaczeniu obszaru gminy dla funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Szczególnie atrakcyjnymi terenami dla tej funkcji są:
1) zachodnia część gminy połoŜona nad wielkimi jeziorami (Pojezierze GiŜycko-Węgorzewskie)
z predyspozycjami do rozwoju turystyki Ŝaglowej;
2) środkowa część gminy („Pojezierze Sapiny”) z licznymi jeziorami, rzeką Sapiną i świeŜymi borami
sosnowymi – predysponowane do turystyki kajakowej i rekreacji stacjonarnej w tym częściowo
prawdopodobnie uzdrowiskowej;
3) północno-wschodnia część gminy (zalesione Wzgórza Piłackie) z predyspozycjami do turystyki
wędrownej i myślistwa.11
W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze znajdują się tereny, na
których przewidziana jest budowa hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych zabudowy
letniskowej i terenów rekreacyjnych nad jeziorem Pozezdrze, nad jeziorem Dargin, jeziorem Święcajty,
jeziorem
Harsz,
a
takŜe
10
Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze opracowany przez firmę GeoDigital na zlecenie Urzędu Gminy
Pozezdrze,
na podstawie umowy z dnia 13 maja 2004 r., s. 130.

11
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pozezdrze cz. II uchwalone przez Radę
Gminy Pozezdrze Uchwałą nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r., s. 8.
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w miejscowościach Przerwanki i Jakunówko. Na terenie gminy Pozezdrze istnieje juŜ wiele obiektów
umoŜliwiających aktywne spędzanie wypoczynku, m.in. port Ŝeglarski w Dziaduszynie, ośrodki
wypoczynkowe w Dziaduszynie, Kolonii Harsz, Pieczarkach, Stręgielku, baza obozów harcerskich
w Przerwankach, w rejonie Jasieńczyka, liczne pola biwakowe i szeroko rozwinięta sieć gospodarstw
agroturystycznych. Brak jezior i zbiorników wodnych nie dyskwalifikuje wód powierzchniowych w
zakresie rozwoju turystyki wodnej. Rzeka Węgorapa i Gołdapa oraz Kanał BroŜajski stanowią
atrakcyjne wodne szlaki turystyczne dla spływów kajakowych, wędkarstwa i rekreacji pod warunkiem
odpowiedniego ich zagospodarowania.
O tempie rozwoju gminy Węgorzewo decydują: struktura gospodarki, zatrudnienia oraz walory
środowiska naturalnego. Podstawowe funkcje rozwoju gospodarczego gminy to:
1) turystyka i wypoczynek, koncentrujące się wzdłuŜ jeziora Mamry, Święcajty, Stręgiel i Sztynorckie,
2) rolnictwo i leśnictwo zwłaszcza na terenach połoŜonych w północno-wschodniej części gminy.12
Do najwaŜniejszych walorów turystycznych gminy naleŜą:
1) połoŜenie w regionie, atrakcyjnym pod względem turystycznym (lasy, jeziora, szlak Ŝeglarski
Wielkich Jezior Mazurskich, krajobraz, przyroda),
2) moŜliwość uprawiania róŜnorodnych form turystyki, w tym turystyki aktywnej i przyrodniczej oraz
tzw. konferencyjnej – wykorzystującej walory środowiska naturalnego obszaru,
3) zabytki architektoniczno-kulturowe i historyczne regionu,
4) połoŜenie w regionie o wielonarodowej, zróŜnicowanej kulturze i burzliwej przeszłości historycznej,
5) sąsiedztwo z Obwodem Kaliningradzkim,
6) istniejąca, zróŜnicowana pod względem standardu i funkcji baza turystyczna,
7) dogodne warunki do rozwoju rolnictwa, w tym ekologicznego.13
Uprzemysłowienie miasta i gminy naleŜy do najniŜszych w kraju. MoŜliwości rozwoju przemysłu
tkwią przede wszystkim w zasobach surowcowych. Zaletą gminy moŜe być brak przemysłu. Jej atutem
jest czyste środowisko, a podstawowym bogactwem naturalnym przyroda.14
12
Plan rozwoju lokalnego gminy Węgorzewo, Olsztyn 2004 r., s. 21.

13
Plan rozwoju lokalnego gminy Węgorzewo …., s. 15.
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W gminie Srokowo, z uwagi na jej korzystne walory środowiskowe rolnictwo i turystyka są
branŜami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju.15Istniejące uwarunkowania do rozwoju rolnictwa,
pozwalają prognozować, Ŝe dalszy rozwój gminy będzie wymagał budowy zaplecza w postaci
przetwórstwa
rolno-spoŜywczego, magazynów, przechowalni, które zapewnią zbyt producentom rolnym.
Obecnie na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych i rzemiosła produkcyjnego.
Produkcja przemysłowa na terenie gminy winna się rozwijać, głównie w oparciu o zakłady nastawione
na przetwórstwo surowców lokalnych takich jak: produkty rolne, drewno, itp. oraz inne nieuciąŜliwe dla
środowiska. Nowe zakłady produkcyjne powinny być lokalizowane głównie w miejscowościach
połoŜonych w środkowej części gminy, które obecnie są ośrodkami koncentracji przedsiębiorczości, tj.:
w Srokowie, Jegławkach i Solance. W miejscowości Srokowo w pierwszej kolejności naleŜy
wykorzystać tereny po byłych zakładach produkcyjnych i bazach. W pozostałych miejscowościach
mogą być zlokalizowane niewielkie zakłady związane z produkcją rolną lub uszlachetnianiem i
przetwarzaniem lokalnych surowców i płodów rolnych.16
Walory przyrodniczo krajobrazowe gminy oraz sąsiedztwo zwartych kompleksów leśnych
sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjnej o szerokim wachlarzu usług turystycznych. Oznacza to, Ŝe na
terenie gminy występują korzystne warunki do rozwoju turystyki pobytowej, krajoznawczej, i innych.
Miejscowości i obszary szczególnie preferowane do rozwoju turystyki to: Brzeźnica, Bajory, Wyskok,
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Węgorzewo do 2015 r., s. 10.

15
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo na lata 2009-2016. Srokowo, 2006 r., s. 20.

16
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo uchwalone przez Radę Gminy
Srokowo uchwałą nr VII/30/2003 z dnia 7 lipca 2003 r., s. 8, 15.
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Wilczyny, Srokowski Dwór, Suchodoły, Wysoka Góra, Leśniewo, Młynowo, Silec, Rypławki oraz
Srokowo, w którym powinna zostać zrealizowana baza noclegowa całoroczna związana między innymi
z plenerami malarskimi oraz turystyką krajoznawczą.
4. Rolnictwo
Tradycyjnie sektorem dominującym dla wsi jest rolnictwo. Społeczne znaczenie rolnictwa było
zawsze duŜe, nie tylko ze względu na miejsce pracy, ale równieŜ jego rolę w przestrzeni wiejskiej i jego
silne oddziaływanie na rodzaj aktywności gospodarczej, styl Ŝycia, tradycję i kulturę mieszkańców
danego subregionu. Jednak znaczenie rolnictwa w rozwoju gospodarczym kraju, a tym samym obszaru
objętego diagnozą, staje się coraz mniejsze. Postępujący proces dezagraryzacji wsi, czyli zmniejszania
udziału rolnictwa w angaŜowaniu ludzkiej pracy i dostarczaniu dochodów jako źródła utrzymania
ludności17, wskazuje, Ŝe spadek znaczenia rolnictwa będzie procesem trwałym18. W związku z czym
coraz częściej prezentowany jest pogląd, Ŝe poza zabezpieczeniem surowców Ŝywnościowych
integralnym elementem strategii rozwoju rolnictwa jest jego wielofunkcyjny charakter. Taki punkt
widzenia będzie sprzyjał włączaniu rolnictwa w działania na rzecz ochrony środowiska, co znacząco
zwiększy moŜliwości aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych, a takŜe przyczyni się do
dywersyfikacji źródeł dochodu. Wśród tych funkcji do waŜniejszych naleŜy: zarządzanie zasobami ziemi,
utrzymanie bioróŜnorodności, kształtowanie warunków sprzyjających bytowaniu dziko Ŝyjących zwierząt
i roślin, zarządzanie zasobami wodnymi, wytwarzanie energii wiatrowej i wodnej, zapobieganie
powodziom, utrzymanie spójności i Ŝywotności obszarów wiejskich, a takŜe podtrzymanie tradycji
kulturowych.19
17
Kłodziński M. 2010. Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej
działalności gospodarczej. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Red. Kłos B., Stankiewicz D. Studia Biura Analiz
Sejmowych, Nr 4 (24) 2010, Wyd. Kancelaria Sejmu, Warszawa, s. 9.

18
Wilkin J. 2011. Dotychczasowe i przewidywane tendencje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W: Potencjał obszarów
wiejskich szansą rozwoju. Forum Debaty Publicznej. Spotkanie pierwsze: Warunki Ŝycia na wsi. Wyd. Kancelaria
Prezydenta RP. Warszawa 2 marzec 2011 r., s. 20.

19
Brodziński Z. 2012. Bilans szans i zagroŜeń rozwoju …., s. 109.
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NaleŜy pamiętać, Ŝe zmiany, które będą zachodzić w rolnictwie będą następować w warunkach
– z jednej strony globalizacji Ŝycia i gospodarki, a z drugiej – narastających tendencji do
podtrzymywania specyfiki regionów, podkreślania ich charakteru, aktywności i otwartości społeczności
lokalnej na zmiany20. W takich warunkach będzie coraz trudniej konkurować producentom rolnym,
dlatego teŜ pojawiają się propozycje tworzenia grup producenckich jako nowej formy działania
zespołowego21, czy klastrów prowadzących aktywność gospodarczą związaną z wytwarzaniem środków
produkcji, surowców rolnych, przetwórstwem rolno-spoŜywczym czy z sieciową sprzedaŜą detaliczną i
eksportem22.
O ile ekonomiczna działalność na obszarach wiejskich nie jest utoŜsamiana głównie z
rolnictwem,

20
Duczkowska-Małysz K. 2007. Obszary wiejskie – przestrzeń problemów czy przestrzeń cywilizacyjnych szans Europy – z
uwzględnieniem zmian modelu rolnictwa europejskiego i wzrostu rangi wsi w Europie. W: Materiały konferencyjne. VI
Europejski Kongres Odnowy Wsi, Kamień Pomorski, 23-26 maja 2007 r. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, s. 2.

21
Tomczak P. 2009. Grupy producentów rolnych jako nowe formy zespołowego działania na polskiej wsi, W: Procesy
przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Rydz E., Rudnicka R. Studia Obszarów Wiejskich, tom XVII. Wyd. PTG PAN,
Warszawa, s. 201-210.

