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Warmia i Mazury
to kraina o wielu
obliczach. Nie

wierzycie? Zajrzyjcie ko-
niecznie na kolejne
strony naszego wydaw-
nictwa. Przekonacie się,
że to w naszym regionie
współgrają ze sobą cztery
żywioły: ziemia, ogień,
powietrze i woda. To one
sprawiają, że na Warmii
i Mazurach przez cały
rok nie wieje nudą,
a każdy znajdzie tu coś
dla siebie. Wodniakom
polecamy szlaki żeglar-
skie i kajakowe, szczurom
lądowym wycieczki pie-
sze, rowerowe i konne,

a bujającym w obłokach
podniebne przygody
w szybowcach, na lot-
niach czy też spadochro-
nach. Bez względu jednak
na to jaką formę aktyw-
ności wybierzecie, może-
cie być pewni, że towa-
rzyszyć Wam będzie
prawdziwe piękno przy-
rody i życzliwi ludzie.
A jeśli dodamy do tego
ogień imprez z najwięk-
szymi gwiazdami, to już
nie będziecie mieć wąt-
pliwości, dokąd wybrać
się na wypoczynek.
Odpowiedź jest jedna: na
Warmię i Mazury! Wszak
Mazury to Cud Natury!

Jedziemy 
na Warmię i Mazury

GRUNWALD
POLA GRUNWALDZKIE ZNÓW STANĄ
SIĘ MIEJSCEM WIELKIEJ BITWY, A TY
MOŻESZ BYĆ JEJ UCZESTNIKIEM. 

STR.7

NAJWIĘKSZE IMPREZY 2011
WYBIERASZ SIĘ NA WARMIĘ 
I MAZURY NA WEEKEND, TYDZIEŃ LUB
DŁUŻEJ? TYCH IMPREZ NIE MOŻESZ
PRZEGAPIĆ
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TU ZNAJDZIESZ DOKŁADNE INFORMACJE, JAK PORUSZAĆ SIĘ PO WARMII I MAZURACH,
GDZIE WARTO ZAJRZEĆ, CO WARTO ZJEŚĆ, GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ I JAKIE IMPREZY
OFERUJE REGION.

MAZURY CUD NATURY
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BY WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE
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Miniprzewodnik dla zakochanych
w żaglach, kajakach, nurkowaniu,
i dla tych, którzy jeszcze tego nie
próbowali. A także propozycje, gdzie
pływać, gdy pogoda zawodzi.

POWIETRZE STR. 18-19
Spójrz na Warmię i Mazury z lotu
ptaka. Gwarantujemy
niezapomniane wrażenia
estetyczne i adrenalinę zapierającą
dech w piersiach. Środek
powietrznej lokomocji zależy tylko
od Was, Waszej fantazji
i możliwości.

ZIEMIA STR. 20-38
Zabytków, atrakcyjnych miejsc
i pięknych okazów przyrody
w naszym regionie nie brakuje.
Zobacz je podczas spaceru, 
z roweru czy grzbietu konia.

OGIEŃ STR. 40
U nas ogień nie jest straszny, lecz
piękny. Zobacz!

PRZEWODNIK
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Warmia i Ma-
zury to jeden
z najpiękniej-

szych regionów Europy,
ciągle nie do końca od-
kryty, bywa, że niedoce-
niany tak, jak na to za-
sługuje. Rzadkie to
miejsce, gdzie można
otrzeć się jeszcze
o dziką naturę, gdzie
licznie występują zwie-
rzęta i ptaki niespoty-
kane gdzie indziej. 2700
jezior na tak w sumie
małym obszarze — to
przecież niepowta-
rzalne. Mieszkają u nas
ludzie o różnym rodo-
wodzie narodowościo-
wym i kulturowym, co
buduje wspaniały kli-
mat otwartości i gościn-
ności wobec przyby-
szów, gościnności, która
skłania do ponownych
przyjazdów. Słyniemy
także z poszanowania
dziedzictwa kulturo-
wego, którego nieod-
łącznym elementem
jest dziedzictwo kuli-

narne i bogactwo regio-
nalnej kuchni. Trwałą
częścią tego dzie-
dzictwa jest również
niespotykana architek-
tura, szlak zamków
krzyżackich czy wyjąt-
kowe obiekty sakralne. 
Także i z tych powodów
znaleźliśmy się w finale
światowego plebiscytu
na 7 Nowych Cudów Na-
tury, jako jedno z 28 naj-
piękniejszych miejsc na
świecie, jedno z pięciu
takich w Europie i jako
jedyny kandydat z Pol-
ski. Obok nas w finale są
tak sławne i rozpozna-
walne atrakcje tury-
styczne jak Kiliman-
dżaro, Wielka Rafa
Koralowa, Amazonia czy
Wezuwiusz. 
Szanowni Państwo, na-
prawdę nie trzeba jechać
na drugą stronę kuli
ziemskiej, żeby odpocząć
w przyjaznej atmosferze
i wśród uroków świato-
wego cudu natury. Za-
praszamy do nas!

JACEK PROTAS

marszałek
województwa
warmińsko-
-mazurskiego

Zapraszamy
do nas!
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Robert Makłowicz, znawca
kuchni

— Gdy mowa o ekscytowa-
niu się waszym regionem
— na myśl przychodzą mi
ryby. Bo gdzie zjem sieję

i sielawę świeżo złowioną
i świeżo usmażoną? Nie-
wiele jest takich miejsc.
Jak przyjeżdżam na War-
mię i Mazury, zawsze zja-
dam pyszną rybkę. Daję
się też skusić na war-miń-

skie i mazurskie potrawy
regionalne. Ale to dwie
inne bajki — nie tylko ku-
linarne. Mazury były pro-
testanckie, a Warmia kato-
licka, więc należy
powiedzieć o innym podej-
ściu do kultury stołu.
Kuchnia protestancka jest
bardziej ascetyczna
i mniej nastawiona na fol-
gowanie przyjemnościom.
Katolicyzm nastawia się
na dzień codzienny. To
kuchnia typu: zastaw się,
a postaw się. Jak grzyby
po deszczu powstały więc
karczmy warmińskie, ale
prawdziwych warmińskich
przysmaków ze świecą
w nich szukać. Bo te
słynne pierożki, czyli
dzyndzałki, zostały wymy-
ślone przecież po wojnie!
Ale są pyszne!

Na Mazury jechać warto

Mika Urbaniak, wokalistka

Od 10 lat mieszkam w Pol-
 sce, ale zdążyłam już poz-
nać tu sporo pięknych
miejsc. Jednym z nich są
Mazury, gdzie często wra-
cam z rodziną lub przyja-
ciółmi. Często bywam we

wsi Stręgiel pod Węgorze-
wem, gdzie znajduje się
cudowne gospodarstwo.
Mam wspaniałe wspom-
nienia z tego miejsca. Nie
jestem żeglarką, wolę ka-
jak, spacery, plaże. Uwiel-
biam tę część kraju ze
względu na cudowną przy-

rodę, ale też niezwykle mi-
łych i otwartych ludzi.
Każde wakacje staram się
spędzać gdzie indziej, aby
poznać kulturę różnych
miejsc w Polsce i za gra-
nicą. Jednak Warmia i Ma-
zury są regionem, który
nigdy się nie nudzi. 

Uwielbiam tę część kraju

Michał Sikorski z kabaretu
muzycznego Grupa MoCarta

— Jesteśmy z Warszawy,
ale to Warmia i Mazury
pomogły nam wypłynąć na
szerokie wody. Trampoliną
było Grand Prix XVIII
Biesiad Humoru i Satyry
w Lidzbarku Warmińskim.
Po tych wszystkich latach
jako dinozaury kabare-
towe trafiliśmy na
tzw. Aleję Gwiazd Pol-
skiego Kabaretu w Lidz-
barku. Warmia i Mazury to
nie tylko naj-piękniejszy

region w Polsce, ale też za-
głębie kabaretowe. Mazur-
skie Noce Kabaretowe
w Mrągowie kojarzą nam
się z rodzinnymi waka-
cjami w pobliskich Piec-
kach. Tu powstał nawet te-
ledysk do piosenki „Nie
śmiejcie się z taty” ze sło-
wami Artura Andrusa,
w którym brał udział nasz
cały ówczesny dorobek ar-
tystyczny — siódemka na-
szych dzieci. Pracujemy
ale jednocześnie urzą-
dzamy sobie wakacje. Za-
wsze wracamy tu z dresz-

czykiem emocji — co tym
razem nas tu spotka? Chło-
paki z naszego kabaretu
mają dużo wspomnień
z wypraw po mazurskich
jeziorach, które odbywali
w młodości. Ja niestety nie
pływałem, jestem szczu-
rem lądowym, ale Mazury
mają wystarczająco dużo
atrakcji, aby starczyło dla
wszystkich. Mamy tu też
przyjaciół kabareciarzy.
Ukochaliśmy zespół Czer-
wony Tulipan z Olsztyna,
z którym odwiedzamy się
przy każdej nadarzającej

się sposobności. Miłością
do regionu i kontaktu z na-
turą zaraził nas też Piotr
Bałtroczyk, który prowa-
dzi pod Olsztynem swoje
gospodarstwo. Za każdym
razem, kiedy go odwie-
dzamy, ożywają marzenia,
aby zostać potentatami
ziemskimi na Mazurach.
Zazdrościmy mu tego po-
mysłu na życie. Marzy
nam się kawał nieokiełz-
nanej przyrody, który
można przemierzać, napa-
wając się nim całymi
dniami.

Marzenia o mazurskim domku

Ryby i powojenne dzyndzałki

Ten region 
noszę 
w sercu
Rafał Olbiński, malarz, twórca
plakatów, grafiki użytkowej,
ilustracji

— Na Warmię i Mazury
przyciągają mnie głównie
ludzie. Mam pod Olszty-
nem przyjaciół, których
odwiedzam prawie zawsze,
kiedy jestem w Polsce.
Przyjeżdżam też na War-
mię, aby się dotlenić.
Nowy Jork, w którym
mieszkam i pracuję, to je-
dyne miejsce na świecie,
gdzie panuje znośna tole-
rancja, krąży wspaniała
energia. Jedyna tęsknota,
która mnie tu dopada, to
tęsknota za przestrzenią,
naturą, czystą wodą, łąką.
Stąd powroty na Warmię,
gdzie znajduję to wszystko.
Otworzyłem tu kilka swo-
ich wystaw, stworzyłem
plakat promujący Olsztyn.
Ten region noszę w swoim
sercu. 

Miejsce
dobrego życia
Piotr Galiński, choreograf, juror „Tańca z gwiazdami”

— Jestem chłopakiem z Warmii i Mazur, tu mieszkam
i nie myślę stąd wyjeżdżać. Tu mi dobrze, tu genialnie
odpoczywam, ale pracuję na walizkach — tam, gdzie
mnie zatrudnią. Jednak to warmińska wieś pozwala mi
zregenerować siły. Tu mam wspaniały dom, piękny
ukwiecony ganek, warzywa we własnym ogródku i zwie-
rzęta wokół. Mam psy, koty, dwie kozy i kury. To nie jest
więc miejsce, w którym czuje się potrzebę biegu i pogoni
za czasem. Ten dom sprzyja wyciszeniu i po prostu do-
bremu życiu. Jestem wieśniakiem pełną gębą.
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W INTERNECIE 
Wejdź na stronę
www.new7wonders.com,
kliknij w banner ,,Vote for
the New7Wonders of na-
ture”. Wśród 28 kandyda-
tów wybierz ,,Masurian
Lake District” oraz sześciu
innych kandydatów. Na-
stępnie naciśnij ,,Continue
to step 2”, wypełnij formu-
larz rejestracji, zaakceptuj
zasady regulaminu
(,,Terms and Conditions”)
i przepisz kod kreskowy.
Po kilku sekundach na po-
dany adres e-mailowy
przyjdzie link, na który na-

leży kliknąć, by znów zna-
leźć się na stronie funda-
cji. Głos został oddany!

SMS-EM 
Wystarczy wysłać sms-a
na numer 7155, wpisując
w treści: Mazury; koszt
sms-a to 1 zł netto (całko-
wity koszt to 1,23 zł). By 

zagłosować, wystarczy
kilka sekund, oddajemy
swój głos tylko i wyłącznie
na Mazury, można też gło-
sować bez ograniczeń – na-
wet z jednego telefonu.

TELEFONICZNIE
Należy wybrać specjalny
numer telefonu: +44 20
334 709 01 i wysłuchać in-
formacji organizatora. Po
wysłuchaniu informacji i
specjalnym sygnale należy
wybrać tonowo kod kandy-
data. Kod Mazurskich Je-
zior to 7719.
Głos zostanie prawid-
łowo oddany po usłysze-
niu podziękowań od ope-
ratora. Jeśli procedura
głosowania odbędzie się
poprawnie, czas połącze-
nia wynosi około 1 mi-
nuty.

Mazurskie Jeziora – jedyny polski kandydat w światowym konkursie na Nowe
7 Cudów Natury – czeka na Wasze głosy! Ostatecznego wyboru dokonują
bowiem internauci — głosować można do 11 listopada 2011 roku.

Akcja Mazury Cud Natury rozpo-
częła się na początku 2009 roku.
Mazurskie Jeziora w ścisłym finale,

czyli wśród 28 najpiękniejszych miejsc na
Ziemi, znajdują się od lipca 2009 roku.
Obecnie to jedyny polski kandydat w kon-

kursie – nasz kraj stoi przed wyjątkową
szansą, dlatego zachęcamy wszystkich
Państwa do głosowania na Mazury Cud
Natury – do wysyłania sms-ów, głosowania
w internecie czy przez telefon.

Zagłosuj na Mazury 
Cud Natury!

WIĘCEJ NA STRONIE WWW.MAZURYCUDNATURY.ORG

Jak głosować?
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Swoje poparcie dla Mazurskich
Jezior — prócz znanego kosmo-
nauty, jedynego Polaka w kosmo-
sie — zadeklarowali już także re-
żyser, laureat Oscara — Andrzej
Wajda, prezydent Aleksander
Kwaśniewski oraz metropolita
krakowski — ksiądz kardynał
Stanisław Dziwisz, dawny sekre-
tarz osobisty Jana Pawła II. Lau-
reat Pokojowej Nagrody Nobla
prezydent Lech Wałęsa nie tylko
zagłosował na Mazury — zdecy-
dował się także zostać Honoro-
wym Ambasadorem akcji Ma-
zury Cud Natury.

Od stycznia 2011 roku Ambasa-
dorem Mazur jest Jacek Pałkie-
wicz — światowej sławy podróż-
nik i eksplorator, odkrywca
źródeł Amazonki, założyciel
pierwszej w Europie szkoły sur-
vivalu. — Widziałem wiele
olśniewających dzieł natury wy-
wołujących zdumienie i zachwyt,
które były natchnieniem poetów

i malarzy — mówi Pałkie-
wicz. — Mazury im nie

ustępują. Możemy być
dumni z posiadania
w sercu przemysło-
wego krajobrazu Eu-

ropy klejnotu, będącego
w stanie zauroczyć każ-

dego podróżnika. 

Metropolita krakowski —
ksiądz kardynał 
Stanisław Dziwisz: 
— Niejednokrotnie zachwycałem
się Krainą Wielkich Jezior. Lecąc
samolotem z Ojcem Świętym, po-
dziwiałem bogactwo przyrody,
cieszyłem się spokojem jezior
i lasów. Wasze działanie jest nie-
ocenione, Mazury mają szansę
stać się eksportową marką Polski
na arenie międzynarodowej. 

Reżyser 
Andrzej Wajda:
— Mając szansę udziału Polski
w plebiscycie Nowe Siedem Cu-
dów Natury, trzeba uczynić
wszystko, aby nasze Mazury ze
wszystkimi ich pięknościami
przyrody, zwierząt i krajobrazu
wykorzystały swoja wielką
szansę.

Prezydent Aleksander
Kwaśniewski:
— Polska jest krajem sukcesu.
Mamy atuty — ludzi, miejsca
i osiągnięcia, z których jesteśmy
dumni. Mazury to jedno z takich

szczególnych miejsc. Prawdziwa
perła w koronie! Cud natury! Od-
krywajcie Mazury i głosujcie na
nie w kampanii: New7Wonders
of Nature.

Gen. Mirosław 
Hermaszewski, pierwszy 
Polak w kosmosie:
— Nie do opisania był widok na-
szej ojczyzny, którą ogarnia łem
całą jednym spojrzeniem, a wi-
dok mazurskich jezior na niebie-
skiej planecie jest naprawdę cu-
downy. Niech to wyjątkowe
miejsce w Polsce poznają inni.
Zmobilizujmy się wszyscy, pro-
mujmy Polskę i ten skarb naro-
dowy — Mazury w światowej
kampanii New 7 Wonders of Na-
ture, aby oczy świata skierowały
się w naszą stronę.

Prezydent Lech Wałęsa:
— Polska potrzebuje dziś silnej
promocji za granicą, a konkurs
New 7 Wonders of Nature jest
szansą na bycie zauważonym

w skali ogólnoświatowej. Wierzę,
że Mazury, nasze dobro naro-
dowe, znajdą się wśród najwspa-
nialszych klejnotów przyrody, ja-
kimi są Wielki Kanion Kolorado,
wodospad Iguazu, Amazonia,
Wielka Rafa Koralowa czy Gala-
pagos. 

Znani wspierają Mazury Cud Natury
— Niech to wyjątkowe miejsce w Polsce
poznają inni. Zmobilizujmy się wszyscy,
promujmy Polskę i ten skarb narodowy —
Mazury — powiedział Mirosław
Hermaszewski o Mazurskich Jeziorach,
jedynym polskim kandydacie w światowym
konkursie na 7 Nowych Cudów Natury. 

ks. kardynał Stanisław Dziwisz
zachęca do głosowania

Prezydent Lech Wałęsa został
Honorowym Ambasadorem akcji

Prezydent Aleksander Kwaśniewski
podczas głosowania

Mirosław Hermaszewski i Andrzej
Wajda nie kryją miłości do Mazur
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Promujemy Mazury 
w kraju i za granicą

Spędzasz majówkę na Mazurach? Pokaż piękno Mazur 
na fotografiach i przyślij nam swoje najciekawsze zdjęcia
— na autorów najlepszych czekają nagrody.

Prosimy o nadesłanie zdjęć do 15 maja 2011 roku e-mailem na
adres biuropromocji@warmia.mazury.pl. Jednocześnie należy
dołączyć dane kontaktowe oraz podpisy pod zdjęcia.
W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć pozwolenie
opiekuna na udział w konkursie. Każdy autor może nadesłać
maksymalnie trzy zdjęcia. Najciekawsze, najpiękniejsze
i najbardziej interesujące fotografie nagrodzimy, będzie je można
też zobaczyć na naszych stronach: www.Warmia.Mazury.pl oraz
www.MazuryCudNatury.org.

Konkurs fotograficzny 
,,Moje cudowne Mazury”

W najbliższych miesiącach zapraszamy na szereg
wydarzeń związanych z akcją Mazury Cud Natury

KONTAKT:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE 
TEL. (89) 521 91 70
e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl

Wsierpniu zapraszamy
do Ełku, na kolejny
Międzynarodowy
Festiwal Balonów,
który na stałe wpisał

się do kalendarza imprez na Warmii
i Mazurach. Podczas festiwalu bę-

dzie można obejrzeć m.in. nasz spe-
cjalny balon Mazury Cud Natury,
który gościł już m.in. na międzyna-
rodowych zawodach w Szwajcarii.
Mazury są promowane także
w największych miastach w Pol-
sce — na początku kwietnia Pol-
ska Organizacja Turystyczna roz-
poczęła wyjątkową kampanię.
Dzięki specjalnie przystosowa-
nemu autokarowi, wyposażonemu
w materiały informacyjne ze
wszystkich regionów, szczegółowo
zaprezentowana zostanie atrak-
cyjność turystyczna Polski. Miejs-
cem szczególnie promowanym

będą Mazury — jedyny polski fi-
nalista światowego konkursu na 
7 Nowych Cudów Natury. Spec -
jalny bus odwiedzi m.in. Gdańsk,
Szczecin, Warszawę i Poznań.

