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Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo położone jest w północno-wschodniej części Polski, nad Zalewem Wiślanym, w
bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej z obwodem kaliningradzkim. Od
wschodu region sąsiaduje z województwem podlaskim, od południa z mazowieckim, od południowego
zachodu z kujawsko-pomorskim i od zachodu - z województwem pomorskim. Mieszka tu prawie 1,5
mln osób. Stolicą regionu jest Olsztyn, inne duże miasta to Elbląg i Ełk. Z powierzchnią ponad 24 tys.
km² warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości województwem w kraju.
GOSPODARKA
Województwo niewątpliwie należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem
turystycznym rejonów Polski. Warmia i Mazury, nazywane też "Krainą Tysiąca Jezior", stanowią
również interesujące miejsce dla inwestorów. Obecnie do wiodących dziedzin gospodarki
województwa warmińsko-mazurskiego można zaliczyć turystykę, produkcję zdrowej żywności,
przemysł drzewny, produkcję maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste technologie przemysłowe i
korzysta z odnawialnych źródeł energii, proekologiczną gospodarkę leśną, produkcję jachtów oraz
ekoturystykę.
Z tymi branżami wiążą się również inteligentne specjalizacje, wskazane w Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Inteligentne
specjalizacje oznaczają skoncentrowanie się na kilku wybranych dziedzinach gospodarki, opartych o
zasoby naturalne regionu. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego są to ekonomia wody,
zakładająca działalność gospodarczą, związaną z bogactwem wód na Warmii i Mazurach – jezior,
rzek i Zalewu Wiślanego, przemysł drzewny i meblarski oraz przemysł spożywczy, nastawiony na
produkcję żywności wysokiej jakości.
TURYSTYKA
Walory przyrodnicze regionu, czyste środowisko oraz rozbudowana baza hotelowo-noclegowa
sprzyjają rozwojowi turystyki na Warmii i Mazurach. O walorach przyrodniczych województwa
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decydują przede wszystkim duże kompleksy leśne, z Puszczą Piską na czele, liczne jeziora, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe i czyste powietrze – Warmia i Mazury znane są jako Zielone Płuca
Polski.
Region słynie także z jezior – na Warmii i Mazurach znajduje się ich ponad 3 tys. Jeziora są
połączone kanałami i rzekami, tworząc wielokilometrowy system szlaków wodnych i stanowiąc
prawdziwy raj dla żeglarzy. Nic więc dziwnego, że Mazurskie Jeziora były jedynym polskim
kandydatem w finale światowego plebiscytu na 7 nowych cudów natury, a ostatecznie jako jedyne
miejsce z Europy znalazły się w gronie 14 najpiękniejszych miejsc na Ziemi.
Wszystko to sprawia, że województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najchętniej odwiedzanych
przez turystów z Polski i z zagranicy regionów naszego kraju, co wiąże się z rozbudową
infrastruktury dla turystów - hoteli, obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
ekologicznych przystani, restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, barów, stołówek i
firm cateringowych. W ostatnich latach na Mazurach powstało kilkanaście nowoczesnych ekomarin,
przygotowanych na przyjęcie nawet najbardziej wymagających żeglarzy.
INFRASTRUKTURA
Warmia i Mazury to:
1. łatwa logistyka dzięki ekspresowej ,,siódemce”, łączącej Kraków, Warszawę i Gdańsk (część
drogi znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim) oraz drogi krajowe m.in.:
nr 16 (z Grudziądza, przez Iławę, Ostródę, Olsztyn, Mrągowo i Ełk – aż do przejścia
granicznego Ogrodniki Litwa),
22 (Grzechotki - przejście graniczne z Rosją, Braniewo, Elbląg, Malbork, Gorzów
Wielkopolski, aż do przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą),
51 (Olsztynek, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce i przejście graniczne w
Bezledach),
65 (przejście graniczne w Gołdapi, przez Olecko, Ełk, Grajewo, aż do Białegostoku i
przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach);
2. wschodnia granica Unii Europejskiej – z obwodem kaliningradzkim łączy nas dziewięć przejść
granicznych: drogowych (Bezledy, Gołdap, Gronowo, Grzechotki), kolejowych (Braniewo,
Głomno i Skandawa) oraz morskich (Elbląg i Frombork);
3. dostęp do Morza Bałtyckiego, który zapewnia port w Elblągu, największy port Zalewu
Wiślanego - łączna długość nadbrzeża wynosi blisko 3,7 km. Port obsługuje zalewową i
bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko-turystyczną. Port morski w Elblągu
posiada połączenia kolejowe i drogowe z obwodem kaliningradzkim, Warszawą, Gdańskiem,
Olsztynem, Malborkiem i Braniewem. Na jego terenie funkcjonują Straż Graniczna, Urząd
Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego i Placówka Kontroli Fitosanitarnej;
4. gęsta sieć linii kolejowych o łącznej długości ponad 1,2 tys. km – kolej na Warmii i Mazurach
zapewnia połączenia pomiędzy największymi miastami regionu i głównymi miastami w Polsce,
z Braniewa i Elbląga można natomiast dojechać pociągiem do obwodu kaliningradzkiego. W
regionie funkcjonuje także Logistic Terminal Braniewo - największy i najnowocześniejszy
terminal przeładunkowy na granicy polsko-rosyjskiej, zapewniający wysoką jakość
infrastruktury maszyn, potencjał przeładunkowy i efektywność oraz nowoczesność rozwiązań.
Terminal położony jest bezpośrednio w sąsiedztwie przejścia granicznego Braniewo Mamonowo. Zajmuje powierzchnię 32 ha i świadczy usługi w zakresie przeładunku,
konfekcjonowania, magazynowania, spedycji i obsługi logistycznej towarów oraz odprawy
celnej.
5. połączenia lotnicze, oferowane przez Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Port został
uruchomiony w styczniu 2016 roku, przez pierwszej pół roku obsłużył 10 tys. pasażerów.
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Lotnisko znajduje się w Szymanach, 10 km od Szczytna oraz 56 km od Olsztyna (stolicy
regionu). Można się tam dostać samochodem, choć część podróżnych zdecydowanie preferuje
połączenie kolejowe – aby dostać się z Olsztyna do Szyman wystarczy niecała godzina.
Szczegóły dotyczące aktualnych połączeń oraz obsługujących ich przewoźników znajdują się na
stronie www.mazuryairport.pl.
KULTURA
Wśród cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie województwa na szczególną
uwagę zasługują: Międzynarodowy Piknik Country w Mrągowie, Międzynarodowy Festiwal Jazzu
Tradycyjnego. Old Jazz Meeting - Złota Tarka Iława, Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty
w Giżycku” oraz Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję”. Polska młodzież dorocznie
w lipcu bawi się na Ostróda Reggae Festival oraz podczas „Przystanku Olecko”, na który składają się
nie tylko koncerty, ale i wydarzenia towarzyszące. W ostatnich latach coraz większą popularność
zdobywa także mrągowski Festiwal Kultury Kresowej. W województwie funkcjonują dwa teatry: im.
Stefana Jaracza w Olsztynie oraz im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Filharmonia w Olsztynie nosi
miano znanego, urodzonego na Warmii kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.
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