
WYGRAJ
WEEKENDOWY 
POBYT W HOTELU          

DLA RODZINY
ZAMEK RYN

NA WARMII 
I MAZURACH NIE
MOŻNA SIĘ NUDZIĆ.
NASZ REGION WARTO
POZNAĆ, OBIERAJĄC
JEDEN ZE SZLAKÓW:

SZLAK KARNAWAŁOWY
czyli jak się bawić najlepiej 
w życiu  

SZLAK NAPOLEOŃSKI
czyli zobacz, gdzie walczył 
wielki wódz francuski  

SZLAK AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH    PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH   PRZEWODNIK PO WARMII I MAZURACH

KO
N

KU
RS

KO
N

KU
RS

KONKURS KONKURS

16-17

26-29

10-15

G
ŁO

SU
J 

N
A

 M
A

ZU
R

Y 
C

U
D

 N
A

TU
R

Y!
– 

C
ZY

T.
 S

TR
. 3

-5

SZLAK KRZYŻACKI
czyli co zostało po wielkim
zakonie  

21-25

SZLAK
KOPERNIKOWSKI
czyli śladem wielkiego
astronoma  

18-20

czyli przenosimy góry
na Warmię i Mazury 



Gdy planujemy zi-
mowe wyjazdy, na-
sze myśli instynk-

townie kierują się
w kierunku południa 
Polski. Zamiast jednak
przedzierać się przez
tłumy turystów na
Krupówkach, czy nie le-
piej spędzić ten czas na
prawdziwym odpoczyn-
ku? Taki zapewnią Wam
Warmia i Mazury. Tu
wciąż można obcować
z dziką przyrodą, oddy-
chać świeżym powietrzem
i cieszyć oczy wspania-
łymi widokami. Ale jeśli
piękno natury to dla Was
za mało, aby się dobrze
bawić, wcale nie powin-
niście rezygnować z przy-

jazdu do nas. Na Warmii
i Mazurach nie brakuje
atrakcji zapierających
dech w piersiach. Wystar-
czy wybrać, czy chcemy
popływać zimą w kajaku,
zanurkować pod lodem,
pobiegać lub pozjeżdżać
na nartach, a może
wybrać się na przejażdżkę
psim zaprzęgiem. Nieza-
pomniane wrażenia
czekają też podczas zabaw
karnawałowych. Przewod-
nik po najciekawszych
atrakcjach Warmii
i Mazur macie właśnie
przed sobą. Liczymy, że
przyjmiecie nasze za-
proszenie i na własne oczy
zobaczycie, że Mazury to
Cud Natury!

— Pochodzi Pan z Lidz-
barka Warmińskiego,
pracuje w Olsztynie. 
Nie korciło pana nigdy, 
by opuścić Warmię
i Mazury?
— Warmia i Mazury to
region, w którym warto
żyć i warto odpoczywać.
Jako mieszkańcy
Warmii i Mazur mamy
świadomość, że żyjemy
w wyjątkowym miejscu
na Ziemi. Ale naj-
ważniejsze, że tę
wyjątkowość zna i ceni
coraz więcej turystów
z Polski, ale także z Eu-
ropy i ze świata. Nie ma
bowiem drugiego
miejsca o tak ciekawych
tradycjach i historii,
z tak piękną przyrodą,
lasami, jeziorami.
— Turystów na Warmię
i Mazury jak magnes
przyciąga piękno
przyrody. 
—  Dzisiejsza turystyka
wymaga ogromnych
przedsięwzięć
inwestycyjnych, także
w ochronę środowiska,
infrastrukturę,
bezpieczeństwo, a nawet
kierunki kształcenia,
zorientowane na
potrzeby rynku pracy.
Sprzyjają jej szybkie,
nowoczesne systemy ko-
munikacji, by turysta
w Warszawie, Krakowie,
czy po drugiej stronie
globu, siedząc przed
komputerem, mógł
zarezerwować u nas
wczasy czy hotel na
weekend. Tak w XXI
wieku rozumiem otwar-
cie Warmii i Mazur na
świat i korzystanie ze
zdobyczy cywilizacji.
Pod tym kątem za-
planowaliśmy nasz
rozwój. Nie zapominamy
też, że Mazury to cud-
owny region, co wkrótce
ma zostać potwierdzone.
— Równolegle z inwesty-
cjami trwa międzynaro-
dowa kampania promu-
jąca nasze uroki
w konkursie „New7Won-
ders”, w którym
Mazurskie Jeziora są je-
dynym polskim kandy-
datem. Przyroda to nasz
skarb i wizytówka re-
gionu, która co roku
przyciąga miliony turys-
tów. Zadbaliśmy nie
tylko o ochronę jezior,

budowę nowoczesnej
i ekologicznej infra-
struktury turystycznej,
bezpieczeństwo żeglarzy
i wodniaków, ale także
o znaczące polepszenie
środowiska naturalnego.
— Warmia i Mazury to
cudowny region latem,
a co z zimą?
— Może to dziwnie
zabrzmi, ale zapraszamy
„W góry na Mazury!”.
Nasz region kojarzony
jest z jeziorami, ale to
też doskonałe miejsce,
by przyjechać na narty.
Góra Czterech Wiatrów
w Mrągowie, Krzyżowa
Góra w Lidzbarku
Warmińskim czy Piękna
Góra w Gołdapi i wyciąg
Kartasiówka w Rusi pod
Olsztynem, to wspaniała
alternatywa dla
mieszkańców Gdańska,
Podlasia, czy
mieszkańców centralnej
Polski, którzy nie muszą
wybierać się w dalekie
Tatry, by spędzić akty-
wnie czas zimą. Nie za-
pominajmy o wspania-
łych trasach dla
narciarzy biegowych,
jak chociażby w okoli-
cach Piecek, Ukty, Kru-
tyni, Spychowa czy
Pisza. Słyniemy też
z możliwości organi-
zowania zarówno dla
amatorów, jak i pro-
fesjonalnych zawod-
ników aktywnego
wypoczynku na bojer-
ach. Olsztyn, Mikołajki,
Ogonki, Rydzewo —
słyną z takich miejsc.
Myślę, że warto też za-
proponować skorzys-
tanie z wyjątkowych,
choć dla wielu ek-
stremalnych, sposobów
spędzenia wolnego
czasu. Myślę tu
o spływach kajakowych,
jakie organizujemy
właśnie zimą. Krutynia
naprawdę wygląda
w bieli zjawiskowo!
— A zatem na koniec
słowo do nieprzekona-
nych: warto spędzić tę
zimę na Warmii
i Mazurach?
— Warto! Warmia
i Mazury, nie tracąc nic
ze swojej pierwotnej
natury, zapewniają tu-
rystom dobrą bazę no-
clegową i restauracyjną
oraz moc atrakcji.

Zobacz zimowe cuda
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na Warmię 
i Mazury
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CUD NATURY

I TY MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ
DO TEGO, BY MAZURSKIE
JEZIORA ZOSTAŁY JEDNYM
Z 7 NOWYCH CUDÓW NATURY
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Zagłosuj 
przez 
telefon:

1. Należy wybrać specjalny 
numer telefonu: 
+ 4420 334 709 01.
Jest to numer telefonu
komórkowego w Wielkiej Brytanii.
2. Należy wysłuchać informacji
przygotowanej przez 
organizatora.
3. Po wysłuchaniu informacji 
i specjalnym sygnale należy
wybrać tonowo kod kandydata.
Kodem przyznanym dla Mazurs-
kich Jezior jest: 7719.
4. Po usłyszeniu podziękowań 
od operatora – głos zostanie
prawidłowo oddany. Nie ma
ograniczeń w ilości oddanych
głosów przez telefon.
Koszt połączenia z numerem 
+44 87 218 400 07 jest liczony
jako połączenie międzynarodowe
na tel. komórkowy w Szwajcarii. 

Zapoznaj się z cennikiem swojego
operatora telefonu. Jeśli proce-
dura głosowania odbędzie się
poprawnie, czas połączenia
wynosi około 1 minuty.

Zagłosuj 
SMS-em:
Aby zagłosować na Mazury,
wystarczy wysłać SMS-a na nu-
mer 7155, wpisując w treści:
MAZURY (zapisane wielkimi lub
małymi literami). Koszt SMS-a
wynosi 1zł netto (całkowity koszt
to 1,22 zł).

ZNALAZŁY SIĘ
W GRONIE 

28
NAJPIĘKNIEJSZYCH
MIEJSC NA ŚWIECIE

UZNANO JE
JEDNYM Z

5
NAJŁADNIEJSZYCH
MIEJSC W EUROPIE

SĄ  JEDYNYM
POLSKIM KANDYDATEM — FINALISTĄ

PRESTIŻOWEGO KONKURSU
NEW7WONDERS OF NATURE

MAZURY 
CUD 

NATURY
DO 11.11.2011 R.

TRWA ŚWIATOWE
GŁOSOWANIE

BĄDŹ CUDOTWÓRCĄ!
GŁOSUJ NA CUD!

POKONAŁY PRZESZŁO

400
KANDYDATÓW
Z CAŁEGO ŚWIATA
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Zagłosuj przez internet:
1.Wejdź na stronę
www.new7wonders.com.

2. W górnym menu strony na-
jedź myszką na VOTE7. Pojawią
się dwa napisy: „Login“ 
i „Register“. Kliknij w Register.

3. Wpisz swoje dane:
Username: nazwę
użytkownika 
(np. zulugula)
Password: hasło
(dowolne)

Confirm password: wpisz
dokładnie takie samo hasło jak
wcześniej
First (given) name: imię
Last (family) name: nazwisko
Gender: płeć (female: kobieta,
male: mężczyzna)
Birthday: data urodzenia
(miesiąc - dzień - rok)
Country: kraj (np. Poland: 
Polska)
Language: język 

(np. en: angielski - język 
obsługi na stronie).

Zaznacz koniecznie „Terms and
Conditions“ (zgoda na zasady
konkursu). Bez tego głos będzie
nieważny!
Na końcu przepisz kod literowy
z obrazka i kliknij na guzik
„CREATE NEW ACCOUNT“.

4. Na podany przez Ciebie
adres e-mailowy przyjdzie 
e-mail z adresu  info@vote7.com.
Adres poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami spa-
mującymi. 
W przeglądarce musi być 
włączona obsługa JavaScript,
żeby go zobaczyć,  z wiado-
mością pod tytułem: „Acount

details for (username) at
Vote7“.
Otwórz wiadomość. 
Otrzymasz informację
o nazwie użytkownika utwo-
rzonego przez Ciebie nowego
konta w serwisie konkursu
i podane przez Ciebie hasło.
Aby oddać głos, należy kliknąć
na link lub skopiować do
nowego okna przeglądarki in-
ternetowej.

5. Wyświetli się profil 
Twojego konta w serwisie
konkursu. Po prawej stronie
będzie baner zachecający do
zagłosowania w konkursie 

na Nowe 7 Cudów Natury
(kliknij: VOTE NOW!).

6. Wyświetli się 28 
miniaturek kandydatów 
z pustymi kółeczkami 
z boku. Klikamy na 
„Masurian Lake District“ 
i inne 6 propozycji.

7. Po wybraniu wszystkich 
7 kandydatów naciśnij 
CONTINUE TO STEP 2.

8. TWÓJ GŁOS ZOSTAŁ 
ODDANY! Organizator składa
Ci gratulacje i przypomina, 
na kogo oddałeś/aś głos.

Zapraszam
y 

na naszą stronę

www.MazuryCudNatury.org

Zostań naszym
 fanem

 

na Facebooku, bierz udział w

konkursach, wygrywaj nagrody!



Nasze produkty powstają w cudownym miejscu –
na Warmii i Mazurach, zawsze z najlepszych
i najzdrowszych surowców zbieranych

i hodowanych m.in. w ekologicznych gospodarstwach.
Zaprzyjaźnieni gospodarze przygotowują je
w tradycyjnych piecach, wędzarniach, kuchniach
z wielką troską i starannością, wyłącznie w oparciu
o rodzinne i domowe sposoby. Zawsze zachowują zasady
bezpieczeństwa i higieny żywności, a wysoką jakość
naszych produktów nadzorują naukowcy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dlatego też
przyznano nam członkostwo w Europejskiej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego, a wiele produktów ma
certyfikaty ekologiczne i produktu tradycyjnego.
Wspaniale wędzone na drzewie owocowym wędliny,
wędzone mięso z tłuszczykiem z dodatkiem żubrówki
czy wędzony ser Zadymer to ulubione produkty
naszych klientów. 

Wracając z Warmii, nigdy nie
zapomnisz smaku wędzonych
mięs i widoku mgieł po
porannej burzy.
Już nigdy nie
przejdziesz
obojętnie przy
ognisku
z piekącymi się
ziemniakami,
a zielone łąki
zawsze przywrócą
wspomnienie
ciszy
wakacyjnych
wieczorów na
ganku. 
Warmia to harmonia
i natura. 
I ten smak.
Wiejskie Klimaty to marka,
która powstała w sposób
naturalny…
Pełna spokoju warmińskich kobiet 
i pełna radości spotkań z przyja-
ciółmi. Spotkań w kuchni i na
ganku wakacyjnego domu. 

Wiejskie Klimaty to regionalna
marka. Specjalnie dla Wiejskich
Klimatów lokalni rolnicy
przygotowują różnorodne
przetwory z warzyw i owoców,
pieką ciasta, ciasteczka i chleby.

Własna wędzarnia pozwala na
uzyskanie słynnych na cały
region kiełbas, polędwic
i innych wędzonek. 

Planujemy dostarczanie
produktów marki do
sklepów w Warszawie
i Trójmieście –
zapewnia Piotr
Cimaszkiewicz,
właściciel – mamy

nadzieję, że Ci, którzy
spróbowali naszych

przysmaków w czasie
wakacyjnego pobytu na

Warmii, będą chcieli do nich
powrócić.

Projek dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2010

NASZE SKLEPY
OLSZTYN, UL. KANTA 1B (RÓG WILCZYŃSKIEGO)

OLSZTYN, UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2
OLSZTYN SKLEP REAL

tel. kontaktowy 89 527 40 27
sklep internetowy: WIEJSKIEKLIMATY.PL

I dla nas, i dla naszych dostawców ważne jest, by tworzyć
biznes w oparciu o dobro lokalnej społeczności

i środowiska naturalnego. Ofiarujemy Wam naszą cząstkę
natury, pracę naszych rąk i rodzinne tradycje.

Wiejskie Klimaty to również rękodzieło artystów
zamieszkujących warmińskie i mazurskie wioski. 

Ich prace można zakupić w sklepach Wiejskie Klimaty,
a także w sklepie internetowym 

wiejskieklimaty.pl. 

Regionalne przysmaki
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Położony na Warmii zespół
pałacowy Galiny, XVI-wiecz-
ny pałac i XIX-wieczny
folwark, to jeden z naj-
lepiej odrestaurowanych
tego typu zabytków 
w Polsce.

Pruskie korzenie
Leżące przy drodze ze
Szczytna do Bartoszyc
Galiny promienieją. Zad-
bane, choć skromne domy,
czyste obejścia, wypielęg-
nowane ogródki. Tak było tu
też przed wojną. O położone
w dawnych Pru-sach
Wschodnich Galiny przez
400 lat dbała pruska rodzina
Eulenburgów.
Sprowadziła się tu w XVI w.
W zakolu Pisy hrabia Botho
zu Eulenburg wybudował re-
nesansowy pałac. Posi-
adłość, wzniesiona na łagod-
nym pagórku, otoczona fosą
ze zwodzonym mostem, była
początkowo pałacem obron-
nym. W XVIII w. wybu-
dowano stajnie, wozownię
oraz bramę wjazdową. XIX
w. przyniósł majątkowi wiele
zmian. Folwark przebu-
dowano w stylu neogoty-
ckim, zlikwidowano fosę. Na
przełomie wieków XIX i XX
w. majorat w Galinach
należał do grupy najwięk-
szych posiadłości w Prusach
Wschodnich i obejmował ob-
szar 1260 hektarów. Pałac
przetrwał co prawda obie
wojny światowe, ale w sty-
czniu 1945 r. zajęli go Ros-
janie. Jego ostatni właściciel,
hrabia Botho-Wend zu Eu-
lenburg został aresztowany
i zesłany na Syberię, dokąd
nie dotarł, umierając

w drodze. Jego żonie udało
się uciec do Niemiec. Ma-
jątek został splądrowany,
sprzęty zrabo-wane lub
spalone. Z wyposażenia
pałacu zostały tylko dwa
piece, kominek, XVIII-
wieczna szafa mazurska
i drewniana klatka schodo-
wa. Oraz jeden obraz. Był to
portret Elli – grafini zu Eu-
lenburg – matki ostatniego
właściciela Galin.