Szykujemy też wielki koncert na
Mazurach z udziałem największych
polskich gwiazd — więcej informa-
cji wkrótce podamy na naszej stro-
nie www.MazuryCudNatury.org.

Z akcją Mazury Cud Natury
będziemy obecni także 
za granicą, m.in. we Włoszech
i w Rosji.

W maju rozpocznie się akcja ,,Jedziemy bezpiecznie na
Mazury”, organizowana wspólnie z warmińsko-mazurską
policją oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.
Olsztyński rajdowiec Radek Typa będzie podróżował olbrzymim
truckiem i w wybranych miastach Polski poprowadzi szkolenia
z bezpiecznej jazdy. W samochodzie ustawione będą też
komputery, więc na miejscu będzie można zagłosować na
Mazury Cud Natury. Obecni będziemy m.in. na Open’er
Festiwal oraz na Przystanku Woodstock.
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Rycerstwo rusza
na Grunwald
Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych
bitew średniowiecznej Europy — 15 lipca 1410

roku na Polach Grunwaldzkich stanęło około 50 tys.
ludzi, a kilkugodzinna bitwa okazała się wielkim

triumfem wojsk polsko-litewskich.

TEGOROCZNE DNI
GRUNWALDU ROZPOCZNĄ SIĘ
14 LIPCA. POTRWAJĄ 
DO 17 LIPCA. INSCENIZACJA
ODBĘDZIE SIĘ 16 LIPCA 
O GODZ. 13.

Inscenizacja, upamiętniająca to
starcie, odbywa się co roku na
Polach Grunwaldzkich, w pobliżu
Ostródy, w województwie
warmińsko-mazurskim.
W wyjątkowym historycznym
widowisku bierze udział 2 tys.
rycerzy z Polski, Niemiec, Włoch,
Francji, Finlandii, Czech, Słowacji,
Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy,
a nawet Stanów Zjednoczonych.
Ich inscenizowane starcie ogląda
corocznie ponad 100 tys.
widzów.

WIĘCEJ NA STRONIE
www.grunwald.

warmia.mazury.pl

Weź udział w naszym konkursie i wygraj 4 tys. zł!
Nakręciłeś ciekawy film na
zeszłorocznej inscenizacji bitwy
pod Grunwaldem albo z innego
wydarzenia upamiętniającego
600-lecie bitwy? Weź udział
w naszym konkursie i wygraj
nawet 4 tysiące złotych! 

Konkurs trwa od 1 kwietnia 2011
roku, na filmy czekamy do końca
czerwca. Konkurs jest przeznaczony
dla filmowców amatorów, którzy
w zeszłym roku brali udział w jednym
z licznych wydarzeń upamięt -
niających 600. rocznicę bitwy pod
Grunwaldem.

Naszym celem jest pokazanie nie
tylko rozmachu inscenizacji na Polach
Grunwaldzkich, ale także obchodów
i imprez, które w zeszłym roku
odbywały się w innych regionach
Polski.
Dlatego konkurs ma charakter
ogólnopolski — chcemy, by filmy,
które otrzymamy, nie zostały nagrane
tylko podczas lipcowej inscenizacji,
ale przedstawiały imprezy
średniowieczne z całej Polski —
turnieje rycerskie, festyny czy
średniowieczne miasteczka.
Najlepsze filmy jury wybierze na
początku lipca 2011 roku. Na

autorów tych najciekawszych czekają
nagrody pieniężne — nagroda
główna to 4 tys. zł, dwa wyróżnienia
(każde po 1 tys. zł) oraz upominki.
Najlepsze filmy będzie można
obejrzeć na naszej stronie
www.grunwald.warmia.mazury.pl
oraz na naszym kanale na Youtube.

Organizatorem jest samorząd
województwa warmińsko-
mazurskiego, patronat medialny nad
konkursem objęły: olsztyński oddział
TVP oraz ogólnopolski portal
historyczny www.historia.org.pl. 

KONTAKT:

Departament Koordynacji
Promocji Urzędu

Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-

Mazurskiego
Tel. (89) 521 91 70

e-mail: biuropromocji@warmia.
mazury.pl

Regulamin zawodów i karta
zgłoszenia – na stronie

www.grunwald.warmia.
mazury.pl
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coco
kiedykiedy
gdziegdzie?
Wakacyjne
imprezy 

na Warmii 
i Mazurach

Wybraliśmy najciekawsze imprezy, które 
w najbliższych miesiącach odbędą się na
Warmii i Mazurach – sportowe, kulturalne 
i muzyczne

1-3 maja, Giżycko
OTWARCIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO

3maja odbędzie się
Wielkie Otwarcie 
Sezonu i widowiskowa

parada jednostek pływają-
cych. Będzie uroczyste
otwarcie zabytkowego
mostu obrotowego na Ka-
nale Łuczańskim, świetna
zabawa, szantowe granie
i nagrody za najciekawsze
dekoracje jachtów oraz za-
łóg! Tegoroczny sezon dla

Giżycka, największego
miasta na szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich, jest
szczególny — miasto ma
bowiem bardzo atrakcyjną
ofertę dla żeglarzy i turys-
tów — zapraszamy do no-
woczesnego i największego
na Mazurach portu pasa-
żerskiego Ekomarina!                                         

ekomarina.gizycko.pl

14-17 lipca, 
Pola Grunwaldzkie
DNI GRUNWALDU

Organizowane co roku w rocznicę bitwy z 1410 roku,
z wyjątkową inscenizacją starcia między wojskami

polsko-litewskimi a rycerstwem zakonu krzyżackiego 
(w tym roku odbędzie się 16 lipca o godz. 13).

grunwald.warmia.mazury.pl

WStarych Jabłonkach,
małej miejscowości

pod Ostródą, odbywa się
World Tour, czyli jeden
z prestiżowych turniejów na
świecie. W 2010 roku ranga
zmagań na piaszczystych

boiskach znacznie wzrosła,
bowiem turniej Mazury
Open wszedł do cyklu
Grand Slam (występują
w nim jedynie najlepsze
pary). 
worldtour.pl

29-31 lipca, 
Mrągowo
PIKNIK COUNTRY

Nie od dziś wiadomo, że stolicą country w Polsce jest
Mrągowo. Już od blisko 30 lat na przełomie lipca

i sierpnia tysiące fanów oraz turystów przyjeżdża na mię-
dzynarodowy festiwal, gdzie występują największe
gwiazdy tej odmiany muzyki. 

festiwalpiknikcountry.pl

7-10 lipca, Olsztyn
XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
OLSZTYŃSKIE NOCE BLUESOWE

Prawdziwe święto dla
wielbicieli różnego ro-

dzaju bluesa. Udział w No-
cach Bluesowych biorą
najlepsi polscy i zagra-
niczni artyści, wśród nich
znaleźli się Tadeusz Na-
lepa, Kasa Chorych, Stani-
sław Sojka, Dżem czy
Champion Jack Dupree.

blues.olsztyn.pl

28 czerwca-3 lipca,
Olsztyn
OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIA
ZAMKOWE
„ŚPIEWAJMY
POEZJĘ“

Jak co roku, podczas festi-
walu będzie można usły-

szeć nie tylko młodych wy-
konawców, startujących
w konkursie, ale także uzna-
nych artystów.

spiewajmypoezje.pl

25-31 lipca, 
Stare Jabłonki
PUCHAR ŚWIATA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
SWATCH FIVB WORLD TOUR 2011 GRAND SLAM
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coco
kiedykiedy
gdziegdzie?
 Wakacyjne
imprezy 

na Warmii 
i Mazurach

Dzięki występom na
scenie w Twierdzy Bo-

yen wielu raperów zdobyło
uznanie na rynku muzycz-
nym. Swoje umiejętności
prezentują także najbar-
dziej znani artyści. W tym
roku Mazury Hip-Hop Fes-

tiwal obchodzi 10 urodziny.
Oprócz występów dla chęt-
nych nie zabraknie warsz-
tatów, bitwy Freestyle
i beatbox. 

mazuryhiphopfestiwal.pl

11-15 sierpnia, Ełk
IV MAZURSKIE MIĘDZYNARODOWE
ZAWODY BALONOWE

Od trzech lat Ełk jest gospodarzem największych za-
wodów balonowych w północno-wschodniej Polsce

oraz w Europie Środkowej. Z roku na rok impreza cieszy
się coraz większym zainteresowaniem wśród uczestników,
publiczności i mediów. W lutym 2011 zawodnicy udowod-
nili, że równie widowiskowe są loty przy niskich tempera-
turach, bowiem w województwie warmińsko-mazurskim
odbył się I Mazurski Zimowy Festiwal Balonowy.
mazurskiezawodybalonowe.pl

17-20 sierpnia,
Lidzbark Warmiński
LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU 
I SATYRY

Głównym mottem im-
prezy są słowa Igna-

cego Krasickiego „Pra-
wdziwa cnota krytyk się
nie boi i śmiech niekiedy
może być nauką”. W Li-
dzbarku Warmińskim
swój początek drogi arty-
stycznej miały najbar-
dziej popularne kabarety.
Bardzo popularny w ca-
łym kraju jest turniej 
„O złotą szpilkę”, w któ-

rym rywalizuje blisko 40
kabaretów z całej Polski. 

ldk.lidzbarkwarminski.pl

23-25 września, 
Mikołajki RAJD POLSKI

Jedna z najbardziej prestiżowych sportowych imprez
na Warmii i Mazurach odbędzie się pod koniec wrześ-

nia. Zawody zaliczane są zarówno do klasyfikacji mist-
rzostw Europy, jak i mistrzostw Polski, a to oznacza, że
na szutrowych mazurskich trasach ponownie gościć bę-
dzie absolutna czołówka mistrzów kierownicy. 
rajdpolski.pl

11-14 sierpnia, 
Ostróda
OSTRÓDA REGGAE FESTIWAL

Jedna z największych
imprez lotniczych

w Polsce, w której co
roku biorą udział najlepsi
piloci — mistrzowie Pol-
ski i świata, zespoły po-
kazowe i indywidualni
akrobaci. Podziwiać
można najnowocześniej-

sze samoloty, ale i zabyt-
kowe konstrukcje, nawet
z początków XX wieku.
Udział w tegorocznym
AirShow potwierdził Ze-
spół Akrobacyjny Biało-
Czerwone Iskry.

mazuryairshow.pl

Jeden z największych polskich festiwali reggae - przy-
jazna atmosfera, znane gwiazdy i interesujący nowi arty-
ści na scenach live i sound system corocznie przyciągają
tysiące fanów muzyki korzeni już nie tylko z Polski, ale
i całej Europy.

ostrodareggae.pl

6-7 sierpnia, 
Giżycko,
Kętrzyn
MAZURY
AIRSHOW

4-6 sierpnia, 
Giżycko
MAZURY HIP-HOP FESTIWAL 2011



ZAMEK

RYN
PYTANIE KONKURSOWE: JAKIE IMIĘ NOSIŁA KSIĘŻNA

ZWIĄZANA Z ZAMKIEM W RYNIE?

A: KUNEGUNDA B: MARIA   C: ANNA

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy

wysłać sms-a o treści

WMNOL ryn.litera odpowiedzi na numer

7968. Na odpowiedzi czekamy 

do 1 maja. Do wygrania 5-dniowy pobyt

dla dwóch osób w hotelu Zamek Ryn.

KONKURS
WYGRAJ 5-DNIOWY DWUOSOBOWY

POBYT W HOTELU

Regulam
in dostępny na naszolsztyniak.pl
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Powiat giżycki, Wielkie
Jeziora Mazurskie to
oaza miłośników żeg -
larstwa i windsur-fingu.
Żeglarze znajdą tu

idealne warunki do rywalizacji
sportowej. Jeziora Kisajno i Niego-
cin są miejscem rozgrywania naj-
ważniejszych krajowych zawodów
żeglarskich  rangi  mistrzowskiej.
Mniej zainteresowani rywalizacją
sportową bądź ekstremalnymi wra-
żeniami bez problemu znajdą swoją
zatokę, a przy niej „tą keję wyma-
rzoną w snach”. Równomiernie roz-
pro-szone przystanie i porty po-
zwalają na swobodne planowanie
rejsu, gwarantując jednocześnie
optymalne warunki wypoczynku
i serwisu. 
Mazurskie jeziora to jednak nie
tylko wyzwanie i cel corocznych
pielgrzymek rzesz żeglarzy. Śro-
dowisko wodne oferuje cały
szereg innego typu doznań

ekstremalnych. Miłośnicy wiatru
we włosach i poczucia prędkości
zasiąść mogą za sterem ślizgaczy
lub skuterów wodnych. Miłośnicy
jeszcze bliższego kontaktu z ży-
wiołem spróbować mogą swoich
sił i umiejętności na nartach wod-
nych. Znudzeni windsurfingiem
mogą sięgnąć po zupełnie nowe
doświadczenie, zamieniając ża-
giel na latawiec, który pozwoli się
wzbić ponad fale i zagwarantuje
jedyne w swoim rodzaju przeży-
cia. Podczepiając się ze spado-
chronem pod motorówkę można
sięgnąć po „5 minut” niezapo-
mnianych wrażeń lotu nad jezio-
rami. 
Akweny wokół Giżycka to idealne
środowisko dla wszystkich, którzy
posmakować chcą podwodnej
przygody. Zróżnicowany charak-
ter jezior gwarantuje optymalne
warunki nie tylko dla szkolenia.
Także bardziej wymagających po-

ciągną wciąż tajemnicze i nie do
końca rozpoznane tonie mazur-
skich jezior. Żądni szczypty adre-
naliny mogą spróbować swoich sił
próbując utrzymać się na ciągnię-
tym przez motorówkę kole, mate-
racu, czy też bananie! 
Nie zawsze jednak źródłem owej
adrenaliny muszą być prędkość,
wysokość i ryk silników. Szlaki ka-
jakowe wiodące jeziorami z Gi-
życka do Rynu lub Marcinowej
Woli, albo wciąż dzika rzeka Sa-
pina, to wyzwanie dla każdego ka-
jakarza, test umiejętności i wytrzy-
małości nagrodzony możliwością
obcowania z wspaniałym środowi-
skiem przyrodniczym. Namiętne,
pełne energii i jakże barwne wie-
czorne opowieści przy ognisku
i „małym jasnym” potwierdzają, że
nawet  z pozoru spokojna wyprawa
z wędką może być źródłem nieza-
pomnianych wspomnień. 
A że nie samymi jeziorami czło-
wiek żyje, stąd też także mniej za-
fascynowani środowiskiem wod-
nym znajdą również coś dla siebie.
Spośród wszystkich form aktyw-
nego wypoczynku w powiecie gi-
życkim na szczególną uwagę za-
sługują możliwości uprawiania
turystyki rowerowej. Od wielu lat
funkcjonują liczne trasy rowe-
rowe, spośród których do naj cie-
kawszych należy zaliczyć pętlę
wokół jez. Mamry i Niegocin, trasę
po Puszczy Boreckiej czy też
szlak grodzisk staropruskich.
Łącznie ponad 600 km ozna-
kowanych szlaków rowero-
wych. Charakterystycznym
elementem krajobrazu re-
gionu są liczne bory mie-
szane, bagna i torfowiska.
Stanowią idealne środowisko
dla miłośników kilkudniowych
rajdów konnych. Chcący poznać

granice swojej wytrzymałości fi-
zycznej i psychicznej, pragnący
posmakować przeżyć Robinsona
Crusoe lub współczesnego koman-
dosa korzystają rokrocznie z oferty
kursów survivalowych organizo-
wanych w najtrudniej dostępnych
fragmentach Puszczy Boreckiej
czy też Bagien Nietlickich. Mniej
odważni posmakować mogą dresz-
czyka emocji zjeżdżając na linach,
wspinając się lub rzucając z histo-
rycznych obiektów kolei wschod-
niopruskiej, bądź Kanału Mazur-
skiego. 
Funkcjonowanie na pograniczu
państw pozostawiło liczne obiekty
militarne. Atrakcją na skalę ogól-
nopolską jest Twierdza Boyen
w Giżycku. Obiekt z drugiej po-
łowy XIX w. stanowi unikatowy
przykład artyleryjskiego fortu za-
porowego. Miłośników architek-
tury militaris z pewnością zainte-
resują liczne stanowiska obronne.
Obiekty te, poza treścią his-

toryczną i walorami architekto-
nicznymi, stanowią świetną bazę
dla prywatnej bitwy paintballowej
oraz spotkań militarno-integra-
cyjnych. Docenili je miłośnicy his-
torycznych pojazdów, czego wido-
mym dowodem są coroczne zloty
miłośników motocykli ciężkich
i historycznych. Coraz częściej ich
śladem podążają zwolennicy po-
jazdów „4x4”. Okoliczne nie-
użytki, byłe poligony i tereny pod-
mokłe dają okazję do sprawdzenia
maszyn i umiejętności kierowców.

Województwo
Warmińsko-Mazurskie

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

CENTRUM PROMOCJI 
I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ,
11-500 Giżycko, 
ul. Wyzwolenia 2, 
tel. 87 428 5265, 
faks 87 428 5760,
infogizycko@post.pl
www.gizycko.turystyka.pl

Poczuj dreszcz adrenaliny!!!
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Do Fromborka
dojechać mo-
żna drogami
wojewódzkimi
z Elbląga, Bra-

niewa i Pasłęka. Z daleka
już widać  malownicze wie-
życzki katedry i dominują-
cą nad miastem Wieżę Ra-
dziejowskiego, pełniącą
niegdyś funkcję dzwonnicy.
Miasteczko położone poni-
żej Wzgórza Katedralnego
obchodziło przed rokiem
jubileusz 700-lecia istnie-
nia. W tym pięknym, ci-
chym, malowniczym mia-
steczku wypoczywać
można cały rok. Bogata
baza hotelowa i restaura-
cyjna zaspokoi potrzeby
najbardziej wybrednego
turysty. 

Miasteczko katedralne
Największą atrakcją From-
borka jest Wzgórze Kated-

ralne

z gotycką bazyliką archika-
tedralną, w podziemiach
której spoczywa wielki
astronom. Znajduje się tu
również Muzeum Mi-kołaja
Kopernika, które tworzą:
dawny Pałac Biskupi,
Wieża Radziejowskiego,
Szpital św. Ducha i obser-
watorium na Górze Żura-
wiej. Nieopodal Bramy Za-
chodniej znajduje się
kanonia św. Stanisława,
w której mieszkał Koper-
nik, a z pobliskiego pavi-
mentum (ceglanej platfor-
my) prowadził obserwacje
nieba. 

Człowiek renesansu
Mikołaj Kopernik wprowa-
dził się do Fromborka 
w 1510 roku i z krótkimi
przerwami pozostał tu do
końca życia. To tu powstało
jego dzieło „De revolutio ni-
bus orbium coelestium”,
które wstrząsnęło posada-
mi nauki, niezmiennymi od
czasów Ptolemeusza. Dzia-

łalność Kopernika nie
ograniczała się jednak

do astronomii. To we
Fromborku stworzył
mapę Warmii, pisał
wiersze i epigramy,
przygotował projekt
reformy kalendarza,

administrował do-
brami wspólnymi ka-

pituły, sprawował służbę
medyczną, a także powięk-
szał fortyfikacje, chroniąc
miasto przed zakonem
krzyżackim. Nie ma więc
wątpliwości, że zasłużył
na miano „człowieka rene-
sansu”.

Turystyka 
i wypoczynek
Drugim powodem do od-
wiedzin Fromborka jest
Zalew Wiślany, porówny-
wany do Jeziora Bodeń-
skiego. To idealne miejsce
wypoczynku na plaży, jak
i do uprawiania żeglar-
stwa, kajakarstwa i spor-
tów motorowodnych. Czeka
tu też odkryty basen. Bę-
dąc we Fromborku warto
wybrać się w rejs statkiem
po Zalewie Wiślanym do
Krynicy Morskiej. Niewąt-
pliwą atrakcją będzie też
podróż koleją nadzalewo-
wą. W weekendy pociągi
będą jeździły z Grudziądza
przez Elbląg do Braniewa
i będą skomunikowane ze
statkami kursującymi na
trasie Tolkmicko-Krynica
Morska. Inną atrakcją jest
wypad do stadniny koni
w Narusie (dojazd drogą
nr 504). Stadnina organi-
zuje naukę jazdy konnej,

a także przejazdy wozami
nad Zalewem. Zimą nato-
miast zaprasza na staropol-
skie kuligi oraz skiring
(jazda na nartach za ko-
niem). Warto odwiedzić też
gospodarstwo agrotury-
styczne Frombork Siedli-
sko, położone wśród pięk-
nych łąk i lasów. To
doskonała baza dla piechu-
rów i rowerzystów.

