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armia i Mazury: region wciąż nie do końca odkryty, pełen tajemniczych zakątków i historycznych niespodzianek. Nie ma chyba
w Polsce drugiej krainy tak różnorodnej pod względem atrakcji
krajobrazowych, historycznych i rekreacyjnych. Pierwsze i najważniejsze
skojarzenie to oczywiście jeziora i lasy. Uroda i bogactwo natury. Turystyka
żeglarska. Oddychanie krystalicznym powietrzem przy ognisku nad wodą.
Warmia i Mazury oferują o wiele więcej. Kraina przechodząca przez wieki
z rąk jednych włodarzy do drugich, obﬁtująca w niezwykłe, historyczne
wydarzenia, stanowi skarbnicę, z której teraz bez końca możemy czerpać
wiedzę o jej losach. Przeczesując szlaki, traﬁmy na monumentalne
świadectwa dawnych wieków, jak klasztory, kościoły, zamki krzyżackie czy
biskupie, aż po ślady dramatycznych wydarzeń wojennych XX wieku – jak
choćby bunkry w Mamerkach czy w Wilczym Szańcu w Gierłoży. Co nieco
o zaskakującym odkryciu na terenie tego ostatniego, znajdziecie zresztą
w środku nowego magazynu.
Wspaniałą cechą naszego regionu – co skrupulatnie i systematycznie opisujemy we wszystkich mediach Grupy WM – jest możliwość inspirującego
i aktywnego zapełnienia sobie czasu o każdej porze roku. Bo to nie tylko
letnie szaleństwa na jeziorach. Nie tylko leśne buszowanie w poszukiwaniu grzybów. Jesienią możemy wypuścić się na liczne szlaki rowerowe, i te
rekreacyjne, i te bardziej ekstremalne. A zimą? Pagórkowaty warmińsko-mazurski teren daje możliwości prawie jak w górach! Jeśli kochacie szusowć na nartach, możecie zaplanować zimowy urlop w pobliżu któregoś
z wielu wyciągów narciarskich. Im też się przyjrzymy w tym numerze.
Przez cały rok znajdziecie mnóstwo informacji i ciekawostek o turystycznych skarbach warmińsko-mazurskiej ziemi na naszych łamach:
w „Gazecie Olsztyńskiej”, w specjalnych dodatkach i oczywiście w serwisie
internetowym turystyka.wm.pl. Chcemy być pomocnym towarzyszem
w Waszych wyprawach.
Zapraszamy do lektury.
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NIE W GÓRY,
A NA WARMIĘ I MAZURY!

Fot. Archiwum właściciela

KRAINA WARMII I MAZUR KOJARZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM Z JEZIORAMI I LASAMI. JEDNAK
UKSZTAŁTOWANIE TERENU, DAJE WSPANIAŁE MOŻLIWOŚCI ZIMOWEGO SZUSOWANIA NA NARTACH.
W CAŁYM REGIONIE.

Stok narciarski w Okrągłem
Gdy tylko mróz mocniej chwyta, uruchamiany jest stok narciarski w Okrągłem w gminie
Wydminy. W tym sezonie na miłośników zimowego szaleństwa czeka kolejna atrakcja - snowtubing.
Powstał nowy tor do zjeżdżania na specjalnych gumowych ślizgach, potocznie nazywanych oponami. Oczywiście, jak co roku można
również pojeździć na nartach czy snowboardzie.
Morenowa Stacja Narciarska ma 4 trasy zjazdowe liczące od 100 do 700 metrów. Wyciągi są
czynne codziennie w godzinach 9.00-21.00. Na
miejscu działa wypożyczalnia sprzętu oraz serwis narciarski
Pasjonaci „białego szaleństwa” mogą
skorzystać z dwóch obiektów położonych
w powiecie mrągowskim.
Ośrodek Narciarski G4W w Mrągowie położony
jest na półwyspie jeziora Czos. Stoki narciarskie
są usytuowane na północno wschodnim zboczu
kompleksu wzniesień zwanych Górą Czterech
Wiatrów. Jest to wspaniały punkt widokowy
na jezioro i okalające je Mrągowo. Można tam
dojechać kierując się szosą z Mrągowa na Mikołajki. Szlak pieszy i rowerowy prowadzi brzegiem
jeziora od strony plaży miejskiej i pensjonatów.
Obiekt dysponuje dwoma wyciągami narciarskimi. Na miejscu funkcjonuje też szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu, schronisko oraz
restauracja. Właścicielem jest Gmina Mrągowo,
która wydzierżawiła ośrodek prywatnej ﬁrmie.
Obiekt jest już w pełni przygotowany do sezonu
2019 / 2020. Jego uruchomienie jest zależne od
opadów śniegu lub niskich temperatur, które pozwolą na jego wyprodukowanie.
Drugi obiekt w Mikołajkach funkcjonuje przy
Hotelu Gołębiewski. Tam stok narciarski posiada