Koło fortuny
Ten obraz, odrestaurowany,
wisi dzisiaj na honorowym
miejscu w wyremontowa-
nym pałacu. Zanim jednak
fortuna znowu zaczęła
sprzyjać Galinom, majątek
przez ponad 50 lat niszczał.
Znacjonalizowany w 1945 r.
służył najpierw jako
ośrodek kolonijny, potem za-
łożono tu PGR. W hrabiows-
kich stajniach chodo-wano
świnie. Zrujnowana posi-
adłość została wysta-wiona
na sprzedaż. Przez lata nikt
się nią nie interesował.
W końcu zobaczyła tę mal-
owniczą ruinę para przed-
siębiorców z Warsza-wy.
Zdecydowali się niemal
natychmiast ją kupić. Nowi
właściciele postanowili
przywrócić pałacowi wy-
gląd z lat 20. XX w. Trudno
opowiedzieć, ile pracy trze-
ba było włożyć w ratowanie
zabytku. Najlepiej obrazują
to zdjęcia, które goście
Galin mogą obejrzeć
w trzech albumach fo-
tografi-cznych. Dokumen-
tują remont pałacu,
ogrodów i folwarku.
Rok po kupieniu pałacu

okazało się, że jest też do
kupienia i uratowania XIX-
wieczny folwark.
Po 15 latach ciężkiej pracy
i ogromnych nakładów fi-
nansowych pałac wygląda
jakby nigdy nic złego go nie
spotkało.

Wiejska sielanka
Zatopiony w zieleni krajo-
brazowego ogrodu w stylu
angielskim, ze wschodnią
fasadą obrośniętą gąszczem
róż, wygląda jak z obrazka.
W dodatku pałac pulsuje ży-
ciem – w dwóch skrzydłach
i budynkach-bramach urzą-
dzone zostały pokoje hote-
lowe. Na brukowanym okrą-
głym podjeździe raz po raz
pojawiają się goście z ba-
gażami. Samochody pod-
jeżdżają także pod zabu-
dowania folwarku z czer-
wonej cegły.
Tu urządzono pokoje
w stylu rustykalnym
i gospodę, w której po-

dawane są dania kuchni pol-
skiej w nowoczesnym wyda-
niu i aranżacji. Budynki
zostały wyremontowane
z szacunkiem dla starej
tkanki. Wszystko, co udało
się uratować, zostało zre-
witalizowane i wróciło na
swoje miejsce. Dlatego
Galinami zachwycają się
konserwatorzy zabytków.
Dziś Galiny funkcjonują jak
wzorowe gospodarstwo.
Obok hotelu toczy się
prawdziwe wiejskie życie:
pieją koguty, rżą konie, war-
czy traktor, zwożący do
stodoły pachnące siano.
W ogródku za gospodą
w równych rządkach rosną:
sałata, czosnek, truskawki,
krzaczki porzeczek i malin.
Żeby wszystko, co gospoda
serwuje gościom, było
świeże i zdrowe. W Gali-
nach czeka na gości wiele
atrakcji przez cały rok.
Wokół folwarku wytyczone
zostały piesze, rowerowe,
konne trasy oraz do nordic
walking, zaznaczone na
mapce, którą goście dostają
w recepcji. Można
wędrować wzdłuż Pisy, po
naszym pięknym zabyt-
kowym parku albo wokół
stawów, przy których urząd-
zono kąpielisko z dużym
drewnianym pomostem. Zi-
mą można łowić ryby,
przyglądać się unoszącym
na tafli łabędziom, jeździć
na łyżwach, sankach oraz
korzystać z toru do nart
biegowych. Gdy jest ciepło,
goście mogą odpocząć 
w urządzonym na tyłach
zabytkowego spichlerza
ogródku z drewnianymi

stołami, podczas gdy dzieci
szaleją na batucie i tyrolce.

Konie, ach te konie
Właścicielka pałacu jest za-
paloną amazonką, nic więc
dziwnego, że chciała mieć
kilka koni pod wierzch dla
siebie, rodziny i znajo-mych.
Z czasem powstał pomysł, by
zająć się hodowlą koni
sportowych i szkołą jazdy
konnej. Do wyremon-
towanych galińskich stajni
wprowadziły się najpierw

cztery klacze-matki z No-
wielic. Potem dołączył do
nich Cooper – holsztyński
ogier. Dzisiaj w Galinach ho-
duje się i szkoli konie rasy
holsztyńskiej, westfalskiej
i trakeńskiej. Galiny mają
konie na sprzedaż i orga-
nizują imprezy dla hodow-
ców koni (stajnia otrzymała
złoty medal od Polskiego
Związku Hodowców Koni za
zasługi dla hodowli koni ras
szlachetnych w Polsce). Co
roku odbywają się między-
narodowe zawody w skokach
przez przeszkody Galiny
Cup. Ale konie w Galinach
są przede wszystkim dla
przyjemności amatorów.
Każdy może tu wziąć lekcję
jazdy konnej, wybrać się na
konną przejażdżkę po okoli-
cy, a zimą na kulig z pochod-
niami. Pałacowe wnętrza
czekają na nowy wystrój,
wyremontowany ma być też
XVI-wieczny szachulcowy
spichlerz. Są pomysły na
kolejne atrakcje dla gości:
farmy dla dzieci z miniatur-
owymi zwierzętami, ruską
banię (łaźnię), drewniane
jacuzzi na świeżym powie-
trzu.
Choć jeszcze nie wszystko
jest w Galinach gotowe,
wzorową ocenę wystawia
majątkowi Udo Graf zu Eu-
lenburg – siostrzeniec ostat-
niego przedwojennego właś-
ciciela. Odkąd pałac znalazł
nowych, troskliwych gospo-
darzy, przyjeżdża tu regu-
larnie, by cieszyć się faktem,
że rodowa siedziba Eulen-
burgów została oca lona.

Wzorowy majątek

ZESPÓŁ PAŁACOWY GALINY***

galiny@palac-galiny.pl
www.palac-galiny.pl
tel. 89-761-21-67



POBYT W HOTELU               

DLA RODZINYZAMEK RYN

PYTANIE KONKURSOWE:

W JAKIEJ DYSCYPLINIE SPORTÓW ZIMOWYCH

REPREZENTANCI WARMII I MAZUR NALEŻĄ

DO CZOŁÓWKI ŚWIATOWEJ?

A: ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

B: BOJERY
C: SKOKI NARCIARSKIE

Regulamin dostępny na naszolsztyniak.pl

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać sms-a o treści

NOL.WMZ.litera odpowiedzi na numer 7468. Na odpowiedzi czekamy 

do 10 stycznia. Do wygrania weekend dla czterech osób w hotelu Zamek Ryn.

KONKURS

KONKURS TRWA 

DO 10 STYCZNIA 2010

WYGRAJ WEEKENDOWY



Kraina miodem płynąca

Będąc na Warmii i Mazurach, obowiązkowo trzeba
spróbować miodu. Czemu? Bo to kraina miodem
płynąca. Szczególnie lipowym i wielokwiatowym.
Aby się jednak nie rozczarować miodem, warto
wybrać miód od sprawdzonego producenta.

MAZURSKIE MIODY
TOMASZKOWO 47 
K. OLSZTYNA
11-034 STAWIGUDA
TEL. (089) 513 64 13
FAX (089) 513 64 34

MAZURSKIEMIODY.PL
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Takim jest firma Mazurskie
Miody, założona przez
Bogdana Piaseckiego w

1964 roku. Głównym celem
firmy jest satysfakcja i
zadowolenie klienta, czyli
dostarczanie produktów
najwyższej jakości. Firma
pozyskuje na szeroką skalę
różne gatunki miodów
pszczelich o najwyższej jakości,
poświadczonych Certyfikatem
Jakości ISO 9001: 2008 oraz
systemem bezpiecznego
produktu HACCP.

Posiada własne laboratorium, w
którym bada na bieżąco jakość
swoich produktów, by zaspokoić
oczekiwania konsumentów.

Działalność firmy oraz jej
produkty zyskały uznanie
środowiska pszczelarskiego 
i biznesowego. Największą
chlubą Mazurskich Miodów jest
medal im. ks. dr. Jana
Dzierżonia, przyznany przez
Polski Związek Pszczelarstwa,
za zasługi dla pszczelarstwa.
Firmę właśnie nagrodzono
Złotym Laurem  Konsumenta.

Beata Piasecka Sasin
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 wpływają na wyjątkowy
smak i aromat miodu lipowego.
Również miody wielokwiatowe są
wyjątkowe, bo można w nich
wyczuć aromat chabrów, maków,
mniszka. Równie niepowtarzalny
smak dają facelie. Z tych roślin
miododajnych powstaje bardzo
delikatny miód, który nie drażni
podniebienia.
— Zima to chyba szczególny czas na
to, gdy w naszej diecie nie powinno
zabraknąć miodu?
— Trzeba pamiętać, że miód nie
jest lekarstwem. Jest natomiast
bardzo przydatny w diecie, bo
bardzo pozytywnie wpływa na
układ odpornościowy człowieka.
Można go stosować na wiele
rodzajów. Wspaniale sprawdza się
na świeżym chlebku. Można też
dodać trochę do herbatki. W tym
przypadku może to być też miodek
pitny czy nalewka na miodzie
o smaku pigwy czy wisienek.
Wspaniale smakują też ciasta
z dodatkiem miodu. U mnie

w domu nie ma na przykład
piernika bez miodu. Smakuje
wspaniale, a nie trzeba go
dodatkowo słodzić. Ale miód
również doskonale smakuje
z mięsami, rybami. Sama to
niedawno odkryłam i jestem
zachwycona.
— Panie docenią miód również 
w kosmetyce.
— Już Kleopatra odkryła wspaniałą
moc kąpieli w mleku i w miodzie.
Taka kąpiel rozpieszcza skórę, ma
działania wygładzające. Sama ją
stosuję co pewien czas. Bardzo
łatwo ją przygotować. Wystarczy
lekko podgrzać dwa litry mleka,
tak by rozpuścił się w nim miód.
A jeśli do takiej mikstury dodamy
spadź iglastą lub liściastą, kąpiel
dodatkowo pomoże naszym
oskrzelom.
— Ważne, by wybierać produktów
najwyższej jakości, co potwierdzają
certyfikaty i nagrody. Wy możecie
pochwalić się wieloma. Ostatnia
z nich to Złoty Laur Konsumenta.
— To wyznacznik uznania przez
samych kupujących, więc bardzo
cenna nagroda. Nagrody od
klientów są najważniejsze.
— W czym tkwi wasz sekret?
— Po prostu nie poprawiamy tego,
co stworzyła natura.

Własne laboratorium zapewnia stałą kontrolę jakości produktów

PIERNIK
MARCHWIOWY
Składniki:
320 g mąki pszennej
100 g cukru
4 łyżki miodu wielokwiatowego
3 łyżki startej na najdrobniejszej
tarce marchwi
50 g posiekanych drobno
orzechów włoskich
3 roztrzepane widelcem jajka
120 ml oleju
2 łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka soli

Przygotowanie:
W głębokiej misce wymieszać
mąkę z sodą, cynamonem 
i cukrem, dodać olej, jajka i miód.
Wymieszać, dołożyć marchew 
i orzechy. Ponownie wymieszać.
Dowolną formę do ciasta
posmarować masłem i posypać
mąką. Wylać ciasto i wstawić do
piekarnika nagrzanego do temp.
175 stopni. Piec przez 55 min.
Sprawdzić patyczkiem, czy jest
upieczone. Studzić ok. 10 min 
i wyjąć na metalową kratkę.
Pozostawić do całkowitego
wystudzenia.

Bez poprawiania natury
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Hotel Star-Dadaj
Resort&SPA jest
malowniczo położony
wśród lasów, na półwyspie
jeziora Dadaj, 30 km od
Olsztyna. To doskonałe
miejsce do wypoczynku,
organizacji szkoleń czy
przyjęć, również
weselnych.

Do dyspozycji gości:
• 250 miejsc noclegowych
• 4 sale konferencyjne
• grill
• Chata Warmińska
• basen kryty, hala
sportowa, sauna, solarium,
bilard, kręgle, korty
tenisowe
• łódki, żaglówki, kajaki

Warto skorzystać też 
z usług fizjoterapeuty-
cznych w zakresie chorób
i urazów narządu ruchu,
których program jest dos-
tosowany indywidualnie.
Zapraszamy też do gabi-
netów SPA, gdzie w miłej
atmosferze można zadbać
o dobre samopoczucie
i młodzieńczy wygląd.
Polecamy szeroką gamę
zabiegów na twarz i ciało
renomowanej firmy BIO-
DROGA.

HOTEL STAR-DADAJ RESORT&SPA
DADAJ K. RAMSOWA 

11-010 BARCZEWO, WOJ. WARM.- MAZURSKIE
TEL.: 89 514 57 29, TEL./FAX: 89 514 59 10
STAR-DADAJ@WP.PL, SPA@STAR-DADAJ.PL

WWW.STAR-DADAJ.PL

Star Dadaj
Resort SPA&
DLA ZDROWIA I URODY

Spływy kajakowe już 
od dawna nie są
wypoczynkiem jedynie 
letnim. To właśnie rzeki
Warmii i Mazur najlepiej
nadają się do organizacji
zimowych spływów.
Większość z nich nie za-
marza, a że można na nich

wyznaczyć odcinki proste
technicznie, kajakarze nie
ryzykują wywrotki mało
przyjemnej o tej porze
roku. Wspaniałym
szlakiem do rozpoczęcia
swojej przygody z zimo-
wym kajakarstwem jest
królowa mazurskich rzek

— Krutynia. Prosta tech-
nicznie, z rozbudowaną in-
frastrukturą turystyczną,
ale przede wszystkim
urzekająca krajobrazami
o każdej porze roku.
Wybierając szlak powin-
niśmy wziąć pod uwagę
nasze doświadczenie.

Warmia i Mazury zimą odzyskują swój osławiony charakter. Śnieg kreśli
bajeczne widoki jak z obrazków, głusza pozwala zatracić się w kontemplacji
dziewiczej przyrody. Jednak na nudę nie można narzekać. Czeka tu wspaniała
zabawa na świeżym powietrzu z ekstremalnymi doznaniami.

Zimowy spływ
Warmia i Mazury są
krainą wręcz
wymarzoną dla
narciarzy, którzy cenią
sobie spokój i nie lubią
hałaśliwych i drogich
kurortów. 

Tuż pod Olsztynem,
w Rusi, mieści się wyciąg
narciarski Kartasiówka.
Narciarze mają tu do dys-
pozycji trzy trasy zjaz-
dowe, każda o 280 m dłu-
gości. Wyciąg jest
sztucznie naśnieżany oraz
oświetlony. Miłośnicy bia-
łego szaleństwa mogą ko-
rzystać z wyciągu od godz.
9 do 21. Na strudzonych
narciarzy czekają ciepłe
posiłki, a początkujący 
amatorzy zjazdów mogą
liczyć na pomoc instruk-
torów. Kolejnym doskona-
łym miejscem na spędze-
nie ferii zimowych jest
mrągowska Góra Czterech
Wiatrów. Położone nad

jeziorem Czos, na
Półwyspie Czterech 
Wiatrów wzniesienie 
o 182 m wysokości to pięć
stoków i dwa wyciągi 
orczykowe. Piękna Góra
w Gołdapi to, jak sama
nazwa wskazuje, oprócz
szusowania na nartach to
także niezapomniane
widoki. Działa tu kolejka
krzesełkowa, jedyna taka
na północy Polski. Na
Pięknej Górze mieści się
także całoroczny tor

saneczkowy, jeden z lep-
szych w Europie. Bogatą
ofertę zimową ma również
Okrągłe koło Giżycka.
Położony niedaleko 
pensjonatu Sielanka
wyciąg oferuje trzy stoki
o długości: 400 m, 700 m
oraz 100 m stok szkole-
niowy. W Okrągłych odby-
wają się też co roku Ama-
torskie Mistrzostwa Polski 
w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie „Family
Cup”.

