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WYJDŹ OBEJRZYJ WYSŁUCHAJ!

WOW!

Trzy dni na sportowo, czyli majówka nad Ukielem
PATRONA || Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie organizuje „Wielką Majówkę” nad Ukielem! 1-3 maja spotkajmy się w Centrum
Rekreacyjno-Sportowym Ukiel. Organizatorzy przygotowali dla was moc atrakcji, w tym występ zespołu Shantaż! Warto tu być!

2 maja, godz. 11-18
Włączając się w obchody
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, OSiR przygotował specjalną promocję:
każda osoba, która przyjdzie do wypożyczalni sprzętu w barwach narodowych
(białe i czerwone elementy

odzieży) otrzyma dwie godziny z 50% rabatem na
wypożyczenie sprzętu sportowego (rowery, nartorolki,
łyżworolki, nordic walking).
Dzień Flagi RP będziemy
także świętować biało-czerwonym Rodzinnym Festiwalem Nordic Walking. Zbiórka
o godzinie 11.00 przy Kapitanacie, szacunkowy czas
spaceru wynosi około 90 minut. Przewodnikiem będzie
Andrzej Kowalski, kierownik
CRS Ukiel.
(UWAGA: zabieramy własne kijki, choć oczywiście istnieje możliwość wypożyczenia kijków na miejscu - cena:
5 zł/godzina, 15 zł/dzień).
3 maja, godz. 11-18
Trzeci dzień Majówki nad
Ukielem będzie obfitował

w kolejne sportowe atrakcje. Tego dnia, przy wsparciu Rugby Team Olsztyn,
odbędą się rodzinne treningi
oraz zajęcia teoretyczne dla
adeptów tej dyscypliny sportu. Swą strefę aktywności
przygotowała także „Planeta Formy”, która zaprezentuje podstawy jumping kids,
jumping fitness oraz zumby.
Podczas całej majówki na
terenie CRS Ukiel swoje
miejsca znajdą przeróżni
wystawcy ze swoimi stoiskami, także ze słodkimi przekąskami dla najmłodszych.
Niewątpliwą atrakcją ostatniego dnia wspólnej zabawy
będzie planowany występ olsztyńskiego zespołu Shantaż
– szantowe melodie będą
rozbrzmiewały nad Ukielem
w godzinach 10-14.
mn
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1 maja, godz. 11-18
Pierwszy dzień upłynie
pod znakiem sportowej
aktywności. Socios Stomil
i Akademia Sportu zaprasza na treningi, rodzinne
turnieje oraz gry i zabawy
piłkarskie. Ponadto 1 maja
Fundacja Dalekiego Zasięgu
– Rakiety Olsztyn zorganizuje turniej badmintona, który
zostanie rozegrany na boiskach z widokiem na piękne
jezioro Ukiel.

To będzie zabawa dla całych rodzin! Pomagaj i baw się
PIKNIK || W niedzielę, 29 kwietnia zapraszamy na Piknik Barbo - charytatywny festyn na rzecz Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Będą
dmuchańce, trampoliny i park liniowy. O atrakcjach opowiada Przemysław Pichalski, prezes zarządu Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo.
— W najbliższą niedzielę, 29
kwietnia, już po raz siódmy,
odbędzie się Piknik Bartbo 2018, na który czekają
olsztynianie i turyści. Jakich
atrakcji mogą się spodziewać
uczestnicy?
— Rozpoczęcie nowego sezonu w Parku Rozrywki Aktywnej
to okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że warto się ruszać

na świeżym powietrzu. Park
w Butrynach to idealne miejsce
do wszelkich aktywności. Oczywiście jak zawsze do dyspozycji
gości oddajemy atrakcje parku,
czyli dmuchańce, trampoliny,
zorbę, plac zabaw, quady i park
linowy. Będzie więc można wyszaleć się do woli.
Na scenie wystąpią podopieczni Pałacu Młodzieży