22
Drygas M. 2011. Przedsiębiorczość na tle zmian społecznych na wsi, sposoby wzmacniania pozycji rolnika w łańcuchu
Ŝywnościowym. W: Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. Forum Debaty Publicznej. Spotkanie czwarte: Stan
i perspektywy polskiego rolnictwa. Wyd. Kancelaria Prezydenta RP. Spała 24 września 2011 r., s. 34.
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a zatrudnienie w rolnictwie sukcesywnie spada, to sektor ten nadal pozostaje jedną z podstawowych
sfer aktywności gospodarczej mieszkańców Warmii i Mazur i jest kanałem, przez który dociera główny
strumień wsparcia publicznego dla wsi. W związku z tym podkreśla się, Ŝe dynamiczny rozwój rolnictwa
w analizowanym regionie moŜe mu zapewnić przewagę konkurencyjną nad pozostałymi
województwami Polski środkowej i zachodniej. Jako atut mogą być bowiem wykorzystane naturalne
walory przyrodnicze obszarów wiejskich Warmii i Mazur.23 Alternatywnym źródłem dochodów moŜe stać
się produkcja Ŝywności metodami ekologicznymi na większą skalę, czy teŜ produkcja surowców
stosowanych w energetyce.
Potencjał produkcyjny rolnictwa jest funkcją naturalnych warunków produkcji, na które składają
się jakość gleb, agroklimat, rzeźba terenu i
stosunki wodne. Jednak rozpatrywanie
poszczególnych czynników środowiska osobno
nie pozwala na dokonywanie porównań
zdolności
produkcyjnej
poszczególnych
regionów, czy jednostek administracyjnych.
Miernikiem, który pozwala na taką ocenę jest
wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (WWRPP). Ogólny wskaźnik
jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla
gmin objętych diagnozą jest dość zróŜnicowany
Rys. 27. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni
i waha się od 60,9 pkt. w gminie Pozezdrze do
produkcyjnej gmin północnego obszaru
74,7 w gminie Srokowo, przy wartościach
Wielkich Jezior Mazurskich
dla Polski na poziomie
Źródło: Dane Instytutu Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa.średnich
66,6 pkt., a dla województwa warmińsko-mazurskiego 66,0 pkt. (Rys. 27).
Poszczególne składowe wskaźnika WWRPP w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich rozkładają się następująco:
1) jakość gleb – od 48,3 pkt. w gminie Pozezdrze do 59,9 pkt. w gminie Srokowo,
2) agroklimat – od 6,6 pkt. w gminach Kruklanki i Pozezdrze do 8,0 pkt. w gminie Ryn,
3) rzeźba terenu – od 2,8 pkt. w gminie Miłki do 3,3 pkt. w gminach Srokowo i Węgorzewo,
4) stosunki wodne – od 2,8 pkt. w gminie Ryn do 4,0 pkt. w gminie Węgorzewo (Rys. 28).

Źródło: Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa.
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Według danych Powszechnego Spisu Rolnego (statystyka nie dysponuje danymi z bieŜącej
sprawozdawczości na tak niskim poziomie agregacji jakim jest gmina) na terenie gmin LGD9 w 2010 r.
było 5,3 tys. gospodarstw rolnych (7,8% ogółu gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim),
spośród których 82,8% prowadziło działalność rolniczą. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych
wynosiła
110,5 tys. ha (8,6% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w województwie). Największa liczba
gospodarstw rolnych skupiała się w gminach GiŜycko (16,9%)i Wydminy (16,3%), najmniej gospodarstw
funkcjonowało w gminie Ryn (6,8%) (Tabl. 1).
W strukturze obszarowej gospodarstw rolnych przewaŜały gospodarstwa małe, do 5 ha, które
stanowiły prawie 50% wszystkich gospodarstw i zajmowały 3,9% ogółu powierzchni gospodarstw
rolnych analizowanego obszaru. Natomiast prawie 40% gospodarstw rolnych na tym terenie miało
powierzchnię powyŜej 10 ha, a zajmowały prawie 92% powierzchni gospodarstw rolnych gmin
północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Rys. 29).

Rys. 29. Struktura gospodarstw rolnych* gmin północnego obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich w 2010 r. (dane PSR 2010)
*Według siedziby gospodarstwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Średnia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego na terenie gmin objętych diagnozą
wynosiła 21,0 ha (w województwie – 19,2 ha) i wahała się od 13,0 ha w gminie Kruklanki do 33,3 ha w
gminie
Ryn.
Z kolei średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego prowadzącego działalność rolniczą wynosiła od
17,2 ha w gminach Pozezdrze i Wydminy do 40,5 ha w gminie Ryn przy średniej dla obszaru objętego
diagnozą wynoszącej 22,5 ha (w województwie – 22,6 ha) (Rys.30).

Rys. 30. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych* w gminach północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich w 2010 r.
(dane PSR 2010)
*Według siedziby gospodarstwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wszystkie uŜytki rolne gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich zaliczone są do
terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r., Dz. U. Nr 73 i Nr 158, z późn. zm.).
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5. Turystyka
PołoŜenie obszaru LGD9 peryferyjnie w stosunku do duŜych ośrodków miejskich na terenach
o unikatowych walorach przyrodniczych, determinuje w duŜym stopniu dotychczasowe oraz przyszłe
kierunki rozwoju tego obszaru, stanowiąc jednocześnie wyjątkową szansę oparcia lokalnej gospodarki
o branŜę turystyczną notującą w ostatnim okresie jedne z najwyŜszych wskaźniki rozwoju. TakŜe
w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2020 r.24 turystyka traktowana jest jako
wiodąca dziedzina i stanowi jeden z ośmiu głównych celów strategicznych rozwoju całego regionu.
Podkreśla się, Ŝe ów rozwój będzie zachodził przy poszanowaniu wymagań środowiska przyrodniczego.
Planuje się w tym celu podjęcie działań prowadzących do: opracowania koncepcji produktów
turystycznych, wspierania rozwoju odpowiedniej infrastruktury turystycznej, poprawy jakości oferty
turystycznej, współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz poprawy systemu informacji i promocji.
Podjęcie wszelkich starań na rzecz rozwoju turystyki oraz promocji regionu na skalę ogólnopolską i
europejską
jest
szczególnie
uzasadnione
ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia. Turystyka juŜ w chwili obecnej odgrywa tu bowiem
istotną rolę jako źródło dochodów społeczności lokalnej oraz czynnik pobudzający rozwój małej
przedsiębiorczości.
Dodatkowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich jest bliskość północnej granicy kraju. Czynnik ten przyczynia się zarówno
do rozwoju turystyki w regionie, ale takŜe sprzyja szerokiej aktywności społeczności lokalnej w
zakresie wymiany handlowej z krajami sąsiednimi.
Na terenie obszaru objętego diagnozą, jak i całego województwa, istnieje moŜliwość rozwoju
wielu typów turystyki, w tym: turystyki rekreacyjnej (wypoczynkowej), aktywnej i specjalistycznej,
pielgrzymkowej, miejskiej i kulturowej, turystyki na obszarach wiejskich, zdrowotnej, biznesowej,
przygranicznej i tranzytowej oraz w celach zakupów. Głównym elementem oferty turystycznej
subregionu jest wypoczynek nad jeziorami i turystyka wodna. Podstawowymi produktami są takŜe
turystyka piesza, wypoczynek w obszarach przyrodniczych, turystyka rowerowa, miejska i kulturowa,
agroturystka,
welness
i
spa
oraz
konferencje
25
i kongresy.
24

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2020 r. stanowiąca załącznik do Uchwały nr XXXIV/474/05
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zarząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn,
s. 37.

25

Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego przyjęta Uchwałą nr XLIII/831/10 Sejmiku Woj.
Warmińsko52
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Rozwój kaŜdej ze wskazanych powyŜej form turystyki wymaga inwestycji w infrastrukturę
turystyczną, obejmująca zarówno bazę noclegową zbiorowego zakwaterowania, jak i dostępne dla
turystów pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne, a takŜe punkty gastronomiczne, biura obsługi i
informacji turystycznej, szlaki turystyczne, kolejki, mola, pomosty, przystanie, wypoŜyczalnie sprzętu
wodnego
i sportowego, boiska i obiekty sportowe, urządzone kąpieliska itp. Podejmując działania inwestycyjne w
tym zakresie konieczna jest analiza potencjalnych wymagań turystów, do których skierowana będzie
oferta. Charakterystyka potencjalnych klientów powinna być podstawą do określenia rodzaju, standardu
i lokalizacji nowych obiektów noclegowych oraz tworzenia dodatkowej oferty kulturalno-rozrywkowej.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. baza noclegowa zbiorowego
zakwaterowania gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich składała się z 68 obiektów
(w porównaniu do 2002 r. nastąpił ponad trzykrotny wzrost ich liczby), dysponujących 4407 miejscami
noclegowymi (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2002 r.). W 2012 r. w porównaniu do 2002 r.
w obiektach noclegowych regionu nocowało prawie pięć razy więcej turystów (tj. o 75,7 tys. turystów).
Z 95,3 tys. osób nocujących w obiektach 9,5% stanowili obcokrajowcy.
Dynamika rozwoju bazy turystycznej na obszarze objętym diagnozą wskazuje na przewagę
dwóch gmin – gminy GiŜycko i gminy Ryn. Łączna liczba turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania funkcjonujących w 2012 r. na terenie tych dwóch gmin stanowiła 54,4% ogółu obiektów
tego typu na całym obszarze objętym analizą. Co za tym idzie gminy te odwiedziło najwięcej turystów
(77,0%) i udzielono im najwięcej noclegów (69,7%). W ostatnich latach waŜnym ośrodkiem
turystycznym na obszarze objętym diagnozą stało się miasto Ryn, na terenie którego otwarty został
luksusowy Hotel Zamek Ryn stanowiący centrum konferencyjno-wypoczynkowe. Liczba korzystających
z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych w gminie Ryn w 2012 r.
stanowiła 57,0% ogółu korzystających z noclegów na obszarze LGD9, podczas gdy w 2002 r. było to
zaledwie
8,1%.
Natomiast
liczba
udzielonych
noclegów
w 2012 r. stanowiła 37,8%, a w 2002 r. – 6,3% (Rys. 31).

-Mazurskiego z dnia 28 września 2010 r. Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 82.
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W gminach Budry i Srokowo w 2012 r. nie funkcjonował Ŝaden obiekt turystyczny zbiorowego
zakwaterowania.

Rys. 31. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w gminach północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich w 2012 r.
Uwaga: Kolorem białym zaznaczono gminy, w których zjawisko nie wystąpiło.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

WaŜną informacją dotyczącą ruchu turystycznego jest wskaźnik średniej długości pobytu turysty
na
danym
terenie
poprzez
porównanie
liczby
osób
korzystających
z noclegów oraz liczby udzielonych noclegów. Średnia długość pobytu (liczba noclegów)
w
2012
r.
najdłuŜsza
była
w
gminie
Wydminy
–
7,9
dnia.
Dla
porównania
średnia
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w województwie w tym czasie wynosiła 2,6 dnia.
Długość pobytu w pozostałych gminach wynosiła
odpowiednio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

w gminie GiŜycko – 3,6 dnia,
w gminie Kruklanki – 3,8 dnia,
w gminie Miłki – 1,7 dnia,
w gminie Ryn – 1,5 dnia,
w gminie Pozezdrze – 4,1 dnia,
w gminie Węgorzewo – 3,0 dnia.