Na narty!
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Miłomłyn słynie
z programów od-
chudzających,

oczyszczających i relaksu-
jących. Dla gości pragną-
cych zatroszczyć się
o zdrowie przygotowano
kuracje na serce, krę-
gosłup i pakiety antystre-
sowe. Samych tylko za-
biegów Medical i Vital SPA
jest ponad 100! Polecamy
miłomłyńskie masaże

klasyczne, antycellulitowe,
kąpiele solankowe,
perełkowe, bicze szkockie,
hydromasaż suchy,
aquaaerobic, fitness,
nordic walking, krioko-
morę czy strefę atrakcji
wodnych Aqua Masuria.
Jeśli chcemy naładować
akumulatory pozytywną
energią, specjaliści
z Miłomłyna zrobią to
znakomicie.

Dla oszczędnych zabiegi
połączono w pakiety.
Prawdziwym hitem jest
pakiet dla par „Ona i On”,
idealny na romantyczny
weekend. A „Zastrzyk 
Energii” pomoże odzyskać
werwę i optymizm. Warto
też wykorzystać zimę na
walkę z niechcianym
tłuszczykiem. Radość
z utraconych kilogramów?
Bezcenna!

HOTEL MIŁOMŁYN ZDRÓJ
MEDICAL SPA & VITALITY
11-140 MIŁOMŁYN 
UL. OSTRÓDZKA 2B
TEL. 89 642 33 00
WWW.MILOMLYNZDROJ.PL
WWW.MAZURSKIEKLIMATY.PL

Zdrowy 
pomysł 
na zimę!

Przyjedź na Mazury po
witalność, zdrowie
i urodę. Hotel Miłomłyn
Zdrój Medical SPA
realizuje filozofię
„Vitality", łączącą
osiągnięcia medycyny
klasycznej, naturalnej,
kosmetologii, SPA
i wellness.

Miłomłyn znany jest też  ze swej
rodzinnej atmosfery i z  kuchni witalnej,
która troszczy się o smak i zdrowie!

W Miłomłynie czeka na nas
ponad 100 propozycji
zabiegów Medical i Vital SPA

Do Hotelu Miłomłyn warto się
również wybrać, gdy dokucza
nadwaga, stres, kręgosłup
lub serce. Czekają tu na nas
specjalne kuracje i programy.

W najdzikszej części
Mazur, tuż przy polskim
biegunie zimna,
odnajdziemy siedzibę
Biegnącego Wilka, 
czyli Republikę
Ściborską w Ściborkach 
pod Gołdapią.
Goście poznają tu zasady
życia w zgodzie z naturą.
Okolice oglądają podróżu-
jąc psimi zaprzęgami,

które organizuje Biegnący
Wilk, czyli Dariusz Morsz-
tyn, organizator wyścigów
psich zaprzęgów na Mazu-
rach i czynny zawodnik.
Bez względu na pogodę
i śnieg proponowane są tu
przejażdżki i wyprawy
psimi zaprzęgami, czekają
muzeum indiańskie, eski-
moskie i maszerskie oraz
tradycyjna czarna bania.

Republika
Biegnącego Wilka
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Góra jest częściowo
zalesiona i jest ws-
paniałym punktem

widokowym, z którego roz-
tacza się przepiękna
panorama miasta i jego
okolic. 

Gmina Mrągowo, z myślą
o przedłużeniu sezonu tu-
rystycznego, zrealizowała
niecodzienny na terenie
Warmii i Mazur projekt.
Wybudowano tutaj ośrodek
sportów zimowych pod
nazwą „GÓRA
CZTERECH WIATRÓW”. 

Do dyspozycji gości
są m.in.: tzw. ośla łączka

dla początkujących,
biegowe trasy narciarskie
oraz lodowisko (przy
odpowiednich warunkach
pogodowych), dla narcia-
rzy są dwa wyciągi narcia-
rskie orczykowe, pięć tras
zjazdowych o różnym stop-
niu trudności, począwszy
od trasy zielonej, poprzez
niebieską, czerwoną,
a kończąc na czarnej,
o łącznej długości ok. 2000
metrów. Tuż obok wyciągu
znajduje się snowpark,
więc jest tu również
miejsce dla snowboar-
dzistów. Ośrodek

wyposażony jest w ratrak
i skuter śnieżny, a cały
teren oświetlony jest całą
dobę. Trasy zjazdowe są
dopuszczane do ruchu
przez GOPR, a nad bez-
pieczeństwem gości
czuwają ratownicy
Beskidzkiej Grupy GOPR
oraz ratownicy medyczni
z Mrągowa.

Na Górze Czterech Wia-
trów wybudowano
nowoczesny i stylowy bu-
dynek zaplecza – Schro-
nisko, mieszczący m.in.:
bar – restaurację
z kominkiem, ogólno-

dostępne toalety wraz
z toaletą dla niepełno-
sprawnych, miejsca nocle-
gowe, punkt opieki medy-
cznej, pomieszczenia dla
wypożyczalni sprzętu
sportowego, pomieszcze-
nia socjalne, magazyny,
warsztat, garaż. Podnosi to
ewidentnie standard ofe-
rowanych przez ośrodek
usług.

Na realizację tego pro-
jektu gmina uzyskała
środki finansowe z kon-
traktu wojewódzkiego, jak
również z Ministerstwa
Edukacji i Sportu.

Unikalne warunki klima-
tyczne i możliwość czerpa-
nia wody bezpośrednio
z jeziora pozwalają na
utrzymanie warunków
śniegowych od pierwszych
dni grudnia nawet do
kwietnia. 

Dodatkowym atutem
naszego ośrodka są 
niewątpliwe walory tu-
rystyczne oraz stosunkowo
niewielkie odległości 
od Olsztyna (60 km)
i Warszawy (200 km),
a także dostępność do
głównych ciągów komu-
nikacyjnych.

Góra Czterech
Wiatrów (G4W)

położona jest na półwyspie nad jeziorem Czos, w bezpośredniej 
bliskości miasta Mrągowa. Obszar Góry Czterech Wiatrów 
o powierzchni ok. 60 ha jest własnością komunalną gminy Mrągowo. 

Zimowa sceneria
mazurskich lasów,
lśniące, silne konie,

radosne twarze dzieci, og-
nisko z kiełbaskami i ciepłą
herbatą. To wszystko kumu-
luje się na dobrą zabawę
i niezwykłe wspomnienia
związane z Miasteczkiem
Westernowym MRON-
GOVILLE.
Tematyczny Park rozry-
wkowo-gastronomiczny
Mrongoville ma stanowić
odwzorowanie typowego
miasteczka westernowego
z Dzikiego Zachodu,
z drugiej połowy XIX w. To,
co do tej pory dla więk-
szości z nas pozostawało je-
dynie w sferze marzeń, tu-
taj staje się realną
możliwością. Niezwykły ur-
lop, spełnienie dziecięcych

marzeń, pobyt z całą 
rodziną w krainie westernu
staje się jedynie kwestią
wyboru...Chwile spędzone
w Miasteczku Mrongoville
zapewniają niezapomniane
wrażenia gościom bez
względu na wiek. Miejsce
doskonałe do całodziennej
zabawy dla całej rodziny.
Miasteczko stanowi cel
wycieczek szkolnych oraz
jest miejscem spotkań biz-
nesowych, a także wy-
jazdów firmowych.
Wszystkie atrakcje mają
swój nietypowy charakter
nie tylko ze względu na
miejsce, w którym się odby-
wają. To niezwykła atmos-
fera panująca w Miasteczku
ma największy wpływ na
samopoczucie i dobrą
zabawę uczestników.

MIASTECZKO WESTERNOWE MRONGOVILLE SP. Z O.O. 
UL. MŁYNOWA 50, 11-700 MRĄGOWO
TEL. 89 743 33 50, FAX 89 743 33 52
WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE
INTERNETOWEJ: MRONGOVILLE.PL

OŚRODEK SPORTOWY 
„G4W“
MIEJSKI LAS 11, 
11-700 MRĄGOWO
TEL. 89 750-57-85, 
506-141-528, 
604-816-246

mail: GORA4W@WP.PL
GORA4W.COM.PL

OFERUJEMY:
- kuligi konne z pochodniami
- ogniska w Wiosce Indiańskiej
- imprezy integracyjne 

w kowbojskim stylu

- imprezy okolicznościowe
- weekend na farmie
- obozy i szkółki jeździeckie

SZLAK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
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jest placówką rehabilitacyjną o
40-letniej tradycji. Doświad-
czenie, wysokie kwalifikacje
personelu medycznego oraz
zaangażowanie w pracę z pa-

cjentami dają szansę szybkiego
powrotu do zdrowia. Szpital po-

siada certyfikat TUV, dotyczący
Systemu Zarządzania Jakością

ISO 9001:2008 w zakresie re-
habilitacji: stacjonarnej, dzien-
nej, ambulatoryjnej oraz pro-
filaktyki i promocji zdrowia.
Dogodne warunki bytowe, a w
okresie letnim rekreacyjne -

duży przyszpitalny park - mają
korzystny wpływ na samopo-

czucie pacjentów.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
świadczy usługi w trybie stacjonar-

nym, dziennym i ambulatoryj-
nym. Zapewnia pacjentom le-
czenie w zakresie rehabilitacji
ogólnoustrojowej. Oferuje kom-
pleksową, nowoczesną reha-
bilitację w zakresie schorzeń:
• neurologicznych i neurochi-

rurgicznych,
• ortopedycznych,

• chirurgicznych,

• reumatologicznych,
• stwardnienia rozsianego.
Postępowanie terapeutyczne wobec
pacjentów jest prowadzone zgodnie
z najnowszymi osiągnięciami wiedzy
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Zabiegi fizjoterapeutyczne prowa-
dzone są w zakresie:
• kinezyterapii:
obejmuje różnorodne formy ćwi-
czeń, stosowane są nowoczesne
metody, m.in. PNF, Mc-Kenzie;
• fizykoterapii:
obejmuje elektrolecznictwo, lecze-
nie polem elektromagnetycznym,
światłolecznictwo, ciepłolecznic-
two, krioterapię;
• hydroterapii:
obejmuje masaże 
podwodne.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
w Górowie Iławeckim 

Wojewódzki Szpital 
Rehabilitacyjny

ul. Armii Czerwonej 24
11-220 Górowo Iławeckie

tel. centrala - 089 762 70 70, 
rejestracja - 089 762 70 60,

fax 089 762 70 77   

Rybka
spod
lodu
Na Warmii i Mazurach
panują także najlepsze
warunki do uprawiania 
wędkarstwa podlodowego. 
Ci, którzy zdecydują się na
„moczenie kija“ w przerębli,
pozostają wierni zimowym
wyprawom na skute lodem
przestrzenie.

Żagle z warmińsko-
mazurskich krajobrazów
nie znikają nigdy. Zimą
powiewają w służbie
żeglarstwu lodowemu. 

To bez wątpienia sport
ekstremalny, gdyż
łódki takie rozwijają

zawrotne prędkości, nawet
do 200 km/h. Poza bojerami
istnieje wiele mniej klasy-
cznych odmian żeglarstwa
lodowego. Na desce wind-

surfingowej wyposażonej
w łyżwy można z powodze-
niem „latać” po zimowych
jeziorach. Warunki do up-
rawiania żeglarstwa lodo-
wego są na Warmii i Mazu-
rach doskonałe niemal
wszędzie, więc nie będzie
problemu ze znalezieniem
odpowiedniego miejsca.
Przy większych ośrodkach,
wypożyczając bojer, można
liczyć na wsparcie instruk-
tora.

Na nartach bieg!
Żagle na lodzie

Warmińsko-mazurskie
tereny sprzyjają upra-
wianiu narciarstwa

biegowego. Do biegania nadają
się właściwie wszystkie zale-
sione okolice. Amatorzy ostrych
zjazdów i męczących podejść
mogą podjechać w rejon sięga-
jących 200-300 m n.p.m.
wzniesień Wzgórz Dylewskich,
nieopodal Ostródy. Na naj-
wyższym z nich — Dylewskiej
Górze, która liczy 312 m n.p.m.,
działa w sezonie orczyk 
dla narciarzy zjazdowych. 
Lasy między Dylewem,
Szczepankowem a Pietrzwał-
dem mogą zmęczyć najwy-
trwalszych biegaczy. Idealne 
do biegania są też tereny
Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego. Lekko pofałdowana
Warmia to dobre miejsce na
naukę biegania i typową
rekreację. Najciekawsze 
i najlepsze trasy są na terenie
Łańska pod Olsztynem.
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Proponujemy Państwu
pobyt w niesłychanie
atrakcyjnym miejscu,

w okolicach Gołdapi,  w Za-
jeździe pod Piękną Górą
Rudziewicz, gdzie trofea myśli-
wskie spotyka się na każdym
kroku. Pokoje hotelowe są ws-
paniale przygotowane na przyję-
cie gości (pokoje 1, 2 osobowe, 2
apartamenty, 1 studio, komplek-
sowo wyposażone: łazienka, TV
SAT, telefon, Internet) 

Zajazd to także doskonałe
miejsce na spotkania biznesowe.
Obiekt posiada klimatyzowaną
salę konferencyjną na 50 osób.
Dla najmłodszych gości pokój
dziecięcy.
Turyści odwiedzają zajazd
głównie z myślą o wypoczynku
na świeżym powietrzu. Warunki
do tego mają znakomite. Mogą
korzystać z działającego przez
cały rok wyciągu krzesełkowego
wiodącego na Piękną Górę oraz

na Górę Zamkową. Amatorzy
sportów zimowych szusują na
nartach po sztucznie
naśnieżanych, oświetlonych, ra-
trakowanych stokach. Dużym
zainteresowaniem cieszy się
park snowboardowy oraz tor
saneczkowy. Wspaniałe możli-
wości wypoczynku stwarzają
dwa, malowniczo położone
u podnóża góry, stawy rybne. 
Piaszczyste plaże z łagodnym
zejściem do wody, wysepka,
most, wspólnie tworzą bajkowe
kąpielisko oraz oazę dla węd-
karzy.

Hotelowa restauracja z klimaty-
zowaną salą na 160 osób oferuje
dogodne warunki do organizacji
przyjęć weselnych i innych
spotkań oraz zaprasza na kuli-
narne podróże. Specjalnością są
kartacze, ale szef kuchni poleca
także dania z ryb i dziczyzny
oraz potrawy kuchni regional-
nej. Wiele dań przygotowujemy
z produktów ekologicznych o na-
jwyższej wartości, pochodzą-
cych z własnego gospodarstwa.
Oferta restauracyjnego akwar-
ium „Wybierz rybkę, my ci
przyrządzimy” zyskała również
duże uznanie naszych gości. 

PIĘKNA GÓRA I STOKI NARCIARSKIE

Zajazd pod Piękną Górą
RUDZIEWICZ

Miłośnikom białego szaleństwa
oferujemy cztery wyciągi narciarskie:
orczykowy – przy trasie zjazdowej
o długości 650 m
orczykowy – przy trasie zjazdowej
o długości 350 m
kolej krzesełkową – przy trasie
zjazdowej o długości 750 m
wyciąg  niskiego prowadzenia przy
trasie zjazdowej o długości 200 m
dla dzieci i początkujących
Trasy są sztucznie naśnieżane,
oświetlone i ratrakowane. Przy
dobrych warunkach śniegowych
funkcjonuje tor saneczkowy 1250 m.
Do dyspozycji narciarzy:
wypożyczalnia sprzętu narciarskiego
i desek snowboardowych, szkółka
narciarska, obiekt restauracyjny.
Bezpośrednio przy wyciągach
znajdują się
parkingi. 
Dla gości
hotelowych
korzystających
z wyciągów –
atrakcyjne
zniżki.