w Olsztynie oraz zaprzyjaźniony z nami od lat dziecięcy
zespół rockowy Krew pot i łzy.
Zachęcamy również do biegania
i jeżdżenia na rowerze.
W tym roku, razem z naszymi
przyjaciółmi, zaplanowaliśmy
kilka wydarzeń, podczas których będzie można się wyszaleć
do woli. O godzinie 13 wystartuje „Bieg Bartbo z nadleśni-

ctwem Nowe Ramuki”, który
jest częścią projektu „Grand
Prix Granicy Warmii i Mazur”.
To coś dla dorosłych biegaczy.
Pięciokilometrowa trasa została
poprowadzona malowniczymi,
szutrowymi drogami w pobliżu
Parku Rozrywki Aktywnej. Będzie też coś dla najmłodszych,
spragnionych sportowych
emocji. Ok. godziny 14 rozpocznie się rywalizacja w trzech
kategoriach wiekowych. Dystans i trasa będą dostosowane
do możliwości dzieci. Ponadto
przygotowaliśmy wyścig rowerowy MTB. To już trzydzieści
kilometrów zjazdów i podjaz-

reklama

Weekend majowy z food truckami!

dów. Potrzebny będzie własny
rower i kondycja.
— Piknik jest wyjątkowy, bo...
charytatywny. W jaki sposób
można będzie pomóc najmłodszym mieszkańcom Warmii
i Mazur?
Od wielu lat organizując
piknik, współpracujemy z fundacją „Gazety Olsztyńskiej”
— Fundacją „Przyszłość dla
Dzieci”. Każdy dorosły, który
chce wejść w tym dniu do Parku
Rozrywki Aktywnej, najpierw
spotyka się z wolontariuszami
fundacji i wrzuca do ich puszek
przynajmniej 5 złotych. Niektórzy przekazują o wiele większe

kwoty. Pieniądze przeznaczane
są następnie na potrzeby podopiecznych fundacji.
— Do kogo jest adresowany
piknik?
— Do całych rodzin. Właśnie dlatego w dniu rozpoczęcia
sezonu wszystkie dzieci mogą
wejść do Parku Rozrywki Aktywnej za darmo. Wiemy, jakie
to ważne, aby zachęcić młodsze
pokolenie do zdrowego stylu życia i wychodzenia z domu, ale
również do pomagania. Mamy
nadzieję, że dzięki temu wyrośnie nam odpowiedzialne pokolenie.
at

Festiwal Smaków Food Trucków wraca do Olsztyna. Food trucki z całej Polski, dania kuchni
z różnych stron świata oraz atrakcje dodatkowe.
też wiele nowości. Więcej informacji o mobilnych restauracjach, które wezmą udział w czwartej edycji
festiwalu wOlsztynie, na fanpage’u
wydarzenia.
Poza masą pyszności na
uczestników festiwalu czekać będą
strefy aktywności dodatkowych,
m.in.: Akademia Gier Planszowych,
strefa dla dzieci, strefa chilloutu,

Partnerzy:

• Aura Centrum Olsztyna • Browar Amber • Dobre Moce Baltica •

zawody kulinarne z nagrodami, gra
terenowa znagrodami. Jak co roku
uczestnicy wybiorą Najsmaczniejszego Food Trucka Festiwalu.
Zapraszamy 5 i 6 maja na
parking przy „szubienicach”, obok
Aury Centrum Olsztyna. Wszystkich
smaków będzie można próbować od
12 do 21 w sobotę i od 12 do 20
wniedzielę.

Więcej informacji na stronie
www.festiwalsmaku.com.pl
37118otbs-b -O

Piknik rozpocznie się
o godz. 11, potrwa do
godz. 18.

Fot. Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”

Festiwal Smaków Food Trucków zaprasza na smaczny weekend
majowy z food truckami. Organizatorzy zaprosili ponad 20 food trucków zdaniami inspirowanymi kuchnią ikulturą wielu krajów świata. Na
festiwalu pojawią się restauracje na
kółkach, które już kilkukrotnie odwiedziły Olsztyn, podbijając serca
i żołądki mieszkańców. Pojawi się

Piknik Bartbo to nie tylko zabawa, ale i pomoc potrzebującym