Najnowocześniejszy
port
Choć miasto nie jest pozba-
wione niemal od razu wy-
czuwalnego czaru, ma
przed sobą jeszcze wiele
planów rozwoju. A wśród
nich udrożnienie średnio-
wiecznego Kanału Koper-
nika w dolnej części miasta
oraz modernizacja portu
żeglarskiego i nabrzeża.
Najpierw zostanie wyko-
nana wodna część inwe-
stycji, w tym moderniza-
cja przystani jachtowej.
Następnie infrastruktura
lądowa, m.in. molo.
W trzecim etapie mają tu
powstać kafejki, tawerny,
zakłady szkutnicze i usłu-
gowe pracujące na rzecz
żeglarstwa. Kiedy to wszy-
stko zostanie wykonane,
Frombork stanie się naj-
nowocześniejszym portem
żeglarskim Zalewu Wiśla-
nego. Ta inwestycja bę-
dzie realizowana w ramach
programu „Pętla Żuławska
— rozwój turystyki wod-
nej” w latach 2009-2011.
A już teraz w organizowa-
nych co roku regatach żeg -

larskich „O Bursztyn Ko-
pernika” podczas Dni
Fromborka oraz we „From-
borskiej Jesieni” bierze u-
dział kilkadziesiąt jachtów.
Dodatkowo Frombork ubie-
ga się o status uzdrowiska.
Jest to wielka szansa roz-
woju miasta oraz regionu.

Podróż do Grodu
Kopernika

Frombork nazywano pierwotnie
Castrum Dominae Nostrae, czyli
Zamek Pani Naszej (po niemiecku
Frauenburg)

URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU, ul. Młynarska 5A, 14-530 FROMBORK, tel. 55 244 06 60, telefaks: 55 244 06 61, sekretariat@frombork.pl , www.frombork.pl 

Nazywany Klejnotem Północy Frombork to uroczo
położone miasteczko nad Zalewem Wiślanym.
Znany jest jako miejsce, w którym mieszkał,
pracował i spoczął Mikołaj Kopernik. W tym pełnym
niepowtarzalnego uroku starym grodzie spotykają
się trzy potęgi: przyroda, historia i ludzki geniusz. 

IMPREZY, NA KTÓRE 
WARTO PRZYJECHAĆ:

III SPOTKANIA
COUNTRY 2-3 lipca
Impreza dla sympatyków
muzyki country. Czekają
występy gwiazd i pokazy
tańca. Grali tu m.in.: Tomasz
Szwed, Grupa Furmana,
Lonstar, Whiskey River,
a tańczyli Rodeo i Country
Dance Club Elbląg. 

44
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ
26 czerwca–28 sierpnia
Popisy światowej sławy
organistów w każdą
niedzielę o godzinie 14.
w bazylice archikatedralnej

IX DNI FROMBORKA 
5-7 sierpnia  
Coroczne obchody Dni
Miasta. Spektakl teatralny
na dziedzińcu katedralnym,
występy zespołów
muzycznych, konkursy dla
publiczności. A także VI
REGATY O BURSZTYN
MIASTA KOPERNIKA.

54
MIĘDZYNARODOWE
REGATY
„FROMBORSKA
JESIEŃ”
3-4 września

Widok 
na miasto,
zalew, port 
i molo

Spotkania
Country

Dni Fromborka
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Giżycko 
— Węgorzewo, 
25 km

Trasa prowadzi pół-
nocną częścią Krainy

Wielkich Jezior Mazur-
skich. Zaczynamy w Gi-
życku nad jeziorem Niego-
cin, skąd wpływamy na
Kanał Giżycki przecina-
jący zachodnią część
miasta. Nad kanałem znaj-
duje się jedyny w Polsce
ręcznie otwierany, zabyt-
kowy most obrotowy. Po
opuszczeniu kanału przez
ponad 20 kilometrów trasa
biegnie przez zespół jezior
określany wspólnym mia-
nem jeziora Mamry. Naj-
pierw płyniemy jeziorem
Kisajno, po drodze mijamy
malownicze wyspy, m. in.
Duży Ostrów, Sosnowy

Ostrów, Górny Ostrów,
Kiermuzę i Dębową Górkę.
Po prawej wieś Pierku-
nowo, a w odległości 1 ki-
lometra od wsi rezerwat
torfowiskowy o tej samej
nazwie. Mniej więcej w po-
łowie szlaku mijamy pół-
wysep Fuledzki Róg, gdzie
znajduje się rezerwat gła-
zowiskowy, relikt krajob-
razu polodowcowego. To
pierwotne głazowisko,
gdzie znajdziemy 6 tysięcy
głazów porośniętych uni-
kalnymi roślinami. 4 kilo-
metry dalej leży Sztynort,
gdzie stoi duży barokowy
pałac z rozległym parkiem.
Później można przybić do
wyspy Upałty, największej
w Krainie Wielkich Jezior
Mazurskich. Trasa kończy
się w Węgorzewie, gdzie

wpływamy Kanałem Węgo-
rzewskim i Węgorapą.

Giżycko — Mikołajki, 
37 km
Z Giżycka można też po-
płynąć na południe przez
środkową część Krainy
Wielkich Jezior Mazur-
skich. Na trasie mamy
trzecie co do wielkości je-
zioro krainy i jedno z naj-
większych w Polsce — je-
zioro Niegocin oraz kilka
mniejszych połączonych
kanałami. Na szlaku spot-
kamy wiele gatunków
ptactwa wodnego. Z Niego-
cina widoczna piękna pa-
norama Giżycka i znany
ośrodek turystyczny Wil-
kasy. Dalej kanał Kula,
który łączy Jeziora Boczne
i Jagodne. Przesmyk od-
dzielający jeziora uważa
się za dział wodny między
dorzeczami Wisły i Pre-
goły. Przez Kanał Szymoń-
ski wpływamy na otoczone
gęstymi szuwarami jezioro
Szymon. Jest ono doskona-
łym siedliskiem dla
ptactwa wodnego, co
z pewnością nie ujdzie na-
szej uwadze. Kanałem
Mioduńskim wpadamy do
jeziora Kotek Wielki, żeby
Kanałem Leleckim wpły-
nąć na jezioro Tałtowisko.
Stąd Kanałem Tałckim do-
pływamy do Tałt. Tu głę-
bokość wody sięga nawet

51 metrów. Kilka kilomet-
rów dalej dopływamy do
Olszowego Rogu, gdzie jest
znakomity punkt widokowy
na wysokości 155 metrów
n.p.m. Stąd już tylko
chwila i jesteśmy w Miko-
łajkach, letniej stolicy Ma-
zur z dużym portem.

Mikołajki 
— Ruciane-Nida, 19 km
Z Mikołajek możemy
odejść prosto na południe
przez jeziora: Mikołajskie
i Bełdany oraz mniejsze
zbiorniki: Guzianka Mała
i Guzianka Wielka. Po obu
stronach szlaku niemal na
całej długości ciągną się
lasy Puszczy Piskiej. Na
początku z lewej zosta-
wiamy gigantyczne
Śniardwy. Tuż po wpłynię-
ciu na Bełdany widzimy
przystanie promu linowego
w Wierzbie, który pomaga
mocno skrócić drogę lą-
dową z Mikołajek na połu-
dniowy wschód. Do zatoki
jeziora Bełdany — Iznoty
wpada Krutynia, najwięk-
szy dopływ Wielkich Jezior
Mazurskich. Na południo-
wym krańcu jeziora czeka
nas emocjonujące śluzowa-
nie. Składamy maszt i za-
bytkowa śluza komorowa
Guzianka pozwala na
wpłynięcie na jezioro Gu-
zianka Mała, którego po-
ziom wody jest o 2 metry

wyższy. Zbliżamy się już do
Rucianego-Nidy, po prawej
widać duży tartak, a przed
nim sortownię spławionego
tu jeziorem drewna. Od
Rucianego dalej na połu-
dnie odchodzi przedłuże-
nie szlaku na wyjątkowe
Jezioro Nidzkie.

Mikołajki — Pisz, 25 km
Ale z Mikołajek można po-
płynąć też do Pisza. Trasa
ta prowadzi na południowy
wschód przez największe
jezioro Polski — Śniardwy
i najdłuższy na Wielkich
Jeziorach Mazurskich Ka-
nał Jegliński o długości po-
nad 5 kilometrów.
Ruszamy z wioski żeglar-
skiej w Mikołajkach nad
Jeziorem Mikołajskim. Na
rozwidleniu szlaków pły-
niemy w lewo. Wpływając
na przepastne Śniardwy
przy nieco zamglonej pogo-
dzie, możemy mieć kłopot
z dojrzeniem przeciwleg-
łych brzegów jeziora. Za-
raz po prawej mijamy sta-
cję Polskiej Akademii
Nauk w Popielnie, gdzie
hoduje się między innymi
tarpany, jelenie mazurskie
i bobry. W pobliżu szlaku
mamy Wyspę Pajęczą
i Czarci Ostrów. Nieco da-
lej największa wyspa
Śniardw — Szeroki Ostrów.
Z jeziora Seksty wpływamy
do Kanału Jeglińskiego.

Pokonujemy śluzę Karwik
i po kilku kilometrach jes-
teśmy na jeziorze Roś
i w porcie w Piszu. Wy-
trwali kajakarze mogą
spłynąć dalej do Narwi
i Wisły wypływającą z je-
ziora Roś Pisą.

Mikołajki — Ryn, 20 km
Jeśli komuś mało, może
jeszcze spłynąć z Mikoła-
jek na północny zachód do
Rynu. Część trasy pokrywa
się ze szlakiem prowadzą-
cym z Giżycka do Mikoła-
jek, jednak późniejsze wi-
doki warte są żeglugi. Po
rozwidleniu trasy przy naj-
większej głębinie opusz-
czamy jezioro Tałty i wpły-
wamy na Ryńskie. Po
minięciu wsi Rybical na-
szym oczom ukazuje się
tartak w Rynie i chwilę
później zawijamy do doce-
lowego portu. Do Rynu
warto wyskoczyć, jest tu
na przykład piękny zamek
krzyżacki z XIV wieku.

Na Warmii i Mazurach wszystko kręci się wokół jezior!
W Krainie Tysiąca Jezior bez wątpienia panują

najlepsze w Polsce warunki do uprawiania żeglarstwa.
Idealnie odnajdą się tu również miłośnicy nurkowania,

windsurferzy i kajakarze. Wśród tysięcy jezior tylko
wyobraźnia ogranicza nas w uprawianiu sportów

wodnych czy leniwego odpoczynku.

Wodny świat

Warmia i Mazury są „naj” pod wieloma względami. 
Pod żaglami lub z wiosłami zabawimy się tu na niemal
każdym z około 3 tysięcy jezior. Wśród nich mamy
największe w Polsce — Śniardwy, najzasobniejsze 
w wodę — Mamry oraz najdłuższe — Jeziorak. 
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Na terenie kompleksu znajduje się
basen sportowy o wymiarach
25 x 12,5m (głębokość 1,2-1,8m)
oraz basen rekreacyjny z
dodatkowymi funkcjami, takimi jak:
grzybek, gejzer, 2 dysze do masażu
karku, ławeczka do masażu wodno-
-powietrznego. W obrębie basenu
rekreacyjnego znajduje się
wydzielona część na brodzik, gdzie
znajduje się jeżyk oraz mała
zjeżdżalnia.

Ponadto na terenie kompleksu znajduje się zespół odnowy biologicznej  połączony
i powiązany z funkcją główną, w skład którego wchodzą:  sauna, solarium, siłownia,
gabinet masażu, prysznice, aneks wypoczynkowy.

Kompleks zlokalizowany jest w Braniewie przy ulicy Łąkowej

www.basen.braniewo.pl

Projekt pod nazwą „Budowa kompleksu
rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa

krytej pływalni w Braniewie” współfinansowany 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  

2 - „Turystyka” Działanie 2.1 - „Wzrost potencjału turystycznego” Poddziałanie  2.1.3 -
„Infrastruktura sportowo-rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 

i Mazury na lata 2007 – 2013

Zapraszamy do Braniewa 
do nowego kompleksu rekreacyjno –
rehabilitacyjnego ZDROWE
BRANIEWO – kryta pływalnia 
w Braniewie 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Choć nie ma tu fal jak na Florydzie i kalifornijskich tradycji
windsurfingowych, to na warmińsko-mazurskich jeziorach
roi się od przemykających szaleńczo żagli. 

Brak przesadnych fal jest nawet plusem dla osób za-
czynających zmagania z deską i żaglem. Ci za-
awansowani podkreślają, że tutejsze jeziora mają

swój niepowtarzalny klimat, a fale też potrafią zasko-
czyć. Windsurfing to niezapomniane emocje i znakomita
kondycja. Nauka z kolei nie nastręcza zbyt wielu spe-
cjalnych trudności. Na niemal każdym większym jezio-

rze znajdziemy szkoły windsurfingowe, jeszcze więcej
jest wypożyczalni sprzętu. Poczuj tę naturalną prędkość

i niesamowite wrażenia!

Jeziorak
W zachodniej części
województwa na swoje
wody zaprasza Jeziorak,
czyli najdłuższe jezioro 
w Polsce. 

Ciągnie się przez po-
nad 27 kilometrów
w środku parku kra-

jobrazowego, stwarzając
doskonałe warunki cza-
plom, rybołowom, kormo-
ranom czy bielikom. Trasa
szlaku przebiega przez
wody, które mają wiele po-
łączeń z innymi akwenami,
co daje wiele możliwości
wyboru tras.
Rozpoczynamy w Iławie,
gdzie na samym początku

przepływamy przy Wiel-
kiej Żuławie — największej
w Polsce wyspie śródlądo-
wej. Dalej mijamy liczne
ośrodki wypoczynkowe,
kwatery agroturystyczne,
pola biwakowe i pomosty.
W części środkowej Jezio-
rak się rozszerza, tu na tra-
sie leży kilka wysp. Przy
zatoce Widłągi możemy
spotkać rybołowy i orły
białe, które mają tu
gniazda. Szlak kończy się
w Jerzwałdzie, gdzie żył
i tworzył Zbigniew Nie-
nacki, autor serii książek
o Panu Samochodziku.
Główny akwen od Siemian
biegnie na północ i dzieli

się na dwie zatoki, z któ-
rych jedna łączy się z je-
ziorem Ewingi. Gdy na wy-
sokości Siemian obierzemy
kurs na północny wschód,
przez jezioro Dauby do-
trzemy do Kanału Elblą-
skiego. Stąd można dopły-
nąć do Ostródy lub... wyjść
na Bałtyk!

Windsurfing



Na czele od lat znajduje się
Krutynia. Ponadstukilo-
metrowy szlak prowadzi
przez kilkanaście jezior po-
łączonych krótkimi rze-

kami, objętymi wspólnym mianem
rzeki Krutyni. Spływ zaczyna się za-
zwyczaj w Sorkwitach. Malownicze
tereny i zróżnicowane trasy przy-
ciągają rzesze złaknionych na-
tury i przygody. Na trasie
można dostrzec bielika lub
nawet orła przedniego.
Do innych popularnych
i atrakcyjnych tras kaja-
kowych należą spływy
Sapiną, Gołdapą, Czarną
Hańczą, Rospudą,
Łaźną Strugą i Pisą.
Nic też nie stoi na
przeszkodzie, żeby po-
wiosłować w ślad za
żaglówkami po wszyst-
kich szlakach żeglar-
skich. Kajakiem da się
wszędzie wcisnąć, dla-
tego więcej miejsc stoi
przed nami otworem.

Wspaniałym sposobem okiełznania
wodnego żywiołu jest kajak. To tu
znajdziesz jedne z najlepszych 
w Polsce trasy spływów.

K
aj

ak
i
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12-130 PASYM, UL. POLNA 83, TEL. 89 621-22-92
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Kalwa nad Kalwą

www.kalwa-energopol.pl

Zapomnij na chwilę
o pracy — podążając uli-
cami Bartoszyc, na każ-

dym kroku spotkasz ślady
wielu kultur i narodowości:
Polaków, Niemców, Litwinów,
Białorusinów, Ukra ińców.
Może i Ty odnajdziesz u nas
swoje korzenie?
Najważniejszymi świadka-
mi przeszłości Bartoszyc są
liczne zabytki: Brama Li-
dzbarska, Baby Kamienne,
stare kościoły i spichlerze.
Ich ciekawa historia sprawi,
że zapomnisz o szarej co-
dzienności. Miejscem god-
nym polecenia jest teren

u podnóża Góry Zamkowej.
W jego skład wchodzą mię-
dzy innymi „Jeziorko
w kształcie serca“ oraz ciąg
spacerowy wzdłuż Łyny. Ca-
łość nosi miano Parku Elż-
biety, który został założony
w roku 1903 przez starostę
Heinricha von Gottberga dla
upamiętnienia zmarłej żony.
Bartoszyce są atrakcyjne
również dlatego, że nie ma
tu problemów z komunika-
cją i miejscami w hotelach. 
Inny powód do odwiedzenia
Bartoszyc to niezapomnia-
ne wrażenia, jakich dostar-
czy przemierzenie Łyny.
Bartoszycka Łyna stwarza
wymarzone warunki do or-
ganizowania spływów kaja-
kowych. Rzeka obfituje
w zakola, strome oraz ska-
liste brzegi, jak „skałki“
w okolicach miejscowości
Perkujki. Towarzyszą nam
również malownicze krajob-
razy, pola, łąki oraz dziewi-
cze lasy. Dodatkową atrak-
cją szlaku są liczne zapory
występujące na rzece, po-

walone drzewa i głazy. Na
niektórych odcinkach Łyna
nabiera wręcz górskiego
charakteru. Warto wybrać
się do stanicy wodnej za
wioską Stopki. Można tam
wypożyczyć łodzie i kajaki,
a także wybrać się
w rejs spacerowym katama-
ranem. Z kolei od  miejsca,
gdzie Łyna łączy się
z Gubrem, zmienia się jej
charakter. Rzeka wyraźnie
spowalnia, przeistacza się
w coraz bardziej dziką
i tajemniczą. W pobliżu gra-
nicy jej szerokość dochodzi
do 200 m. Łyna zasługuje
również na uwagę ze
względu na bogactwo żyją-
cych w niej ryb. Są to jazie,
klenie, okonie, płocie,
brzany, szczupaki, leszcze,
krąpie, sandacze, bolenie,
karpie, liny, węgorze i sumy. 
Te wszystkie atrakcje spra-
wiają, że Bartoszyce stają się
swoistym „miastem spa“. 
Zapraszamy wszystkich bar-
dzo serdecznie i życzymy
udanego wypoczynku.

Bartoszyce to 25-tysięczne miasto położone w północnej części
województwa warmińsko-mazurskiego nad malowniczą rzeką Łyną.
Jeżeli potrzebujesz odpoczynku, musisz nas odwiedzić! 