Narty na Mazurach?
Jak najbardziej. Mo-
renowa Stacja Nar-

ciarska znajduje się
w Okrągłym, 30 km od
Giżycka. Jej właściciel już
rozpoczął przygotowania do
zimy. Gdy tylko minusowa
temperatura ustabilizuje
się, ruszy naśnieżanie
stoków. W Okrągłym są trzy
trasy zjazdowe, w tym
stumetrowa dla

początkujących. Na miejscu
można wypożyczyć cały
sprzęt narciarski, snow-
board, a nawet skki trikke.
Wyciągi działają do póź-
nych godzin wieczornych,
stoki są oświetlone. Okrągłe
to świetne miejsce zarówno
dla amatorów, jak i za-
wodowych narciarzy, którzy
swoimi umiejętnościami
mogą popisać się na
licznych zawodach, w tym

w cyklu Family Cup.
Święta Bożego Naro-
dzenia czy zimowy syl-
wester nad skutymi lo-
dem jeziorami?
  Interesujące oferty
wszystkim zaintere-
sowanym przedstawią
pracownicy Centrum
Promocji i Informacji
Turystycznej w Giżycku
prowadzący portal
www.gizycko.turystyka.pl.
Mnóstwo zimowych
atrakcji oferuje goś-
ciom Gospoda pod
Czarnym Łabędziem
w Rydzewie. Na poszu-
kujących wrażeń cze-
kają tu między innymi
skutery śnieżne. Dla
chętnych do skorzysta-
nia z jazdy przygo-

towane są specjalne trasy,
dzięki czemu można podzi-
wiać Mazury z nieznanej
dotąd perspektywy, na przy-
kład ze środka jeziora.
W ofercie jest także ekstre-
malna jazda na quadzie czy
na kole za quadem. Ślizg na
nartach biegowych, curlig,
snowkiteing, wędkarstwo
podlodowe, zimowy para-
sailing, czy nordic walking.
Wizytą w rydzewskiej go-
spodzie osoby aktywne
z pewnością będą zach-
wycone.

Mazury zimą wielu oso-
bom kojarzą się z bojerami.
Ktoś chciałby spróbować?
Proszę bardzo. Swoich sił
w żeglarstwie lodowym
można spróbować, wypoży-
czając sprzęt w kilku miejs-
cach: Gospodzie w Ry-
dzewie, giżyckim MCŻiTW
czy QRS Mazury Szkoła
Sportów Wodnych i Ek-
stremalnych. W niektórych
miejscach istnieje możli-
wość kursu na sternika
lodowego i instruktora
żeglarstwa lodowego. Dla
mniej odważnych – możli-
wość obejrzenia wyso-kiej
rangi zawodów bojerowych
– których zimą w okolicy
Giżycka nie braku-je. 

Wielkie Święto Lodu – im-
preza promująca wszelkie
formy zimowej turystyki
i rekreacji odbędzie się tej
zimy nad Niegocinem po
raz drugi. Nudą na pewno
nie powieje. Zajęcia propa-
gujące aktywną turystykę
zimą, między innymi: za-
wody wędkarskie, bo-
jerowe, parasailing, skutery,
snowkite, kąpiel morsów,
łyżwiarstwo, przejażdżki
psimi zaprzęgami czy
pokazy Mazurskiego Wod-

nego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. W tym
wszystkim nie może rzecz
jasna zabraknąć degustacji
tradycyjnych mazurskich
potraw. Na zakończenie im-
prezy – strefa koncertowa.

Kulig na saniach, z końmi?
Nie ma lepszego miejsca na
tę zabawę niż mazurskie
lasy. Miejsc, które oferują
kuligi w okolicach Giżycka,
nie brakuje. Wrażenia
niezapomniane. Zarówno
z kuligu, jak i całego zi-
mowego pobytu na ziemi
giżyckiej. 

Powiat giżycki słynie przede wszystkim
ze sportów wodnych. Jednakże nie
tylko latem warto odwiedzić te będące
sercem Mazur okolice. Nie mniej
atrakcji czeka turystów zimą. Nad skute
lodem jeziora powinny przybyć przede
wszystkim osoby, które swój wolny
czas chcą spędzić aktywnie. 

Nad Niegocinem nudą nie wieje
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Mazury tylko w lato? To
nieprawda. Ośnieżone lasy,
przykryte lodem jeziora,
trasy do spacerów i jazdy
na sankach… Za to

w hotelu ciepło, przyjemnie i komfortowo.
To sprawia, że warto przyjechać do
mazurskiej krainy również zimą.
Zapraszamy do Starych Jabłonek,
mazurskiej małej wioski, w której nad
brzegiem jeziora położony jest Hotel An-
ders * * * * Resort&SPA.
Na czas zimowych ferii proponujemy
kilka pakietów pobytowych, od 3 do 7 dni.
Każdy zawiera wyżywienie w postaci

śniadań i obiadokolacji, zakwaterowanie
w pokojach hotelowych lub mazurskich
chatach, korzystanie z basenu i Świata
Mazurskich Saun oraz dostęp do Mini-
klubu dla dzieci i jedną z dodatkowych
atrakcji gratis. Może to być gra w kręgle
lub pakiet zabiegów SPA. Zimowa aura
pozwoli nam na korzystanie z sanek, nart
biegowych, spacerów nordic walking,
a wieczorem spotkamy się w kręgielni 
lub klubie nocnym SOFA.
Na weekendy proponujemy specjalnie
skomponowane pakiety SPA, które łączą
3-dniowy pobyt w hotelu z wyse-
lekcjonowanymi zabiegami SPA.

PO SZCZEGÓŁY POBYTÓW ZIMOWYCH I WEEKENDÓW SPA ZAPRASZAMY 
NA WWW.HOTELANDERS.PL
HOTEL ANDERS**** RESORT&SPA – HOTEL NALEŻĄCY DO SIECI POLISH PRESTIGE
HOTELS&RESORTS I HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE.
INFORMACJE I REZERWACJE: HOTEL ANDERS, TEL. +48 89 642 70 00, -01
WWW.ZAMEKRYN.PL, ANDERS@HOTELANDERS.PL, WWW.MAZURSKIEKLIMATY.PL 

ferie na Mazurach

w Villa Pallas
Witamy

Villa Pallas położona jest w centrum
Olsztyna — stolicy Warmii i Mazur

oraz Krainy Tysiąca Jezior. Posiadamy
własne centrum konferencyjne oraz
zaplecze rekreacyjne. Wnętrza stylowej
rezydencji emanują atmosferą spokoju i
tajemniczości. Z pewnością przyczynią się
do przeżycia niezapomnianych chwil.

Villa Pallas jest idealnym miejscem do
zorganizowania szkolenia, konferencji czy
spotkania biznesowego. Sprzyja temu
zarówno jej położenie w centrum miasta,
jak i wyposażenie sal bankietowo-konfer-
encyjnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

VILLA PALLAS, UL. ŻOŁNIERSKA 4, 10-557 OLSZTYN, TEL. +48 89 535 01 15
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Jak się bawić, to tylko
na Warmii i Mazurach!

Olsztyn
Ponad 20 drewnianych
domków wokół Starego
Ratusza, a w nich m.in.
kulinaria, rękodzieło 
i sztuka ludowa, ozdoby
choinkowe, zabawki,
odzież, biżuteria, wyroby
ekologiczne — tak za-
powiada się Warmiński
Jarmark Świąteczny. 
Od 10 grudnia nie
zabraknie karuzeli 
weneckiej, kolejki św.
Mikołaja i żywej szopki.
W ogrodzie lodowym
można będzie zobaczyć

lodowe rzeźby, w eski-
moskiej wiosce Bieg-
nącego Wilka będą czekać
psie zaprzęgi, ognisko i es-
kimoskie gry sportowe.
Atrakcje do 19 grudnia.

Reszel
Niepowtarzalna, tajem-
nicza atmosfera starego
zamczyska, gotyckie
wnętrza, urokliwe mias-
teczko u stóp warowni
i piękne, mazurskie krajo-
brazy — wszystko to
tworzy klimat, którego
łatwo się nie zapomina.

W Reszlu 200 lat temu
spalono na stosie ostatnią
czarownicę w Europie —
Barbarę Zdunk. Noc przed
śmiercią spędziła w kom-
nacie, w zachodniej basz-
cie zamku. 
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Zimowy pobyt w Osadzie Warmińskiej,  położonej
w samym sercu Lasów Taborskich, dostarczy
niezapomnianych wrażeń. Czapy świeżego śniegu
na świerkach i dachach dodadzą świątecznego
klimatu. Stylizowane drewniane chaty warmińskie,
ze smakiem urządzona restauracja regionalna,
bogate zaplecze rekreacyjne i konferencyjne
zachęcają do wypoczynku i organizacji szkoleń.

Sielankowy weekend
Komfortowe, ciepłe i przy-
tulne chaty spełniają
wszelkie wygody. Posiadają
jedną lub dwie łazienki, do
trzech sypialni, kompletnie
wyposażony aneks
kuchenny, pokój dzienny
z kominkiem, telefonem
i telewizorem.
Wielką zimową atrakcją są
kuligi z pochodniami 
i zabawy przy ognisku. 
Ulubionym miejscem
świątecznych biesiad
i noworocznych zabaw jest

przestronna Sala Mod-
rzewiowa z dwoma
kominkami.
Nowością w osadzie jest
kompleks rekreacyjny
z basenem, sauną fińską,
łaźnią parową, wanną 
z hydromasażem. Na gości
czekają też nowe gabinety
SPA, w których warto sko-
rzystać z zabiegów na
twarz i ciało, a także z bo-
gatej oferty masaży.

Święta marzeń
Rodziny zapraszamy na
tradycyjne święta Bożego
Narodzenia, ferie zimowe 
i na „Superweekend
rodzinny”. Osada to także
świetne miejsce dla firm na
spotkanie wigilijne, zabawę
karnawałową lub na
noworoczny kulig.

Zima
w warmińskim
klimacie

OSADA WARMIŃSKA NATURAL & SPA
TEL./FAX +48 89 513 12 18
OSADA@OSADAWARMINSKA.PL
GUZOWY PIEC 17, 11-036 GIETRZWAŁD
WWW.MAZURSKIEKLIMATY.PL

Dlatego właśnie tutaj
w bajkowej scenerii
odbędzie się sylwestrowy
Sabat Czarownic.

Ryn
XIV-wieczny zamek
w Rynie to wspaniałe
wnętrza, pięknie za-
chowane elementy gotyc-
kich portali i sklepień, bo-
gaty zbiór oryginalnych
elementów uzbrojenia.
Na tych, którzy zdecydują
się tu spędzić święta
Bożego Narodzenia,
czeka m.in. tradycyjny
staropolski wieczór 
wigilijny z kolędami, św.
Mikołaj, 12 potraw wigilij-
nych, rodzinny turniej 
rycerski, bowling. Podczas
sylwestra rycerskiego
odbędzie się m.in. konkurs
na najciekawszy strój,
pokaz sztucznych ogni
i noworoczny piknik
w Karczmie Rycerskiej.

Mikołajki
Choć to urocze portowe
miasteczko żyje głównie
latem, zimą też można

znaleźć tu atrakcje. Park
Wodny „Tropikana”
w Hotelu Gołębiewski
położonym nad jeziorem
Tałty, gwarantuje dobrą
zabawę niezależnie od
pogody. To również dobre
miejsce na sylwestra. Do
tańca zagrają: Bardabusz
Orchestra i zespół Sweet
Combo. W programie
noworoczne ognisko
z poczęstunkiem
i pokazem sztucznych
ogni, cygański wieczór
w Oberży u Markiza.

Iznota koło Mikołajek
Podróż w czasie
i przestrzeni czeka na tych,
którzy zdecydują się na
sylwestrowo-noworoczny
pobyt w „Galindii” nad
jeziorem Bełdany. Czekają
tu galindowe ćwiczenia bo-
jowe walecznych amazonek
i dzielnych wojów, przy-

sposobienie gości do jazdy
wierzchem na koniu. Za-
planowano także rytualne
podgrzewanie zmarzlaków
na stosie szamańskim
i schładzanie nadmiernie
napalonych w przerębli.

• Elbląg
Jeśli jesteś fanem opery,
koniecznie odwiedź Elbląg.
Miasto dołączyło do grona
miłośników The Metropoli-
tan Opera. Na wielkim
ekranie kina Światowid,
w systemie dźwięku dolby
surround, można usłyszeć
i zobaczyć transmisję na
żywo spektakli operowych
z Nowego Jorku, najwięk-
sze gwiazdy światowej
muzyki, najbardziej znane
i rozpoznawalne nazwiska
twórców. Zobaczymy
„Dziewczynę z Zachodu”,
„Nixona w Chinach”, 
„Ifigenię w Taurydzie”.
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Kopernik z Warmią i Mazurami związany był przez ponad 40 lat. Tu prowadził
działalność publiczną i udowodnił, że dobra moneta wypierana jest z obiegu
przez gorszą. Najwięcej jednak czasu poświęcił obserwacji gwiazd na warmiński
niebie. Dzięki temu stworzył dzieło „O obrotach sfer niebieskich“ i przewrócił
astronomiczny świat do góry nogami — wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Kopernik przyjechał

tu w 1520 roku. Za-
mieszkał na zamku,

gdzie pełnił funkcję ad-
ministratora dóbr kapituły
warmińskiej. Obecnie
w zamku mieści się
Muzeum Warmii i Mazur
ze stałą wystawą poświę-
coną astronomowi, która
prezentowana jest w jego
komnacie. Na krużganku
astronom sporządził tabli-
cę umożliwiającą mu śle-
dzenie wiosennych i jesien-
nych zrównań dnia z nocą.
Tablica ta jest jedynym na
całym świecie zacho-
wanym instrumentem 
astronomicznym wyko-
nanym i używanym
przez Mikołaja
Kopernika. A ile razy
przechodził pod Wy-
soką Bramą? Nie
wiadomo. Brama została
wybudowana w 1378 roku.
Dziś to jedyna zachowana
brama w średnio-
wiecznych murach 
obronnych Olsztyna. Z Ko-
pernikiem związana jest
też katedra św. Jakuba,
w której się modlił. 

Pieniężno

Obecną nazwę nadano
miastu w 1945 roku ku

czci Seweryna Pieniężne-
go, redaktora „Gazety Ol-
sztyńskiej“. W tutejszym
zamku urzędował Mikołaj
Kopernik i stąd wyjeżdżał
na lokacje sąsiednich wsi.
Zamek kapituły warmiń-
skiej istniał w latach 1288-
1772 i pełnił rolę siedziby
różnych urzędników, także
Kopernika.

Braniewo było pierwszą
stolicą Warmii i siedzibą
biskupów. Tu znajdziemy
miejsca związane z rodzi-
ną Kopernika. Jego wuj,
biskup Łukasz Watzenrode,
hojnie łożył na kościoły.
W bazylice św. Katarzyny
ufundował nagrobek swo-
jego poprzednika Pawła
Legendorfa.

Elbląg

Mikołaj Kopernik dwa
razy był w Elblągu

na zjazdach stanów Prus
Królewskich. Towarzyszył
wujowi Łukaszowi Watzen-
rode. Pojawił się też
18-20 maja 1504 roku, gdy
elblążanie składali hołd
królowi Aleksandrowi
Jagiellończykowi.
A w katedrze św. Mikołaja
wystąpił jako świadek
w sprawie rozwodowej 
Filipa Holkenera i jego
żony Katarzyny. Kościół
upiększono trzema
wieżami, z których środ-
kowa otrzymała renesan-
sowy hełm i siedem 
dzwonów.  Warto zobaczyć
też bramę targową, frag-
ment fortyfikacji miejskich
z XIV wieku. Budowla
pamięta więc wizyty
Kopernika. 

Frombork

Frombork nazywany
jest Perłą Północy
i miastem

Kopernika. To tu astronom
pracował nad dziełem 
„O obrotach sfer
niebieskich“. I to w kate-
drze fromborskiej został
pochowany. Na Wzgórzu
Katedralnym znajduje się
cenny zespół zabytkowy.
Bazylika katedralna pod
wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii
Panny i św. Andrzeja
Apostoła — gotycki kościół
to najstarsza budowla
wzgórza. Tu grube
kolumny podpierają że-
browane sklepienia. Przy
każdej z kolumn stoją
niewielkie boczne ołtarze
w różnych stylach (od

późnego gotyku po barok).
Ołtarzem św. Andrzeja
(obecnie Świętego Krzyża)
opiekował się Kopernik.
Dziś tu spoczywa.
Wieża Kopernika jest naj-
starszym elementem forty-
fikacji Wzgórza
Katedralnego. W latach
1504-1543 była własnością
Mikołaja Kopernika, tu
znajdowało się jego
mieszkanie. Obecnie
mieści się w niej ekspozy-
cja „Gabinet uczonego
doby renesansu“. U stóp
Wzgórza Katedralnego
wita nas smukły pomnik
Mikołaja Kopernika.
Dopiero z pewnej
odległości widać, że cień
rzucany przez figurę
niczym zegar słoneczny
wskazuje aktualną godzinę
— wielki astronom nawet
po śmierci rządzi obrotami
sfer niebieskich.

W olsztyńskim zamku zachowała się
oryginalna tablica, którą stworzył
Mikołaj Kopernik. 