krzesełkową kolej linową. Trasa zjazdu to ok. 700
metrów. Na miejscu funkcjonuje też wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz bar z gorącymi
napojami i przekąskami. Zarządca z otwarciem
stoku również czeka na odpowiednie warunki
pogodowe. Na gości czeka też tor saneczkowy
Alpine Coaster, który działa tutaj przez cały rok.
Trasa toru to 520 metrów zjazdu i 320 podjazdu.
Gołdap zaprasza na narty
Na narty na Mazury? Jak najbardziej! Takie
atrakcje w sezonie zimowym możemy znaleźć
w Gołdapi, a jest to możliwe dzięki Górze Gołdapskiej, zwanej także Piękną Górą lub Górą Zamkową.
Na wzniesieniu położonym na wys. 271,8 m
n.p.m. z którego szczytu można podziwiać piękną
panoramę Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej, znajduje się centrum sportowo-rekreacyjne. Turyści mogą skorzystać z pięciu wyciągów narciarskich (trasy zjazdowe o długości od
200 do nawet 1150 m), ponad 2000 m tras narciarskich o różnym stopniu trudności, a nawet
z parku snowboardowego. Trasy są doskonale
oświetlone, a gdy potrzeba, sztucznie dośnieżane – wszystko po to, aby turyści mogli zjeżdżać
na nartach w komfortowych warunkach.
Kartasiówka pod Olsztynem
Jeżeli myślisz, że do jeżdżenia na nartach
potrzebne są wysokie góry to jesteś w błędzie. W miejscowości Ruś położonej zaledwie
kilkanaście kilometrów od Olsztyna znajduje
się wyciąg narciarski Kartasiówka. To idealne
miejsce dla miłośników białego szaleństwa!
Stację narciarską Kartasiówka utworzono
w miejscowości Ruś (gm. Stawiguda), niedaleko Olsztyna, w 2007 roku. Kartasiówka oferuje trzy trasy zjazdowe po 280 m, z różnicą