Miasto spa 
nad Łyną
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Fot. Rzeka Łyna
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Najpiękniejsza 
gmina Mazur

Świętajno to urokliwa gmina leżąca w powiecie
szczycieńskim, otoczona lasami i jeziorami. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Lokalne szlaki świetnie
nadają się do przejaż-
dżek rowerowych,

konnych, jak i spacerów.
Przebiega tu jeden z naj-
piękniejszych i najciekaw-
szych w Polsce szlaków ka-
jakarskich — rzeki Krutyni.
Teren gminy w większości
leży w strefie chronionego
krajobrazu NATURA 2000,
a jego część otacza Mazur-
ski Park Krajobrazowy.
Mamy rezerwaty przyrody:
„Pupy” i „Czaplisko Ławny
Lasek” oraz użytki ekolo-
giczne: „Biele” i „Kosa-
ciec”. Jest także zespół
przyrodniczo-krajobrazowy
„Rzeka Babant i Jezioro
Białe”. W gminie Świętajno
są typowo letniskowe miej-
scowości: Spychowo, Kier-
wik, Koczek, Połom, Pia-
sutno oraz szereg gospo-
darstw agroturystycznych,

pensjonatów, ośrodków wy-
poczynkowych i pól namio-
towych. Będąc w gminie
Świętajno koniecznie trzeba
zobaczyć kościoły: XVIII-
wieczny w Jerutkach
(1715), w Spychowie (1903)
i w Świętajnie (1908),
a także zabytkowe chałupy
w Piasutnie, Powałczynie
i Jerutkach. W sezonie let-
nim nie brakuje ciekawych
imprez. Szczególnie pole-
camy: „Powrót Juranda do
Spychowa”, „Ogólnopolski
Przegląd Chórów o Miecz
Juranda”, „Mazurski Kon-
kurs Sygnalistów Myśliw-
skich”, turnieje piłki pla-żo-
wej nad jeziorem Pia- sutno
oraz „Turniej Wsi”
w Świętajnie. Podczas tych
imprez warto spróbować
domowych nalewek i piwa

oraz domowej kiełbasy.

Jedną z wielu atrakcji gminy
są zabytkowe kościoły

Krutyń to jedna z najpięk-
niejszych polskich rzek

Jedną
z polecanych
letnich imprez
jest „Powrót
Juranda do
Spychowa“

Znajduje się w samym sercu Puszczy Piskiej
nad jeziorem Zyzdrój Mały, koło Spychowa -
z dala od ruchliwych i hałaśliwych ulic. To
idealne miejsce dla miłośników aktywnego
wypoczynku: wodnego, pieszego i rowe-
rowego. Oferujemy m.in.: boiska do siat-
kówki i koszykówki, kajaki, łodzie i rowery
wodne. Okolice można zwiedzać rowerami
turystycznymi bądź górskimi. Nasz ośrodek

to również raj dla wędkarzy. Mają tu do
dyspozycji cztery pomosty i 25 łodzi.
Złowione ryby mogą oporządzić w kuchni
rybackiej. Na terenie ośrodka znajdują
się też smażalnia i wędzarnia. 
To wymarzone miejsce dla
małych urlopowiczów - z placem
zabaw, kąpieliskiem i świetlicą  
z atrakcjami na złą pogodę.

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO, 12-140 Świętajno, 
ul. Grunwaldzka 15, tel. (89) 623-20-60
www.swietajno-ug.wwm.pl

12-150 Spychowo, Spychowski Piec 2
tel. (89)622 53 81
www.pzo-spychowo.prv.pl

Wypocznij w Puszczy Piskiej,
wśród mazurskich jezior!
Wybierz spływ kajakowy
Krutynią lub wędkowanie,
grzybobranie i wycieczki
po rezerwatach Mazurskiego
Parku Krajobrazowego!

NOCLEGI — zapraszamy do całorocz-
nego hotelu i sezonowych domków
kempingowych oraz na pole namio-
towe i stanowiska karawaningowe.
PARK LINOWY SPYCHOWO – zapew-
nia bezpieczną zabawę z dreszczem
emocji  pod okiem profesjonalistów.
Mamy 47 przeszkód o łącznej długo-
ści 600 m na wysokości 5-10 m.
RESTAURACJA „STANICA” – serwuje
mazurskie dania. Możliwość wyku-
pienia pełnego wyżywienia. Organi-
zacja spotkań biznesowych, promo-
cje dla grup.
SPŁYWY KAJAKOWE RZEKĄ
KRUTYNIĄ — organizujemy spływy,
zapewniamy kajaki z pełnym wypo-
sażeniem, transport powrotny do
stanicy, noclegi oraz  wyżywienie
(wymaga wcześniejszej rezerwacji).
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
WODNEGO: kajaki i łódki.

STANICA WODNA W
SPYCHO

W
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STANICA WODNA SPYCHOWO, ul. Juranda 28, 12-150 Spychowo,
stanica.spychowo@gmail.com, www.stanicaspychowo.pl, 
tel./faks: 89622 52 78, 514 788 300

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 

NA CYPLU

Lasy Mazurskie, czyli
zwarty obszar Pusz-
czy Piskiej, to teren

niezwykle cenny przyrodni-
czo. Leśnicy dbają, aby słu-
żył jako siedlisko chronio-
nych roślin i zwierząt, był
dostępny dla turystów i czy-
sty  oraz dostarczał cen-
nego surowca, jakim jest
drewno. To wszystko da się
pogodzić, ponieważ funk-
cjonuje tu Leśny Kompleks
Promocyjny. Lasy Pań-
stwowe (Nadleśnictwo Spy-
chowo) przygotowały ozna-
kowane szlaki turystyczne:

piesze i rowerowe, miejsca
biwakowania, ścieżki dy-
daktyczne, obiekty rekrea-
cyjne. Jednym z najatrak-
cyjniejszych jest rowerowy
Szlak Juranda: 40 km trasy
przez leśne ostępy Puszczy.
Warto na chwilę zsiąść z ro-
weru, by odwiedzić Mu-
zeum Leśne (pn.-pt. godz. 
7-15). Można w nim nau-
czyć się rozpoznawać od-
głosy różnych ptaków. 

Lasy Państwowe 
- Nadleśnictwo 
Spychowo zaprasza 
WIOSNA-LATO 2011
MAJ — Plener malarski „Leśne
Duchy” (II połowa maja). Pro-
fesjonaliści, amatorzy i studen-
ci będą razem malować las.
Zapraszamy wszystkich chę-
tnych. Zapisy i informacje na
stronie Nadleśnictwa Spycho-
wo w zakładce „spychowskie
plenery”.

LIPIEC — Warsztaty „Święto
Mazurskiej Dłubanki” (I poło-
wa lipca). Drużyny wyżłobią
w pniach łodzie, tzw. dłubanki,
które powstawały tu od stule-
ci. Widowiskowe regaty dłuba-
nek 13 sierpnia podczas Kon-
kursu Sygnalistów Myśliw-
skich. Zapraszamy chętnych!

SIERPIEŃ — "Mazurski Kon-
kurs Sygnalistów Myśliwskich"
(13 sierpnia). W ciągu dnia re-
gaty dłubanek, turniej pływa-
nia na byle czym i konkurs na
najlepsze mazurskie jadło.
Wieczorem wspólne granie na
100 myśliwskich trąbkach po-
niesie się echem po tafli Je-
ziora spychowskiego.

Więcej informacji na temat ścieżek edukacyjnych, imprez i atrakcji regionu znajdziesz na
stronie: www.olsztyn.lasy.gov.pl/spychowo  lub pod tel. 89-622-50-82  (pn.-pt. godz. 7-15)

Lasy Mazurskie
rajem dla turystów

POLE 
NAMIOTOWE

Ceniącym ciszę
i spokój polecamy

leśne pole biwakowe
„Jezioro Nożyce" ukryte
w leśnej głuszy,
w nasłonecznionym
sosnowym lesie
w pobliżu Jeziora
Nożyce. Jezioro słynie
z krystalicznie czystej
wody i piaszczystego
dna. Pole wyposażone
jest w prąd, bieżącą
wodę, oświetlenie i
sanitariaty. Najbliższa
miejscowość
— Powałczyn (oddalona
o 1,5 km) — to mała
mazurska wioska
z drewnianą zabudową.
Mapa dojazdu 
i cennik na:
www.olsztyn.lasy.gov.pl/
spychowo/pole-
biwakowe.
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Narty
wodne

Kanał Elbląski

Wśród tylu cudów wodnego oblicza Warmii i Ma-
zur znalazło się miejsce na jeszcze jeden. To Ka-

nał Elbląski, czyli unikatowa na skalę światową droga
wodna z systemem pochylni, która łączy mazurskie
jeziora z Morzem Bałtyckim. Kanał na głównym od-
cinku z Ostródy do Elbląga ma 80 kilometrów. Boczne
odcinki Miłomłyn — Iława i Ostróda — Staszkowo
prowadzą kolejno przez 32 i 17 kilometrów. Przez po-
nad 2 kilometry kanał prowadzi lądem, pokonując
pięć pochylni o różnicach wysokości od 13 do 25 met-
rów.

Narciarstwo wodne to sport ekstremalny, ale
bezpieczny i stosunkowo prosty do opanowa-

nia. Dostarcza dużo radości i przeznaczony jest
dla każdego, kto ma w sobie choćby żyłkę szaleń-
stwa i odczuwa głód adrenaliny. Na nartach po-
ślizgać się można za motorówką lub na specjal-
nych wyciągach. Na Warmii i Mazurach taki
wyciąg zbudowano w Ostródzie koło Olsztyna,
nad Jeziorem Drwęckim. Jego trasa ma długość
800 metrów, a rozpędzić się na niej można do pra-
wie 60 km/h!

Nurkowanie

Nie zawiedzie się na
Warmii i Mazurach
ten, kto zapragnie

poznać jeziora nieco do-
głębniej. Co prawda, bu-
dzą one wśród nurków
różne emocje. Przeciw-
nicy narzekają, że tutejsza
woda jest zielona i zimna,
a dno zamulone. Zwolen-
nicy ripostują, że
i owszem, warunki są
trudne, ale to tylko dodat-
kowe wyzwanie i wyższy
stopień wtajemniczenia.
I tylko tu można podglą-
dać szczupaki, raki czy
węgorze w ich naturalnym

środowisku czy trafić na
zatopione skarby.

Najdogodniejsze do
nurkowania jest je-
zioro Mamry, gdzie
w lecie przejrzys-
tość sięga do 7 met-
rów. Dodatkową at-
rakcją są podwodne
łąki na głębokości

od 3 do 6 metrów.
Zanurzenie w sło-

neczny dzień, kiedy
rozszczepione światło

nadaje miejscu niezwykły
charakter, zapada w pa-
mięć na długo. Takie łąki
są schronieniem dla mnó-
stwa ryb oraz raków.
W okolicach wyspy Upałty
dno opada gwałtownie 
z 4 do 36 metrów, tworząc
rzadko spotykaną ścianę.
Miejsce to upodobały so-
bie olbrzymie węgorze,
dlatego warto zanurkować
tu nocą, kiedy wyruszają
na żer. W okolicach ujścia
Kanału Mazurskiego pod
wodą jest tor przeszkód
z tunelem oraz platformą
do szlifowania umiejętno-
ści nurkowych oraz wrak
statku Arabella, który
stwarza niesamowitą at-
mosferę grozy.
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Nie zazdrość Galileuszowi,zobacz to sam!

Czekamy na Was

Odwiedźcie Olsztyńskie
Planetarium. Usiądźcie wy-
godnie w klimatyzowanej

sali, na fotelach ustawionych wo-
kół aparatury planetarium.
Przygotujcie się, bo już za chwilę
rozgwieżdżone niebo, ogromne
obrazy obiektów kosmicznych
generowane przez system All-sky
oraz kosmiczne panoramy otoczą
Was ze wszystkich stron, tworząc
wyjątkowy nastrój, łączący osią-
gnięcia współczesnej nauki z ocza-
rowaniem, jakiemu mimo woli
ulega każdy, spoglądając
na nocne niebo.

W planetarium, podczas kosmi-
cznej podróży, pokażemy najpię-
kniejsze gwiazdozbiory i opowie-
my ich historię. Zabierzemy Was
w fascynującą podróż na Księżyc
i planety Układu Słonecznego.
Wędrując po Drodze Mlecznej,
będziecie świadkami niezwykłych
zjawisk astronomicznych, pozna-
cie także interesujące obiekty
bliskiego i dalekiego
Wszechświata.

Obcowanie ze Wszechświatem
wciąga. Dowodzi tego kilkadzie-
siąt tysięcy osób, które w ciągu
roku wybierają się z nami
w kosmiczną podróż.
W pobliżu planetarium, na wzgórzu,
w odrestaurowanej zabytkowej
wieży ciśnień, znajduje się
Obserwatorium Astronomiczne.
W pogodny dzień atrakcją są tu
oglądane przez teleskopy protu-
berancje i plamy na Słońcu. Wizyta
w obserwatorium
stanowi również
doskonałą okazję do
obejrzenia ze szczytu

wieży panoramy Olsztyna i okolic.
Zwiedzając pracownie
obserwatorium, obejrzycie dawne
i współczesne instrumenty astro-
nomiczne, poznacie stosowane
w przeszłości i obecnie metody
obserwacji astronomicznych.
Obejrzycie bogatą kolekcję mete-
orytów, w których zawarta jest
informacja o historii powstania
naszego układu planetarnego.
Będziecie naocznymi świadkami
przelotu mikroskopijnych, pędzą-
cych z ogromną szybkością cząstek
promieniowania kosmicznego
i dowiecie się, jaką informację niesie

ku nam światło dalekich
gwiazd.

W pogodne wieczory, podczas
prowadzonych ze szczytu wieży
pokazów, zapoznamy Was z taje-
mnicami rozgwieżdżonego nieba.
Przez teleskop obejrzycie kratery
i góry na Księżycu. Podobnie jak
kiedyś Galileusz, będziecie mieli
możliwość obserwacji księżyców
krążących wokół Jowisza i niezwy-
kle plastycznych  pierścieni Satu-
rna oraz obiektów odległego Kos-
mosu: gwiazd wielokrotnych, gro-
   mad gwiazd, jaśniejszych mgławic
i galaktyk.

Zabierzemy Was w fascynującą podróż na Księżyc i  planety Układu
Słonecznego. Wędrując po Drodze Mlecznej, będziecie świadkami
niezwykłych zjawisk astronomicznych — odwiedzając Olsztyn nie
można pominąć Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego.

    www.planetarium.olsztyn.pl

W powietrzu bez ograniczeń
Warmia i Mazury są ostoją nie
tylko wodniaków, ale również
regionem coraz bardziej przyja-
znym miłośnikom lotnictwa. 
A jest co oglądać z góry — lasy,
zakręcone tasiemki rzek, jeziora, 
pofałdowany teren. 

Samoloty 
w Kętrzynie

Lotnisko Kętrzyn Wi-
la mowo, położone
w Krainie Wielkich

Jezior Mazurskich, to
dawne (w czasie II wojny
światowej) lotnisko tajnej
Kwatery Hitlera. Sezon
imprez zawsze zaczyna
się 1 maja imprezą Pro-
log — Lotnicza Majówka
z Wojskiem i kończy się
w październiku Dniem
Pamięci Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego i Jana
Pawła II. Najważniejszą
imprezą jest Międzynaro-
dowy Zlot Przyjaciół Lot-
nictwa (4-7 sierpnia). Na
lotnisko przybywają szy-
bownicy, motolotniarze,
spadochroniarze, piloci
— właściciele licznych

prywatnych samolotów.
W czasie zlotu odbywa
się największa impreza
lotnicza w Polsce —Ma-
zury Airshow (6-7 sierp-
nia). Program obejmuje
pokazy lotnicze, skoki
spado chro  nowe, imprezy
towarzyskie oraz wielki
kiermasz dla entuzjastów
awiacji. Na Mazury Air-
show przylatuje ok. 100
samolotów oraz około 30
tysięcy obserwatorów.
Gwiazdą Mazury Airshow
2011 będzie zespół akro-
bacyjny Biało-Czerwone
Iskry. Impreza odbywa
się równocześnie na lot-
nisku Wilamowo i w Gi-
życku nad jeziorem Nie-
gocin.

Majówka w Olsztynie
WOlsztynie na lotnisku Dajtki na początku maja szy-

kują się wysokie loty. Rotariańska Majówka Lotni-
cza zapewnia wiele atrakcji lotniczych: pokazy akrobacji
szybowcowej, skoki spadochronowe, loty samolotem, szy-
bowcem, motolotnią i pokaz zabytkowych szybowców. 
Na scenie gwiazdy. W poprzednich latach zaśpiewali
m.in. Mieczysław Szcześniak, Wojciech Gąssowski i Ta-
deusz Drozda.

Piknik 
w Gryźlinach
19 czerwca w powietrzu
będzie huczało. W Gryźli-
nach odbędzie się IV Ro-
dzinny Piknik Lotniczy. 
W programie pokazy lot-
nicze, akrobacje lotnicze,
pokazy zabytkowych sa-
molotów, balony, spado-
chroniarze, szybowce 
i pokaz modelarzy. 
Na deser występ gwiazdy. 

Wstęp wolny.
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VII ROTARIAŃSKA MAJÓWKA LOTNICZA
22 maja 2011 — Olsztyn, lotnisko Dajtki
Czeka Was niezwykły Piknik Lotniczy z przelotami samolotem, 
podniebnymi akrobacjami oraz licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Szczegóły na: rotary.olsztyn.pl

Balony 
w Ełku

Lot na motolotni w  tandemie to frajda dla łaknących
nowych doznań. Powiew świeżego powietrza, prze-

piękne widoki z lotu ptaka i uczucie wolności,
którego nie da się porównać z niczym in-
nym. Ci, którzy chcą czuć się wolni jak
ptak, muszą postawić na motolotniar-
stwo.

Motolotnią polecisz m.in. 
w Olsztynie, Elblągu, Kętrzynie 
i Mrągowie.

Wolny 
jak ptak

Paralotnia jest rodzajem
szybowca o miękkim

płacie nośnym. Wywodzi
się w prostej linii od
tzw. spadochronów szybu-
jących, od których odróż-
nia się dużo większą do-
skonałością i sterownością.
Lot paralotnią w tandemie
polega na starcie ze wznie-
sienia, a następnie szybo-
waniu i lądowaniu na poło-

żonym niżej lądowisku. At-
rakcja ta pozwala odkryć
prawdziwe piękno latania
wśród malowniczych gór-
skich krajobrazów. Bez
warkotu motora, spokoj-
nie...

Na paralotni
polecisz m.in.
w Olsztynie, Pasymiu,
Ełku i Ostródzie.

Szybować
w obłokach

Mazurskie lotniska ofe-
rują loty widokowe

szybowcem. Można latać
na dwa sposoby — wystar-
tować z wyciągarki lub le-
cieć za samolotem. Pierw-
szy sposób to standardowy
lot po tzw. kręgu nadlotni-
skowym. Szybowiec znaj-
duje się na wysokości 200-
500 m, po czym wykonuje
krąg nad lotniskiem, aby
następnie wylądować
w kierunku i miejscu
startu. Cały lot, w zależno-
ści od warunków pogodo-
wych i wysokości wycze-

pienia się szybowca, może
trwać od 3 do 8 minut. Ist-
nieje również możliwość
startu za samolotem. Wów-
czas szybowiec jest wyno-
szony na wysokość kilkuset
metrów przez samolot ho-
lujący. Czas lotu dostoso-
wuje się do zasobności
portfela. 

Szybowcem
polecisz m.in.
w Olsztynie, 
Kętrzynie, Mrągowie.

Tylko na wysokości kilku
tysięcy metrów można poczuć smak wolności. Pod

nogami niekończąca się przepaść. Teraz już nie ma od-
wrotu. No to hop! Prędkość 200 km/h. Ziemia zaczyna
robić się coraz większa. Szybkie spojrzenie, zdecydo-
wane pociągnięcie taśmy i spadochron wypełnia się po-
wietrzem. Można teraz odetchnąć i podziwiać niepowta-
rzalne widoki. Jeszcze chwila, nogi lekko ugięte
i lądowanie. I nie ma słów, które odpowiednio opisałyby
to doświadczenie.

Ze spadochronem skoczysz m.in. w Olsztynie, Ełku,
Elblągu, Kętrzynie.

Na początku sierpnia Ełk opanowują balony. Właśnie wtedy trwają Mazurskie Międzynarodowe Zawody Balonowe. 
To jeden z największych festiwali balonowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W czasie zawodów zawsze można

kupić bilet na lot turystyczny balonem w promocyjnej cenie. Organizatorzy w ten sposób promują loty
balonem na Mazurach i pokazują śmiałkom mazurską ziemię z lotu ptaka — z 1500 metrów.
Dla tych, którzy lubią zimowe ekscesy — Ełk zaprasza też na Zimowy Międzynarodowy Mazurski Festiwal
Balonowy. Impreza odbywa się w lutym.