Olsztyn
Droga wielkiego astronoma Lidzbark

Warmiński

Wtutejszym zamku
Kopernik spędził
8 lat, a 8 miesięcy

sprawował najwyższą
godność w swoim życiu —
generalnego administra-
tora diecezji warmińskiej.
W latach 1489-1512 był
przybocznym lekarzem
biskupów. Zamek
biskupów warmińskich
nazywany jest Wawelem
Północy. Trasa zwiedza-
nia prowadzi przez
kaplicę zamkową, wielki
refektarz, kaplicę do-
mową, loch więzienny,
salę audiencyjną, refek-
tarz i kapitularz. Działa
tu Muzeum Warmińskie.

Braniewo
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Powiat braniewski jest bardzo
atrakcyjny turystycznie, znajdują
się tu piękne rejony przyrody
i wiele cennych zabytków
historycznych. Środowisku
naturalnemu sprzyja brak
uciążliwego ekologicznie
przemysłu, stąd liczne na tym
terenie rezerwaty przyrody, a są to:
niezwykle urokliwy Rezerwat Rzeki
Wałszy, Ostoja Bobrów dochodząca
do granic miasta Braniewa,
Rezerwat Torfowiskowy Osiek
i rezerwat Cielętnik. Zalew
Wiślany, dolina rzeki Pasłęki oraz
tereny wzdłuż granicy państwa
znajdują się w obszarze
chronionym „Natura 2000”.

Miasto Braniewo, stolica powiatu,
bardzo ucierpiało o czasie II wojny
światowej. Praktycznie zniknęła
zabudowa Starego Miasta, ocalały
nieliczne zabytki. Najlepiej
zachował się urokliwy kościół
Sanktuarium Świętego Krzyża.
Niestety mniej szczęścia miała
braniewska bazylika w znacznym
stopniu zniszczona, a odbudowana
dopiero na początku lat 80. XX
wieku. Ze średniowiecznej
zabudowy ocalała wieża bramna
Zamku Biskupiego i fragmenty
umocnień miejskich. Na uwagę
zasługuje kościół pw. św. Trójcy –
dziś greckokatolicka cerkiew,
klasztor św. Katarzyny, zabudowa
dawnego Hosianum i spichlerz
Mariacki z początku XIX w. 

Perłą wśród zabytków powiatu
braniewskiego jest fromborski
kompleks Wzgórza Katedralnego.
W katedrze znajduje się, niedawno
właściwie zidentyfikowany, grób
Mikołaja Kopernika. W obrębie
murów katedralnych mieści się
muzeum imienia tego wielkiego
astronoma, widokowa wieża
Radziejowskiego i planetarium.
Poza murami katedralnymi
znajduje się średniowieczny szpital
św. Ducha z zachowanymi
średniowiecznymi freskami. Dziś
mieści się tam muzeum medycyny,
otoczone ogrodem – herbarium.

W Pieniężnie funkcjonuje Misyjne
Seminarium Duchowne Księży

Werbistów z bogatym muzeum
etnograficznym. Ciekawym
zabytkiem architektury technicznej
jest najwyższy w Polsce most
kolejowy o wysokości 28 metrów.

W Słobitach w Gminie Wilczęta
znajdują się ruiny pałacu i dużego
założenia parkowego. Kompleks od
początku XVI w. systematycznie
rozbudowywał ród pruskich
arystokratów książąt zu Dohna.

W Gminie Lelkowo,
w miejscowości Zagaje zachował
się zabytkowy pałac rodziny von
Brandtów, obecnie znajduje się
tam szkoła podstawowa. Pałacyk
tego samego rodu jest
w miejscowości Piele. Warto
odwiedzić kościół w Dębowcu
z barokowym ołtarzem i amboną.

Najstarszym zabytkiem w gminie
Płoskinia jest cmentarzysko
kurhanowe z VI wieku przed naszą
era. Znajduje się nad Jeziorem
Pierzchalskim, sztucznym
zbiornikiem wodnym
wybudowanym w 1916 roku, a więc
już dzisiaj zabytkiem techniki. 
Cechą charakterystyczną
krajobrazu Warmii są przydrożne
kapliczki, które ten katolicki region
bardzo odróżniały od
protestanckich Prus Wschodnich.

Dużą atrakcję turystyczną stanowią
organizowane przez powiat
braniewski cykliczne imprezy
masowe, wydarzenia kulturalne
i naukowe, rajdy piesze i kolejowe,
regaty żeglarskie i spływy
kajakowe, spotkania pasjonatów
o różnych zainteresowaniach.
W roku 2011 kontynuowane będą
m.in.: 
• Międzynarodowy Festiwal

Muzyki Organowej we
Fromborku, 

• Watra – Spotkania Pogranicza, 
• Regaty Żeglarskie o Bursztyn

Kopernika, 
• Plener artystyczny „Siedem

Tłustych Dni na Rzecz Wsi”, 
• Warmiński Rajd Kolejowy –

piknik rodzinny.
• Warmińskie Spotkania z Historią

POWIAT
BRANIEWSKI

Powiat braniewski 
zaprasza nie tylko latem
Powiat braniewski jest częścią
historycznej i geograficznej Warmii,
która podobnie jak Mazury jest
postrzegana jako atrakcyjny teren
wypoczynku i turystyki w sezonie
letnim. Jednak ziemia braniewska ma
wiele do zaoferowania również zimą.
Zalew Wiślany jest bardzo dużym
akwenem, bo po stronie polskiej liczy
328 km kwadratowych, jednak jego
relatywnie mała głębokość powoduje
to, że łatwo zamarza. Wykorzystują to
pasjonaci lodowego żeglarstwa. Na
początku 2010 r. odbyły się na
Zalewie Wiślanym eliminacje do
Pucharu Polski w Bojerach.
Bojerowcy spotykają się tu także na

nieoficjalnych imprezach.
W miejscowości Nowa Pasłęka można
wypożyczyć bojery klasy DN. Zalew
cieszy się też dużym powodzeniem
wśród amatorów łyżwiarstwa
i rodzinnych zimowych spacerów.
Wiele gospodarstw agroturystycznych
organizuje kuligi i imprezy na śniegu
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Tereny i trasy turystyczne zimą
wykorzystywane są przez miłośników
nording walking oraz uczestników
biegów i marszów. Trasy te stanowią
atrakcyjną ofertę dla narciarstwa
biegowego.
Całoroczną bazę noclegową zapewniają
liczne hotele, pensjonaty i schroniska. 
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Gmina Pieniężno to miejsce
wielu możliwości. To nie tylko
zabytki, ale przede wszystkim
ludzie i ich działania. Dlatego
też zapraszamy wszystkich do
odwiedzenia naszego miastecz-
ka, w którym przez cały rok ka-
lendarzowy można skorzystać
z bogatej oferty kulturalnej. 

Jesień to dla naszej gminy czas kil-
ku szczególnych imprez, które już na
stałe wpisały się w kalendarium gmi-
ny. Jedną z nich jest organizowany
przez Miejski Dom Kultury konkurs
recytatorski pn.: „Jesień w utwo-
rach polskich poetów”.
W tym roku wśród
zaprezentowa-
nych utworów,
r e c y t o w a -
nych przez
d z i e c i
i mło-
d z i e ż ,
znalazły
się wier-
sze m.in.
Wisławy
Szymbor-
skiej, Doro-
ty Gellner,
Wandy Cho-
tomskiej, Marii
Zientary-Malewskiej,
oraz ks. Jana Twardow-
skiego. Jesienią w całej Polsce 
obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Osób 
Starszych.

Z tej
o k a z j i

dzięki inicjatywie prezesa pienię-
żeńskiego Klubu Seniora

„Stokrotka”  Ireny
Kaczmarek odbyło

się uroczyste
s p o t k a n i e ,

podczas któ-
rego ob-
chodzono
radośnie
Dzień Se-
n i o r a .
W listopa-
dzie w czy-

telni Miej-
skiej Biblio-

teki w Pienięż-
nie odbył się mi-

nispektakl teatral-
ny „Mąż mojej żony”.

Tę przewrotną i refleksyjną
komedię autorstwa Miro Gavrana, za-

prezentowali aktorzy Teatru im. Ste-
fana Jaracza

w Olsztynie. Również
tego samego dnia
w sali widowiskowej
Miejskiego Domu
Kultury miał miejsce
spektakl dla dzieci:

„Jaś i fasolowe drze-
wo”. Teatr przy stoliku

to kameralne spotkania,
które organizowane są

przez bibliotekę od kilku lat
i cieszą się wielką popularnością

wśród mieszkańców Pieniężna.
W tym roku pieniężnianie mogli wziąć
udział w spotkaniu artystyczno-
historycznym „Camerata Warmiń-
ska“. Poznać Mikołaja Kopernika
jako Kopernika Warmiaka. Dwa ty-
godnie temu odbył się po raz XV
Przegląd Pieśni Patriotycznej i Woj-
skowej. Imprezę zakończyła wieczor-
nica upamiętniająca 92. rocznicę Od-
zyskania Niepodległości oraz pokon-
kursowa wystawa – Historia Orła
Białego. 

Dzięki takim działaniom szara je-
sień staje się mniej nudna. Każdy
odwiedzający Pieniężno może wziąć
udział we wszystkich imprezach kul-
turalnych, które odbywają się w naszej
gminie przez cały rok kalendarzowy.
W sierpniu zapraszamy na dożynki
gminne oraz „Święto Urodzaju” or-
ganizowane przez mniejszość ukra-
ińską. Również w okresie letnim za-
praszamy na Festiwal Piosenki Eko-
logicznej, plener malarsko-rzeźbiarski
oraz „Bieg ku Słońcu”, w którym

może wziąć udział każdy zain-
teresowany zdrową 

r y -
wali-
z a c j ą .
Jak widać,
niezależnie od pory
roku można u nas miło spędzić czas. 

Zgodnie z hasłem w „jedną godzi-
nę dookoła świata”, można obejrzeć
zbiory Muzeum Misyjno-Etno-
graficznego Księży Werbis-
tów, zgromadzony do-
robek duchowy i ma-
terialny ludów całe-
go świata. 

Z a c h ę c a m y
również wszyst-
kich do przejścia
ścieżką dydak-
tyczną znajdują-
cą się w Rezer-
wacie Przyrody
Doliny Rzeki Wał-
szy, będącą częścią
czerwonego Szlaku
Kopernikowskiego. Re-
zerwat od ponad stu lat
o każdej porze roku przyciąga

swoją wyjątko-
wością. 

Warto też zajrzeć do
Skansenu Maszyn Rol-
niczych „Uchronić od
zapomnienia” w Łaj-
sach, w którym zgro-
madzone są używane
przez naszych przod-
ków maszyny rolnicze,
w tym część z nich po-

chodzi z przedwojennej
fabryki żeliwa należącej

do rodziny Schirrmache-
rów. 
Lecz to, co powinno przycią-

gać turystów na nasze tereny, to
zdrowa i ekologiczna produkcja. To
u nas można kupić zdrowy i natural-
ny miód prosto z pasieki. Można
zjeść wyprodukowany przez naszych

rolników ser, napić się zdro-
wego mleka od krowy

oraz kupić smacz-
ne kurze jaja. 

To miesz-
kańcy na-
szej gmi-
ny, na-
szej ma-
łej oj-
czyzny,
tworzą
n i e p o -

wtarzalny
k l i m a t

miasta i gmi-
ny. To dzięki

ich działaniom
nasze miasto i gmina

żyje. 

Gmina Pieniężno to miejsce wielu możliwości

Wszystkie informacje o działaniach w mieście i gminie zawiera nasza strona internetowa –  www.pieniezno.pl. Na niej znajdziecie również Państwo 
odnośniki do stron internetowych zarówno jednostek samorządowych, jak również pozostałych instytucji działających na terenie miasta i gminy Pieniężno. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalną miasta, jego historią i urokami 
oraz odwiedzenia tego wyjątkowego warmińskiego miasteczka. 
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Aby tegoroczna zima
była udana, warto
spędzić choć kilka

dni w  Rynie. W mias-
teczku położonym
w samym sercu Krainy
Wielkich Jezior Mazurs-
kich czeka imponujący za-
mek krzyżacki. Hotel ZA-
MEK RYN  ugości
Państwa w komnatach
zamkowych, zapewni
pyszne dania kuchni
świata w Refektarzu,
przygotuje wspaniałe
warunki wypoczynku i re-
laksu w  Centrum Rekrea-
cyjnym w gotyckich
podziemiach, a także
w nowo otwartym Spa
Księżnej Anny. Na bazie
czterech żywiołów —
Wody, Ognia, Ziemi
i Powietrza — stworzyliś-
my tu niezwykłe zabiegi:
niesamowite kąpiele, ry-
tuały twarzy i ciała,
masaże inspirowane tech-

nikami z całego świata
oraz pielęgnacja dłoni
i stóp. Jeśli pogoda poz-
woli, przy zamku pow-
stanie oświetlone
lodowisko, a leśne dukty
zamienią się w fenome-
nalne trasy do uprawiania
nordic walkingu i narcia-
rstwa biegowego. Podczas
niepogody w Klubie
Malucha czekać będą gry
planszowe,  komputerowe,
stół do tenisa stołowego
i inne atrakcje.W każdy
wtorek osoby, które
wykupią pakiet „Zimowe
wakacje”, walczyć będą
w bowlingowej Zbrojowni.
Z kolei czwartek to Dzień
Średniowieczny.  Każdy
z Gości będzie mógł
wypożyczyć stylowy strój
i przez cały dzień czuć się
jak prawdziwy
mieszkaniec średniowie-
cznego zamczyska!
Zamkowy kustosz

oprowadzi też Państwa
po Zamku, opowie o jego
burzliwej historii i jego
niezwykłych legendach.
Komnaty zamkowe są 
wspaniale przygotowane
na przyjęcie Gości (1-, 
2-osobowe z możliwością
dostawki, apartamenty;
posiadamy także
łóżeczka dziecięce);
wszystkie pokoje
z łazienką, TV SAT, 
Internetem, telefonem,
minibarem).

REZERWACJE I INFORMACJE: HOTEL ZAMEK RYN
PLAC WOLNOŚCI 2, 11-520 RYN, WWW.ZAMEKRYN.PL,  
E-MAIL: HOTEL@ZAMEKRYN.PL, TEL. 087/429 70 00

MAZURSKIEKLIMATY.PL

Zimowe wakacje 
w krzyżackim zamku

Pakiet Zimowy zawiera:
— kilkudniowy pobyt (od 3 do
5 noclegów) w okresie 17.01-
27.02.2011 r.
— możliwość korzystania ze
stylowych strojów
— zwiedzanie zamku i Rynu 
z przewodnikiem
— śniadania i obiadokolacje
w Refektarzu w formie
bogatych bufetów
— możliwość korzystania z:
krytego basenu w gotyckich
podziemiach,  sauny, jacuzzi,
tenisa stołowego, kręgielni.

Warmia — choć istniała w ramach państwa krzyżackiego i korzystała 
z ochrony militarnej zakonu — posiadała samodzielność gospodarczą.
Pierwsze miasta (najczęściej w oparciu o wcześniej powstałe zamki) lokowali
tu właśnie Krzyżacy, później również kapituła warmińska. Polskojęzyczna
ludność dominowała na południowych ziemiach Warmii i Mazur.

Za zakonem marsz

Elbląg był jednym
z pierwszych miast
utworzonych przez

Krzyżaków (1237)
w pobliżu miejsca, gdzie
do IX wieku znajdowała
się pruska osada Truso.
Istniał tu zamek, ustępu-
jący wielkością tylko Mal-
borkowi. Do czasu wybu-
dowania tego ostatniego
pełnił rolę centrum ad-
ministracyjnego państwa
krzyżackiego. Warto
zobaczyć charakterysty-
czną XIV-wieczną Bramę
Targową, gotycką katedrę
św. Mikołaja, XIV-wieczne
kościoły św. Ducha i św.
Antoniego, szachulcowy
kościół bł. Doroty (XVIII
w.) oraz pałac Augusta
Abbega (XIX w.).

Elbląg

Zamek w Rynie
wzniósł wielki mistrz
zakonu krzyżackiego

Winrich von Kniprode 
w 2. połowie XIV wieku.
Obiekt jest położony na
wzniesieniu pomiędzy
Jeziorem Ryńskim
a Ołowskim. U schyłku
XIV wieku komturem na
zamku był Konrad von
Wallenrode, który zain-

spirował Adama Mickie-
wicza do napisania poe-
matu „Konrad Wallenrod“.
Po 1525 roku był siedzibą
starostów książęcych. Za-

chowały się liczne frag-
menty pierwotnego założe-
nia, m.in. wieża z klatką
schodową i sklepienia 
piwniczne.