Dla oceny poziomu rozwoju turystycznego
danego obszaru moŜna zastosować równieŜRys. 32. Wskaźnik funkcji turystycznej w gminach północnego
wskaźnik funkcji turystycznej regionu. Wskaźnik
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(stan w dniu 31.07.2012 r.)
funkcji
turystycznej
będący
miernikiem
Uwaga:
Kolorem
białym zaznaczono gminy, w których zjawisko
zagospodarowania turystycznego wyraŜa liczbę
nie wystąpiło.
turystycznych miejsc noclegowych przypadającychŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
na 100 mieszkań na danym obszarze. Wartość
wskaźnika dla gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r. kształtowała się na
poziomie 24,1 i była trzykrotnie wyŜsza niŜ w województwie, gdzie wynosiła 8,0. Jego wartość w
poszczególnych gminach wahała się od 1,4 w gminie Wydminy do 64,1 w gminie GiŜycko.
W porównaniu do 2002 r. wartość wskaźnika wzrosła zarówno dla całego obszaru objętego diagnozą,
jak
i prawie wszystkich gmin (za wyjątkiem gminy Pozezdrze i gminy Srokowo) (Rys. 32).
Na analizowanym obszarze duŜe znaczenie posiada równieŜ agroturystyka. Niestety obecnie
nie ma pełnych badań, na podstawie których moŜna określić wielkość i jakość infrastruktury
agroturystycznej. Dane dostępne z badań GUS nie obejmują jednostek posiadających mniej niŜ 10
miejsc noclegowych. Trudności prowadzenia analizy aktywności mieszkańców w sferze turystyki
wiejskiej wynikają z faktu, Ŝe wiele osób (indywidualnych gospodarstw rolnych) wynajmuje pokoje
turystom, nigdzie tego nie rejestrując. Osoby chętne do skorzystania z takiej formy turystyki mogą coraz
łatwiej znaleźć informacje o miejscach odpoczynku w Internecie. Analiza źródeł elektronicznych
pokazuje, Ŝe właściciele obiektów agroturystycznych coraz częściej korzystają z pomocy fachowców w
celu promocji prowadzonych obiektów. Widoczna jest poprawa jakości świadczonych usług i wzrost
liczby atrakcji towarzyszących pobytowi. Szansą dalszego rozwoju tego typu turystyki jest wsparcie
finansowe przedsięwzięć ze środków UE. Niezbędne jest takŜe wsparcie doradcze i organizacyjne ze
strony samorządu lokalnego, a takŜe wzrost samoorganizacji społeczeństwa. Zwiększona aktywność i
świadomość moŜliwości uzyskania wyŜszej zapłaty za dobrej jakości usługi turystyczne, moŜe
przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w turystyce, poprawy dochodów właścicieli gospodarstw
agroturystycznych,
powstawania
usług
około
turystycznych
26
i związanych z obsługą turystów i infrastruktury . Warunkiem spełnienia tych oczekiwań wydaje się
26

Senetra A., Suchta J. 2003. Rolnictwo i turystyka w regionie Warmii i Mazur jako wiodące dziedziny gospodarcze
w przeobraŜaniu obszarów wiejskich i perspektywie ich rozwoju. W: Współczesne przeobraŜenia i przyszłość polskiej wsi.
Red. Górz B., GuzikC., Studia Obszarów Wiejskich, tom IV. Wyd. PTG PAN, Warszawa, s. 93-94.
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jednak poprawa jakości i przyrost liczby miejsc wypoczynku dla turystów, promocja, a takŜe
przygotowanie szerszej oferty wypoczynku w miesiącach poza sezonem turystycznym.

III. POTENCJAŁ KULTUROWY
1. Wprowadzenie
Dobra kultury stanowią waŜny czynnik mający wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny
regionu. Bogata historia, wielowarstwowe i róŜnorodne dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne jak
i niematerialne, moŜe stanowić jeden z głównych atutów podnoszących konkurencyjność danego
subregionu w kraju, ale takŜe w Unii Europejskiej. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, a takŜe
realizowane
w Polsce i na terenie województwa warmińsko-mazurskiego programy pilotaŜowe i projekty pozwalają
na zmianę tradycyjnego pojmowania kultury i sfery dziedzictwa kulturowego jako obszarów
niedochodowych. Nowe spojrzenie polega na potraktowaniu tych dziedzin jako długoterminowych
inwestycji generujących dochody i nowe miejsca pracy. Tej szansy naleŜy upatrywać we współdziałaniu
róŜnych
podmiotów
ze społecznościami lokalnymi, zatrudnianiu przy konserwacji zabytków i rewitalizacji obszarów wiejskich
i starych miast. Powstanie moŜliwość nie tylko stworzenia nowych miejsc pracy, ale teŜ reaktywowania
i przekazania następnym pokoleniom umiejętności wykonywania starych rzemiosł i zachowania
tradycji.27
Dokumentem stanowiącym podstawę do tworzenia państwowej strategii ochrony zabytków
i dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z artykułem 5 i
6 Konstytucji Rzeczpospolita Polska strzeŜe (…)„dziedzictwa narodowego, a takŜe „stwarza warunki
upowszechnienia i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem toŜsamości narodu polskiego,
jego trwania i rozwoju”.
Do podstawowych dokumentów określających politykę państwa w dziedzinie kultury, ochrony
zabytków i dziedzictwa kulturowego naleŜą:
1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013,
2. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020,
3. Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego” na lata 2004-2013,
4. Krajowy Program Ochrony i Opieki nad Zabytkami.

27

Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjał i problemy. 2009. Red. Wysocki J. Olsztyn,
2009 r., s. 8.
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Do najwaŜniejszych dokumentów wojewódzkich uchwalonych przez Sejmik Województwa
odnoszących się do wartości kulturowych naleŜą:
1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025,
2. Strategia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 r.,
3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.
Informacje zawarte w rozdziale opracowane zostały na podstawie rejestrów zabytków
prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz publikacji „Dziedzictwo kulturowe
Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjał i problemy”28.

2. Rys historyczny
W ujęciu historycznym północny obszar Wielkich Jezior Mazurskich jest zwartym terenem
kulturowym, zajmowanym, niemal do początków epoki brązu, przez ludność bazującą na tradycjach
zbieracko-łowieckich. We wczesnej epoce Ŝelaza obszary te zajmowała kultura kurhanów
zachodniobałtyjskich, która następnie przekształciła się w kulturę bogaczewską, utoŜsamianą z
plemieniem Galindów. W okolicach Srokowa moŜna dostrzec ślady osadnictwa równieŜ
zachodniobałtyjskich pobratymców Galindów, określanych jako ludność kultury Dollkeim – Kovrowo. W
okresie wędrówek ludów była to domena zachodniobałtyjskiej grupy olsztyńskiej. We wczesnym
średniowieczu obecny obszar LGD9 był pograniczem pruskich plemion Galindów, Bartów i Natangów.29
Proces kolonizacji chrześcijańskiej, zapoczątkowany przez KrzyŜaków, objął początkowo
północno-zachodnie partie obszaru dzisiejszego LGD9 (XIV w.), później południową i częściowo środkową jego
część (XV w.). Część północna i wschodnia zostały zagospodarowane juŜ po sekularyzacji Zakonu
KrzyŜackiego (od końca lat 20. XVI w.). Na obszarze tym przenikały się tradycje staropruskie, polskie,
niemieckie,
ruskie

28

Publikacja przygotowana została przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie.

29

Tradycyjne produkty północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt „Działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia
mieszkańców wsi poprzez rozwój oferty turystycznej oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru”
realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej. Wyd. Mazurskie. GiŜycko, 2007 r.
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i litewskie, z których później wykształciła się grupa etniczna Mazurów30, których przedstawiciele
zamieszkiwali te obszary do początków drugiej połowy XX w.31
Pierwsze wzmianki o istnieniu poszczególnych gmin i wsi subregionu LGD9 pojawiały się
w początkach XIII w. W 1256 r. obronny gród Angetete został zdobyty przez KrzyŜaków.
Prawdopodobnie
w tym samym roku na jego miejscu wzniesiono drewniany zameczek. Powstała przy nim osada
słuŜebna spełniająca równieŜ funkcję targową. W jednej z wypraw przeciw KrzyŜakom ksiąŜę Kiejstut,
współrządca Litwy zniszczył zamek i osadę (zima 1365 r.). W 1398 r. w odległości ok.2 km od
zniszczonej forteczki KrzyŜacy wznieśli zamek murowany na rzecznej wyspie okolonej wodami
Węgorapy. Otrzymał on nazwę Angerburg. Tak teŜ nazywało się miasto do 1945 r. (Mazurzy stosowali
nazwę Węgobork) – dziś Węgorzewo. Osada o nazwie Dryfort (obecnie Srokowo) powstała w 1397 r.
(lub w 1387 r.), a lokacja wraz z nadaniem praw miejskich na prawie chełmińskim nastąpiła 4 lipca 1405
r. z rąk wielkiego mistrza krzyŜackiego Konrada von Jungingen. W 1475 r. przywileje lokacyjne
otrzymała Nowa Wieś (dzisiejsze GiŜycko). Przywilej lokacyjny dla Wydmin wystawił 28 kwietnia 1480
r. komtur z Pokarmina, Barnard von Balzhofen. Wsie gminy Miłki zostały załoŜone w latach 1475-1558.
Ryn
początkowo
naleŜał
do
komturii
w Brandenburgu, później stał się jednostką samodzielną. Po sekularyzacji zakonu w 1525 r. i zmianie
podziału administracyjnego, ustanowiono w nim starostwo. Pozezdrze załoŜono 21 czerwca 1543 r.
Budry otrzymały przywilej lokacyjny w 1565 r. RównieŜ w XVI w. Jan Bębelnik osiedlił na terenach
obecnej gminy Kruklanki polskie i litewskie rodziny.32
30

Nazwę Mazury po raz pierwszy uŜyto na początku XIX wieku. Objęto tą nazwą tereny zamieszkałe przez ludność
polskojęzyczną wyznania ewangelickiego (polsko-ewangelicką). UŜywane były wówczas takie określenia jak: kraj
mazurski, ziemia mazurska, Mazury. Obszar ten obejmował ówczesne powiaty: Ostróda, Działdowo, Nidzica, Szczytno,
Mrągowo, GiŜycko, Pisz, Ełk, Olecko, Węgorzewo, a takŜe część powiatów gołdapskiego i kętrzyńskiego.

31

TamŜe.

32

Strategia zintegrowanego rozwoju gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Opracowanie przygotowane
przez „ZB” Centrum Szkoleniowo-Doradcze Zbigniew Brodziński we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz
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Przełom XIX i XX w. w Prusach Wschodnich to okres intensywnego rozwoju dróg, połączeń
kolejowych oraz wodnych. Powstała linia kolejowa łącząca GiŜycko z Węgorzewem (ukończenie
budowy
– przełom 1905 i 1906 r.) oraz Kruklanki z Oleckiem (ukończenie budowy w 1908 r.). Ta inwestycja
kolejowa przyczyniła się do rozwoju infrastruktury: nasypów, wąwozów, dróg dojazdowych, wiaduktów,
mostów, budynków dworcowych i mieszkalnych, przystanków kolejowych, ramp załadunkowych,
nastawni itp.33
W czasie II wojny światowej część omawianego obszaru leŜała na terytorium GiŜyckiego
Rejonu Umocnionego i GiŜyckiej Pozycji Polowej. W okolicach Pozezdrza zlokalizowano kwaterę
główną dowódcy SS i Policji Heinricha Himmlera. W dniu 16 września 1944 r. Himmler spotkał się tu z
generałem Andrzejem Własowem dowódcą Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. Kwatera Himmlera została
opuszczona przez jej mieszkańców 20 listopada 1944 r., a 24 stycznia 1945 r. saperzy niemieccy
wysadzili ją w powietrze. Pod koniec wojny, a takŜe po jej zakończeniu, wiele miejscowości zostało
zniszczonych i spalonych przez Armię Radziecką (Węgorzewo aŜ w około 80%). Po 1945 r. obszar
dzisiejszego LGD9 stał się miejscem zamieszkania dla polskich osadników z Kresów II RP (głównie
Wileńszczyzny), mieszkańców wywodzących się z Suwalszczyzny i Mazowsza oraz dla ludności
ukraińskiej i łemkowskiej, przesiedlonej nad mazurskie jeziora w 1947 r. w ramach akcji „Wisła”.
Pozostali tutaj takŜe przedwojenni mieszkańcy, utoŜsamiający się współcześnie z etosem niemieckim.34
Północny obszar Wielkich Jezior Mazurskich zawiera fragmenty dwóch historycznych krain
wchodzących w skład dawnej Prowincji Prus Wschodnich. Teren ten kulturowo formował się i
kształtował od czasów terytoriów plemion pruskich (Galindów, Sudowowów i Nadrowowów), był
wschodnią rubieŜą Państwa Zakonnego, wchodził w skład Księstwa Pruskiego i Prus Elektorskich (w
ramach okręgu administracyjnego Natangii), Królestwa Prus i Rzeszy Niemieckiej (powiat Angerburg w
rejencji gumbińskiej, powiat Lötzen w rejencji olsztyńskiej i częściowo powiat Rastenburg w rejencji
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Instytutem Turystyki na zlecenie Fundacji „Kanał Mazurski” w ramach PilotaŜowego
Programu Leader+, s. 35-39.