Spacer 
w powietrzu

Skok
z wysokości



20 PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH   ZIEMIA

Strusiolandia

Jest gospoda Pod Strusiem, minizoo 
ze strusiami i końmi w roli głównej, przejażdżki
zaprzęgami konnymi, ogniska, noclegi.

www.strusiolandia.pl

STRUSIOLANDIA BUKWAŁD 
(13 km od Olsztyna) tel. 89 514 07 09

Twardo po ziemi
Warmię i Mazury warto poczuć pod nogami. Atrakcje dla siebie znajdą tu zarówno
poszukiwacze adrenaliny, jak i spragnieni relaksu i obcowania z przyrodą.

W skansenie przy Muzeum
Kultury Ludowej w Węgo-
rzewie 29 maja czeka nas
nietypowa jak na lato im-
preza. Są to „Mistrzostwa
świata w letnim ciągnięciu
sanek”. Impreza nawiązuje
do mazurskiego podania
z końca XVI wieku „O do-
brym Konopce ze wsi
Ogonki, złej Konopkowej
i diable”. A będzie się o co
ciągać, bo najlepsi zawod-
nicy otrzymają nagrody.

Czekają również kon-
kursy m.in. w rzucaniu pod-
kowami czy beretem, jeździe
na rowerze  pod ramą, cho-
dzeniu na szczudłach, wyści-
gach na  łapie Konopkowej,
na nartach dwuosobowych,
toczeniu fajerek, przeciąga-
niu liny, wyciąganiu kulek
z błota, puszczaniu bączków
czy ujeżdżaniu pneumatycz-
nego byka.

Latem — na sanki

Na rozwidleniu dróg
w Nakomiadach stoi
prawdopodobnie je-

dyny w Polsce pomnik pru-
sko-niemieckiego kanclerza
Otto von Bismarcka. W Na-
komiadach można podzi-
wiać XVIII-wieczny pałac
von Hoverbecków. W latach
90. nowy właściciel zajął
się przywróceniem daw-
nego blasku rezydencji
w stylu holenderskiego ba-
roku, otoczonej zabytko-
wym parkiem. Można też
obejrzeć ogród warzywny,
wzorowany na największym
regularnym ogrodzie wa-
rzywnym we Francji
w Chateau Villandry oraz

zielnik. Tutaj odtworzono
też manufakturę, która zaj-
muje się m.in. odtwarza-
niem pieców kaflowych
i kafli z XVIII wieku. 

Bociania wioska
W maleńkim Żywkowie mieszka dwa razy więcej bocianów
niż ludzi. Siedzą w gniazdach konstruowanych na domach,
drzewach, słupach elektrycznych, drzewach. To najwięk-
sza kolonia bociana białego w Polsce. We wsi stanęła wieża
widokowa umożliwiająca podglądanie życia w bocianim
gnieździe. To jedna z najciekawszych lekcji przyrody.

W Nakomiadach możemy
obcować z holenderskim
barokiem

To jeden z najdzikszych obszarów leśnych w Polsce. O czym mowa? O Parku
Krajobrazowym Puszczy Rominckiej. Występujące tutaj świerczyna i liczne
torfowiska upodabniają puszczę do lasów północnej Europy, z tego
powodu bywa porównywana z tajgą. Przed laty w puszczy polował ostatni
cesarz niemiecki Wilhelm II. Do dziś zachował się m.in. głaz poświęcony
upolowanemu przez cesarza 2-tysięcznemu jeleniowi.

Tu polował 
Wilhelm II

Francuski
ogród 

warzywny
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Leży 4 km od Olsztyna, przy trasie na Ostródę. Leśny
ogród botaniczny, w którym zgromadzono ponad tysiąc
gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych z całego
świata.

Leśne Arboretum
w Kudypach

36%
POWIERZCHNI
POWIATU

LASY
STANOWIĄ

worekomanowski
Malowniczo położony na ziemiach pięknej Warmii,

w otoczeniu młodych lasów, stawów i łąk. 
Otoczony indywidualną aranżacją zieleni daje możliwość

relaksu i odprężenia. Jego zaciszne położenie stwarza
poczucie intymności i spokoju. 

Kameralność Dworku Romanowski, jego piękne
położenie, miła i profesjonalna obsługa oraz atrakcje,

jakie zapewnia, sprawią, że nasi Goście będą się tu czuć
naprawdę wyjątkowo! Oferujemy: wczasy, konferencje,

szkolenia, przyjęcia okolicznościowe (wesela, bale 
andrzejkowe, sylwestrowe itp.)

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA ORGANIZACJĘ
IMPREZ PLENEROWYCH O KAŻDEJ PORZE ROKU

WIĘCEJ INFORMACJI NA: dworek@romanowski.pl 

KONTAKT:
DWOREK ROMANOWSKI

w Sułowie, 11-230 Bisztynek
tel./fax  89-718-81-05

http://dworek.romanowski.pl/

Ełcką wąskotorówkę
budowano na po-
czątku XX wieku.

Po kilkudziesięciu latach
ruch na torach zamarł,
uznane za deficytowe prze-
jazdy stopniowo zawie-
szano. Po przejęciu przez
miasto wąskotorówka stała
się atrakcją turystyczną
Ełku. Maszynista daje syg-
nał do odjazdu, pociąg
wolno toczy się w kierunku
jeziora Niecierz, a po prze-
rwie jedzie dalej do Sypi-
tek. Gratką dla miłośników
kolei jest podróż składem
ciągniętym przez lokomo-
tywę parową, starą Px48.
Fanem okolic Ełku jest
Piotr Machalica.
— Magicznym miejscem

są dla mnie okolice Ełku,
miejscowości, w której Ja-
nusz Majewski z Zosią Na-
sierowską mają pensjonat.
Ale przyznam się, że po-
mimo tego, że bywałem
wielokrotnie na Mazurach,
to nie znam ich za dobrze.
Nie jestem żeglarzem,
wędkarzem… Tak więc
gdziekolwiek bym nie po-
jechał, to jestem nimi za-
chwycony. 

Na
wąskim
torze

Kosewo Górne pełne jeleni

Żyje tam kilkaset je-
leni i danieli, azja-
tyckie jelenie sika,

koniki polskie, muflony.
Po wizycie w Kosewie
będziemy wiedzieć, że
sarna i jeleń to od-
dzielne gatunki. W do-
datku bardzo łatwo je
rozróżnić. Przy fermie
działa również małe

muzeum. Wszystkie at-
rakcje można oglądać
od 15 maja do końca
sierpnia. Jedną z miłoś-
niczek przyrody jest
Kora.
— Pod mój dom podcho-
dziły zwierzęta. Pisałam
piosenki, które nawiązy-
wały do otaczającego
mnie świata przyrody.

Na przykład utwór
„Owady podniosły
skrzydła do lotu” jest

o tym właśnie, że pod
dom podchodziły sarny
— opowiada. 

Fani dwóch kółek 
w Twierdzy Boyen
Setki motocykli zjadą pod koniec lipca

do Giżycka. Od 28 do 31 lipca czeka
tam XV Letni Międzynarodowy Zlot

Motocyklowy „Giżycko Twierdza Boyen
2011”. W programie „zlotowiczów” m.in.:
rejs statkiem, rajd turystyczny, wycieczki,
paintball, przejażdżki szybkimi łodziami,
karaoke, parada motocyklowa, ściana
wspinaczkowa, dyskoteka, zwiedzanie
twierdzy, przeprawa terenowa i wiele in-
nych. W piątek 29 lipca ulicami Giżycka
przejedzie parada motocykli.

BIEGANIE WOKÓŁ FORTECY
Lubisz pobiegać? Możesz to zrobić na przykład
w czasie XIV Garnizonowego Festynu
Majowego i Ogólnopolskich Biegów
Rodzinnych, które 2 maja odbędą się w

Twierdzy Boyen w Giżycku. Atrakcje festynu to
m.in. konkursy z nagrodami dla publiczności,
grochówka, występy artystyczne, plac zabaw
dla dzieci. I oczywiście wyścig biegaczy, na
który przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski.

Wycieczka do krainy
Wilczego Szańca

Przed laty stratedzy III Rzeszy postanowili umieścić w krainie jezior, bagien i lasów
główne wojenne kwatery najważniejszych urzędów i dowództw. W krótkim czasie
powstało kilka kompleksów, na które składały się pilnie strzeżone budowle 
z potężnymi schronami. Tu od 1941 do 1944 roku mieściła się kwatera główna
Hitlera. To było zamaskowane miasteczko w lesie. Mieściło m.in. dwieście budynków,
schrony, baraki, dwa lotniska, elektrownię, dworzec kolejowy, wodociągi, ciepłownie.

Sarny, jelenie, daniele. Gdzie znaleźć podobne
zwierzaki? Na fermie jeleniowatych prowadzonej
przez Instytut Parazytologii PAN. Zajmuje ona
stuhektarowy malowniczo pofałdowany teren 
nad jeziorem Kuc.

W Kosewie dowiemy się, że sarna i jeleń to oddzielne gatunki
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Kameralnie położony ośrodek
wypoczynkowy w Nowym
Dworze nad Jeziorem
Brajnickim oferuje wczasy
rodzinne. Tu mali wczaso -
wicze nudzić się nie bądą.
Czeka bowiem na nich
mnóstwo atrakcji. 

Czas wypełnią gry i zabawy
prowadzone przez profe -
sjonalną opiekunkę. W tym
czasie rodzice będą
mogli m.in: popływać
rowerami wodnymi, pograć
w siatkówkę plażową lub
koszykówkę albo powęd -
kować. Jezioro Brajnickie to
raj dla wędkarzy.

Wczasy z dziećmi?

Nowy Dwór 13 A, 
gmina Jedwabno
tel. 89-621-30-89
tel. 89-624-31-48
www.mazurpol.com.pl

„Dolomity” zapraszają

Gdzie znaleźć
Tatarski
Kamień?

Dwa kilometry 
na południowy zachód

od Nidzicy, na polach wsi
Tatary leży największy 
na Mazurach głaz narzu-
towy. Ma 19 metrów 
obwodu i ponad 2 metry
wysokości. To według 
legendy pamiątka z 1656
roku, gdy okolice Nidzicy
plądrowały tatarskie czam-
buły. Wodza Tatarów miała
tu trafić kula wystrzelona
z armaty usta wionej 
na murach miasta.

Co kryją
mazurskie lasy?
Wlesie w okolicach

Pozezdrza, około jed-
nego kilometra na północy
od wsi, można znaleźć
ruiny kwatery dowódcy SS
Heinricha Himmlera,
noszącej kryptonim
„Hochwald”. Wszystkie
obiekty zniszczyli w sty-
czniu 1945 roku wycofu-
jący się Niemcy. Najlepiej
zachował się schron
Himmlera, o podwójnych
ścianach i stropie.

Galeria głów

WZgonie artystyczną
oazę znalazł artysta

Adam Szubski. Zamienił
starą mazurską chatę
z XIX wieku na galerię.
Głowy i popiersia zapełnia -
ją pomieszczenia, stoją
w ganku, na drabinie, na
łące. Można też wrócić
z takiej wyprawy z własną
rzeźbą. Trzeba tylko wyne-
gocjować cenę.

W Bałdach na początku lipca czeka nas
IV Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu
i Zabawy. Nieprzypadkowo kiermas
odbędzie się na trakcie biskupim w Bał-
dach. Tę granicę Warmii i Mazur symbol-
icznymi wrotami przekraczali niegdyś
biskupi-nominaci warmińscy, witani
przez przedstawicieli wszystkich stanów.
Lipcowy termin imprezy nawiązuje do
powołania w 1243 roku diecezji warmiń -
skiej. W ubiegłym roku w czasie Kier-
masu wystąpił m.in. Krzysztof Dauk-
szewicz, zespół Horpyna, były
prezentacje tradycyjnych rzemiosł,
stoiska z wyrobami regionalnymi. 
— Jak co roku nie zabraknie występów
zespołów ludowych, warmińskiego jadła
i napitków oraz jarmarku sztuki ludowej

i rękodzieła — zapewnia Mirosław Pam-
puch, starosta olsztyński, współorganiza-
tor Kiermasu. — Jedno jest pewne: 
impreza jak co roku będzie udana, 
a o pogodę proszę się nie martwić, 
bo jak pokazały poprzednie edycje 
Kiermasu, pan Bóg jest Warmiakiem!

Kiermas 
w Bałdach

mp-otb1-1997-M

OTWIERAMY OLSZTYN, 
WARMIĘ I MAZURY NA POLSKĘ

SZUKAMY i OFERUJEMY
•działki •mieszkania 
•domy •komercyjne

10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa 5 
tel. 89 672 72 27

olsztyn@polnoc.pl, www.polnoc.pl

Park znajdziemy po-
między Gierłożą
a Parczem (obok

Kętrzyna), w bezpośred-
nim sąsiedztwie Wilczego
Szańca. W Parku na ponad
30 tysiącach mkw możemy
obejrzeć miniatury naj-
piękniejszych i najstar-
szych zabytków Warmii
i Mazur, drobiazgowo od-
tworzone w skali 1:25 i roz-
lokowane na gigantycznej
mapie Warmii i Mazur.
Jest tam m.in. miniatura

zamku w Sztynorcie, wia-
duktu kolejowego w Stań-
czykach, wiatraku w Bęsi,
chaty mazurskiej oraz gro-
dziska pruskiego. W minia-
turze można obejrzeć pra-
wie wszystkie, także już
nieistniejące, zabytki Prus
Wschodnich, włącznie
z budowlami Królewca.
Dodatkowymi atrakcjami
parku miniatur są pozosta-
łości po ogrodzie warzyw-
nym i oranżerii Kwatery
Głównej Hitlera. 

Park miniatur
Warmii i Mazur
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Będąc na Warmii i Mazu rach
obowiązkowo trzeba
spróbować miodu. Dlaczego?
Bo to kraina miodem pły-
nąca. Szczególnie lipowym
i wielokwiatowym. Aby się
jednak nie rozczarować
miodem, warto wybrać
miód od sprawdzonego
producenta. 

Takim jest firma Mazur-
skie Miody, założona przez
Bogdana Piaseckiego
w 1964 roku, która właśnie
została doceniona na Ma-
zer Cup International 2011.
The Mazer Cup Interna-
tional, międzynarodowy
konkurs miodów pitnych,
odbył się  1-2 kwietnia 2011
roku w Boulder (stan Col-
orado) w USA. To na-
jbardziej prestiżowy i na-
jwiększy na świecie
konkurs poświęcony
miodom pitnym, organi-
zowany od 90 lat. Podczas
dwóch dni odbywają się za-
wody, w których rywalizują
profesjonalni producenci
miodów pitnych posiada-
jący swoje miodosytnie
i sprzedający swoje trunki
odbiorcom, a drugi dzień
zarezerwowany jest na
ocenę miodów pitnych do-
mowej produkcji. Oceny
dokonują profesjonalni de-
gustatorzy pod kątem aro-
matu, barwy, smaku i ogól-
nych wrażeń. Oceny są
opisowe. Po ogłoszeniu
wyników są rozsyane 
do producentów, bę-

dąc cennymi wskazówkami,
jak ulepszyć wytwarzane
produkty. W The 2011
Mazer Cup International
wśród 512 asortymentów
miodów pitnych z całego
świata znalazł się również
trunek z Polski „Półtorak
Piasecki” wytworzony
w Mazurskich Miodach.
Został on wysoko oceniony
przez jurorów i nagro dzony
brązowym medalem w kat-
egorii miodów pitnych de-
serowych. Jest to
potwierdzenie na arenie
międzynarodowej
wyjątkowej jakości tego
miodu pitnego nagradza -
nego w ubiegłym roku zło-
tym medalem i Grand Prix
na XIX Ogólnopolskim
Konkursie Win i Miodów
Pitnych oraz złotym
medalem Międzynaro-
dowych Targów Poznańs-
kich Polagra 2010.

BEZ POPRAWIANIA
NATURY
Beata Piasecka
dyrektor Mazurskich
Miodów
— Dlaczego będąc na
Warmii i Mazurach trzeba
spróbować miodu?
— Bo to kraina miodem
płynąca. Nigdzie w Polsce
nie ma tylu lip, które wpły-
wają na wyjątkowy smak
i aromat miodu lipowego.
Również miody wielokwia-
towe są wyjątkowe, bo
można w nich wyczuć aro-

mat chabrów, maków,
mniszka. Równie niepow-
tarzalny smak dają facele.
Z tych roślin miododajnych
powstaje bardzo delikatny
miodek, który nie drażni
podniebienia. 
— Jak smakuje najlepiej?
— Miód bardzo pozyty-
wnie wpływa na emocje.
Można go stosować na
wiele rodzajów. Wspaniale
sprawdza się na świeżym
chlebie. Można też dodać
trochę do herbaty. W tym
przypadku może to być też
miód pitny czy nalewka na
miodzie o smaku pigwy
czy wiśni. Wspaniale
smakują też ciasta z do-
datkiem miodu, ale miód
również doskonale
smakuje z mięsami, ry-
bami. 
— Ważne, by wybierać pro-
dukty najwyższej jakości, co
potwierdzają certyfikaty i na-
grody. Wy możecie pochwalić
się wieloma. Ostatnia z nich
to brązowy medal Mazer Cup
International 2011, czyli na-
jbardziej prestiżowego i na-
jwiększego na świecie
konkursu poświęconego
miodom pitnym za produkt
Półtorak Piase cki.
—  Wszystkie nagrody są
dla nas bardzo cenne.
Zarówno te przyznawane
przez środowisko
pszczelarskie, jak i przez
klientów. 
— W czym tkwi wasz sekret?
— Po prostu nie popra wiamy
tego, co stworzyła natura.

MAZURSKIE MIODY, Tomaszkowo 47, k. Olsztyna, 11-034 Stawiguda
tel. (089) 513 64 13, fax (089) 513 64 34, mazurskiemiody.pl

K
raina miodem płynąc

a
URLOP 
Z KOŃMI,
RAJDY

www. sasek.pl

Doskonałym sposobem na
poznanie Warmii i Mazur
jest przejażdżka konna.
Jej przygotowanie warto
zlecić profesjonalistom,
którzy doskonale znają te-
ren i wyręczą nas w orga-
nizacji. Idealnym miejs-
cem wyprawy jest trasa
z Sasku Małego do Szty-
nortu. Taka wyprawa zaj-
mie nam 4-5 dni, jeśli na
koniu spędzimy 4-6 godzin
dziennie (w ciągu dnia
przejeżdżamy ok. 40 km).
Szlak rajdu prowadzi po-
łudniowymi Mazurami –
bocznymi drogami, la-
sami, polami, nad jezio-
rami. To doskonała okazja,
by obcować z piękną ma-
zurską przyrodą z dala od
ruchliwych dróg. Z koń-
skiego grzbietu podziwiać
możemy jednak nie tylko
przyrodę, ale i mazurskie
zabytki. Już na samym po-
czątku podróży, mijając
Czarkowy Grąd, Wawro-
chy, zobaczymy chaty
z ciemnego drewna i sto-
doły kryte czerwoną da-
chówką. Mikołajki czy Ru-
ciane-Nida podczas rajdu
nabiorą zupełnie innego
charakteru, zwłaszcza
podczas przeprawy pro-
mem przez jezioro Beł-
dany.
Końmi i Mazurami zauro-
czona była hrabina Marion
Dönhoff, która w 1941 roku
w towarzystwie kuzynki
Sissi pokonała w ciągu pię-
ciu dni trasę od Olsztyna
na południe, następnie na
północ do Rucianego-Nidy
i do Sztynortu. Dzisiaj my
możemy pójść w ślady hra-
biny i tak jak ona zakochać
się w Mazurach widzia-
nych z końskiego grzbietu.

Na koń! 
Za hrabiną Dönhoff
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Gietrzwałd, położony w poło-
wie drogi między Olsztynem
i Ostródą, na skraju połu-
dniowej Warmii, to miejsce
objawień Matki Bożej, które

trwały od 27 czerwca do 16 września
1877 roku i do tej pory jako jedyne na
ziemiach polskich zostały oficjalnie
uznane przez władzę kościelną.

Miejsce szczególnie uświęcone obecno-
ścią Maryi i wielkim do Niej nabożeń-
stwem, trwającym od XVI wieku, gdy
w kościele pojawił się słynący łaskami cu-
 downy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
10 września 1967 roku koronowany papie-
skimi koronami przez kardynała Stefana
Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Gotycki kościół parafialny w Gietrzwał-
dzie z XV wieku pod wezwaniem Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny ustano-
wiony został 2 lutego 1970 roku przez Ojca
Świętego Pawła VI bazyliką mniejszą.