Ryn

Szczytno
Strażnica krzyżacka istnia-
ła tu od 1266 roku. Zamek
komtura wzniesiono ok.
1370 roku. Przebudowany
pod koniec XVI w. na
reprezentacyjny zamek
myśliwski, od końca XVIII
w. popadł w zapomnienie
i ruinę. Obiekt w 1896
roku rozebrano. W 1924
roku zrekonstruowano
część murów. Pozostałe
fragmenty zamku zaadap-
towano na muzeum.
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Powiat
bar-
toszy-

cki to malown-
icza kraina
usiana wieloma

lasami, falistymi
pagórkami, w które
nieregularnie wcinają
się strumyki i rzeczki,

tworząc niepow-

tarzalne krajobrazy. 
Najczystsze w Polsce
powietrze i możliwość 
uprawiania aktywnej tu-
rystyki w otoczeniu przy-
rody sprawiają, że
wypoczynek na naszych
ziemiach odpręża i us-
pokaja. Przez teren
powiatu przepływa rzeka
Łyna, która jest naj-
dłuższą rzeką na Warmii
i Mazurach. Stanowi ona
ciekawy szlak wodny tu-
rystyki kajakowej i krajo-
brazowej o urozmaiconym

przebiegu oraz brzegu. Za-
praszamy na spływy ka-
jakowe podczas których
można podziwiać piękną
przyrodę, a także
różnorodny charakter
każdego odcinka rzeki.
Stanice wodne występują
w Perkujkach ok. 8 km od
Bartoszyc, w Szylinie
Małej,  Szylinie Wielkiej,
następnie w Sępopolu,
gdzie oprócz stanicy znaj-
duje się miejsce na og-
nisko. Ostatni przystanek
znajduje się za Sępopolem,

w miejscowości Stopki.
Spływ kajakowy jest
doskonałą formą
odpoczynku i rekreacji.
Powiat zaprasza
miłośników agroturystyki,
kajakarstwa, jeździectwa,
myślistwa, wycieczek
rowerowych i pieszych.
Wyjątkowo licznie wys-
tępują tu miejsca gniaz-
dowania bociana białego,
które na terenie powiatu
tworzą Szlak Bocianich
Gniazd. Jest to największa
kolonia bociana białego
w Polsce.
Zapraszamy na leśne
ścieżki dydaktyczne oraz
do rezerwatu przyrody
„Polder Sątopy –
Samulewo” chroniącego
miejsca gniazdowania
ptactwa wodno-błotnego. 

Bartoszyce co roku przy-
ciągają wielu turystów
z całej Polski. To świetne
miejsce do wypoczynku
w ciągu całego roku.

Serdecznie zaprasza                                

starosta bartoszycki                                
J. Zbigniew Nadolny

Powiat bartoszycki
zaprasza

Morąg
Krzyżacka strażnica

nad osuszonym
później Jeziorem

Morąskim stanęła w 1280
roku. W połowie XIV w.
wybudowano murowany
zamek, z którego do dziś
zachowało się jedno skrzy-
dło. Warto zobaczyć rynek
miejski z odbudowanym
gotyckiem (XV w.) ratu-
szem oraz XIV-wiecznym
kościołem św. Apostołów
Piotra i Pawła z późnogoty-
ckim i barokowym
wyposażeniem.

Olsztynek

Pierwsza wzmianka
o Olsztynku pochodzi
z 1351 roku, a prawa

miejskie otrzymał on 8 lat
później. Nadane zostały
przez wielkiego mistrza
Winricha von Kniporde.
Centralnym punktem był 

obszerny rynek z kościo-
łem i ratuszem, od którego
wychodziły dwie
prostopadłe ulice. Założe-
nie urbanistyczne miasta
wpisane jest do rejestru
zabytków. Godne uwagi są:
gotycki kościół z XIV
wieku i pozostałości
murów miejskich z basz-
tami z XV w. Tu uczył

się m.in. Emil Behring,
pierwszy laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie medy-
cyny.

Działdowo

Osadę założył zakon
krzyżacki w począt-
kach XIV w. Pół

wieku później rozpoczęto
budowę zamku. Zachował
się tzw. Dom Duży ze szczy-
tami, odcinki murów 
i pozostałości dwóch wież
narożnych. W ostatnich 

latach odbudowano zacho-
dnie skrzydło zamku wraz
z dziedzińcem. Podstawę
dla tego skrzydła stanowią
zachowane piwnice z lo-
chem dla więźniów i ścia-
nami o grubości około 4 m.
Oprócz zamku w Dział-
dowie warto zobaczyć ra-
tusz z XVIII w. oraz pocho-
dzący z XIX w. neogotycki
kościół św. Wojciecha.

Już w 1241 roku
w miejscu osady Lec-
barg stał krzyżacki

drewniany zamek. Odbity
i zniszczony w I powstaniu
pruskim już po roku wrócił
do Krzyżaków i został
przekazany biskupstwu
warmińskiemu. Na zamku
biskupów warmińskich
przebywały znamienite os-
oby: Mikołaj Kopernik, pa-
pież Pius II, Jan Dan-
tyszek, Ignacy Krasicki,
Stanisław Hozjusz, Marcin
Kromer, Jan Olbracht
Waza, Adam Stanisław

Grabowski, Karol XIII,
Napoleon Bonaparte
i wielu innych.

XIV-wieczny zamek w Barcianach nie ma wyniosłych wież. To przykład
zmian w krzyżackiej architekturze militarnej. Od sekularyzacji zakonu 
do 1945 roku zamek pozostawał w rękach prywatnych.

Barciany
Lidzbark 
Warmiński

Lidzbarska Wysoka Brama
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Bartoszyce to 25-
tysięczne miasto
położone w północ-

nej części województwa
warmińsko-mazurskiego po
obu stronach malowniczej
rzeki Łyny. Jeżeli potrzebu-
jesz odpoczynku musisz
nas odwiedzić! Zapomnij
na chwilę o pracy i zadbaj
o własne zainteresowania –
podążając ulicami Bar-
toszyc na każdym kroku
spotkasz ślady wielu kultur
i narodowości: Polaków,
Niemców, Litwinów, Bia-
łorusinów, Ukraińców.
Może i Ty odnajdziesz
u nas swoje korzenie? Naj-
ważniejszymi świadkami
przeszłości Bartoszyc są
liczne zabytki: Brama
Lidzbarska, Baby Kamien-
ne, stare kościoły i spich-
lerze. Ich ciekawa historia
wciągnie Cię na długo
i sprawi, że zapomnisz
o szarej codzienności. Masz
problemy kardiologiczne
czy złamane serce? 
Zapraszamy Cię na spacer
po terenach zielonych,
których u nas nie brakuje.
Niezapomniane wspom-
nienia pozostawi spacer
wokół jeziorka w kształcie
serca. Jego piękna lokaliza-
cja nastraja romantycznie
i pozwoli Ci w pełni się

odprężyć i odetchnąć pełną
piersią.
Porzuć wielkomiejski
zgiełk i hałas – obudź w so-
bie odkrywcę i poznaj
naszą rzekę, która ukoi
Twoje nerwy nieu-
jarzmioną naturą, wyciszy
widokiem zielonych
brzegów i bogactwem
różnorodnego ptactwa
i ryb. Wygięta od ciężaru
ryby wędka wszystkim
miłośnikom wędkarstwa
dostarczy niezapomnia-
nych wrażeń. 
Pozostaw samochód
i wsiądź do… kajaka – tu
nie będziesz stał w korku,
nikt na Ciebie nie zatrąbi
ani nie będzie cię poganiał.
Poddaj się Łynie i pozwól
się prowadzać przez miasto
i okolice, aż do samej
granicy państwa z obwo-
dem kaliningradzkim. Nad
Łyną znajdziesz
odpoczynek, relaks i nieza-
pomniane emocje. Po dużej
dawce wrażeń czas skosz-
tować lokalnej kuchni.
W tym celu odwiedź liczne
bartoszyckie restauracje
oraz okoliczne pałace
i dwory. Jeżeli tęsknisz za
domowym jadłospisem, do-
brze trafiłeś – w Bartoszy-
cach nie ma wielkich kon-
cernów sprzedających fast

foody rodem z USA, prefer-
ujemy najlepszą kuchnię:
pierogi, gołąbki, bigos,
kaczkę w miodzie i wiele
innych potraw, które
sprawią, że przypomnisz
sobie smaki z dzieciństwa
i znów poczujesz smak do-
mowego jadła! Duża liczba
atrakcji sprawia, że Bar-
toszyce stają się swoistym
„miastem Spa”, w którym
doładujesz swoją energię.
Zapraszamy Cię gorąco!
ODPOCZNIJ W BAR-
TOSZYCACH!!!

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Krzysztof Nałęcz
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Fot. Z archiwum Urzędu Miasta

Prowadzisz intensywny tryb życia? Jesteś narażony na ciągły stres: 
w domu, w pracy, stojąc w korkach, odczuwasz zmęczenie wielogodzinną 

i wyczerpującą pracą? Zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę.

Przyjedź i odpocznij 
w Bartoszycach

Fot. Henryk Czerwiński
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Kętrzyn

Nidzica
Pierwsza strażnica

krzyżacka powstała
nad rzeką Nidą

w latach 1266-1268. Jako
miejscowość przygra-
niczna (Mazowsze) posi-
adała dwa niezależne, ale

powiązane ze sobą sys-
temy obronne: zamek
z przedzamczem i forty-
fikacje miejskie, których
głównym elementem był
mur obwodowy z basztami
na rogach oraz mur od
strony wschodniej, który
dobudowano kilka lat
później. W obrębie murów
miejskich stały dwa duże

obiekty pełniące funkcję
obronną: kościół św. Woj-
ciecha i klasztorek. Oprócz
zamku, fortyfikacji i koś-
cioła św. Wojciecha
w Nidzicy warto zobaczyć
XIX-wieczne budowle: 
ratusz, domy, spichlerz,
Browar Zamkowy i kościół
ewangelicko-augsburski.

Węgorzewo
W 1335 roku Krzyżacy u ujścia Węgorapy
do jez. Mamry zbudowali drewniany za-
mek, zwany Angerburg. Został spalony
przez Litwinów 30 lat później, ale odbu-
dowano go. Nowy zamek wzniesiono
w 1398 roku. W pierwszej połowie XVIII
w. przebudowano go w stylu barokowym,
a w połowie XIX w. zaadaptowano na sąd
i więzienie. Warto zobaczyć też późnogo-
tycki kościół św. Piotra i Pawła
z późnorenesansowym wyposażeniem
oraz XIX-wieczne kamieniczki i ratusz.

Reszel — gród pruskiego plemienia
Bartów — pierwszy raz padł
w 1241 roku. Zbudowana tu

krzyżacka warownia trafiła w ręce
biskupów warmińskich w 1254 roku.
Wkrótce koło strażnicy urosła osada
handlowa. Średniowieczny układ urba-
nistyczny zachował się do dziś, podobnie
jak dwa XIV-wieczne gotyckie mosty.
W Reszlu warto zobaczyć też pochodzące
z XVIII w. cerkiew i spichlerz ryglowy
oraz XIX-wieczny klasycystyczny ratusz.

Osada powstała jako podgrodzie zamku
krzyżackiego w końcu XIV w. Drewniana
warownia na wyspie na Jeziorze Ełckim
została zniszczona przez wojska Jagiełły.
Murowany zamek ukończono w 1406
roku. Do dzisiaj zachowały się niewielkie
pozostałości murów na wyspie 
na Jeziorze Ełckim.

Ełk

Strażnica na zgliszczach grodu Rast pow-
stała w 1329 roku. Pod koniec XIV w. za-
mek otoczono murami, a później
wielokrotnie przebudowywano. Spłonął
w 1945 roku. W latach 60. mury zrekon-
struowano. Podziemny tunel łączył za-
mek z bazyliką mniejszą św. Jerzego, naj-
lepiej zachowanym kościołem obronnym
na Mazurach. 

Reszel
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Gmina Ełk
położona jest w

województwie war-
mińsko-mazurskim na
Pojezierzu Ełckim.
Otacza ona miasto Ełk
pierścieniem, którego
grubość wynosi około 10-
15 km. Odległość pomię-
dzy miejscowościami
położonymi na skraju
sięga 30 km (miasto ma
średnicę ok. 5 km). 
Walory krajobrazowe
i przyrodnicze gminy Ełk
są tak atrakcyjne, że
skłaniają turystów do
przyjazdu. Położone na
terenie gminy liczne gos-
podarstwa agrotury-
styczne (w sumie 25 szt.)

zapraszają w
swoje progi. Wypoczy-
nek w nich jest nie tylko
bezpośrednim kontaktem
z przyrodą, lecz również
okazją do poznania
mieszkańców tych ziem,
kultury oraz codziennej
pracy. Ponadto gmina Ełk
to także szereg hoteli
i pensjonatów położo-
nych wokół zbiorników
wodnych w pobliżu
miasta Ełk.

Wydaje się, że gmina Ełk
to teren nieco zapo-
mniany, nie do końca od-
kryty, niedoceniony
dotychczas, czekający na
swoją szansę, która właś-

nie
nadcho-
dzi. Dla-
tego też
powinni
spieszyć się Ci,
którzy rozważają
zainwestowanie w tu-
tejszy rozwój, szczegól-
nie w turystykę. Już trwa
żywiołowy proces handlu
gruntami na terenie
gminy, a ceny są tu ciągle
umiarkowane. Warto
przybyć do tej gminy, by
zetknąć się z niepowta-
rzalnym pięknem krajob-
razu, flory i fauny.

Gmina Ełk

EURO GMINA ROKU
plebiscytu „Euro-Gmina 2008/2009”
woj. warmińsko-mazurskiego

Szczegółowe informacje na stronie www.elk.gmina.pl
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70

Działka położona w obrębie Szeligi – Buczki, gmina Ełk, po-
wiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, działka ozna-
czona numerem geod. 2/24 o pow. 13,9633 ha z przezna-
czeniem na cele inwestycyjne. Nieruchomość położona jest
bezpośrednio przy drodze krajowej nr 16 Ełk – Augustów,
w pobliżu której planuje się przebieg drogi Via Baltica.
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwe-
stycji polegającej na budowie zespołu budynków o funkcji
handlowo-usługowej i biurowo-hotelowej o powierzchni
sprzedażowej pow. 2 000 m2 wraz z układem komunika-
cyjnym i stacją paliw.

Działka na sprzedaż – Szeligi – Buczki, dz. 2/24, gmina Ełk

Działka na sprzedaż 
– Chruściele, dz. 410, gmina Ełk
Działka o powierzchni 5,9200 ha. Zlokali-
zowana w sąsiedztwie Jeziora Ełckiego,
przylega do drogi powiatowej publicznej nr
1864 N. Teren ten sąsiaduje z terenami
leśnymi.
Planowane funkcje w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu to: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zieleni publicznej oraz
drogi.

Działka na sprzedaż – Bartosze, dz. 125/7, gmina Ełk
Działka o powierzchni 8,7220 ha. Teren ten graniczy z terenami zabudowy letniskowej i terenami leśnymi oraz li-
nią kolejową. Planowane funkcje w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu to: te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni publicznej oraz drogi.

Działka na sprzedaż – Barany, gmina Ełk
Działki budowlane zlokalizowane blisko kompleksu leśnego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
mieszkalno-usługowej. W obrębie kompleksu działek, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, planuje się wyznaczenie terenów sportu i rekreacji oraz świetlicy wiejskiej.
Dobra lokalizacja pod względem komunikacyjnym – droga gminna o nawierzchni utwardzonej. 