33

TamŜe, s. 35-39.

34

Tradycyjne produkty ....
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królewieckiej). Od 1945 r. obszar ten znajduje się w granicach Państwa Polskiego. W sensie kulturowym
80% terytorium stanowiącego obszar działania LGD9 to region historycznych Mazur (Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich) i w około 20% region historycznej Litwy Pruskiej, a właściwie jej dawnego
zachodniego pogranicza z Mazurami i dawną Barcją – określany obecnie jako północna część Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich i część Krainy Węgorapy (gmina Budry, północna część gminy Węgorzewo,
wschodnia część gminy Srokowo). Cechą charakterystyczną subregionu jest i była w przeszłości
szeroko rozumiana pograniczność. Ona to w sposób zasadniczy wywierała wpływ na jego krajobraz
kulturowy. Cechy pograniczne dawniej dominujące, współcześnie są mniej czytelne albo
nieuświadamiane
społecznie.
WyraŜają
się
przede
wszystkim
w bogactwie śladów kulturowych, ich róŜnorodności i polimorficzności. Od wieków istniała tu
wielokulturowość, wieloetniczność egzystująca w ramach jednej, geograficzno-przyrodniczej
przestrzeni.35

3. Zasoby materialne kultury subregionu
Z uwagi na fakt, Ŝe charakterystyka zasobu kulturowego gmin północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich stanowi równieŜ jeden z elementów innego opracowania nt. „Badania i analizy
środowiska przyrodniczego ...”, w niniejszej analizie zostały przedstawione wybrane elementy
związane z infrastrukturą i aktywnością kulturalną w subregionie.
Biblioteki publiczne
W 2012 r. na analizowanym obszarze działało 17 bibliotek gminnych i ich filii (5 w gminie
Wydminy, 4 w gminie Węgorzewo, 2 w gminie Ryn oraz po 1 w pozostałych gminach). W porównaniu do
2002 r. było to o 3 placówki mniej, na co wpływ miało zamknięcie po 1 bibliotece w gminach: GiŜycko,
Pozezdrze
i Wydminy. Na 1 bibliotekę publiczną na obszarze objętym diagnozą w 2012 r. przypadało 3264 ludności
(w województwie – 3600). Wartość tego wskaźnika kształtowała się od 1314 osób w gminie Wydminy
do 8147 w gminie GiŜycko.
Zbiory bibliotek publicznych zlokalizowanych na obszarze objętym diagnozą liczyły 234,5 tys.
wolumenów, co stanowiło niecałe 5% księgozbioru bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Największy księgozbiór miały do dyspozycji biblioteki w Węgorzewie, które łącznie
posiadały 35,9% zasobów bibliotecznych obszaru LGD9. Zbiory bibliotek analizowanego obszaru w
2012
r.
w porównaniu do 2002 r. zmniejszyły się o 19,7 tys. (o 7,8%; w województwie o 10,9%), na co wpływ
miało zmniejszenie się księgozbioru w gminach: GiŜycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy, Pozezdrze oraz
35

Małe ojczyzny w wielkim krajobrazie. Mazury północne i kraina Węgorapy. Opracowanie będące wynikiem projektu
Działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców wsi poprzez rozwój oferty turystycznej oraz wykorzystanie
zasobów
naturalnych
i kulturowych obszaru., realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej. Węgorzewo, 2008 r.
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Węgorzewo. W pozostałych gminach, tj.: Budry, Ryn i Srokowo liczba wolumenów w bibliotekach
wzrosła
odpowiednio
o 22,7%, 5,4% i 1,2%. Na 1000 ludności obszaru LGD9 w 2012 r. przypadało 4231 wolumenów
(w województwie – 3359). ZróŜnicowanie terytorialne wskaźnika wynosiło od 2045 w gminie GiŜycko do
6234 w gminie Wydminy (Rys. 33).
W 2012 r. w stosunku do 2002 r. odnotowano takŜe spadek liczby czytelników wynoszący dla
całego obszaru LGD9 20,4% (w województwie – 21,1%). Spadek ten miał miejsce równieŜ w większości
gmin analizowanego obszaru, za wyjątkiem gmin Kruklanki i Pozezdrze gdzie w okresie tym
zanotowano wzrost liczby czytelników (odpowiednio o 20,2% i 9,5%). Na 1000 ludności obszaru LGD9
w
2012
r.
przypadło
134 czytelników (w województwie – 152), tj. o 34 mniej niŜ w 2002 r. ( w województwie o 44). Wartość
tego wskaźnika w poszczególnych gminach wahała się od 34 w gminie GiŜycko do 213 w gminie
Kruklanki
(Rys. 33).
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W gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r. wypoŜyczono łącznie
214,9 tys. wolumenów. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w analizowanych latach pomimo spadku liczby
czytelników zanotowano wzrost liczby wypoŜyczeń księgozbioru na zewnątrz (o 2,1%). Natomiast
w województwie w okresie tym nastąpił spadek liczby wypoŜyczeń o 17,2%. Największy wzrost liczby
wypoŜyczeń, ponad dwukrotny, wystąpił w gminie Kruklanki. Wzrost liczby wypoŜyczeń odnotowano
takŜe
w gminach: Budry (o 51,7%), Wydminy (o 11,3%) i Węgorzewo (o 7,1%). W pozostałych gminach
nastąpił spadek liczby wypoŜyczeń, a największy w gminie Srokowo – o 60,1%. Jeden czytelnik
mieszkający na obszarze gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wypoŜyczył przeciętnie
29
wolumenów
(w województwie – 20), tj. o 6 mniej niŜ w 2002 r. (w województwie – 1). Rozpatrując przestrzenne

Rys. 33. Wybrane wskaźniki dotyczące bibliotek w gminach północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

zróŜnicowanie wskaźnika moŜna zauwaŜyć, Ŝe na 1 czytelnika najmniej wypoŜyczeń przypadło w
gminie Miłki (12), najwięcej zaś w gminie Kruklanki (60).
Muzea
Na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich funkcjonują 2 muzea –
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Muzeum Przy Ryńskim Centrum Kultury. Ich liczba w
porównaniu do 2002 r. nie uległa zmianie. Muzea te w 2012 r. odwiedziło łącznie 9019 zwiedzających (o
18,3%
mniej
niŜ
w 2002 r.), w tym 440 osób Muzeum w Rynie, a 8579 w Węgorzewie.
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Kina
Na obszarze objętym diagnozą działa 1 kino w gminie Ryn (o 1 mniej niŜ w 2002 r.).
W kinie tym w 2012 r. odbyło się 47 seansów, w których uczestniczyło 2277 osób.
Instytucje kultury, tj. domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Aktywność
kulturalna
mieszkańców
gmin
północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
przejawiała się równieŜ w działalności domów
i ośrodków kultury, klubów i świetlic. W 2012 r. na
analizowanym obszarze działało 28 instytucji
kultury (20 w gminie GiŜycko i po 1 w pozostałych
gminach), tj. o 5 więcej niŜ w 2003 r. Ośrodki te
w zdecydowanej większości organizują święta
rocznicowe i okazjonalne, prowadzą warsztaty
taneczne, plastyczne, zajęcia muzyczne, wokalne,
recytatorskie oraz zajęcia teatralne. W 2012 r.
Rys. 34. Uczestnicy imprez na 1 imprezę w gminach
instytucje kultury funkcjonujące na terenie LGD9
północnego obszaru Wielkich Jezior
zorganizowały łącznie 914 imprez, w których
Mazurskich w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.uczestniczyło łącznie 111,3 tys. osób. Było to
o 83 imprezy więcej niŜ w 2003 r., w których jednak
uczestniczyło o 1,6 tys. osób mniej. Na jedną imprezę na obszarze objętym diagnozą przypadały
średnio 122 osoby (w województwie – 189), przy znacznym zróŜnicowaniu terytorialnym wynoszącym
od 66 osób w gminie Pozezdrze do 494 osób w gminie Srokowo (Rys. 34).
Przy domach i ośrodkach kultury gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012
r. działało 121 kół zrzeszających 1826 członków (więcej w porównaniu do 2003 r. o 69 kół i 614
członków) oraz 111 zespołów artystycznych zrzeszających 1229 członków (więcej o 13 zespołów i 279
członków). Rozpatrując przestrzenne zróŜnicowanie liczby kół i zespołów artystycznych odnotowano, Ŝe
w obu przypadkach najwięcej z nich funkcjonowało w gminie GiŜycko, gdzie działało najwięcej instytucji
kultury. Natomiast najmniej kół funkcjonowało w gminach Kruklanki i Ryn (po 2,5% ogółu kół obszaru
LGD9),
a zespołów artystycznych w gminie Miłki (4,5%). Liczba kół i zespołów artystycznych w 2012 r.
w porównaniu do 2002 r. wzrosła prawie we wszystkich analizowanych gminach, za wyjątkiem gminy
Kruklanki, gdzie zmalała liczba kół i gminy Węgorzewo, gdzie zmalała liczba zespołów artystycznych.
W strukturze kół zainteresowań funkcjonujących na terenie LGD9 prawie 30% stanowiły koła
plastyczne, 23,1% koła taneczne, 13,2% koła turystyczne i sportowo-rekreacyjne, 9,9% koła teatralne,
8,3% koła seniora, 6,6% koła informatyczne, po 2,5% koła fotograficzne i filmowe oraz terapeutyczne,
a 0,8% dyskusyjne kluby filmowe. Z kolei struktura zespołów artystycznych przedstawiało się
następująco: 38,7% stanowiły zespoły taneczne, 26,1% wokalne i chóry, 15,3% teatralne, 13,5%
muzyczno-instrumentalne i 6,3% folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele).