Proponujemy noclegi i wyżywienie
w Domu Pielgrzyma na blisko 120 miejsc
oraz pokoje o podwyższonym standardzie
w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkolenio-
wym Fundacji Przyjaciół Sanktuarium
MBG, w którym znajduje się 50 miejsc
noclegowych. Wszelkich informacji doty-
czących wolnych miejsc oraz cennika
udziela recepcja Domu Pielgrzyma 
tel. (89) 512 31 02, wew. 220.

SANKTUARIUM MATKI 
BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

Zakon Kanoników 
Regularnych Laterańskich
11-036 Gietrzwałd 
ul. Klasztorna l
tel. (+48 89) 512-31-02 
fax 512-34-06

biuro@sanktuariummaryjne.pl
www.sanktuariummaryjne.pl

Sanktuarium
w Gietrzwałdzie

Kolegiata 
w Dobrym Mieście

Gotycki
Biskupiec
Średniowieczny gotycki
układ przestrzenny Starego
Miasta wpisano 
do rejestru zabytków.
W Biskupcu warto zobaczyć
XIX-wieczne kamieniczki
przy Flo riańskiej, Pio-
nierów i Mazurskim
Przedmieściu, stary ratusz
oraz wielokrotnie przebu-
dowywany kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela.

Niedaleko Klebarka
Wielkiego, w miejscowości
Silice, znajduje się unika-
towe, piętrowe
skrzyżowanie dwóch
kanałów wodnych: Wik-
torii i Elżbiety, z syste-
mem zabytkowych
urządzeń hydrotech-
nicznych.

Kolegiata Najświętszego
Zbawiciela i Wszystkich
Świętych to druga co do
wielkości świątynia
Warmii (posiada tytuł

bazyliki mniejszej). Goty-
cki kościół powstał w XIV
w. Wewnątrz m.in. rzeźba
Madonny z XV w. i późno-
barokowy ołtarz.

Wiatrak
w Bęsi
We wsi Bęsia (gm. Kolno),
przy trasie z Biskupca 
do Reszla, stoi zabytkowy
wiatrak typu holenderskiego
z początku XIX wieku.

Skrzyżowanie
kanałów 
w Silicach

Klasztor starowierców
w Wojnowie
W klasztorze można podziwiać wspaniałe
ikony. Najstarsza i najcenniejsza z nich pochodzi
z XVI wieku. W centrum wsi znajduje się kap-
lica starowierców, zwana molenną, a nieco
dalej cerkiew prawosławna z 1922 r. 
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Mrągowo
-festiwalowe miasto

Wita swoich gości czarem Mazur,
pięknem krajobrazu i siłą natury.

WIĘCEJ INFORMACJI:  www.mragowo.pl, www.wyrzezbionemiasto.pl, www.it.mragowo.pl, www.mrongoville.pl 

Letnie festiwale gromadzą liczną publiczność

PIKNIK COUNTRY - wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa

Festiwal GolonkiMazurska Noc Kabaretowa

Miasteczko Westernowe Mrongoville

Mrągowo
— Westernowe miasto
Żądnych wrażeń poszukiwaczy przygód zaprasza jedyne
w regionie Miasteczko Westernowe Mrongoville. Czekają
na Was: Wioska Indiańska, Rancho Farmera, gdzie
można nauczyć się jazdy konnej, pojeździć bryczką,
wziąć udział w konkursach.
Biuro Sheriffa z aresztem, cmentarz, gdzie spoczywają
najgroźniejsi bandyci Dzikiego Zachodu, Saloon i Mexico
bar. Uważaj, jeśli podpadniesz wydrukują i wyślą za
Tobą list gończy! 

DO ZOBACZENIA  W  MRĄGOWIE! W SAMO POŁUDNIE!
www.mrongoville.pl

Festiwal Kultury Kresowej

KALENDARZ IMPREZ
30 kwietnia - 8 maja, Majówka Mrongoville 

LIPIEC
1-3 lipca, Dni Mrągowa
2-3 lipca, Eko-Marina Cup
9 lipca, Mazurska Noc Kabaretowa
17 lipca, IV Międzynarodowy Zlot Motocykli Harley-
Davidson i Indian
17 lipca, Przepustka do Mrągowa/Szeryfiada
23 lipca, Festiwal Golonki
24 lipca, Festiwal potraw z mięsa wołowego,
wieprzowego, koziego, jagnięcego
29-31 lipca, Piknik Country 

SIERPIEŃ
5-7 (6 sierpnia koncert w amfiteatrze), Festiwal Kultury
Kresowej 
14 sierpnia, Wieczór Cygański
20-21 sierpnia, PGNiG Bezpiecznie nad wodą  
26 sierpnia, Widowisko „Mrągowo - Wyrzeźbione miasto"
Cztery Żywioły - Ogień.

Stąd jest wszędzie blisko – nad Wielkie
Jeziora Mazurskie i do stolicy. Mrągowo to miasto
rozrywki. Mazurska Noc  Kabaretowa, Piknik
Country, Festiwal Kultury  Kresowej, 
a także  Miasteczko Westernowe Mrongoville
rozsławiły miasto w kraju i za granicą.

WMrągowie można odpocząć
od monotonnej codzienno-

ści, poszaleć na imprezach, po-
czuć gorączkę złota i zew Dzi-
kiego Zachodu. Zabić stres,
pokonać własne słabości
w parku linowym lub po prostu
uciec od zgiełku dnia codzien-
nego na łono natury. Trasy pie-
sze, rowerowe, kajakowe, żeglar-
skie czekają, by dać wytchnienie
„uciekinierom”.

Zapraszamy
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WEuropie wypoczynek w mu-
rach klasztornych od dawna
stanowi znaną atrakcję,

stwarzając szansę turystom i pielg-
rzymom na oryginalne spędzenie
czasu. A Warmia jest wprost wyma-
rzona do takiego relaksu. W wyją-
tkowy krajobraz „Świętej Warmii”
wpisują się w szczególny sposób san-
ktuaria — miejsca pielgrzymkowe.
W naturalnym układzie tworzą one
pątniczy szlak, stanowią także cie-
kawy szlak turystyczny z bogatą his-
torią. Najbardziej znane i charakte-
rystyczne obiekty to: Stoczek
Klasztorny, Krosno, Chwalęcin, Gło-
towo, Gietrzwałd i Święta Lipka (na
granicy Warmii i Mazur).

Dlaczego Stoczek?
Przebywanie w klasztornej gościnie
pozostawia niezatarte i wyjątkowe
wspomnienia. Dzieje się tak już od
XVII wieku. W latach 1639-1641 bis-
kup Mikołaj Szyszkowski zbudo-wał
okrągłą świątynię z kopułą, na wzór
rzymskich bazylik, jako dar dla Kró-
lowej Pokoju. Powstał przy niej
drewniany klasztor, który 20 lat 

później zastąpiono murowanym. Od
tego czasu Sanktuarium Matki Poko-
ju w Stoczku co roku odwiedzały ty-
siące pielgrzymów. Po rozbiorach
Stoczek znalazł się na terenie Prus.
Do Polski powrócił po II wojnie świa-
towej. Jego wielkim dobrodziejem
był prymas Polski kardynał Stefan
Wyszyński, który przez władze ko-
munistyczne został tu internowany
w latach 1953-1954. W klasztorze
mieści się „Izba Pamięci” ku czci
prymasa, cela więzienna, a w ko-
ściele znajduje się płaskorzeźba wy-
konana z brązu, której fundatorem
jest prymas Polski kardynał Józef
Glemp. Zobaczymy tu również pry-
masowskie votum — bursztynowy ró-
żaniec. Co ciekawe, osoby, które od-
wiedzają Stoczek nie przejazdem, ale
zatrzymują się w nim, mają do
dyspozycji przewodnika, który
odkryje przed nimi niedo-

stępne na co dzień miejsca
klasztoru.

Wyciszenie 
w przyrodzie
Stoczek Klasztorny ma jed-
nak znacznie więcej do za-
oferowania. Dodatkowym
walorem, podkreślającym

wyjątkowość tego miejsca, jest przy-
roda, a w szczególności piękny ogród
przyklasztorny, ostoja ciszy i spokoju
— miejsce, które sprzyja zadumie
nad nieprzemijającymi wartościami.
Odbywają się tutaj okolicznościowe
koncerty oraz plenery malarskie, re-
kolekcje, dni skupienia. Wielu ludzi
szuka w tym miejscu wyciszenia,
próbuje odpocząć od codzien nego
zgiełku, odnaleźć sens życia.
Będąc w Stoczku Klasztornym, warto
wybrać się również do pobliskich
Bartników, gdzie znajduje się jeden
z największych rezerwatów ptactwa
wodnego. Inne zabytki regionu mo-
żemy zobaczyć podczas wycieczki ro-
werowej. Warto zatrzymać się na
chwilę przy Dworku Romanowski
w Sułowie, pałacu w Galinach oraz
najbardziej znanej atrakcji archite-
ktonicznej, czyli średniowiecznym
zamku biskupów warmińskich
w Lidzbarku Warmińskim.

SANKTUARIUM MATKI POKOJU 
KSIĘŻA MARIANIE
STOCZEK KL. 30, 11-106 KIWITY
www.stoczek.pl
e-mail: marianie@stoczek.pl
tel. 89 7660911

Jesteś znużony zgiełkiem miasta? Męczy Cię szybkie tempo
życia? Unikasz tłumów w kurortach? Klasztor w Stoczku
Warmińskim (Klasztornym) stwarza niepowtarzalną okazję
przeżycia wspaniałego czasu.

Schroń się przed
zgiełkiem miasta

Kardynał Stanisław Dziwisz podczas
wizyty w Stoczku Klasztornym

Już od XVII wieku Stoczek Klasztorny przyciąga rzesze
pielgrzymów

Stoczek Klasztorny
przyciąga artystów,
którzy chętnie
przyjeżdżają tu na
plenery malarskie

W Stoczku
Klasztornym
odpoczniemy 
od zgiełku miasta,
bo zamiast hałasu
usłyszymy piękną
muzykę i dźwięki
przyrody

Jedną z atrakcji sanktuarium są organizowane tu koncerty
organowe
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Czekolada z książką
W Hotelu Krasicki**** historia
spotyka się ze   współczesnością, bo
taki jest sam gospodarz – Ignacy
Krasicki — biskup warmiński, po-
eta, senator Rzeczypospolitej, Eu-
ropejczyk w każdym calu. 
A że u wielkiego literata gościmy,
nie może zabraknąć unikatowej
propozycji w hotelowej przestrzeni
– Biblioteka Cafe. Na wspaniały po-
czątek dnia, rozbudzający smak
kawy oraz ulubionej przez „księcia
poetów” – gorącej czekolady, prze-
platany codzienną gazetą czy grą
w szachy. Wśród wielojęzycznych
zbiorów — albumy podróżnicze,
książki „cafe table”, pozycje z dzie-
dziny sztuki, designu i architektury,
literatury dla dzieci i młodzieży.

W starych księgach znalazły
się m.in. zapiski słynącej z  nie-
zwykłej urody świętej Kata-
rzyny, która pozostawiła potom-
nym przepisy na zachowanie
piękna i witalności. O piękno za-
dbamy w mieszczącym się w  po-
dziemiu SPA&WELLNESS. Mi-
łośnicy kąpieli wybiorą dla
siebie basen, jacuzzi, salę fit-
ness, zajęcia jogi, zaś amatorzy
wysokich temperatur odwie-
dzą kompleks saun.

Gwiazdy Kopernika 
Atrakcją, niedostępną w innych
hotelach, jest mieszczące się 
w zegarowej wieży obserwato-
rium astronomiczne. Stanowi ono
hołd dla  rezydującego niegdyś
na zamku wybitnego astronoma
Mikołaja Kopernika. Taras wido-
kowy na wieży pozwala też
w pełni  rozkoszować się piękną

scenerią Lidzbarka Warmiń-
skiego i okolic.

Dla ducha i ciała
Wypracowane przez wiel-
kich mieszkańców zamku
wzorce wspierania twór-
czości naukowej i arty-
stycznej są kontynuo-
wane przez działania
Hotelu Krasicki**** oraz
miasta. Przez cały rok od-

bywa się tu wiele wydarzeń kul-
turalnych. Latem, 23 lipca  warto
przyjechać na Święto Czekolady,
czyli  imieniny u Krasickiego. Od
30 lipca  do 7 sierpnia zaprasza
Letnia  Szkoła Muzyki Dawnej,
a 17-20 sierpnia Lidzbarskie Wie-
czory Humoru i  Satyry. To im-
preza o sprawdzonej już formule,
na której nie brakuje  najwięk-
szych polskich gwiazd kabaretu
i rozrywki. A już- 3-5 czerwca od-
będzie się festiwal Czas Dobrego
Sera.
A skoro o jedzeniu mowa.... Auto-
rska kuchnia Michała Grzywacza
— inspirowana regionalnymi oby-
czajami, oparta zawsze o najwyż-
szej jakości produkty, łączy tra-
dycyjne metody i nowoczesne
techniki kulinarne. Oddaje istotę
miejsca, ale i zahacza o wszystkie
strony świata. Ubrana w sezo-
nowe warzywa i owoce, daruje
niezapomniane doznania, czeka-
jące na naszych gości we wnęt-
rzach eleganckiej restauracji, sali
klubowej z winiarnią oraz lobby-
barze. 
Wytworne pokoje i apartamenty
stylistyką nawiązują do pierwo-
tnej  estetyki obiektu. Do dyspo-
zycji jest 125 pokoi dających  ogó-
łem 250 miejsc noclegowych. Dla
tych, którzy lubią łączyć odpo-
czynek z pracą, Hotel Krasicki

przygotował szeroką ofertę usług
konferencyjnych (7 sal klimaty-
zowanych wraz z wypoposaża-
niem oraz obsługą techniczną).
Wszak to właśnie tu na zamku 
spotykali się wielcy dyplomaci
z Polski i  Europy. 

Perła Warmii i Mazur
Ale Lidzbark Warmiński i okolice
warto poznać bliżej. Czas spędzony
podczas rejsu gondolą po Łynie
z hotelowej przystani, na miejskiej
plaży czy wędrówka doliną Sym-
sarny to niezapomniane wrażenia
z pobytu. Z hotelu drewnianym
mostem dostaniemy się też do za-
mku, uznany za zabytek klasy
światowej. Działające w zamku
Muzeum Warmińskie posiada bo-
gaty zbiór rzeźby, malarstwa, mebli
oraz dzieł rzemieślników z Warmii
i Prus.
Lidzbark Warmiński należy do
Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Miast CITTASLOW, którego
celem jest promowanie i rozpo-
wszechnianie kultury dobrego ży-
cia — „SLOW” — aby żyć lepiej.
Dużą zaletą Lidzbarka jest jego
centralne położenie na Warmii
i Mazurach, a zatem nieduże odle-
głości od najciekawszych atrakcji
regionu. Warto wybrać się na rejs
statkiem po Kanale Elbląskim,
koncert organowy w Świętej Lipce

czy odwiedzić największą wioskę
bocianią – Żywkowo,Wzgórze Ka-
tedralne we Fromborku czy Wil-
czy Szaniec w Gierłoży. Przez
Lidzbark przebiega również Szlak
Zamków Gotyckich, Szlak Koper-
nikowski, trasy rowerowe, kaja-
kowe, tor motocrossowy, skate
park, korty tenisowe, a w okolicy
znajdują się dwa pola golfowe. 
Bogata przeszłość Warmii, jej za-
bytki i przyroda, magia Lidzbarka
Warmińskiego i okolic dodają
uroku temu miejscu, wzbudzając
tym samym przepełnione emo-
cjami chwile podczas pobytu
w Hotelu Krasicki****. „Gości od
wieków”: Ta kulturalno-histo-
ryczna enklawa dziś ma zaszczyt
gościć Ciebie.

Hotel Krasicki**** gości od wieków
„Slow” – aby żyć lepiej

Usytuowany 
w sercu Lidzbarka
Warmińskiego, miasta
od wieków określanego 
Perłą Warmii. Bajkowo
położony w widłach
rzek Łyny i Symsarny,
Hotel Krasicki****
stanowi historyczne
przedzamcze rezydencji
biskupów warmińskich
— najcenniejszego,
widzialnego
świadectwa historii
Warmii i Mazur. 

Hotelowa przystań zaprasza 
na rejsy gondolami rzeką Łyną

Biblioteka Cafe i obserwatorium
astronomiczne to unikatowe
przestrzenie hotelu

www.hotelkrasicki.pl
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Takie imprezy odbywają się
na całym świecie, od Szan-
ghaju i Pekinu, poprzez

Moskwę, szwajcarski Gstaad, au-
striacki Klagenfurt, włoski
Rzym, aż po kanadyjski Quebec
i Brazylię. Na drodze najlep-
szych siatkarzy na świecie
swój przystanek w lipcu mają
właśnie Stare Jabłonki, które
są miejscowością dużo mniej-
szą, ale równie znaną, co jej

zagraniczni odpo-
wiednicy. To

tu od 7 lat
odbywa

się Pu-
char

Świata w siatkówce plażowej,
FIVB Swatch World Tour – Ma-
zury Orlen Grand Slam 2011,
który w tym roku jest rozgrywany
na mazurskim piasku w terminie
25-31 lipca.
To właśnie wtedy plaża Hotelu
Anders jest areną dla świato-
wych gier i bitew o pulę 600 tys.
USD. 6 dni siatkówki, blisko 200
meczów i obecność mistrzów 
olimpijskich, świata i pretendu-
jących do tych tytułów innych
znakomitych par globu to gwa-
rancja sportu na najwyższym
światowym poziomie.
Gdy dodamy do tego euforię pol-
skich kibiców, ich zamiłowanie
do siatkówki plażowej i wręcz ro-
dzinną atmosferę, to daje nam
największy piknik sportowy
w Polsce!
Polski turniej jest imprezą wyjąt-

kową w swoim uroku. To
w Starych Jabłonkach

boiska do gry w siatkówkę pla-
żową są położone nad spokojnym
jeziorem Szeląg Mały i to tutaj
powstaje trybuna dla 
5 tys. kibiców nad samym brze-
giem jeziora. Czas turnieju to
czas wielkiego pikniku, gdzie
każdy znajdzie coś dla siebie.
Fani siatkówki plażowej oglądają
zmagania na boiskach, a osoby
towarzyszące korzystają z uro-
ków Hotelu Anders lub po prostu
odpoczywają na plaży. Bo wtedy
dużo się dzieje! Swoje podwoje
otwiera specjalna Restauracja
Mistrzów, w której najlepsi ku-
charze z Polski (Klub Szefów
Kuchni) gotują na tę okoliczność
wyjątkowe dania, a klauni na
plaży zabawiają dzieci. Dorośli
odpoczywają w jednym z barów
ustawionych na plaży lub po pro-
stu korzystają z uroków natural-
nych miejsca i spacerują po tere-
nie obiektu. Spragnieni bardziej

ekskluzywnych atrakcji korzys-
tają z propozycji gabinetów SPA
lub basenu i kręgielni znajdują-
cych się w Hotelu Anders – 200
metrów od boiska.
Co roku Hotel Anders w Starych
Jabłonkach otrzymuje pochwały
od Światowej Federacji Siat-
kówki (FIVB) za kompleksową
organizację turnieju Mazury Or-
len Grand Slam, za przebieg me-
czów i dodatkowe atrakcje, jakie
towarzyszą imprezie. Już
w swoim debiucie organizacyj-
nym Hotel Anders został włączo-
ny do grona trzech najlepiej zor-
ganizowanych imprez na
świecie. Jako promotor turnieju
zyskuje coraz większe doświad-
czenie w organizacji imprez, ró-
wnież tych największych – świa-
towego formatu. Impreza z roku
na rok ewoluuje, pozyskuje no-
wych sponsorów. Organizatorzy
co roku stawiają przed sobą no-
we wyzwania i co roku powstaje
jeszcze większa chęć stworzenia
lepszego widowiska dla kibiców!
Gorąco zapraszamy w ostatni ty-
dzień lipca na plażę Hotelu An-
ders do Starych Jabłonek! 