poziomów wynoszącą 38 m. Komfortowy powrót na szczyt stoku zapewniają trzy wyciągi
orczykowe. Dla rozpoczynających przygodę ze
zjazdami przygotowano także „oślą łączkę”
obok stoku głównego. Cały teren jest sztucznie oświetlony, dzięki czemu krótkie, zimowe
dni nie stanowią przeszkody w czerpaniu
radości z jazdy. O odpowiednie naśnieżenie
stoku i dobrą, zimową zabawę, dbają tam trzy
armatki śnieżne.
U stóp wzniesienia znajduje się wypożyczalnia nart, snowboardów, butów narciarskich
i niezbędnego osprzętu. Pomocą służą także
wykwalifikowani instruktorzy, którzy uczą
w tutejszej szkółce narciarskiej.
W przerwie pomiędzy zjazdami, na koniec lub
też na początku emocjonującej zabawy warto
zjeść lub wypić coś ciepłego, co umożliwia zlokalizowane na stacji zaplecze gastronomiczne.
Jest to niezwykle popularne miejsce weekendowych wypadów zwłaszcza wśród mieszkańców Olsztyna. Przekonaj się sam!
Kurzętnickie małe Beskidy
Kurza Góra w Kurzętniku to jedno z najciekawszych miejsc do uprawiania białego szaleństwa w północnej Polsce. Warto przypomnieć,
że nie trzeba posiadać własnego sprzętu zjazdowego, bowiem na miejscu działają wypożyczalnie nart i desek. Na Kurzej Górze funkcjonuje zwykle także lodowisko.
Ośrodek Narciarski Kurza Góra otwarty
został w ostatnim kwartale 2015 roku i jest
przyjaznym centrum aktywności, zarówno dla
zaawansowanych, jak i początkujących amatorów szusowania. W sezonie odwiedzany jest
nie tylko przez miejscowych, ale i mieszkańców nawet odległych o 200-300 kilometrów
miejscowości.
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1. Ośrodek wypoczynkowy
Camping Tumiany
Tumiany 1A
tel. 602757481
2. Pałac Warlity
Warlity Małe 8 k. Olsztynka
tel. 515 434 007
www.warlity.pl
3. Gospodarstwo
Eko-Agroturystyczne
Pla ówka
Gierzwałd 45,
tel. 733602887
www.plaƩe.pl

4. Glendoria
www.glendoria.pl
5. Provincja
Wine Bar & Rooms
ul. Lelewela 3
10-021 Olsztyn
www.provincja.com
6. Ośrodek Narciarski
Kurza Góra
ul. Kurza 1
13-306 Kurzętnik
www.kurzagora.pl
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7. Wyciąg Narciarski
Kartasiówka
Bartąg 55, 10-687 Ruś
www.kartasiowka.pl
8. Klekotki Conference&SPA
Klekotki 1
14-407 Godkowo
www.klekotki.com.pl
Zabytkowy obiekt z XVI wieku
9. Niebo do wynajęcia
Worliny 35
14-105 Łukta
www.niebodowynajecia.eu
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17. Karos
Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce
www.karos.com.pl
18. Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „Leśna Brać”
przy nadleśnictwach
Spychowo i Strzałowo

10. Kawa i Trawa
Kotańskiego 4
10-166 Olsztyn
11. Restauracja Casablanca
ul. Zamkowa 5
10-074 Olsztyn
www.casablanca.olsztyn.pl

14. Sanktuarium
Matki Bożej
Królowej Pokoju,
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity
www.stoczek.pl

12. Hotel Anders
Spacerowa 2
14-133 Stare Jabłonki
www.hotelanders.pl

15. Sanktuarium
Matki Jedności
Chrześcijan,
Święta Lipka 29
11-440 Reszel
www.swlipka.pl

13. Hotel Zamek Ryn
Plac Wolności 2
11-520 Ryn
www.zamekryn.pl

16. OCTIM Wytwórnia
Octu i Musztardy
11-015 Olsztynek
www.ocƟm.com.pl

19. Twierdza Boyen
ul. Turystyczna 1
11-500 Gżycko
20. Zamek krzyżacki w Ełku
ul. Zamkowa 4
19-300 Ełk
21. Pałac
Rodu Lehndorﬀ
11-600 Sztynort
22. Wzgórze Katedralne
ul. Katedralna 8
14-530 Frombork
23. Wyciąg narciarski
Piękna Góra
Piękna Góra k. Gołdapi
9
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ODKRYLI WARZYWNY
OGRÓD WODZA III RZESZY

Fot. Zbigniew Woźniak

Czy Adolf Hitler, jedna z najbardziej krwawych postaci w historii świata, był wegetarianinem
i zwolennikiem zdrowego żywienia? Okazuje się, że tak. Dowodem na to ma być odkryty właśnie ogród,
który funkcjonował przy Wilczym Szańcu.