4. Niematerialne dziedzictwo kultury
Region warmińsko-mazurski charakteryzuje się róŜnorodnością folkloru, kultur i tradycji. Ta
róŜnorodność jest efektem przenikania zasobów kulturowych Warmii oraz Mazur przez nieco odmienne
elementy kulturowe przywiezione na ten teren przez osadników, którzy tu przybyli po II wojnie
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światowej.
W wyniku połączenia folkloru i tradycji powstała mozaika kulturowa. Dziś społeczeństwo regionu
stanowi wielokulturową wspólnotę regionalną. Obecnie tradycyjna kultura ludowa na obszarze regionu,
podobnie jak w innych regionach Polski i Europy, zanika w wyniku zachodzących procesów
historycznych
i cywilizacyjnych. Dlatego konieczne jest podjęcie działań na rzecz zachowania tych wartości,
promowania
i ich wykorzystania.
Folklor
Pojęciem „folklor” określa się ludową twórczość artystyczną obejmującą muzykę – pieśni i
tańce, sztukę, literaturę – baśnie, podania, przysłowia.
Pieśni i tańce ludowe Mazur mają wielowiekową tradycję, sięgają korzeniami do muzyki ziem
polskich jak równieŜ niemieckich, z których wywodzili się osadnicy przybyli w ubiegłych stuleciach na te
ziemie. śywe dotychczas przejawy folkloru potwierdzają związki z Polską południowych terenów
dawnych Prus. Mają one wiele wspólnych cech z pieśniami i tańcami Kurpiowszczyzny, Mazowsza i
Pomorza.
Repertuar polskich pieśni mazurskich jest szeroki. WyróŜniające się grupy tematyczne dotyczą:
miłości, pracy, niedoli. Występują pieśni Ŝartobliwe, Ŝołnierskie, balladowe. Jest sporo pieśni
o antyniemieckiej wymowie. Niektóre pieśni nawiązują do wydarzeń historycznych związanych z tym
terenem, jak i waŜnych wydarzeń historycznych Polski. Szczególnie bogaty repertuar pieśni ludowych
związany jest z obrzędami i świętami dorocznymi oraz rodzinnymi. Są to pieśni śpiewane podczas
doŜynek, świąt kościelnych, na weselach i przy innych okazjach. Pieśni śpiewano do tańców, przy
wykonywaniu wspólnych prac i na spotkaniach.
W mazurskich kancjonałach były zamieszczone pieśni religijne i obrzędowe wzorowane na
psalmach i pieśniach Jana Kochanowskiego.
Tańce uchodziły niegdyś za jedną z głównych rozrywek miejscowego ludu. Tańcom towarzyszył
śpiew, a tańczącym przygrywała kapela. Kapela najczęściej składała się ze: skrzypiec, basetli, klarnetu,
skrzypiec diabelskich lub bębenka. Grano teŜ na cymbałach i harmonii. Na Mazurach tańczono
zamaszyście. Tańce miały duŜą dynamikę i ekspresję ruchu. Były to typowe tańce wiejskie zbliŜone do
oberków i mazurków wykonywanych na sąsiednich Kurpiach i Mazowszu. Na Mazurach tańczono
równieŜ polki i walczyki – podcinacze i poszustacze. Tańczono takŜe „poloneiza” i „polkę mazurską”,
„babę”, „puszczanego”, „szewca”, „kowala”. Niegdyś najlepszą okazję do tańców i śpiewów stanowiły
wesela oraz zabawy okolicznościowe z okazji np. zakończenia Ŝniw („na plon”), w karnawale i w
zapusty.
Bawiono
się
i tańczono równieŜ w kaŜdą niedzielę.
Z bogactwa kultury regionu czerpią dziś zespoły artystyczne, prezentując go jednocześnie na
róŜnych imprezach lokalnych, ogólnokrajowych i za granicą. W 2012 r. w gminach północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich, głównie w ramach miejskich i gminnych ośrodków kultury, działało ponad
7 zespołów folklorystycznych liczących ok. 112 członków, w tym po 2 w gminach GiŜycko i Srokowo,
po 1 w Rynie, Węgorzewie i Wydminach.
Gwara
Jednym z waŜnych elementów dziedzictwa kulturowego jest język tj. gwara, którą posługiwali
się Mazurzy oraz język ojczysty zamieszkujących tu mniejszości narodowych. Ogromne bogactwo
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gwary mazurskiej przechowało się w zebranych pieśniach, baśniach i poezji ludowej. Zasięg gwary
mazurskiej obejmował tereny skolonizowane na przestrzeni wieków głównie przez ludność polską.
Gwara mazurska wywodzi się z dawnego języka staropolskiego. Decydujący wpływ na
zachowanie języka polskiego miała reformacja. Zgodnie z wprowadzoną przez protestantów zasadą,
religię naleŜało głosić w rodzimym języku. W związku z tym dla ludności zamieszkującej w południowej
części Prus drukowano ksiąŜki religijne w języku polskim. KsiąŜki te (Kancjonały) przez wieki były w
kaŜdej mazurskiej rodzinie. Na tych ksiąŜkach Mazurzy uczyli się języka polskiego. Gwara mazurska
jest mieszaniną języka ludowego, podobnego do gwary kurpiowskiej oraz języka staropolskiego z
naleciałościami języka niemieckiego. Procesy germanizacyjne nasilone w XIX i XX w. spowodowały
przejmowanie niemieckiego słownictwa.
Obecnie gwarą posługują się nieliczni, najstarsi autochtoniczni mieszkańcy Mazur. Pokolenia
urodzonych po wojnie, wykształconych w polskich szkołach gwary nie znają, posługują się językiem
polskim. Dziś archaiczny język jest publicznie prezentowany przez zespoły folklorystyczne i teatry
ludowe, czasami przez felietony zamieszczone w prasie czy w okazjonalnych publikacjach.
Innym zagadnieniem jest uŜywanie ojczystego języka przez mniejszości narodowe
zamieszkujące obecnie w regionie. RównieŜ w przypadku mniejszości narodowych problemem jest
mała znajomość lub brak znajomości języka ojców przez młodsze pokolenia.
Tradycja
Tradycją określa się zasady postępowania, wierzenia, obyczaje, poglądy, wiadomości
przechodzące z pokolenia na pokolenie oraz przekazywanie tych zasad i obyczajów następnym
pokoleniom. Zgodnie z tą definicją pojęciem tradycji objęte są: obrzędy ludowe, zwyczaje, a takŜe
tradycyjne
potrawy.
Na
obrzędy
i zwyczaje Mazur, złoŜyły się zarówno stare tradycje ludów pruskich jak i tradycje przyniesione tu przez
niemieckich, a później równieŜ polskich kolonistów. DuŜy wpływ na nie wywarła religia chrześcijańska
i lokalne warunki.
Obrzędy i zwyczaje moŜna podzielić na dwie grupy: związane z porami roku, zgrupowane
głównie wokół wielkich świąt oraz związane z Ŝyciem rodzinnym.
DuŜy wpływ na Ŝycie Mazurów miała religia protestancka wprowadzona do Prus w 1525 r.
Religia ta była ostoją polskości, dzięki temu Ŝe protestanci wprowadzili zasadę, zgodnie, z którą kaŜdy
wierny powinien poznawać religię w swoim języku. Chłopi mazurscy po polsku czytali Biblię i śpiewali
pieśni religijne z Kancjonałów, uczestniczyli w naboŜeństwach odprawianych po polsku. W wierzeniach
Mazurów było wiele elementów katolickich zaczerpniętych z Warmii i z Polski. Charakterystyczny był
obyczaj nawiedzania kościołów katolickich i obchodzenia świąt nie uznawanych przez kościół
ewangelicki. Mazurzy nawiedzali Sanktuaria w Świętej Lipce i w Gietrzwałdzie. W dzień Przemienienia
Pańskiego pielgrzymowali do Złotowa pod Lubawą, a w dzień Św. Jakuba do Białut pod Działdowem.
Okresem o największym nasileniu obrzędów i zwyczajów była zima. W adwencie
poprzedzającym Święta Godne (BoŜe Narodzenia) na Mazurach chodzili przebierańcy – chłopcy z
gwiazdą. Dzień wigilii nie był zaliczany do Godnych Świąt. Strojono jednak piękną choinkę zwaną
jeglijką. Zwyczaj stawiania choinki pojawił się dopiero około 1910 r.
Na Mazurach wielką uroczystością była takŜe Jutrznia na Gody. Był to prastary zwyczaj
sięgający XV w. wzorowany na jasełkach. Pierwotnie było to misterium religijne, które przekształciło się
w
XVIII
w.
w teatr ludowy. Ten piękny zwyczaj zaginął pod koniec XIX w. w okresie nasilonej akcji germanizacyjnej.
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Uroczyście świętowano okres BoŜego Narodzenia przy suto zastawionych stołach, jednakŜe
główny akcent czasu świątecznego połoŜony był na Nowy Rok. Tradycja ta została przeniesiona z
Polski,
gdzie
w międzyczasie główny akcent świąt przeniósł się na Wigilię BoŜego Narodzenia, na terenie Prus
bagatelizowaną do 1945 r. Tak jak w Polsce tak i na tym terenie pilnie obserwowano pogodę w
„dwunastki” tj. przez 12 dni od BoŜego Narodzenia do Trzech Króli. KaŜdy dzień wróŜył jaki będzie
miesiąc w nowym roku i w związku z tym jakich naleŜy spodziewać się plonów.
Wiele wiekowych zwyczajów wiąŜe się z wigilią Nowego Roku, obecnym Sylwestrem. Jednym z
nich było wypiekanie ciasta obrzędowego zwanego nowolatkiem. Z ciasta wypiekano figurki zwierząt,
które przechowywane do następnego roku miały zapewnić dobrą hodowlę.
Drugim okresem obrzędowym była Wielkanoc. Zgodnie z tradycją katolicką w Niedzielę
Palmową na Warmii święciło się palmy. Na Mazurach tego zwyczaju nie było.
W Wielkanoc, poza obrzędami o treści religijnej, na tym terenie charakterystycznym zwyczajem
było chodzenie w pierwszy dzień świąt po wodę do rzeki lub jeziora. Obmywano się nią wierząc, Ŝe
pomoŜe zachować zdrowie i urodę. W drugi dzień świąt powszechnie smagano się gałązkami
wierzbowymi lub „kadykiem” (jałowcem). Znany w całej Polsce dyngus rozpoczął się na terenie Mazur
po 1945 r. przyniesiony przez nowo przybyłą ludność.
Tak jak w całej Polsce, tak i na tych terenach w święta wielkanocne malowano pisanki.
Przypisywano im magiczną moc, wieszano w sadach, zakopywano u progów domów.
Niezwykle waŜnymi wydarzeniami w Ŝyciu ludności wiejskiej były Ŝniwa i doŜynki. Przebiegały
one
z poszanowaniem wielowiekowych obrzędów i zwyczajów. Zbierano bowiem chleb powszechnie
uwaŜany za dar boŜy. śniwa na Mazurach zazwyczaj rozpoczynano w dzień Św. Jakuba (25 lipca).
śniwa kończyła wesoła uroczystość zwana plonem lub doŜynkami. Nazwa „plon” pochodzi od wieńca
doŜynkowego splecionego z najpiękniejszych kłosów, kwiatów i wstąŜek w kształcie korony. Wieńce
święcono na Święto Matki BoŜej Zielnej (15 sierpnia). DoŜynkowa uroczystość kończyła się sutą
wieczerzą i zabawą. Piękny zwyczaj doŜynkowy zaczął zanikać na przełomie XIX i XX wieku na skutek
procesów germanizacyjnych.
Spośród waŜnych uroczystości rodzinnych wesele było tym obrzędem, któremu towarzyszył
cały wielki splot tradycji, zwyczajów, pieśni i aktów magicznych. Na ten wielki obrządek składały się:
zmówiny, sprosiny, akt weselny i przenosiny. Stosowane zwyczaje i obrzędy towarzyszyły teŜ tak
waŜnym uroczystościom rodzinnym jak chrzciny i pogrzeby.
PobieŜna prezentacja powyŜszych zwyczajów pozwala na stwierdzenie, Ŝe zwyczaje i obrzędy
Mazurów były podobne do tradycji polskiej. W pewnych aspektach są one nawet źródłem do poznania
dawnych tradycji polskich, gdyŜ w diasporze przetrwały w formach nie zmienionych, gdy tymczasem na
innych terenach polski ulegały zmianom. Do zachowania wielu z nich aŜ po dzień dzisiejszy przyczyniły
się
w duŜym stopniu kościoły: rzymsko-katolicki, protestancki, prawosławny. W wyniku powojennych
procesów osadniczych i postępu cywilizacyjnego dawne ludowe obrzędy i zwyczaje zostały
zapomniane, zmieszały się z tradycją przyniesioną przez nowych osadników. Niektóre z nich są
kultywowane do dziś, choć nawet nie uświadamiamy sobie, Ŝe nasze działania wpisują się w
wielowiekową tradycję.36
36
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Tradycyjne potrawy
Tradycje dawnego mazurskiego jedzenia zostały obecnie zupełnie zmienione. Wpłynęły na to
zmiany ludnościowe po 1945 r., kiedy to na te tereny przybyli osadnicy przynosząc własne tradycje,
własną kuchnię i własne przyzwyczajenia, natomiast kuchnia miejscowa wyjechała wraz z ludnością
mazurską do Niemiec. Dlatego trudno mówić o jednej regionalnej potrawie. Trudno teŜ przedstawić
regionalne menu jakie podają róŜne restauracje w regionie. Serwowane w nich dania często niewiele
mają
wspólnego
z potrawami, które niegdyś jadali mieszkańcy tych ziem. Tradycyjne potrawy często pojawiają się w
domach i są tak samo przyrządzane jak kiedyś.
PoŜywienie mieszkańców Mazur było dość proste. Podstawowymi składnikami poŜywienia były:
ziemniaki, gruba kasza gryczana, kiszona kapusta, chleb i potrawy mączne, ryby i nabiał. Nabiał
spoŜywany był w postaci mleka, masła, śmietany, jaj i twarogu. Szczególnie ulubioną potrawą była kiza
– twaróg wymieszany ze śmietaną, kminkiem i solą. Mięso pojawiało się na stołach głównie w czasie
świąt dorocznych i rodzinnych. Znane były kiełbasy twarde, długo wędzone i „woszty z krupków” –
kaszanki z krwi, posiekanych podrobów z kaszą jęczmienną. Pieczoną wołowinę, wieprzowinę, baraninę
i
drób
podawano
z kluskami lub kartoflami. Jedzono czarninę – zupę gotowaną z krwi z drobiu z dodatkiem suszu
owocowego i klusek. Na terenie Mazur duŜym powodzeniem cieszyły się teŜ śledzie.
WaŜną pozycję w jadłospisie zajmował chleb sitny (Ŝytni, razowy). Na święta pieczono ciasta,
(kuch) głównie droŜdŜowe. Wśród nich popularne były surgały – długie, cienkie wałeczki z pszennego
ciasta suszone w piekarniku. Jedzono je łamane z gorącym, słodkim mlekiem. Na zapusty smaŜono
pączki. Jednym z ulubionych napojów był lenkwar zrobiony ze sfermentowanego miodu z wodą, z
dodatkiem ziaren jałowca. Przy okazjach szczególnych podawano „krupniki”. Była to mieszanka wódki z
miodem.
Do najbardziej popularnych potraw kuchni kresowej naleŜą: kartacze (pyzy ziemniaczane), baby
kartoflane, kiszki ziemniaczane, kokory (pieczone pierogi kartoflane nadziane róŜnego rodzaju
farszem), kołduny w rosole.37
Działalność twórcza kultury ludowej i rękodzieła artystycznego

Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla…., s. 369-385.

37

TamŜe, s. 385-386.
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Działalność twórcza kultury ludowej i rękodzieła wykonywana jest przez osoby o rozmaitych
umiejętnościach artystycznych i rękodzielniczych, dla których ta działalność jest największą pasją.
Określa się ich mianem twórców ludowych. Poprzez swoją działalność okazują szacunek dziedzictwu
kultury lokalnej, chronią tradycję i kulturę przodków, prezentują ją w regionie, w kraju i za granicą.
Działający obecnie twórcy ludowi to osoby wykształcone w róŜnych zawodach. Swoją twórczość
uprawiają często obok pracy zawodowej. Dla niektórych stało się to zawodem i sposobem na Ŝycie.
U zdecydowanej większości pierwsze kontakty ze sztuką sięgają okresu dzieciństwa. Umiejętność i
pasję tworzenia najczęściej odziedziczyli po rodzicach. Tajniki sztuki zgłębiają podpatrując starszych, a
takŜe uczestnicząc w warsztatach twórców ludowych.
Najczęściej uprawianym rodzajem twórczości są: rzeźbiarstwo, malarstwo o róŜnych
technikach, koronkarstwo, haft, garncarstwo, ceramika.
WaŜną rolę w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pełni Muzeum Kultury Ludowej
w Węgorzewie. Na analizowanym terenie funkcjonowało równieŜ do 2010 r. Muzeum Przyrody
Etnografii
i Sztuki w Srokowie38. Muzeum w Węgorzewie zajmuje się nie tylko gromadzeniem, dokumentowaniem
i badaniem folkloru i tradycji kulturowych tutejszych społeczności etnicznych ale takŜe popularyzuje
sztukę ludową i praktyczną nauką rzemiosł wiejskich. Przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
działa Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych dla róŜnych grup wiekowych.
Prowadzone
są
zajęcia
z zakresu garncarstwa, hafciarstwa. W czasie duŜych imprez organizowane są pokazy warsztatowe
tradycyjnego rzemiosła oraz sprzedawane są wyroby twórców ludowych. Muzeum jest takŜe
współorganizatorem najwaŜniejszych w regionie imprez ukazujących i promujących sztukę ludową.39

38

Muzeum działało pod patronatem Muzeum Przyrody w Krakowie do 2010 r. Część zbiorów jest obecnie eksponowana
w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie.
39

Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla…., s. 387-390.
68

68
68

Analiza potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego
oraz opracowanie koncepcji rozwoju gospodarczego obszaru LGD9

C. ZAŁOśENIA DO KONCEPCJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO
OBSZARU LGD9 NA LATA 2014-2020
1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju subregionu LGD9
Uwarunkowania rozwoju subregionu LGD9 (gmin północnego obszaru u Wielkich Jezior
Mazurskich) zostały przygotowane w oparciu o analizę potencjałów: społecznego, gospodarczego i
kulturowego.
Wskazanie potencjałów i zagroŜeń rozwoju poprzedza analiza SWOT sporządzona na
podstawie diagnozy stanu. Po zestawieniu i zweryfikowaniu danymi GUS charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą w subregionie ustalono następujące zapisy analizy SWOT:
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
Analiza SWOT
Mocne strony
1. duŜa dynamika przyrostu liczby organizacji
pozarządowych,

Słabe strony
1. wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród grup
wiekowo młodych,

2. znaczne zasoby siły roboczej,
3. wielokulturowe społeczeństwo,
4. bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru.

2. względnie niski poziom przedsiębiorczości
mieszkańców,

3. niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców,
4. duŜe zróŜnicowanie sytuacji demograficznej,

Szanse

ZagroŜenia

1. wzrastająca świadomość społeczna - społeczeństwa 1. nasilający się proces depopulacji obszarów
obywatelskiego,

wiejskich,

2. moŜliwość pozyskania wsparcia z zewnątrz na cele 2. zagroŜenie niewykorzystaniem przez samorządy
związane z rozwojem kapitału ludzkiego,

3. wzrost zainteresowania osób spoza regionu woj.
warmińsko-mazurskim jako miejscem o cennych
walorach przyrodniczych, kulturowych
i turystycznych.

69

lokalne funduszy unijnych na rozwój kapitału
ludzkiego oraz aktywizację mieszkańców,

3. migracja zarobkowa i związany z nią odpływ
młodych ludzi z regionu północno-wschodniej Polski.
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Potencjały:
1.

W subregionie jest zarejestrowanych relatywnie więcej niŜ średnio w regionie stowarzyszeń
i organizacji społecznych. Podmioty te mogą mieć znaczący wpływ na wzrost aktywności
społecznej ludności, a takŜe przyczyniać się do inicjowania i wdraŜania projektów mających na
celu poprawę jakości kapitału ludzkiego i społecznego.

Problemy i zagroŜenia:
1. W porównaniu do 2002 r. z mapy subregionu zniknęło 21 miejscowości wiejskich. Na jedną
miejscowość wiejską przypada średnio 194 osoby, co jest blisko dwukrotnie mniej niŜ średnio
w województwie. Ponadto przeciętna gęstość zaludnienia wynosząca 28 osób na km2 jest ponad
dwukrotnie niŜsza niŜ średnio dla woj. warmińsko-mazurskiego i waha się od 16 osób na 1 km2
w gminie Kruklanki do 51 osób na 1 km2 w gminie Węgorzewo. Taka sytuacja sprawia, Ŝe
inwestycje
w infrastrukturę mają długi okres zwrotu.
2. Liczba ludności obszaru LGD 9 od 2002 r. do chwili obecnej utrzymuje się na zbliŜonym poziomie,
co jednak wynika głównie z ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Liczba
urodzeń z roku na rok zmniejsza się oraz ma miejsce odpływ ludności z terenów wiejskich do miast
lub województw ościennych.
3. We wszystkich gminach obszaru objętego diagnozą populacja męŜczyzn przewyŜsza liczebnie
populację kobiet. Szczególnie niekorzystna jest relacja liczby kobiet w stosunku do liczby męŜczyzn
w wieku matrymonialnym, co ma negatywny wpływ na rozwój demograficzny – spada liczba
zawieranych małŜeństw, tym samym spada liczba urodzeń i nasila się proces starzenia ludności.
4. Na terenie gmin LGD9 odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym jest znacznie niŜszy niŜ
średnio
w regionie, w wieku produkcyjnym zbliŜony, a w wieku poprodukcyjnym wyŜszy niŜ średnio
w województwie. W perspektywie minionej dekady zanotowano spadek udziału liczby ludności w
wieku przedprodukcyjnym, a wzrost udziału liczby ludności w wieku produkcyjnym i
poprodukcyjnym,
co podobnie jak ww. zjawisko, świadczy m.in. o zachodzącym procesie starzenia się
społeczeństwa.
5. W odniesieniu do 2002 r. odnotowano spadek liczby pracujących prawie we wszystkich gminach
obszaru objętego diagnozą (za wyjątkiem gmin Kruklanki, Węgorzewo i GiŜycki).
UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE
Analiza SWOT
Mocne strony
1. atrakcyjne połoŜenie pod względem posiadania
walorów przyrodniczych i związane z tym korzystne
warunki do rozwoju turystyki,

2. znaczne zasoby wód powierzchniowych,
3. dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i znaczna
70

Słabe strony
1. względnie wysoki poziom bezrobocia,
2. brak poza turystyką i rolnictwem innych znaczących
dla gospodarki subregionu branŜ,

3. opinia subregionu o połoŜeniu peryferyjnym,
4. krótki sezon turystyczny,
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dynamika dotycząca rozwoju sieci kanalizacyjnej,

4. korzystne warunków do produkcji rolnej, w tym do
produkcji metodami ekologicznymi,

5. niezadowalający stan szlaków komunikacyjnych,
6. niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców wsi,

5. wysokie tempo rozwoju infrastruktury turystycznej,

7. niekorzystna struktura aktywności gospodarczej,

6. poprawiający się stan infrastruktury drogowej i

8. niski poziom innowacyjności i konkurencyjności

kolejowej umoŜliwiający migracje wahadłowe
miasto-wieś.

Szanse
1. Mazury postrzegane jako miejsce godne zwiedzenia
- „Mazury cud natury”,

2. wykorzystanie połoŜenia przygranicznego,
3. wykorzystanie funduszy UE i innych form
finansowania procesu modernizacji obszarów
wiejskich,

4. ogólna tendencja poprawy warunków Ŝycia na wsi.

przedsiębiorstw.

ZagroŜenia
1. postępuje proces dezagraryzacji wsi,
2. „trudny” regionalny rynek pracy – głównie ze
względu na utrzymujący się wysoki poziom
bezrobocia, niską aktywność ekonomiczną ludności,
małą mobilność pracowników oraz niedostateczny
popyt na pracę,

3. utrzymujący się kryzys gospodarczy z jego
negatywnymi konsekwencjami szczególnie dla
branŜy turystycznej.