Stare Jabłonki, mała wioska na Mazurach Zachodnich… Jedna z wielu, ale najbardziej znana! 
To tutaj, na plaży Hotelu Anders, od 2004 roku rozgrywany jest
największy turniej siatkówki plażowej w Polsce.

Największy piknik
sportowy w Polsce!

25-31 lipca 2011
Stare Jabłonki, Hotel Anders

TO STARE JABŁONKI - NIE COPACABANA

ORGANIZATOR TURNIEJU

OFICJALNA STRONA TURNIEJU
www.worldtour.pl

STRONA ORGANIZATORA
TURNIEJU 

www.hotelanders.pl 
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To jest efekt wytycze-
nia konkretnego celu
— priorytetem Goł-

dapi jest turystyka aktywna
i działalność uzdrowiskowa.
Chociaż trzymając się świa-
domości, że w tym miejscu
nadal jest najczystsze po-
wietrze w Polsce, nie zapo-
mniano o pewnej (nie-
szkodliwej dla środowiska)
dywersyfikacji tutejszej
gospodarki, czego dowo-
dem może być przejście
graniczne i podstrefa Su-
walskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, w której
prężnie działa osiem zakła-
dów i gdzie nadal można in-
westować.

Coś dla ducha 
Rzecz jasna, by lecznictwo
uzdrowiskowe były kom-
pletne, nie zapomniano
o aspekcie duchowym.
W Gołdapi imprezy odby-
wają się przez cały rok, bo-
wiem dla gminy ważny jest

również sezon zi-
mowy. Znajduje

się tu ośrodek

sportów zimowych. Nato-
miast w sezonie letnim
warto polecić choćby „Dni
Gołdapi”, trwające przez
całe wakacje „Gołdapskie
Lato Kultu ralne”, „Mię-
dzynarodowy Konkurs
Krzyku” i sierpniowy Fe-
styn Pogranicza „Karta-
czewo”. 
Z pewnością niezapomnia -
nym przeżyciem będzie
wejście na zabytkową
wieżę ciśnień z kawiarnią
i punktem widokowym, od-
wiedzenie Puszczy Romin-
ckiej, przejazd zabytkową
trasą kolejową do sław-
nych mostów w Stańczy-
kach i obcowanie ze sławną
piramidą w Rapie.

Kraina łowców przygód
Drogi dojazdowe do Goł-
dapi są w coraz lepszym sta-
nie. Gotowa jest już obwod-
nica miasta, w której
otwarciu uczestniczył pre-
mier Donald Tusk. Wyko-
nano tzw. cięciwę obwod-
nicy. Zapewnione są już
także środki na remont
dwudziestokilometrowych
odcinków dróg od strony
Warszawy i Olsztyna. 
W Gołdapi warto jednak
przemieszczać się rowerem,
by przejechać się choćby
puszczańskim „Szlakiem Ro-
minckiego Jelenia”, wszak
nieprzypadkowo turystyczne
hasło Gołdapi brzmi:
„Kraina łowców przygód“.

WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE GOŁDAP NA STRONIE MIEJSKIEJ: www.goldap.pl i stronie CENTRUM PROMOCJI REGIONU GOŁDAP: www.turystyka.frrg.pl

Uzdrowisko Gołdap 
— jedyne takie w regionie

To, co w ostatnich latach dzieje się w Gołdapi w zakresie inwestycji,
najlepiej obrazują rankingi, choćby zeszłoroczny ranking
wykorzystania środków unijnych przez miasta powiatowe czasopisma
„Wspólnota”, w którym gmina znalazła się na 20 miejscu w Polsce 
i na 2 w województwie warmińsko-mazurskim. 

Tężnie, pijalnia, 
promenada...

WGołdapi wytyczono
uzdrowiskową strefę „A”

w podmiejskim Lesie Kumiecie,
tuż przy brzegu jeziora Goł-
dap. Działa tu sanatorium,
w którym można m.in. leczyć
choroby układu krążenia, ner-
wice, nadwagę, choroby na-
rządów ruchu. Sanatorium ma
pełne obłożenie przez cały rok
(ok. 470 osób) i m.in. dzięki
temu gmina Gołdap ma w cią-
gu roku największe
wykorzystanie w regionie
miejsc noclego-wych. Gołdap
jest jedyną w regionie gminą
posiadającą status uzdrowiska.
Przełomem dla rozwoju uzdro-
wiska okazało się zdobycie ko-
lejnych środków zewnętrznych
na dalsze inwestycje. Kwota
niebagatelna, bo

około 30 mln złotych, przezna-
czona została na wybudowa-
nie tężni oraz pijalni wód mi-
neralnych nad jeziorem Goł-
dap. Rozpoczęły się już prace
nad promenadą wiodącą
wzdłuż brzegu. Wkrótce, ró-
wnież w ramach tej inwestycji,
rozpoczną prace nad remon-
tem przystani, plaży miejskiej
i śródmiejskiego rynku. Dobre
efekty dały też wiercenia ge-
ologiczne w miejscu przyszłych
tężni — dowiercono się
bowiem do dobrej jakości wód
mineralnych, m.in. z dużą
zawartością magnezu. Są też
solanki, które będą zdatne do
picia przy zaleceniu lekarza. 

Festyn Pogranicza
"Kartaczewo"

Mosty w Stańczykach



Wymarzone wakacje na wsi

Wypoczynek w Osadzie
Warmińskiej natu-
ral&spa w Guzowym

Piecu to niezapomniane przeży-
cie! Gwarantujemy doskonały
klimat do relaksu na łonie na-
tury. Tutaj odkryją Państwo
prawdziwy urok wakacji –
świeże powietrze, przechadzki
po lesie, wyśmienita kuchnia
i gościnna obsługa na długo po-
zostaną w pamięci. Długo by
szukać takiej atmosfery i stan-
dardu, jaki oferuje gościom Na-
sza Osada, pięknie położona
w lesie, nad urokliwym jezio-
rem.
Osada Warmińska natural&spa
w Guzowym Piecu to ośrodek
dla tych, którzy lubią spokój
i ciszę. Nie zapomnieliśmy jed-
nak o tych, którzy lubią odpo-
czywać aktywnie. W szerokiej
ofercie znajdzie się propozycja
nawet dla naj bardziej wymaga-
jących osób. Na terenie ośrodka
proponujemy: organizację uro-
czystych kolacji, ale również
ogniska przy muzyce biesiad-
nej, możliwość wynajmu rowe-
rów gór skich i jazdy po wyzna-
czonych trasach, jazdę konno,

regenera cję sił w saunie, ja-
cuzzi i basenie, kort tenisowy,
boisko do siatkówki i badmin-
tona, kąpielisko i plac zabaw
dla dzieci.
Osada Warmińska w Guzowym
Piecu to powrót do natury. Nie-
naruszone środowisko natu-
ralne wokół Osady, naturalne
produkty używane w naszej
kuchni oraz naturalne składniki
wykorzystywane w naszym spa.
Kuchnia to jeden z ważniej-
szych elementów, którym po-
wracamy do przeszłości — re-
gionalne dania, receptury
naszych babć — spowodują, że
smaki odkryte w Osadzie War-
mińskiej na długo pozostaną
w pamięci. Dodatkowo ogromna
większość produktów w naszej
kuchni pochodzi od lokalnych
dostawców, tak aby spełniała
naj wyższe normy smakowe oraz
ekologiczne. Natomiast nasze
Leśne SPA to miejsce w głębi
lasu, gdzie można odetchnąć 
od wszystkich problemów,
stresu, zrelaksować się, poczuć
pełną harmonię między ciałem
i umysłem. Właśnie tu prag-
niemy połączyć dobro czerpane
z głębi natury z najnowszymi
technologiami w kosmetyce.
Nasze centrum składa się
z trzech gabinetów, basenu
z pięknym widokiem na pobli-
skie łąki, hydromasażu oraz
trzech saun.
Własne – bardzo czyste – źródło
wody, własna oczyszczalnia
i energia ze źródeł naturalnych.
Czy warto wypoczywać w Osa-
dzie Warmińskiej? Naturalnie!Sielski

wypoczynek
OSADA WARMIŃSKA NATURAL & SPA - Guzowy Piec 17, 11-036 Gietrzwałd, tel./fax +48 89 513 12 18, osada@osadawarminska.pl, www.osadawarminska.pl

WYBRANE OFERTY SPECJALNE:

Święta wielkanocne – 750 zł/os./pakiet 4 dni
Wakacje – 990 zł/os./pakiet 7 dni
Sielankowy weekend –  870 zl/2 osoby/pakiet 2 dni ze Spa
Konferencje – 90 zł/os./pakiet
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Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Powiat Braniewski Powiat Lidzbarski Powiat Olsztyński

VI Warmiński Rodzinny Rajd
Rowerowy  — 11 czerwca, 
Braniewo 
(powiat braniewski)
Rozwój turystyki rowerowej jest
jednym z priorytetów rozwoju
sektora turystycznego w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim.
Wszyscy uczestnicy rajdu będą
mogli podziwiać piękne warmiń-
skie krajobrazy, oddychać świe-
żym powietrzem i wziąć udział
w atrakcjach przewidzianych na
zakończenie rajdu. Ale o tym
warto niewątpliwie przekonać się
osobiście, więc zapraszamy
wszystkich do zgłaszania swego
udziału. Wyruszą co najmniej 3
trasy, uczestnicy mają zapewnione
wyżywienie i napoje. Miejscem
zakończenia rajdu będzie miasto
Braniewo.

IV Rodzinny Piknik Lotniczy
— 19 czerwca, Gryźliny 
(powiat olsztyński)
Miłośnicy podniebnych atrakcji
zobaczą m.in. pokazy lotnicze,
akrobacje lotnicze, pokazy zabyt-
kowych samolotów, balony, skoki
spadochroniarzy i pokazy  szy-
bowcowe. Dla młodszych fascy-
natów latania — pokazy modela-
rzy. A to wszystko w miłej oprawie
dźwiękowej w wykonaniu gwiazd
polskiej sceny muzycznej.  Moc

podniebnych atrakcji i bogaty
program artystyczny to magnes,
który na inaugurację lata przy-
ciąga do Gryźlin tysiące miesz-
kańców Olsztyna i regionu, 
a także wielu turystów.

II Spływ Kajakowy Wodami
Warmii — 25-26 czerwca,
Nowa Pasłęka 
(powiat braniewski)
O pięknie naszych warmińskich
rzek można by długo pisać. War-
mia dopiero uczy się wykorzysty-
wać ten potencjał. Ale już nie-
długo miłośnicy kajaków wypłyną
na wody rzeki Pasłęki. Piękne wi-
doki w połączeniu z odkrywaniem
jeszcze niepoznanych szlaków to
atuty przemawiające za spędze-
niem weekendu na terenie po-
wiatu braniewskiego. Wyruszą co
najmniej 3 trasy, uczestnicy mają
zapewnione wyżywienie i napoje.
Miejscem zakończenia spływu bę-

dzie Nowa Pasłęka nad Zalewem
Wiślanym. 

I Międzynarodowe Triennale
Bursztynu — przełom lipca 
i sierpnia, Frombork 
(powiat braniewski)
Są one jedną z form promocji tra-
dycji bursztynniczych  w naszym
regionie. Swoje wyroby zaprezen-
tują wystawcy z Polski i Rosji.  Po
wystawie zostanie także przygoto-
wany katalog, który będzie prze-
wodnikiem po naj nowszych tren-
dach jubilerów tworzących w tym
niezwykle szlachetnym materiale.
Wystawcom zapewniamy wyży-
wienie i noclegi, a dla zwycięzców
konkursów – atrakcyjne nagrody.

VI Regaty Żeglarskie 
o Bursztyn Kopernika 
— 6-7 sierpnia, Frombork
(powiat braniewski)
Miłośnicy żeglarstwa na wodach
Zalewu będą mieli okazję wypró-
bować swoje umiejętności.
W zmaganiach tradycyjnie wezmą
udział jachty z Polski i Rosji. Do-
datkową atrakcją będzie możli-
wość zwiedzenia pięknego From-
borka oraz występy zespołów
szantowych. Odbędą się co naj-
mniej 2 wyścigi, uczestnicy mają
zapewnione wyżywienie, napoje,
obsługę medyczną i noclegi.

Warmiński Rajd Kolejowy –
Piknik Rodzinny — 27 sierp-
nia (lub dzień wcześniej),
Braniewo 
(powiat braniewski)
Dla miłośników aktywności na
świeżym powietrzu przygotowano
na przystanku Braniewo Brama
szereg atrakcji: trasy turystyczne,
wyścigi drezyn w różnych katego-
riach wiekowych, zabawy 
i konkursy o różnorodnej tematyce
z nagrodami oraz potrawy kuchni
regionalnej do skosztowania.
Szczególnie mocno zapraszamy do
udziału w imprezie całe rodziny –
ponieważ właśnie rodzinne spę-
dzanie wolnego czasu, biorąc
wspólnie udział w różnych aktyw-
nościach, jest jedną z form wypo-
czynku, które promujemy. 

Międzynarodowe
Warmińskie Spotkania 
Twórcze (Braniewo
— Frombork) oraz Siedem
Tłustych Dni Na Rzecz Wsi
(Stare Siedlisko) — sierpień 
(powiat braniewski)
Stało się już tradycją, iż sierpień
jest także terminem dwóch plene-

rów artystycznych na terenie po-
wiatu braniewskiego. Każdy
chętny może doskonalić swój
warsztat artystyczny pod okiem
doświadczonych artystów z Polski
i całej Europy, którzy przyjeżdżają
najpierw do Braniewa i From-
borka, a następnie do Starego
Siedliska. Efekty pracy artystów
i uczestników pleneru można na-
stępnie oglądać na wystawach po-
plenerowych. Uczestnicy mają za-
pewnione wyżywienie, noclegi
oraz materiały plastyczne.

Szczegółowe 
informacje 

Informacje na temat poszczegól-
nych wydarzeń na terenie powiatu
braniewskiego można uzyskać
w Starostwie Powiatowym
w Braniewie w Wydziale Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji Po-
wiatu, tel. 55 644 0243, 
kom. 794 418 649 oraz na stronie
www.powiat-braniewo.pl. 

Informacji na temat poszczegól-
nych działań na terenie powiatu
olsztyńskiego można szukać
w Wydziale Informacji, Promocji
i Rozwoju w Starostwie Powiato-
wym w Olsztynie i na stronie
www.powiat-olsztynski.pl, 
tel. 89 521 0543. 

Informacji o działaniach na tere-
nie powiatu lidzbarskiego udziela
Samodzielne Stanowisko ds. Pro-
mocji w Starostwie Powiatowym
w Lidzbarku Warmińskim,
tel. 89 767 7900 oraz strona
www.powiatlidzbarski.pl. 

Na stronie Stowarzyszenia
www.domwarminski.pl oraz Po-
wiatów znajdują się także infor-
macje o poszczególnych działa -
niach w ramach wszystkich
projektów, które realizuje Stowa-
rzyszenie Dom Warmiński.

Warmia – tu nie można się nudzić
Stowarzyszenie Dom Warmiński, którego Powiat Braniewski jest członkiem, otrzymało dofinansowanie na projekt: „Dom Warmiński — Zdrowotne aspekty
rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii“. W jego ramach odbędzie się cały szereg imprez, które promują aktywne
formy wypoczynku  i rekreacji na terenie całej Warmii. Każdy, kto odwiedzi tego lata powiat braniewski, powiat lidzbarski i powiat olsztyński, znajdzie dla siebie
coś ciekawego.  Opisywane wydarzenia mają charakter całkowicie bezpłatny dla widzów.
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Zapraszamy Państwa do jednego z najpiękniejszych miejsc 
na Mazurach. U podnóża Pięknej Góry, z której rozpościera się
wspaniały widok na panoramę Gołdapi, Puszczę Romincką oraz
na pasmo Szeskich Wzgórz, położony jest Zajazd pod Piękną Górą
— Rudziewicz.

W królestwie kartaczy i natury

CENTRUM SPORTOWO-
REKREACYJNE „PIĘKNA
GÓRA” — RUDZIEWICZ
19-500 Gołdap, 
Konikowo 11
tel./fax +48 87 615 49 43
tel. +48 509 951 368
www.zajazd-rudziewicz.pl
recepcja@zajazd-
rudziewicz.pl
biuro@zajazd-
rudziewicz.pl

W Zajeździe pod Piękną Górą
— Rudziewicz każda pora
roku odkrywa swoje uroki.

Wnętrza zajazdu
urządzone są
w stylu myśliw-
skim, przez co two-
rzą niecodzienny

klimat. Do dyspozycji gości są 72
miejsca noclegowe. Pokoje są
świetnie wyposażone, m.in. w tele-
wizję satelitarną i internet. Na go-
ści czeka też restauracja z pyszną
kuchnią. Zajazd pod Piękną Górą
to światowe centrum smakoszy kar-
taczy. Każdego roku organizowane
są tutaj zawody w jedzeniu tej po-
trawy. Ale nie tylko na kartacze
warto do nas przyjechać. Oferu-
jemy również dania z dziczyzny
i ryb. Nasi goście mają możliwość
wybrania spośród ryb pływających

w akwarium tę jedyną, która zosta-
nie przyrządzona według ich gustu
i smaku. Do dyspozycji naszych go-
ści są też drink-bar i sala konfe-
rencyjna. 

Dla narciarzy i pływaków
Zapewniamy profesjonalną obsługę
oraz miłą atmosferę pobytu, którą
budują liczne atrakcje. Zimą udo-
stępniamy miłośnikom sportów zi-
mowych oświetlone i sztucznie na-
śnieżane stoki z wyciągami
orczykowymi, koleją krzesełkową,
nartostradą i torem saneczkowym.
Latem natomiast polecamy kąpiele
w malowniczo położonym u stóp
góry zalewie. 

Bezkrwawe safari
Dodatkową atrakcją turystyczną,
którą organizujemy dla naszych go-
ści, jest „Bezkrwawe Safari”.
W gospodarstwie ekologicznym ro-
dziny Rudziewiczów żyje ponad
2000 dzikich zwierząt (jelenie, da-
niele, dziki, kozy, muflony, bydło
szkockie, zebry, jaki oraz egzo-
tyczne ptaki). Na życzenie klientów
organizujemy wędkowanie i noclegi
nad stawami, pośród dzikich zwie-

rząt. Oferujemy także przyję-
cia na świeżym powie t rzu,
połączone z wędzeniem
i smażeniem ryb oraz przy-

gotowane przez nas wyroby
z dziczyzny. 
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Wczęści hotelowej przez cały rok oferu-
jemy noclegi w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-,
5-osobowych wyposażonych w bez-

przewodowy internet, telefon, telewizor, łazien-
kę. W części restauracyjnej serwujemy dania
kuchni polskiej, jak i regionalnej. W sezonie let-
nim zapraszamy do naszych domków letnisko-
wych, gdzie każdy poczuje urokliwy klimat tego
miejsca, korzystając z wypożyczalni sprzętu
wodnego i rowerów turystycznych, piaszczystej
plaży, kąpieliska czy przeżywając wędkarską
przygodę życia. Dla najmłodszych Gości mamy
dwa place zabaw, gdzie każda pociecha znajdzie
coś dla siebie. Nasz ośrodek to także doskonałe
miejsce do organizowania imprez okoliczno-
ściowych, integracyjnych szkoleń i konferencji.

Ośrodek położony jest w malowniczym
miejscu nad brzegiem jeziora Gołdap.

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY 
„LEŚNY ZAKĄTEK“
ul. Wczasowa 9, 19-500 Gołdap
tel. 87 615 09 65
www.lesny-zakatek.pl
marketing@lesny-zakatek.pl

Leśny 
Zakątek

Hotel, do którego Państwa zapraszamy,
położony jest w malowniczej, spokojnej
okolicy, idealnej na wypoczynek 
i oderwanie się od zgiełku i hałasu
codzienności. To doskonałe miejsce na
wypoczynek zarówno dla rodzin 
z dziećmi, jak i grup zorganizowanych.