Ten, kto marzy o własnym M tuż nad brzegiem wody, ma
szansę, by spełnić swoje marzenia. Apartamentowiec Villa
Park to doskonałe miejsce, by wygodnie mieszkać. Obiekt
położony jest przy ulicy Nadjeziornej w Ełku, na dopływie
rzeki Ełk do Jeziora Ełckiego. Kilkaset metrów od
budynku znajduje się plaża miejska. Dzięki wyjątkowemu
położeniu apartamentowca mieszkańcy budynku, zarazem
amatorzy wędkowania, mogą zarzucić wędkę bez
wychodzenia z domu. Przy projektowaniu
apartamentowca nie zapomnieliśmy zarówno o osobach
starszych, niepełnosprawnych, jak również matkach
z małymi dziećmi. Każda klatka wyposażona jest w windę.
Wykorzystanie najnowszego sprzętu i technologii
gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas
usług. Kompleksowa obsługa budów zapewnia, że nasze
mieszkania spełniają wszystkie normy i najostrzejsze
wymogi jakościowe, co gwarantuje stuprocentową
satysfakcję naszych klientów. Nasza firma ma wieloletnie
doświadczenie. Od 1997 roku zajmujemy się kompleksową
realizacją przedsięwzięć budowlanych, takich jak szkoły,
pawilony handlowe, budynki wielorodzinne itp. Jak
zaznacza Mieczysław Wasilewski – właściciel firmy 
– zastosowane rozwiązania na etapie budowy oraz ich
zarządzanie podczas użytkowania mają znaczny wpływ 
na niskie koszty eksploatacyjne w obiektach oddanych do
użytku.Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta sprawiło,
że nasza firma na przestrzeni ostatnich lat przekształciła
się w jedno z prężniej działających przedsiębiorstw nie
tylko w Ełku, ale także i jego okolicach.

Oferujemy sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych
w luksusowym apartamentowcu 
VILLA PARK w Ełku

Zapraszamy: Firma Budowlano-Handlowa Mieczysław Wasilewski
19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19B, tel. (87) 610-84-94, 609 057 930, www.fbhwasilewski.elk.pl, e-mail: developer@fbhwasilewski.elk.pl



Był przełom roku 1806 i 1807. Armia Napoleona Bonapartego wkroczyła 
na Warmię i Mazury. Marsz zakończył się podpisaniem pokoju w Tylży. Cesarz
Francuzów nie interesował się jednak tylko pokonaniem armii rosyjskiej, 
ale i bliższym poznaniem Mikołaja Kopernika, którym był zafascynowany.

Za cesarzem!

Rankiem 3 lutego
1807 roku Napoleon
opuścił plebanię

w Pasymiu i wyruszył do
Olsztyna. Po drodze stoczył
potyczkę w okolicach
Jarot. Wcześniej do miasta
przybyli już jego żołnierze,

którzy splądrowali miasto.
Napoleon jechał przez
obecne osiedle Mazurskie
i most Świętego Jana,
gdzie obecnie znajduje się
poświęcony mu obelisk.
Cesarz odwiedził też za-
mek, bo

był żywo zainteresowany
postacią Mikołaja
Kopernika. Marmurowy
blat biurka, przy którym
Napoleon pisał listy, 
do dzisiaj znajduje się
w Muzeum Warmii
i Mazur.

Wielbark Napoleon wybrał tę
miejscowość na swoją
kwaterę. Spędził tu czas
od 31 stycznia do 
2 lutego 1807. Sześć lat
później w jego ślady
poszedł car Aleksander I.
W Wielbarku warto też
zobaczyć kościół
wybudowany w latach
1823-1827 przez mistrza
Schimmelpfenniga  
wg projektu Schinkla.
Ciekawy jest też
neogotycki kościół
katolicki pw. św. Jana
Nepomucena.

Morąg
Miesiąc po Działdowie za-
jęty został Morąg. 25 stycz-
nia 1807 roku marszałek
Bernadotte pokonał focz-
porty Leontija Bennigsena.
Walka była bardzo zacięta.

Dzisiaj Morąg tworzy no-
wą historię militarną za
sprawą stacjonujących tam
amerykańskich wyrzutni
rakietowych Patriot. Będąc
w Morągu nie sposób nie
zwrócić uwagi jeszcze na
dwa działa — rakiety sto-
jące przed ratuszem.

Działdowo
Wojska cesarza Fran-
cuzów nacierały na Dział-
dowo od 25 grudnia 1806
roku. Oddziały francuskie
nie rabowały, ale ich
dowódca zażądał kontry-
bucji. Dzisiaj w Dział-
dowie nie znajdziemy
pamiątek przypominają-
cych pobyt wojsk
Napoleona. Warto jednak
zobaczyć Muzeum Etno-
graficzne i Przyrodnicze
w Jeleniu. Ciekawe jest
również Warmińsko-
Mazurskie Muzeum Pożar-
nictwa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lidzbarku.

Pasym
Napoleon pojawił się tu 
1 lutego. Na kwaterę
wybrał plebanię.
Mieszkańcy miasta boleśnie
odczuli pobyt wojsk przez
grabieże i kontrybucję.
W Pasymiu warto zobaczyć
późnogotycki kościół
z końca XV wieku. 
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BIZNES & RELAX

HOTEL STARY TARTAK
RECEPCJA - rezerwacje
indywidualne
TEL.: +48 661 888 555
TEL.: +48 661 888 222
TEL.: +48 (89) 640 13 13
FAX : +48 (89) 675 51 52
RECEPCJA@STARYTARTAK.COM.PL
STARYTARTAK.COM.PL

Bardziej aktywni goście będą  mogli skorzystać z licznych ścieżek rowerowych 
i wypożyczalni sprzętów wodnych. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów

oddajemy parking położony tuż przed hotelem. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu
jest 8 kortów, wypożyczalnia sprzętu wodnego, wypożyczalnia rowerów. 

Oferujemy również organizację szkoleń i konferencji.

Hotel Stary Tartak położony jest nad jeziorem Jeziorak.

Hotel Stary 
Tartak

Nowo otwarte   
SPA

Goście hotelowi mogą
nieodpłatnie korzystać z:
- sauny fińskiej
- sauny tureckiej
- pokoju wypoczynkowego

z łąką słoneczną
- kamiennej rzeki
- podgrzewanych leżaków 

ceramicznych

IŁAWA



Górowo
Iławeckie
17-18 lutego 1807 r., po
bitwie z wojskami
rosyjskimi pod Pruską
Iławką w Górowie

Iławeckim kwaterował
Napoleon Bonaparte. Na
budynku, w którym
wydarzenie to miało
miejsce, umieszczono
pamiątkową tablicę.
Warto zobaczyć też Stare
Miasto, które zachowało
średniowieczny, owalny
układ urbanistyczny.
Pośrodku stoi ratusz z XIV
w., pierwotnie gotycki,
gruntownie przebudowany
po 1655 r. i w latach 1846-
47. W pobliżu znajduje się
XIV-wieczna cerkiew
greckokatolicka. Za-
chowały się również frag-
menty murów miejskich
z XIV w.

ZOlsztyna Napoleon
udał się do Jonkowa,
w okolicach którego 

4 lutego 1807 roku jego woj-
ska stoczyły bitwę z Rosja-
nami. O tym wydarzeniu
przypomina coroczna insce-
nizacja bitwy. Warto
wybrać się na to wydarze-
nie i na własne oczy
zobaczyć zmagania dwóch

wielkich armii, spróbować
grochówki, którą częstuje
Napoleon i sfotografować
się z nim. Muzyką dla uszu
będą wystrzały z armat.
Dla wszystkich zaintere-
sowanych historią, nie
tylko napoleońską, to obo-
wiązkowy punkt wizyty na
Warmii. Najbliższa Napo-
leoniada już 19 marca!

Ostróda
Podczas kampanii 

polskiej to właśnie 
w Ostródzie Napoleon

założył swój sztab
dowodzenia i stąd praktycz-
nie rządził całą Europą od
21 lutego do 29 maja 1807
roku. Z ostródzkiego zamku
cesarz wydawał rozkazy
(oryginał jednego z nich
z podpisem Napoleona
Bonapartego znajduje się
w zbiorach Muzeum 
w Ostródzie), pisał listy
oraz dowodził ruchami
swoich wojsk. Tutaj też
rozpoczął się słynny ro-
mans Napoleona z Marią
Walewską. Napoleon tak
długo przebywał (ponad
miesiąc) w czasie tej kam-
panii tylko w dwóch miej-
scach w Polsce: w Ostródzie
i pobliskim Kamieńcu.
Muzeum w Ostródzie 
posiada w swoich zbiorach 
szereg pamiątek zwią-
zanych z kampanią 1807 r.
na czele z listem Napoleona
napisanym w Ostródzie,
medalem pamiątkowym
Napoleon a Osterode, 
reprodukcją obrazu oraz
grafiką „Napoleon użycza
łask mieszkańcom 
Ostródy”. Fascynaci
Napoleona nie mogą 
tego nie zobaczyć.

Jonkowo
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Iława w pełni zasługuje
na to, by być znanym
w kraju i szeroko poza
jego granicami miastem
turystycznym. Obok
aktywnego wypoczynku
wiosną i latem, turyści
znajdą tu również
idealne warunki do
uprawiania sportów
zimowych.

Tutejsze lasy i za-
marznięte jeziora to
najlepsze miejsca dla

miłośników narciarstwa
biegowego, nordic
walkingu, a nawet kuligów
i nurkowania podlodowego
— od niedawna również
niezwykle tu popularnych
zimowych wypraw sur-
vivalowych. 

Iława to także znakomite
miejsce do spędzenia świąt
Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku. Tutejsze
hotele, restauracje i kluby
oferują każdego roku kilka-
set wolnych miejsc dla
całych rodzin i turystów in-
dywidualnych. Święta spęd-
zone w Iławie na pewno
dostarczą niesamowitych
wrażeń.

Dzięki doskonałym
połączeniom komunika-
cyjnym podróż do Iławy jest
krótka i przyjemna. Przez

miasto przebiega droga kra-
jowa nr 16, niedaleko stąd
znajduje się droga nr 7.
Iława jest również ważnym

węzłem kolejowym kraju.
Pociągiem, oszczędzając
czas, można tu dojechać
z każdego zakątka Polski.

Szukasz kulinarnych wrażeń?
Iławski Szlak Kulinarny zaprasza SZCZEGÓŁY NA ILAWA.PL

Zima 
po iławsku

Przemierzając nasz szlak kulinarny, 
doznasz uciechy podniebienia kosztując 
m.in.:  Okonki a la Iławka, Pod jazzową pokrywką, 
Szalupę Jezioraka, Sandacza z Jezioraka, Bukiet Żuławski.



Mamy szczęście mieszkać
w pięknym regionie fas-
cynującym zarówno

przyrodniczo, jak i turystycznie.
Wielkim atutem gminy Morąg
jest przede wszystkim jej położe-
nie w sąsiedztwie jezior oraz bo-
gata, prawie 700 letnia, historia
miasta Morąg, której
świadectwem są istniejące liczne
zabytki architektury. Niezwykle
ciekawe są także krajobrazy
naszych miejscowości wiejskich
oraz zlokalizowane na ich terenie
ślady przeszłości. Najbardziej
malowniczym zakątkiem naszej
gminy są okolice jeziora Narie,
którego powierzchnia liczy 1240
ha, a maksymalna głębokość
wynosi aż 44 m. Jest to jedno

z najpiękniejszych polskich jezior
o bardzo urozmaiconej linii brze-
gowej oraz licznych zatokach,
półwyspach i wyspach.
Wyjątkowe położenie gminy
Morąg daje jej szczególne
walory turystyczne i krajoznaw-
cze, które w połączeniu z dobrze
rozwiniętą bazą turystyczną pla-
sują ją wysoko wśród gmin tu-
rystycznych. 

Dowodem tego jest uzyskany
w 2009 r. tytuł LETNIEJ STO-
LICY WARMII I MAZUR w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich
w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej“.

Podstawowym zadaniem
lokalnego samorządu jest dbałość
o mieszkańców, ale również
dbałość o otrzymane od natury
i przeszłości dziedzictwo. Dlatego
też dokładamy wszelkich starań,
aby zwiększyć zarówno atrak-
cyjność inwestycyjną, jak i tu-
rystyczną naszej gminy.
Szczególną uwagę zwracamy na
rozwój infrastruktury technicznej
poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, co
stwarza warunki do
zrównoważonego rozwoju gminy
oraz zapewnia podniesienie stan-
dardu usług dla mieszkańców
i turystów. Chcąc uwydatnić
walory turystyczne naszego re-
gionu, prowadzimy też inwesty-
cje z zakresu turystyki — jest
to m.in. urządzenie terenów

ogólnodostępnych na półwyspie
Kretowiny nad jeziorem Narie
oraz budowa slipu dla jednostek
pływających, a także budowa
nowoczesnej przystani
żeglarskiej w Bogaczewie 
nad j. Narie.

Gmina Morąg rozwija się 
w szybkim tempie, o czym decy-
duje m.in. nasza skuteczność
w staraniach o pieniądze
z zewnątrz. Gmina Morąg wyko-
rzystała szansę, jaką dało jej
przystąpienie do Unii Europe-
jskiej. W latach 2004 - 2007 
zrealizowaliśmy 15 projektów 
inwestycyjnych współfinan-
sowanych przez Unię Europej-
ską, których wartość
przekroczyła 15 mln zł. Od 2008
realizujemy kolejnych 12 zadań,
których wartość to prawie 
10 mln zł.
Jesteśmy ambitnym i otwartym
samorządem. Nasze aktywne
funkcjonowanie w ostatnich la-
tach utrwala dobry wizerunek
gminy i przekonuje, że gmina
Morąg jest miejscem przy-
jaznym i rozwojowym.

Zapraszamy do Morąga
URZĄD MIEJSKI 
W MORĄGU
UL. 11 LISTOPADA 9
14-300 MORĄG
TEL. 089 757 22 31, 
FAX 089 757 21 20
WWW.MORAG.PL

Pałac Dohnów
Fot. Tomasz Faraś

Bieg 
o Kryształową
Perłę Jeziora
Narie
Fot.  Archiwum

Urzędu Miejskiego 

w Morągu

Panorama. Fot. Tomasz Faraś

Gmina Morąg zaprasza

Półwysep
Kretowiny
nad
jeziorem
Narie 
z lotu ptaka 
Fot. Kuik 

Grzegorz

Regaty żeglarskie na jeziorze Narie
Fot. Tomasz Faraś

Ratusz miejski 
Fot. FOTO-EWA
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Miasto Lubawa leży
w południowo-zachodniej
części województwa
warmińsko-mazurskiego,
niedaleko Iławy (ważny
węzeł kolejowy) i Ostródy.
Posiada dogodne połączenia
drogowe z Olsztynem,
Toruniem, i Warszawą.
Słowem blisko z kraju i ze

świata. Lokalizacja miasta
stwarza doskonałe warunki
dla rozwoju życia
gospodarczego. 
Niedalekie sąsiedztwo
Grunwaldu – miejsca
pamiętnego zwycięstwa
polskiego nad zakonem
krzyżackim, Dylewskiej
Góry, najwyższego

wzniesienia w Polsce
północnej, wielkich jezior
mazurskich, Parku
Krajoznawczego oraz licznie
zachowane zabytki pozwalają
miastu włączyć się
w priorytetowe działania
naszego województwa
dotyczące rozwoju ruchu
turystycznego.

Nasze miasto jest otwarte na
biznes i na turystykę.
Zapraszamy
zatem
inwestorów,
jak
i wszystkich,
którzy chcą
mile
i aktywnie

spędzić swój wolny czas 
w Lubawie i okolicach.

Zimą, latem, na długi obóz
sportowy lub krótkie
weekendowe zgrupowanie,
zawsze warto przyjechać
do Lubawy. Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Lubawie wraz
z okazałym Stadionem
Łazienkowskim jest ważnym
centrum sportowym
w regionie. Syntetyczna
bieżnia, dwa
pełnowymiarowe boiska,
dwie hale sportowe,
zaplecze sanitarne
i noclegowe są wygodną
bazą do uprawiania wielu
dyscyplin sportu, spośród

których
na pierwszy plan wysuwa się
lekka atletyka, piłka nożna,
kolarstwo i zapasy. Dzięki
skupionej w jednym miejscu

pełnej ofercie noclegu,
wyżywienia i gamie

obiektów oraz
urządzeń sportowych
jest idealnym
miejscem na
organizację obozów
i zgrupowań.

Niewielka Lubawa
dzięki swojemu

potencjałowi może się
pochwalić wybitnymi

osiągnięciami sportowymi,
tu naprawdę można poczuć
radość płynącą z uprawiania
sportu!

2012

• DNI LUBAWY – ŚWIĘTO MLEKA – coroczne
obchody Dni Miasta przyciągają tysiące ludzi –
koncerty największych gwiazd polskiej sceny,
zawody strongman oraz konkursy i rozrywka
zapewniona przez firmę Mlekovita.

• FESTIWAL PIOSENKI INNEJ – ogólnopolski
festiwal piosenki autorskiej odbywa się od kilku
lat w najpiękniejszych zakątkach miasta. Cieszy
się odbiorem wśród wymagającej publiczności
i przyciąga bardów z całego kraju.

• DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – głęboka
tradycja obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej
ze śpiewem chóralnym, przeglądem scholi
dziecięcych i znanymi muzykami piosenki
polskiej.

• DZIEŃ MOTOCYKLISTY – święto sympatyków
motocykli znane już w całym kraju. Przyciąga
zarówno posiadaczy motocykli, jak i szeroką
publiczność – zabawy, konkursy, parady, to dobry
pomysł na rozrywkę pełną wrażeń.

Atrakcyjne imprezy kulturalneAtrakcyjne imprezy kulturalne

Przyjedź do Lubawy,
zanim przyjedzie tu finalista Mistrzostw Europy!

Lubawa - miasto otwarte na biznes i turystykę

Wyjątkową atrakcyjność
lubawskiego Ośrodka docenili
organizatorzy Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej Polska-
Ukraina. Stadion Łazienkowski
w Lubawie wraz z Hotelem SPA
Dr Irena Eris Wzgórza

Dylewskie znalazły się na
prestiżowej liście
rekomendowanych centrów
pobytowych dla drużyn,
uczestników finałów wielkiej
piłkarskiej imprezy. Wraz
z nieodległą Ostródą są to

jedyne dwa centra pobytowe na
terenie województwa
warmińsko-mazurskiego,
związane z gdańskim
Stadionem PGE Arena.
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Szansa 
na odmianę
losu
Mają kilka tygodni, miesięcy albo lat. Ich życie
naznaczone jest chorobą, ubóstwem i cierpieniem.
Mowa o podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla
Dzieci”, której pomoc to często jedyny ratunek dla
maluchów.  

gazetaolsztynska.pl/fundacja

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000148747 NUMER KONTA: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

Dom 
dla dwojga
Martyna i Paweł Na-

grabscy wymagają
stałej, intensywnej opieki.
7-letnia Martynka urodzi-
ła się z bardzo rzadkim
zespołem krótkiego jelita.
Jest karmiona pozajeli-
towo, czyli dożylnie. Jest
pod stałą opieką Centrum
Zdrowia Dziecka
w Warszawie. To tam
rodzina Nagrabskich poz-
nała 3-letniego Pawełka
cierpiącego na podobną
chorobę. Dodatkowo ma
poważną wadę wzroku
i słuchu. Dziecko zostało
opuszczone przez rodzinę.
Nagrabscy  stali się dla
niego rodziną zastępczą.
Pani Jolanta zrezygno-
wała z pracy, by całą
dobę doglądać dzieci.
Każde z nich ma własną
pompę i cewnik, a także
specjalną żywność. 
— Mieszkamy na stancji

i to nasz główny problem
— mówi pani Jola. — Do
tego dochodzą częste 
wizyty w szpitalach,
dożylne leki i pieluchy,
których zużywamy tony, bo
dzieci cierpią na przewlekłą
biegunkę. Fundacja
zwraca nam pieniądze za
wiele naszych wydatków. 

Usłyszeć
świat
6-miesięczny Kacper

Dybcio nie słyszy od
urodzenia, tak jak jego ro-
dzice. Jedyną szansą na
normalny rozwój chłopca
są aparaty słuchowe. Apa-
rat na jedno ucho to koszt
kilku tysięcy zł. Ponieważ
NFZ refunduje tylko 
3 tys. zł, brakującą resztę 
— 4,5 tys. zł, dołożyła fun-
dacja.
— Nasza rodzina jest

w bardzo trudnej sytuacji
finansowej — mówi Gra-
żyna  Dybcio, babcia Kac-
perka. —  Jedyną szansą
na naukę mowy są apara-
ty. Ja bardzo późno dowie-
działam się, że mój syn,
czyli ojciec Kacpra, jest
niesłyszący. Na leczenie
było już za późno. Chcemy
uniknąć tego samego nie-
szczęścia w przypadku
małego. W przyszłości
mamy nadzieję na 
operację Kacperka,
która przywróci
mu słuch.

Region warmińsko-
mazurski  to jeden
z najbiedniejszych.

Przewaga terenów rol-
niczych, duże bezrobocie
sprawiają, że wiele rodzin
żyje tu na skraju ubóstwa.
Jakakolwiek choroba
w takiej rodzinie to
prawdziwy dramat. Dojazdy
do szpitala, rehabilitacja
i wydatki związane z lecze-
niem: badania, zabiegi, leki,

stają się nieosiągalnym
celem. W takich przypad-
kach często trafiają pod
skrzydła Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci”.
— Z roku na rok potrzebują-
cych przybywa — mówi
Iwona Żochowska,
pełnomocnik fundacji. — Co
miesiąc wpływa do nas
kilkanaście nowych próśb od
rodziców chorych dzieci. Fi-
nansujemy dojazdy do szpi-

tali, turnusy rehabilitacyjne,
pokrywamy część wydatków
związanych z zakupem
wózków inwalidzkich czy in-
nego sprzętu. Dla niektórych
rodzin suma 600 zł jest
niewyobrażalna do zdoby-
cia. Nie wspomnę o nies-
tandardowym  leczeniu
np. nowotworów, których
NFZ nie pokrywa. Pomoc
z zewnątrz to często jedyna
szansa na ratowanie życia.

— Z prośbą o pomoc
zgłaszają się nie tylko 
rodzice, ale też szpitale,
placówki edukacyjne —
mówi Iwona Żochowska. —
Często nie zdajemy sobie
sprawy, w jakich warunk-
ach żyją ludzie w naszym
regionie. Spotkania z takimi
ludźmi sprawiają, że można
przewartościować swoje ży-
cie i docenić to, co dosta-
jemy od losu. 

Dla niektórych
szczytem marzeń jest
powrót ze szpitala do
domu na święta. Dla
innych wózek in-
walidzki, aby wyjść na
spacer. Bieda skazuje
często na wegetację
w czterech ścianach bez
jakiejkolwiek nadziei na
poprawę losu. Nasza 
działalność to szansa, aby
ten los nieco odmienić.

FUNDACJA „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”, 10-364 OLSZTYN, UL. TRACKA 5

2-letni Aleks Suli-
nowski jest wesoły

i pogodny. Chciałby jak
inne dzieci poznawać
świat. Niestety choruje na
tzw. samoistną plamicę,
oporną na leczenie. Dom
zamienił na szpital. Jego
ciałko jest delikatne
i nawet zabawa z misiem
powoduje  siniaki, które
zamieniają się w krwiaki.
Dodatkowo ma bardzo
słabą odporność.  Lek,

który musi przyjmować,
jest jednak bardzo
drogi — miesięczna ku-
racja to koszt 3 tys. zł.
NFZ odmówił finansowa-
nia, więc rodzice trafili do
fundacji.
— Fundacja opłaciła
nam 10 dawek tego leku,
po którym nastąpiła
chwilowa poprawa
zdrowia — mówi Justyna,
mama Aleksa. — W tej
chwili mały jest 

przed operacją
usunięcia
śledziony. Żyjemy
głównie z za-
siłków i zapomóg,
a koszt leczenia
Aleksa to kilka-
set złotych
miesięcznie.
Każda pomoc jest
nieoceniona.

Naprawione
serce

11-letni  Maciej Kra-
kowski urodził się

z bardzo złożoną wadą
serca. W styczniu wrócił
z Monachium, gdzie miał
operację serca. Fundacja
„Przyszłość dla Dzieci”
przekazała na ten cel
prawie 50 tys. zł. 
— Oboje z mężem
pracujemy, ale mamy
jeszcze dwoje dzieci —
mówi pani Ewa, mama
Maćka. — Musielibyśmy
zapłacić za operację
ponad 16 tysięcy euro. 
Ta kwota przerasta nasze
możliwości. Dlaczego za-
leżało im, by ta operacja
odbyła się w Niemczech?
Operacja musiała być
wykonana przez najlep-
szego kardiochirurga,
ponieważ za błąd lub
brak doświadczenia
dziecko mogło zapłacić
najwyższą cenę. 

Żeby zabawa nie bolała
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Stanisław Soyka, 
wokalista, kompozytor

Na Warmii bywasz głównie
prywatnie. Traktujesz ją 
jako miejsce odpoczynku 
od show-biznesu?
— Czuję się pełno-
prawnym mieszkańcem
Warmii, tutaj mieszkają
moje dzieci i całkiem
spory krąg przyjaciół.
Warmińska cisza i zieleń
najlepiej mi służą, to jedno
z moich ukochanych
miejsc na ziemi. Nieczęsto
mam okazję tu grać, ale
przyjeżdżam między kon-
certami, pracą w studio,

szybkim życiem w Warsza-
wie. Wiele moich utworów
powstało właśnie tutaj,
np. „Cisza ratunkowa”, 
„A i ty serce świeć”.
Słowem, polski plener
cenisz bardziej niż tropiki?
— Nigdy nie miałem
jakiegoś pędu, aby
opuszczać Polskę, szukać
wrażeń w świecie. No
chyba że zawodowo. 
Faktem jest, że nie można
sobie pozwolić na ciszę
i samotność w żadnym 
zakątku Europy poza
Warmią.
I dlatego warszawiacy ciągną
w okolice Olsztyna?

— Kocham Warszawę, ale
dobrowolnie osiedliłem się
tu pod koniec XX wieku,
podobnie jak wielu moich
sąsiadów, których poz-
nałem tu, na miejscu. Na
Warmii tworzy się nowa
społeczność. Nie z jakiegoś
nakazu morderczej his-
torii, tylko po prostu mają
tu miejsce pokojowe mi-

gracje. Kraina zaczyna
powstawać na nowo,
rozwijać się. W poszukiwa-
niu inspiracji i spokoju
sprowadzają się tu artyści,
ludzie z wyobraźnią. 
Ze mną było podobnie.
Warmia oczarowała mnie
swoim spokojem i krajo-
brazem.
bw

Zakochałaś się w Warmii
i Mazurach...
— Zakochałam! Mam zdradzać
szczegóły?
Jasne, że tak!
— Jestem szczęśliwą żoną
Pawła Majewskiego, którego
rodzice wyjechali na Mazury
i świetnie się tu czują. A ja się
cieszę, że mogę ich odwiedzać
z moim mężem i dzieckiem...
Mój pierwszy świadomy przy-
jazd miał miejsce trzy lata
temu. Paweł mnie tu przywiózł
i wtedy zakochałam się w tym
miejscu do szaleństwa. Na
Mazurach ludzie są fantasty-
czni, więc to mnie nie dziwi.
Gdy się tutaj przyjeżdża, za-
czyna się inaczej płynąć. Doce-

nia się przyrodę i przypomina,
że obcowanie z naturą może
dawać dużo rozkoszy. Wydaje
mi się, że to piękno, które tutaj
jest, a które tak trudno znaleźć
w parkach w Warszawie,
powoduje, że ludzie inaczej pa-
trzą na świat. Widzę sama po
sobie, że myślę zupełnie in-
aczej — jestem bardziej
odprężona, mniej zawistna. 
Takich też ludzi spotykam na
Mazurach.
W Warszawie takich nie ma?
— Jasne, że są, ale trudniej ich
wyłuskać. Ludzie są zaprzężeni
w jakiś powóz, który mknie
z ogromną prędkością. To ma
swoje dobre i złe strony, bo jed-
nak trzeba zarabiać na życie,

a Warszawa daje takie możli-
wości. Ale czy zawsze jest to
najważniejsze? Na Mazurach
nikt nie pędzi i dlatego tak
uwielbiam tu przyjeżdżać. Lu-
bię być z ludźmi stąd, bo są
niesamowicie życzliwi.
Przekłada się to na pracę 
na planie?
— Aż tak do tego nie pod-
chodzę. Ludzie, z którymi
pracuję, też są niesamowici. 
Ale oni kojarzą mi się z pracą,
a Mazury z odpoczynkiem. Jeśli
więc ktoś pyta mnie, gdzie
można odetchnąć, zawsze pole-
cam jeziora.
I polecasz łowienie ryb?
— I łowienie, i zbieranie grzy-
bów, i pływanie łódką, i gania-
nie z siatką na motyle po łące.
Polecam też rybki wędzone, bo
bardzo lubię, a na Mazurach
jest ich przecież mnóstwo. I są
świeże!
Niedługo nas zmrozi, bo zima się

zbliża. Motyle, grzyby i łódka
odpadają...
— Ale zimą można wszystko ro-
bić na Mazurach! Mam
wymieniać? Uwielbiam kuligi,
które odbywają się zawsze
w magicznych miejscach. Pamię-
tam jeden weekend... Z mężem
mieliśmy niewiele wolnego
czasu, ale chcieliśmy gdzieś
uciec na parę chwil, aby
odpocząć. Warunki pogodowe
trochę nas przerażały, bo padał
śnieg i było ślisko, ale kiedy rano
się obudziliśmy, wiedzieliśmy, że
to będzie piękny weekend.
Świeciło słońce, śnieg
niesamowicie iskrzył się od
promieni, a dachy były pokryte
śniegiem jak grubą kołdrą. Warto
tu przyjechać, aby popatrzeć na
takie cuda chociażby przez
chwilę. Bo Warmia i Mazury to
nie tylko propozycja na lato. Tu
jest cudownie przez cały rok.
Ada Romanowska

Jeziora na wariackich papierach

Karol Jabłoński, żeglarz 
i bojerowiec

Warmia i Mazury są dla tu-
rystów najbardziej
wszechstronną krainą.
Można tu wypoczywać
w każdej formie i o każdej
porze roku. Wszyscy wiel-
biciele sportu powinni
przekonać się na własnej
skórze, jak wiele wrażeń
mogą tu zaznać zimą.
Począwszy od żeglarstwa,
którego lodowa odmiana
przynosi nieporównywal-
nie więcej emocji niż
tradycyjne pływanie. 
Latania na bojerach nie 
zapomina się do końca ży-
cia. Uwielbiam tę prędkość
i uważam, że powinien
tego spróbować każdy
żeglarz. Jednak bojery to
sport nie tylko dla

doświadczonych, na
Warmii i Mazurach now-
icjusze znajdą najlepszych
instruktorów. W naszym
regionie swój raj odkryją
również miłośnicy narcia-
rstwa. Jest już gdzie
zjeżdżać, wciąż przybywa
wyciągów. A narciarze
biegowi z entuzjazmem
rozjeżdżają się po odlud-
nych, dzikich wręcz tere-
nach. Dobrze będą się tu
czuli nie tylko turyści ze
sportowym zacięciem. Na
Warmii i Mazurach można
też odpoczywać w trady-
cyjny sposób czy zwyczaj-
nie się lenić. W dobrych
hotelach można się do woli
wyszaleć, a akumulatory
ładować na spacerach
pośród pięknej przyrody
i najczystszego powietrza.
buk

— Dziwię się ludziom, którzy mogą mieszkać
na Mazurach, a wybierają mieszkanie na
Mokotowie — przyznaje Sonia Bohosiewicz,
aktorka.

Turystyczny raj

Warmińska cisza
ratunkowa

Baw się z nami! Warszawa: 2.12, godz. 10-18 — skwer Hoovera
Kraków: 11.12, godz. 10-18 — Mały Rynek
Głosowałeś na Mazury? Nie? Będziesz mógł to zrobić z nami
w Warszawie i Krakowie! Już tysiące osób zagłosowało przez
Internet, telefon i SMS na Mazury Cud Natury w konkursie
New7Wonders. Tym razem będziesz mógł oddać swój głos…
dosłownie! Czekamy na wszystkich, którzy przez specjalnie
przygotowaną tubę najgłośniej oddadzą swój głos na
Mazury. Werdykt będzie prosty dzięki ustawionemu
decylbelomierzowi. Na uczestników konkursu czekają
wspaniałe nagrody — sanki, które z pewnością przydadzą
się maluchom na zimowe szaleństwa.

Gdańsk: 18.12, godz. 10-18 — hipermarket Real,
ul. Kołobrzeska 32, vis-’a-vis CH Alfa
Ta impreza to nie tylko okazja do głosowania na Mazury Cud
Natury, ale i do lepszego poznania Warmii i Mazur.
W programie: quizy z wiedzy o naszym regionie i konkursy
zręcznościowe. Nagrody to sanki i niespodzianki. Zapraszamy 
też na degustację grillowych przysmaków z Warmii i Mazur.
Zabierzemy Was  też na przejażdżki quadami oraz minikulig. 
I podarujemy Wam sianko na stół wigilijny z mazurskich łąk.