Potencjały:
1.

Dalszy rozwój gospodarczy gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich tkwi przede
wszystkim w ich potencjale środowiska naturalnego oraz kapitale ludzkim.

2.

Lokalizacja gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w jednym z najczystszych
ekologicznie regionów Polski, wśród licznych jezior i lasów, stanowi podstawowy atut na rzecz
rozwoju funkcji rolniczych i turystycznych. Unikalne walory przyrodnicze nie kolidują z rozwojem
działalności
o charakterze produkcyjnym oraz z szeroko rozumianymi usługami rynkowymi.

3.

Powinno wzrosnąć znaczenie dla lokalnej gospodarki przetwórstwa rolno-spoŜywczego, leśnictwa,
przetwórstwa drewna, handlu oraz usług budowlanych. Gminy obszaru LGD9 posiadają dogodne
warunki do funkcjonowania przedsiębiorstw z branŜy drzewnej, tj. odpowiedni klimat, bazę
surowców własnych oraz sąsiedztwo województw z duŜymi kompleksami leśnymi pozwalające na
współpracę producentów i kooperantów, a takŜe rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz
kilkudziesięcioletnie tradycje.

4.

PołoŜenie obszaru objętego diagnozą − przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim – powinno
sprzyjać podejmowaniu inicjatyw gospodarczych. Bliskość granicy to waŜny atut sprzyjający
zarówno rozwojowi turystyki, ale takŜe sprzyjający szerokiej aktywności społeczności lokalnej w
zakresie wymiany handlowej z sąsiadami.

5.

Na obszarze LGD9 od 2002 r. przybyło o 1/4 podmiotów gospodarki narodowej. W strukturze
podmiotów gospodarczych najliczniejszą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. W przeliczeniu na 10 tys. ludności przypadają w subregionie 503 osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, podczas gdy średnio w województwie jest ich o 15,6%
więcej. Stosunkowo duŜa liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego
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przypadających
na
10 tys. mieszkańców świadczy o tym, Ŝe gminy te są atrakcyjnym obszarem dla inwestorów
z zagranicy.
6.

Na terenach gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich działalność rolniczą prowadzi
ponad dwukrotnie więcej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niŜ średnio w
województwie. Zatrudnienie w rolnictwie sukcesywnie spada, jednak sektor ten nadal pozostaje
jedną z podstawowych sfer aktywności gospodarczej mieszkańców i jest kanałem, przez który
dociera główny strumień wsparcia publicznego dla wsi.

7.

Ze względu na rolę rolnictwa w gospodarce subregionu jako atut mogą być wykorzystane naturalne
walory przyrodnicze obszarów wiejskich. Alternatywnym źródłem dochodów moŜe stać się
produkcja Ŝywności metodami ekologicznymi na większą skalę, czy teŜ produkcja surowców
stosowanych
w energetyce. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego prowadzącego działalność rolniczą jest
zbliŜona do średniej dla województwa.

8.

Turystyka traktowana jest jako wiodąca dziedzina i stanowi jeden z ośmiu głównych celów
strategicznych rozwoju całego regionu. Podkreśla się, Ŝe ów rozwój będzie zachodził przy
poszanowaniu wymagań środowiska przyrodniczego. NaleŜy podjąć działania prowadzące do:
opracowania koncepcji produktów turystycznych subregionu, wspierania rozwoju odpowiedniej
infrastruktury turystycznej, poprawy jakości oferty turystycznej, współpracy na rzecz rozwoju
turystyki oraz poprawy systemu informacji i promocji. Podjęcie ww. starań na rzecz rozwoju
turystyki oraz promocji subregionu jest szczególnie uzasadnione ze społeczno-ekonomicznego
punktu widzenia. Turystyka juŜ obecnie odgrywa tu bowiem waŜną rolę jako źródło dochodów
społeczności lokalnej oraz czynnik pobudzający rozwój małej przedsiębiorczości.

9.

Na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich istnieje moŜliwość rozwoju wielu
typów turystyki, w tym: turystyki rekreacyjnej (wypoczynkowej), aktywnej i specjalistycznej,
pielgrzymkowej, miejskiej i kulturowej, turystyki na obszarach wiejskich, zdrowotnej, biznesowej,
przygranicznej i tranzytowej oraz w celach zakupów. Głównym elementem oferty turystycznej
subregionu jest wypoczynek nad jeziorami i turystyka wodna. Podstawowymi produktami są takŜe
turystyka piesza, turystyka rowerowa, kulturowa, agroturystka, welness i spa oraz konferencje
i kongresy.

10. W ostatniej dekadzie baza noclegowa zbiorowego zakwaterowania na terenie gmin północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wzrosła ponad trzykrotnie, ponad dwukrotnie zwiększyła się
takŜe liczba miejsc noclegowych. RównieŜ w charakteryzowanym okresie zwiększyła się prawie
pięciokrotnie liczba turystów nocujących w obiektach noclegowych. Dynamika rozwoju bazy
turystycznej jest szczególnie wysoka na terenie dwóch gmin – gminy GiŜycko i gminy Ryn, gdzie
funkcjonuje łącznie 54,4% ogółu obiektów tego typu.
Problemy i zagroŜenia:
1. Wskaźnik koncentracji zatrudnienia dla obszaru charakteryzuje się mniejszą wartością niŜ wynosi
jego średnia wartość dla województwa. Na 1 tys. mieszkańców przypada 100 pracujących, podczas
gdy średnio w województwie jest ich o 1,85 razy więcej.
2. W porównaniu do 2003 r. jako osoby bezrobotne w PUP zarejestrowanych pozostaje obecnie
znacznie mniej osób. Spadek ten ma miejsce we wszystkich gminach obszaru LGD 9. Przyczyny
spadku liczby bezrobotnych mają jednak charakter problemowy, bowiem są to: odpływ z powodu
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podjęcia zatrudnienia, wyjazdy z miejsca zamieszkania w celu poszukiwania pracy, a takŜe migracja
zarobkowa do krajów Unii Europejskiej.
3. Poziom skanalizowania LGD9, w przeciwieństwie do poziomu zwodociągowania, jest bardzo niski. Z
sieci kanalizacyjnej korzysta co drugi mieszkaniec subregionu, średnio na obszarach wiejskich w regionie
– 66,8%.
4. Średnio na 1 tys. mieszkańców przypada na tym terenie 70 podmiotów, podczas gdy w
województwie
– 83. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe tereny obszaru LGD9 na tle województwa są obszarami dość słabo
rozwiniętymi pod względem przedsiębiorczości.
UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Potencjały:
1. Bogata historia subregionu. W sensie kulturowym 80% terytorium LGD9 to region historycznych
Mazur (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) i w ok. 20% region historycznej Litwy Pruskiej.
2. Obszar pogranicza jako cecha charakterystyczna subregionu – mająca przez wieki wpływ na jego
krajobraz kulturowy.
3. Bogactwo śladów kulturowych, ich róŜnorodność i polimorficzność. Od wieków istniała tu
wielokulturowość, wieloetniczność egzystująca w ramach jednej, geograficzno-przyrodniczej
przestrzeni.
4. DuŜa liczba zabytkowych obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz
zróŜnicowany ich zasób. Znaczna liczba obiektów średniowiecznej ale takŜe i nowoŜytnej
architektury ceglanej kształtującej krajobraz subregionu. Liczne zachowane załoŜenia pałacowodworsko-parkowe.
5. MoŜliwość turystycznego wykorzystania znacznej części istniejącego zasobu zabytków.
Problemy i zagroŜenia:
1. Pogarszający się stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych szczególnie na obszarach
wiejskich, brak remontów, konserwacji, niewłaściwe uŜytkowanie.
2. Nowa zabudowa na wsi, często stanowiąca dysonans w krajobrazie wiejskim. RównieŜ
lokalizowanie zabudowy letniskowej oraz obiektów o skali i formie odbiegającej od wiejskiego
wyrazu architektonicznego.
3. Problem społeczny – względnie niski poziom wiedzy wynikający z braków edukacji w zakresie
dziedzictwa i konieczność jego ochrony, a takŜe świadomości społecznej zarówno, co do zasobów
dziedzictwa jak i ich wartości.

2. Analiza pozycji strategicznej subregionu LGD9
Kierunki rozwoju gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich są uzaleŜnione od
harmonizacji wszystkich realizowanych tu strategii i programów.
Biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w bliŜszym i dalszym otoczeniu naleŜy wyróŜnić
następujące grupy czynników oddziałujących na rozwój subregionu LGD9:
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− istniejące moŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych przez NGO, podmioty gospodarcze
oraz moŜliwość uzyskania wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych w ramach WPR,
− graniczne połoŜenie subregionu − chodzi tu zarówno o granicę państwa (z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej), jak i peryferyjne połoŜenie wobec miasta wojewódzkiego,
− wdraŜanie LSR i LSROR, co w nowym okresie programowania moŜe przyczynić się do dublowania
celów mających wpływ na poprawę spójności i rozwój subregionu,
− priorytetowe traktowanie turystyki przez samorządy zarówno województwa jak i samorządy powiatów
i gmin subregionu,
− postępujący proces suburbanizacji związany ze zmianą miejsca zamieszkania najbardziej aktywnych
pod względem zawodowym osób – liczne przypadki migracji rodzin z obszarów wiejskich do gmin
miejskich
i poza granicę subregionu;
− problem długotrwałego bezrobocia − mimo, Ŝe w subregionie, w ostatnich latach, bezrobocie
utrzymywało się na poziomie zbliŜonym do średniej w województwie, to faktu tego nie moŜna
traktować jednoznacznie jako syndromu świadczącego o rozwoju lokalnej gospodarki.
Lista uwarunkowań mających wpływ na kierunek i dynamikę zmian społeczno-gospodarczych
na terenie gmin subregionu wskazuje, Ŝe jest trudno wyłącznie na podstawie danych ze statystyki
publicznej ustalić jednej, głównej ścieŜki działań (obszaru funkcjonalnego, kluczowego, priorytetu). Z
punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju waŜne jest wskazanie kilku podstawowych obszarów i na ich
podstawie sformułowanie celów rozwoju. Wydaje się, Ŝe o pozycji strategicznej subregionu decydują:
− poziomu i dynamiki rozwoju znajdujących się w subregionie gmin,
− siły wzajemnego oddziaływania między gminami, dla których Partnerstwo LGD9 stanowi miejsce
koncentracji procesów społeczno-gospodarczych, a takŜe ich własnej aktywności rozwojowej,
− zdolności Partnerstwa do zharmonizowanego rozwoju wszystkich wchodzących w jego skład j.s.t.
Główne wnioski, jakie moŜna przedstawić na podstawie przeprowadzonej diagnozy i analizy
SWOT wskazują, Ŝe:
1. W obszarze społecznym istnieje potrzeba zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju partnerstwa,

które w większym stopniu niŜ obecnie integrowałoby sektor publiczny z sektorem społecznym i
gospodarczym wokół rozwiązywania problemów – szczególnie społecznych – takich jak depopulacja
i starzenie się społeczeństwa, większe uczestnictwo lokalnej społeczności w Ŝyciu publicznym,
zintegrowanie działań lokalnych środowisk wokół kwestii organizacji i wdraŜania strategii i
programów skoncentrowanych na inteligentnej specjalizacji obszaru i zrównowaŜonym jego rozwoju.
2. WaŜnym obszarem zainteresowania Partnerstwa powinny stać się te działania, które mobilizują

lokalne przedsiębiorstwa do starań na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności. Tym
staraniom słuŜyć moŜe m.in. promocja subregionu jako miejsca do inwestowania, knowhow −
szczególnie w branŜy turystycznej, budowanie klimatu innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz w
ich instytucjonalnym otoczeniu, aktywizacja przedsiębiorcza lokalnej społeczności - szczególnie ludzi
młodych, wspieranie rozwoju sektora MŚP, czyli prowadzenie bardziej aktywnej polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego.
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3. Istnieje konieczność wspierania inicjatyw słuŜących promocji „rodzimych” firm, szczególnie tych z

branŜy turystycznej. Z problematyką budowania więzi tej grupy podmiotów z otoczeniem łączy się
szczególnie promocja całego subregionu LGD9.
Na podstawie prowadzonych analiz, moŜna zaproponować cztery główne obszary (sfery)
funkcjonalne. Obszary te zdefiniowano następująco:
Obszar 1. Budowanie partnerstwa szczególnie w obszarze rozwiązywania problemów społecznych
Obszar 2. Stymulowanie transferu wiedzy i wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych
Obszar 3. Poprawa jakości edukacji, poprawa kompetencji społecznych i stanu wiedzy o subregionie
Obszar 4. Działania informacyjne i promocyjne