HOTEL SAJMINO  OSTRÓDA-KAJKOWO 
ul. Kajki 6
tel. 89 646 69 47 

Gospoda Sajmino to nowoczesny,
stylizowany na starą gospodę, kryty
strzechą obiekt.  
Doskonałe miejsce na odpoczynek
podczas podróży. Zapewniamy
wyśmienitą kuchnię oraz  komfortowy
nocleg.

GOSPODA SAJMINO OSTRÓDA
ul. Olsztyńska 57 (przy trasie E7)
tel. 89 646 18 10 

Ostróda 
— przy drodze 
krajowej nr 7

www.sajmino.pl

TERENY INWESTYCYJNE
Działka przemysłowa nr 89/3 obręb 12 o powierzchni 3,55 ha
położona przy ul. Jagiellońskiej 26a, posiadająca dogodny dojazd
do drogi krajowej nr 15, na której znajduje sie hala produkcyjna 
o pow. użytkowej 4.315,00 m2, budynek administracyjny 
z łącznikiem o pow. użytkowej 1.163,53 m2 oraz szereg budyn-
ków i budowli o łącznej powierzchni użytkowej 7.482,10 m2.

Działki nr 73/1, 72/3 i 519 obręb 13 o łącznej powierzchni 
0,2312 ha położone na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego 
i Piastowskiej – teren niezabudowany, płaski, przylegający 
do drogi wojewódzkiej nr 538, przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe i usługi. 

KONTAKT: URZĄD MIEJSKI
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 472 96 10, fax 56 474 27 14
urzad@umnowemiasto.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Oferta sportowo-rekreacyjna
Stadion - płyta główna boiska — jedna z najlepszych w regionie 
z pełnowymiarową bieżnią żużlową, boiska treningowe, kort
tenisowy i boisko asfaltowe
Baza noclegowa - 80 miejsc, pokoje wyposażone w łazienki 
i WC, sala konferencyjna na 120 miejsc, zaplecze kuchenne 
i bufet w recepcji
Hala widowiskowo-sportowa – zaplecze do rozgrywek ligi
halowej piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki,
sportów indywidualnych oraz imprez widowiskowych

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Jagiellońska 20
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 606 903 009
unia9@wp.pl
www.mosirnml.pl 

Dla turystów Nowe Miasto Lubawskie w swej ofercie
posiada: muzeum regionalne, wiele gotyckich zabytków,
HOTSPOT w centrum, atrakcję przyrodniczą Dolinę Drwęcy,
dziedzictwo kulinarne i walory miasta CITTASLOW.

Oferta imprez letnich
25-30.06.2011r. Prezentacje gmin na Rynku Nowomiejskim 
w ramach Pokazu Przedsiębiorczości,
1.07.2011r. Festiwal Kapel Rockowych na Rynku Nowomiejskim,
2.07.2011r. I Nowomiejskie Spotkania Orkiestrowe 
„Na dęte popołudnie”,
3.07.2011r. Koncert w bazylice nowomiejskiej z okazji nadania
miastu patronatu św. Tomasza Apostoła,
29-31.07.2011r. X Ogólnopolski Zlot Fanów Zespołu Queen
27.08.2011r. Impreza plenerowa „Pożegnanie lata”

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ul. 19 Stycznia 17a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 28 24
www.mcknml.pl

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
BRAMA WARMII I MAZUR
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Kiedy nad zamkiem zapada
zmrok, w księżycowej po-
świacie po komnatach

przechadza się duch białej damy.
Legenda mówi, że to księżna
Anna, zamurowana żywcem
w podziemiach zamku przez
Krzyżaków. Hotel Ryn zaprasza
na spotkanie z księżną Anną
przez całe wakacje (22.06-
28.08.2011).

Zamkowa uczta
Dlaczego akurat wakacje
z księżną Anną w Hotelu Zamek
Ryn? Jest wiele wspaniałych ho-
teli. Jednak tylko nieliczne z nich
mogą zaoferować tak niepowta-
rzalną atmosferę, jaką można
znaleźć w tym hotelu. 161 pokoi
(1- i 2-osobowych oraz aparta-
mentów) znajduje się w czterech
skrzydłach zabytkowej budowli,
noszących historyczne nazwy:
Komturskie, Rycerskie, Myśliw-
skie, Więzienne oraz w Willi pod
Zamkiem, klasycystycznej ka-
mienicy, usytuowanej u stóp za-
mku.
Do dyspozycji gości jest znako-
mita restauracja serwująca śnia-
dania i obiadokolacje w formie
bogatych bufetów (każdego dnia
degustacja smaków z innego za-
kątka świata). Równie smacznie
jest podczas Wieczoru Mazur-
skiego, czyli kolacji plenerowej
w Karczmie Rycerskiej. W so-
boty z kolei warto wybrać się do
zamkowej Winiarni.

Mazury z balonu
Goście hotelu mają też wiele
okazji do aktywności. Czeka na
nich strzeżona, piaszczysta plaża
z pomostem na jeziorem Ołów,
SPA Księżnej Anny, basen w go-

tyckich podziemiach, sauny, ja-
cuzzi, kręgielnia, wypożyczalnie
rowerów turystycznych, kijów do
nordic walking oraz sprzętu węd-
karskiego i pływającego. Hotel
organizuje też wycieczki po War-
mii i Mazurach, w tym spływy
kajakowe Krutynią i loty balo-
nem.

Tany z rycerzami
Podczas wakacji z księżną Anną
na gości czekają też atrakcje kul-
turalne i rycerskie. 23 lipca i 14
sierpnia goście hotelu obejrzą
spektakl „Przepraszam, czy tu
straszy”. A prawdziwie zamkową
atrakcją, której próżno szukać
gdzie indziej, są czwartkowe bie-
siady rycerskie, które odbywają
się od 23 czerwca do 25 sierpnia.
Biesiady rycerskie „Epoka mie-
cza i krzyża” przeniosą Państwa
do barwnych czasów epoki śred-
niowiecza. Piękne stroje, widowi-
skowe pokazy walk i wspólna za-
bawa z niesamowitymi
opowieściami o wiekach dawnych
pozwolą poczuć się ówczesnym
rycerzem, damą lub paziem. Tra-
dycyjne trunki i smakowite jadło
sprostają gustom najbardziej wy-
trawnych smakoszy, a zabawne
scenki rodzajowe i konkursy ro-
dem ze średniowiecza utrwalą
w pamięci wspaniałą atmosferę
zamku. W każdy czwartek lipca
i sierpnia zapraszamy na ucztę
w barwnych średniowiecznych
strojach na wspaniałym zamko-
wym dziedzińcu.

Cena: 80 zł od osoby
(dzieci do 3 lat — gratis, 
a w wieku 3-12 lat — 40 zł)

Księżna Anna

zaprasza do Rynu
REZERWACJA MIEJSC
RECEPCJA HOTELU ZAMEK
RYN**** , tel. 087/429-70-00,
hotel@zamekryn.pl
www.zamekryn.pl

Atrakcją hotelu jest
basen w gotyckich
podziemiach

Sztukę „Przepraszam, czy tu
straszy?“  zobaczymy 23 lipca 
i 14 sierpna

CENY PAKIETU WAKACYJNEGO: pobyt ze śniadaniem, obiadokolacją
i programem podstawowym (dzieci do 3 lat bezpłatnie)

Hotel ZAMEK RYN**** to krzyżacki zamek zaadaptowany na Centrum
Kongresowo-Wypoczynkowe. Wznosi się nad miasteczkiem Ryn, malowniczo
położonym na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami 
Ołów i Ryńskim, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

POBYT 5-DNIOWY
(5 NOCLEGÓW ZA OSOBĘ)

1100 zł
dorosły, pokój 1- lub 2-osob.

600 zł
Dziecko (3-12 lat)

POBYT 6-DNIOWY
(6 NOCLEGÓW ZA OSOBĘ)

1320 zł
dorosły, pokój 1- lub 2-osob.

720 zł
Dziecko (3-12 lat)

POBYT 7-DNIOWY
(7 NOCLEGÓW ZA OSOBĘ)

1540 zł
dorosły, pokój 1- lub 2-osob.

840 zł
Dziecko (3-12 lat)



XX Olsztyńskie Noce Bluesowe,
8-10 lipca
Jedna z największych imprez
bluesowych w Polsce, czterokrot-
nie w ciągu ostatnich 10 lat
uznana za najlepszą i nagrodzona
trofeum Blues Top. W tym roku
gwiazdą będzie jeden z najbar-
dziej energetycznych muzyków
w historii bluesa — Robert Ran-
dolph z The Family Band. Nie za-
braknie też polskich skła-
dów: m.in. Dżemu, Harlemu,
Nocnej Zmiany Bluesa. Z okazji
jubileuszu nad jez. Ukiel działać
będzie pierwsze w Polsce blu-
esowe miasteczko, tworzące jed-
nocześnie bazę noclegową.

Festiwal Piosenki 
Inteligentnej Bez Lipy, 
15-16 lipca
Na festiwalu wystąpili do tej
pory m.in. Maria Peszek, rodzina
Waglewskich, L.U.C. i Renata
Przemyk. W tym roku zagrają
Lao Che i KULT. 

Dla miłośników uśmiechu 
13 lipca — Parodiola (młode ka-
barety z całej Polski)
17 czerwca — kabaret Moralnego
Niepokoju
30 lipca — kabaret Ani Mru Mru 
18 sierpnia — kabaret Neo-
Nówka

Dni Jakubowe, 22-25 lipca
W tym roku jarmark i koncerty
pod hasłem Olsztyn Romantyczny.
24 lipca wystąpi Andrzej Pia-
 seczny, a 25 lipca kwartet z Kapli -
cy Sykstyńskiej z Watykanu —
Quartetto Nuovo Romano z olszty-
nianinem Cesare Stochem.

Goran Bregović, 17 lipca
Ikona muzyki bałkańskiej, ulu-
bieniec polskiej publiczności.
Wystąpi ze swoją Orkiestrą We-
selno-Pogrzebową.

Dla kochających przygodę
Festiwal Podróżniczy Strefa
Przygody, 19-21 sierpnia
Żywiołowe koncerty muzyki ku-
bańskiej, prezentacje kulinarne
z czterech stron świata i opowie-
ści o niebezpiecznych podróżach
w niezbadane zakątki. 

Dla teatromaniaków
XI Olsztyńska Trzydniówka
Teatralna, 12-14 sierpnia
W programie m.in.: Teatr
A PART z Katowic, Teatr Fuzja
z Poznania, FETA Teatr na Spe-
cjalne Okoliczności z Gdańska,
Teatr AKT z Warszawy,
A3TEATR z Policznej. Dla naj-
młodszej publiczności mia s-
teczko teatralne.
Aktywni będą również olszty-
niacy — 4 lipca-29 sierpnia to
spotkania w Teatralnym Spichle-
rzu.

Dla melomanów
XXXIII Olsztyńskie Koncerty
Organowe, 3 lipca-28 sierpnia
To jeden z najstarszych festiwali

międzynarodowych. Na koncerty
przyjeżdżają najlepsi organiści
z Polski i świata.

Gala Operowa Marka
Torzewskiego, 27 sierpnia
Wrażenia i emocje z najwięk-
szych sal koncertowych świata

przeniesione do olsztyńskiego
amfiteatru. 

W zabytkowych wnętrzach
Olsztyna odbędą się też koncerty
zespołu kameralnego Pro Musica
Antiqua oraz nagrodzonego Fry-
derykiem chóru Collegium Musi-
cum.

Dzień Niemena, 31 lipca
Hołd pamięci Czesława Nie-
mena, wybitnego artysty, którego
z Olsztynem łączyły liczne wątki
osobiste i zawodowe. W tegorocz-
nym koncercie weźmie udział Ja-
nusz Radek z programem
„Dziwny ten świat — opowieść
Niemenem”.

OLA, czyli Olsztyńskie Lato
Artystyczne, to festiwal, na
którym trzeba być! Taką imprezą
nie może pochwalić się żadne
miasto w Polsce. To najdłużej
trwający festiwal w kraju (od
połowy czerwca do połowy
września) i przy tym tak
różnorodny, że każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Polecamy m.in.:

Olsztyńskie Noce
Bluesowe w tym
roku obchodzą
jubileusz 20-lecia

OLA jest najlepsza!

Zauroczymy
każdego
Marek Marcinkowski, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie — organizator OLA
Olsztyńskie Lato Artystyczne
może pochwalić się wieloma
„naj”...
— Nieskromnie jest się chwa-
lić, ale tak. To najdłuższy letni
festiwal w Polsce. Festiwal jest
też laureatem ogólnopolskiego
i regionalnego konkursu na
„Produkt turystyczny“. Po-
chwalić się możemy również
bardzo bogatą ofertą. Coś dla
siebie znajdą wielbiciele rocka,
teatru, kabaretu, melomani               
A zatem osoby spędzające lato
w Olsztynie nie będą się nudzić.
— To na pewno. Ale mamy
w repertuarze imprezy, na
które warto się wybrać i z da-
leka. Najjaśniejszą gwiazdą
tego roku jest Goran Bregović.
Ale oprócz wymienionych im-
prez polecam także Bruk Festi-
val — Europejskie Dni Sztuki
Ulicznej, koncerty szantowe,
pokazy kina plenerowego. Wię-
cej imprez na 
www.mok.olsztyn.pl

PROGRAM NA MOK.OLSZTYN.PL

Goran Bregovic
będzie gwiazdą
tegorocznego
Olsztyńskiego
Lata
Artystycznego
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Kraina Tysiąca Jezior to miejsce je-
dyne w swoim rodzaju. Malownicze
doliny — ślady po dawnym lodo-

wcu — dziś porastają bujne puszcze
i lasy. W ich zielonych gęstwinach toczą
swój niespieszny bieg przejrzyste rzeki
i strumienie, które łączą ze sobą szmarag-
dowe jeziora — największe skarby Warmii
i Mazur. Jako mieszkańcy takiego regionu
jesteśmy szczęściarzami.  Spokój i radość
życia odnajdą u nas również ludzie zmę-
czeni wielkomiejskim hałasem. Odpocznij-
cie wśród ukwieconych łąk, zacisznych
plaż i zielonych zagajników i ugaście prag-
nienie naszym regionalnym piwem.

Historia Browaru Kormoran od dawna
wpisuje się w dzieje tego regionu. Jego
twórcy nie zapominają, że naturalnemu
bogactwu Warmii i Mazur zawdzięczają
możliwość warzenia piw zgodnie ze wzo-
rami tradycyjnej sztuki browarniczej. Nic
zatem dziwnego, że efekty pracy pasjona-
tów zebranych pod skrzydłami Kormora-

na zdobywają coraz większą przychylność,
sympatię i uznanie mieszkańców i turys-
tów. Piwa, które oferuje nam Browar Kor-
moran, zostały stworzone, aby cieszyć
zmysły niepowtarzalnym smakiem i aro-
matami czerpanymi ze świata przyrody
przez cały rok, niezależnie od miejsca,
w którym nam towarzyszą.

Działalność olsztyńskiego Browaru Kor-
moran opiera się wyłącznie na natural-
nych składnikach i recepturach zaczer-
pniętych z tradycji regionu. Pomysł ten
powstał w odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie konsumentów znużonych monotonią
współczesnej produkcji przemysłowej.
90 proc. polskiego rynku piwnego wypeł-
niają obecnie produkty trzech międzyna-
rodowych koncernów. Są to, w przeważa-
jącej większości, stabilizowane
i pasteryzowane piwa typu lager o impo-
nującej trwałości, przeznaczone głównie
dla odbiorców masowych. Przeciwny bie-
gun polskiego piwnego imperium zajmują
wciąż jeszcze nieliczne browary restaura-
cyjne produkujące głównie piwa niszowe.
Są to niepasteryzowane i niefiltrowane na-
poje o niepowtarzalnych walorach sma-
kowych, dostępne niestety wyłącznie
w browarnianych restauracjach.

Browar Kormoran, podobnie jak kilka in-
nych niewielkich browarów regionalnych,
podjął udaną próbę wypełnienia luki po-
wstałej między wielkim przemysłem
i działalnością browarów restauracyj-
nych. Poświęcił czas, wysiłek i pasję natu-
ralnemu browarnictwu, wolnemu od syn-
tetycznych stabilizatorów i polepszaczy
smaku. Tak powstały produkty oparte na
dawnych technikach warzenia. Ich jakość
tworzą starannie wybrane składniki i do-
świadczenie piwowarów, którzy nie szczę-
dzą wysiłków, aby zadowolić oczekiwania
nawet najbardziej wyrafinowanych degu-
statorów. Jeśli więc znudziła Was monoto-
nia rynku masowo produkowanych piw,
będąc na Warmii i Mazurach, koniecznie
spróbujcie produktów Browaru Kormo-
ran. 
Nie pożałujecie.

Nie warzymy piw „dla każdego”! Nasze piwa są unikalne — inne, natu-
ralne, tradycyjne, wyraźne... Są dla pasjonatów takich jak my: ekspery-
mentujących, stale poszukujących nowych smaków, wymagających.
Mamy nadzieję, że wśród naszych propozycji znajdą Państwo swoje 
ulubione, niepowtarzalne piwo.

Ponad 90 proc. polskiego rynku piwa
to masowa produkcja —
stabilizowane i pasteryzowane lagery 
o imponującej trwałości. Browar
Kormoran dostarcza zupełnie innych
piw: tradycyjnych, naturalnych,
pozbawionych polepszaczy... 
Piw dla koneserów. Spróbujcie!

tarannie dobrane
składniki i ogromne

doświadczenie

S
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Noc
Kupały
21-22 CZERWCA

To słowiańskie święto zwią-
zane z letnim przesileniem
obchodzi się w najkrótszą

noc w roku (najczęściej z 21 na
22 czerwca). To święto ognia,
wody, słońca i księżyca, uro-
dzaju, płodności, radości i miło-
ści. Wiele warmińskich i mazur-
skich miejscowości organizuje
z tej okazji imprezy i koncerty.
Jedną z ciekawszych jest noc ku-
pały w Kruklankach (niedaleko
Giżycka) — odbywa się ona na
początku lipca i jest największą
ukraińską imprezą w regionie.
W Klebarku Wielkim 
(k. Olsztyna) co roku obchodzi
się zaś noc świętojańską — ku
czci św. Jana Chrzciciela, pat-
rona miejscowego zakonu mal-
tańskiego.

Ełk,
Ogień &
Woda
TRZECI WEEKEND LIPCA, 
PLAŻA MIEJSKA

Wakacje bez adrenaliny
są jak jezioro bez wody,
dlatego Ełk zadbał

o zapewnienie wspaniałych at-
rakcji, które na pewno podniosą
ciśnienie. W jednym miejscu
i czasie spotykają się tancerze
ognia, kuglarze, aktorzy uliczni
i twórcy wielkich widowisk pi-
rotechnicznych oraz mist rzostw
sportów wodnych — piszą orga-
nizatorzy festiwalu Ełk, Ogień &
Woda. Imprezy na ogół trwają
trzy dni. Nie brakuje atrakcji dla
najmłodszych i występów
gwiazd. Gwoździem festiwalu są
spektakle pirotechniczne, w któ-
rych profesjonaliści zmagają się
o Grand Prix.

Ogólnopolski
Festiwal Ognia
17-21 SIERPNIA, OSTRÓDA
Pierwszy festiwal ognia w 2004 roku był niewielką im-
prezą, w której uczestniczyło nie więcej niż 50 osób. Dziś
to największa tego typu impreza w kraju — miejsce spot-
kań i wymiany doświadczeń dla artystów zajmujących
się tańcem z ogniem oraz sztukami kuglarskimi. Pierw-
sze dni festiwalu to na ogół warsztaty dla uczestników,
ale co roku przygotowywany jest także finałowy pokaz
dla publiczności. Ciekawostka: to w Ostródzie ustano-
wiono rekord w ilości ludzi jednocześnie ziejących
ogniem — w 2008 roku było to aż 114 osób!

Ogień 
ujarzmiony

Ogień od wieków fascynował ludzi. Bywał
obiektem kultu, symbolizował życie, ale
i zniszczenie — bo pożary nieraz przecież
pustoszyły miasta i wsie. Dziś łatwiej nam
zapanować nad tym żywiołem. Pozostała
fascynacja. Na Warmii i Mazurach odbywa
się kilka dużych imprez, których tematem
przewodnim jest ogień.