N

a terenie Mazurskiego Parku Atrakcji „Mazurolandia” w Gierłoży odkryto ruiny i podziemia kompleksu
ogrodowego, obsługującego kwaterę Adolfa Hitlera. To właśnie tutaj hodowano warzywa dla wodza III Rzeszy,
który był wegetarianinem. Obiekt znajduje
się w tzw. IV strefie Wilczego Szańca, na
pograniczu miejscowości Gierłoż i Parcz.. —
Wódz Trzeciej Rzeszy był wegetarianinem,
nie palił papierosów, nie pił alkoholu. W każdym miejscu, w którym przebywał musiały
znajdować się obiekty, dzięki którym na jego
stół trafiały świeże warzywa. Do odkrycia
przygotowywaliśmy się od wielu lat, m.in.
gromadząc dokumentację i rozmawiając z
miejscową ludnością, która jeszcze po wojnie mogła pamiętać widzieć jakieś pozostałości. Dotarliśmy też do zdjęć IV strefy z 1944
roku, które potwierdziły istnienie ogrodów

— mówi Jacek Adamski z Mazurskiego Muzeum Militariów, które prowadziło badania na
terenie „Mazurolandii”. Od 1943 roku Hitler
miał również swoje osobiste kucharki, które
przygotowywały specjalne dania w związku
z problemami gastrycznymi führera.
Prace ziemne rozpoczęto na początku tegorocznych wakacji. Co zostało przez badaczy odnalezione? — Fragmenty domu ogrodnika, jego
fundamenty, pozostałości po szklarniach, zejście do podziemi oraz kilka eksponatów — wylicza Adamski. Dzięki temu została stworzona
makieta, na której zobrazowano, co było zbudowane na odkrytych fundamentach. — Odsłonił
nam się układ pokoju tego ogrodnika, łazienki,
aneksu kuchennego. Pod ziemią znajdowała się
kotłownia, która pełniła również funkcję schronu — opowiada szef „Mazurolandii”. Powstała
też makieta całego Wilczego Szańca, układu
budowli i stref, łącznie z IV strefy której opisy
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trudno znaleźć w książkach czy przewodnikach.
Po drugiej stronie drogi między Gierłożą a
Parczem znajdowało się wzgórze, z którego
Hitler obserwował prezentację nowego uzbrojenia. Na terenie «Mazurolandii» można znaleźć
pozostałości po bocznicach kolejowych. dlatego zdaniem badaczy ogród był tylko jednym z
elementów IV strefy, która miała typowo logistyczny charakter.
Jacek Adamski zwraca też uwagę na paradoks, że człowiek, który był jednym z największych zbrodniarzy na świecie był osobą
stosującą zdrowy tryb odżywiania. — Wyeksponowaniem naszego znaleziska chcemy pokazać,
że zło kryje się czasami za banalnymi, codziennymi rzeczami. Z jednej strony widzimy ludzkie
oblicze Hitlera, z drugiej strony pamiętamy, że
wymordował kilka milionów ludzi — dodaje.
Wojciech Caruk
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Cyrk Arena

Serdecznie zapraszamy :)
187219otbr-a-O

nie hotel i nie pensjonat...
...a prywatny dom przygotowany do przyj  cia
go ci, którzy ceni  sobie odpoczynek
w ciekawych eklektycznych wn  trzach
inspirowanych modernizmem. Ka  dy
apartament posiada balkon lub taras, a z niego
pi  kny widok na jezioro Is g. Rano mo  esz
liczy  na niadanie, którego podstaw b  d  jaja
z kurnika gospodyni domu, podawane przy
d  wi  kach p  yn cych z winyli, popo  udniem
wyruszy  w rejs  ódk po jeziorze, a wieczorem
zregenerowa  si  y w saunie lub przy kominku.
www.niebodowynajecia.eu Worliny 35,
14-105  ukta Tel. 784 440 780
191719otbr-a-G

Restauracja Smaki Warlit

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Znajdziesz nas na:
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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