Obszar 1.Budowanie partnerstwa szczególnie
w obszarze rozwiązywania problemów
społecznych

Obszar 2. Stymulowanie transferu wiedzy
i wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań
organizacyjnych

Cele

Cele

Wizja
Strategia inteligentnej specjalizacji oraz
zintegrowanego rozwoju subregionu
GPOWJM

Obszar 4. Działania informacyjne
i promocyjne

Obszar 3. Poprawa jakości edukacji, poprawa
kompetencji społecznych i stanu wiedzy o

Cele

subregionie
Cele

Schemat ilustrujący podstawowe załoŜenia do strategii rozwoju subregionu
gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9

3. Rekomendacje dotyczące celów i kierunków rozwoju
gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
Diagnoza stanu gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wskazuje, Ŝe
decydujące znaczenie dla pokonania dysparytetów rozwojowych mają działania podejmowane w takich
sferach Ŝycia społeczno-gospodarczego, jak:
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a) lokalna społeczność,
b) stan lokalnej gospodarki,
c) potencjał przyrodniczy i kulturowy.
Odnosząc się do uwarunkowań rozwoju przedstawiono następujące rekomendacje:
Rekomendacje dotyczące sfery społecznej
Poszukiwanie moŜliwości zaradzenia problemom demograficznym staje się sprawą
fundamentalną. Jednym z głównych działań na rzecz ograniczenia procesu depopulacji tak obszarów
wiejskich w kraju, woj. warmińsko-mazurskim, jak i w objętym analizą subregionie jest ponadlokalne
kształtowanie opinii o miejscu przyjaznym mieszkańcom i przyjezdnym. Utrzymaniu witalności
społecznej obszaru słuŜy rozwój zasobów ludzkich. Zwrócenie większej uwagi na poprawę szeroko
rozumianej edukacji sprzyjać moŜe wyłonieniu lokalnych liderów, moŜe uczyć samodzielności,
promować kulturę przedsiębiorczości i gospodarności, przyczyniać się do zwalczania biedy i patologii
społecznych. Zwiększenie kompetencji mieszkańców subregionu sprzyjać moŜe ich uczestnictwu w
programowaniu trwałego rozwoju i moŜe mieć znaczący wpływ na ogólną poprawę jakości Ŝycia.
Analiza zasobów ludzkich i zatrudnienia na obszarach wiejskich wskazuje na potrzebę doboru
takich strategii i działań, które będą sprzyjały podniesieniu jakości kapitału ludzkiego w perspektywie
średnioi długookresowej. NaleŜy zaakcentować fakt, Ŝe stan kapitału ludzkiego jest wypadkową uwarunkowań
demograficznych, ekonomicznych, społecznych, edukacyjnych, infrastrukturalnych (infrastruktury
technicznej, społecznej, e-infrastruktury) oraz politycznych, w tym szczególnie moŜliwości migracji
stałych
i długookresowych, wynikających z procesu pogłębiania się integracji z UE.
W odniesieniu do problemu peryferyjności subregionu, naleŜy dokonać rozpoznania jego
przyczyn
i zróŜnicowania w ujęciu lokalnym. Identyfikacja głównych jego przyczyn oraz określenie i wdroŜenie
strategii przeciwdziałania zaleŜy m.in. odaktywnościLGD9 w sferze animacji lokalnej społeczności, w
tym: wspierania edukacji słuŜącej nabywaniu przez mieszkańców subregionu postaw i umiejętności
społecznych, rozwijania zdolności mieszkańców do organizowania się, budowaniu postaw
przedsiębiorczych, czy tworzenia sieci współpracy.
Trudno jest precyzyjnie określić wpływ aktywności społecznej na tempo zmian. Niemniej jednak
istnieją zaleŜności między poziomem zorganizowania lokalnych społeczności a dynamiką rozwoju.
Względnie niski poziom aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców subregionu sprawia, Ŝe
niemal kaŜda inicjatywa, bez względu na jej zakres i formę, moŜe znaleźć dla siebie odpowiednich
odbiorców.
W procesie programowania zintegrowanego rozwoju główną jednostką predestynowaną do wdraŜania
programów na poziomie lokalnym jest partnerstwo trójsektorowe, dysponujące odpowiednimi
narzędziami słuŜącymi realizacji waŜnych dla środowiska celów i działań.
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Rekomendacje dotyczące lokalnej gospodarki
Studium aktywności gospodarczej mieszkańców subregionu wskazuje, Ŝe jest ona niska na tle
województwa i kraju. Czynniki mające wpływ na skalę i kierunki podejmowanych przedsięwzięć
gospodarczych są pochodną poziomu rozwoju infrastruktury, otoczenia instytucjonalnego oraz
otoczenia przyrodniczego, a takŜe aktywności mieszkańców i władz lokalnych. Analiza
przedsiębiorczości pozwala stwierdzić, Ŝe za waŜne moŜna uznać następujące kwestie:
− lokalne podmioty nie są w stanie w zadowalającym stopniu aktywizować zawodowo mieszkańców
subregionu i oŜywiać lokalną gospodarkę. Fakt ten wynika ze splotu wielu niekorzystnych zjawisk
(np. niskiej siły nabywczej ludności, niewielkiej skali działalności, braku moŜliwości wejścia na rynki
pozalokalne, etc.);
− podmioty gospodarcze mające siedziby na terenie subregionu pełnią głównie funkcje pomocnicze i
usługowe związane z obsługą ruchu turystycznego. Poszukując nowych nisz rynkowych warto przyjąć
opcję tzw. „inteligentnej specjalizacji" obszaru. Ze względu na inne uwarunkowania, w tym
szczególnie przyrodnicze ów obszar jest szczególnie predestynowany do rozwoju funkcji
turystycznych. Ta orientacja wymaga opracowania i wdroŜenia, z udziałem innych funkcjonujących
na tym terenie Partnerstw, zintegrowanej strategii rozwoju turystyki;
− rolnictwo nadal pozostaje waŜną domeną ekonomicznego i społecznego funkcjonowania
subregionu. ChociaŜ zatrudnienie spada, sektor ten ma znaczący wpływ na kształtowanie krajobrazu
i jest „strumieniem”, przez który dociera wsparcie publiczne.
− narastające tendencje do eksponowania specyfiki regionu, podkreślania jego charakteru sprawiają,
Ŝe istnieje potrzeba wspierania działań na rzecz: organizowania się grup producenckich jako nowej
formy działania zespołowego, tworzenia klastrów prowadzących aktywność gospodarczą związaną
z wytwarzaniem środków produkcji, surowców rolnych, przetwórstwem rolno-spoŜywczym, turystyką,
budowania systemów sieciowej sprzedaŜy produktów i usług, a takŜe organizacji eksportu produktów
lokalnych;
Mimo znacznych jeszcze potrzeb w zakresie budowy infrastruktury technicznej (głownie dróg,
sieci energetycznej i kanalizacyjnej), partnerstwo powinno zachować odpowiedni dystans, koncentrując
się głównie na wzmacnianiu kapitału ludzkiego, w tym promocji i dostosowaniu działań aktywizujących
zawodowo do specyfiki gospodarki i specjalizacji subregionu.
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Rekomendacje dotyczące moŜliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego
Bogactwo i róŜnorodność walorów przyrodniczych sprawiają, Ŝe istnieje potrzeba podjęcie
działań gwarantujących odpowiednią, kompleksową ochronę tego potencjału (walorów przyrodniczych,
kulturowych
i krajobrazowych) w połączeniu z działaniami promującymi zrównowaŜone ich wykorzystanie). NaleŜy
podjąć działania umoŜliwiające pełną inwentaryzację posiadanych zasobów (przyrodniczych i
kulturowych), która to inwentaryzacja będzie podstawą do wyznaczenia nowych funkcji (głównie
turystycznych). Działania chroniące zasoby przyrodnicze i kulturowe powinny dotyczyć przestrzegania
zasad zrównowaŜonego gospodarowania nimi, a takŜe ich promocji połączonej z szeroką ofertę
prowadzenia aktywności gospodarczej mieszkańców (głównie związanej z obsługa ruchu
turystycznego), dostosowanej do specyfiki subregionu;
Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze istnieje szansa rozwijania nowych funkcji
rolnictwa.
Do waŜniejszych z nich moŜna zaliczyć: zarządzanie zasobami ziemi, utrzymanie bioróŜnorodności,
kształtowanie warunków sprzyjających bytowaniu zwierząt i roślin, zarządzanie zasobami wodnymi,
wytwarzanie energii, utrzymanie spójności i Ŝywotności obszarów wiejskich, a takŜe podtrzymanie
tradycji kulturowych subregionu.
Rekomendacje ogólne
Pamiętając, Ŝe na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego mają wpływ uwarunkowania
zewnętrzne, główną uwagę w działaniach programowych naleŜy skoncentrować na czynnikach
endogenicznych. Szczególna rola Lokalnej Strategii Rozwoju jako instrumentu stymulowania rozwoju
gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wynika przede wszystkim z potrzeby
racjonalnego wydatkowania znacznych środków, głównie z budŜetu unijnego, jakie są i będą w
przyszłości dostępne tak dla LGD9, jak i LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, a takŜe poszczególnych
gmin i powiatów (węgorzewskiego i giŜyckiego) oraz innych funkcjonujących na tym obszarze instytucji.
NaleŜy stwierdzić, Ŝe w realizacji przyszłych celów LSR naleŜy uwzględnić kwestie:
− prowadzenia działań na rzecz poprawy spójności społeczno-gospodarczej obszaru;
− integrowania działań w skali ponadlokalnej (kilku gmin) i wdraŜania koncepcji słuŜących poprawie
konkurencyjności subregionu.
− zintegrowanego podejścia do programowania rozwoju, które powinno się przyczynić do eliminowania
zagroŜeń wynikających z marginalizacji obszaru. Owo podejście wymaga wypracowania i
udroŜnienia kanałów przepływu informacji ułatwiających:
a) systematyczne zbieranie informacji o potrzebach, moŜliwościach i zagroŜeniach pojawiających
się na szczeblu lokalnym,
b) dostarczanie społecznościom lokalnym aktualnych informacji o stanie i moŜliwościach wdraŜania
róŜnych programów, w tym głównie finansowanych w ramach funduszy UE,

78

78
78

Analiza potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego
oraz opracowanie koncepcji rozwoju gospodarczego obszaru LGD9

c) wymianę doświadczeń,
międzygminnych.

promowanie

udanych

przedsięwzięć

i

wspieranie

działań

− rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, promowania rozwiązań innowacyjnych (szczególnie
o charakterze organizacyjnym), specjalizacji subregionu i jego promocji.
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