
WARMIA I MAZURY
ZAPRASZAJĄ 2017!

Hotel Marina Club Destination SPA
Siła 100, 11-036 Gietrzwałd k. Olsztyna
89 523 87 97, recepcja@marinaclub.pl

www.hotelmarinaclub.pl

www.warmiamazury.tv
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Powiat Działdowski
13-200 Działdowo

ul. Kościuszki 3
tel. 23 697 59 40
fax 23 697 59 41

sekretariat@e-starostwo.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej
www.powiatdzialdowski.pl w zakładce Turystyka

Przed nami długi majowy 
weekend oraz wakacje. Mamy 
szansę na oderwanie się od 
pracy, szkoły, codziennych 
zajęć domowych i w końcu 
mamy czas na wyjazd na za-
służony wypoczynek. Dokąd 
się wybrać na te kilka, czy 
kilkanaście dni? Zaprasza-
my do leżącego w południo-
wo-zachodniej części Mazur 
powiatu działdowskiego! To 
jedynie 150 km na północ od 
Warszawy. 

Dysponujemy dużą bazą ho-
telową, posiadamy liczne 
ośrodki wypoczynkowe i wiele 
farm agroturystycznych. Od-
wiedzający nasz powiat mogą 
korzystać z licznych wytyczo-
nych szlaków pieszych i ro-
werowych w obrębie Welskie-
go Parku Krajobrazowego. Na 
terenie powiatu znajdują się 
4 stadniny, w których można 
skorzystać z lekcji lub wybrać 
się na przejażdżkę.

Obszar powiatu to: pełne uro-
ku krajobrazy, zachwycająca 
przyroda, liczne zabytki, do-
brze rozwinięta baza rekre-
acyjno-sportowa, ale również 
urozmaicona baza noclegowa 
i smaczna regionalna kuchnia. 

Miłośnicy aktywnego spędza-
nia czasu mogą zdecydować 
się, m.in. na: piesze wędrówki, 
konne przejażdżki lub wypra-
wy rowerowe leśnymi ścież-
kami wiodącymi często nad 
brzegami rzek i jezior oraz 
na spływy kajakowe np. We-
lem. Na takie wycieczki warto 
zabrać ze sobą aparat foto-
graficzny lub kamerę, żeby 
utrwalić szczęśliwe chwile 
spędzone na tym terenie, 
piękno tej krainy oraz bogac-
two roślinności i zamieszku-
jących tu zwierząt. 

Zachęcamy do skorzystania 
z atrakcyjnej oferty ośrodków 
wczasowych, wypoczynko-
wych, hoteli i gospodarstw 
agroturystycznych w powie-
cie działdowskim! 

Powiat Działdowski
13-200 Działdowo

ul. Kościuszki 3
tel. 23 697 59 40
fax 23 697 59 41

sekretariat@e-starostwo.pl

Powiat działdowski
MIEJSCE NA UDANY WEEKEND MAJOWY LUB URLOP! 
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WWW.NATURAMAZUR.PL



WARMIA I MAZURY ZAPR ASZAJĄ

4

Letnisko położone malowniczo na wysokim brzegu jeziora Jeziorak, 
w parku krajobrazowym, 20 km od Iławy, otoczone pięknymi 
lasami, jest miejscem wyjątkowym dla wszystkich, którzy 
cenią sobie ciszę, spokój, piękno krajobrazu i poczucie 
wolności z dala od zatłoczonych kempingów 
i ośrodków wypoczynkowych

14-230 Zalewo, 
tel. 89 75 88 621, kom. 691 514 657LETNISKO 

CHMIELÓWKA

RESTAURACJA
PRYWATNA PLAŻA

POMOST ŻEGLARSKI
POMOST KĄPIELOWY

LUKSUSOWE APARTAMENTY
KILKA POMOSTÓW WĘDKARSKICH

KOMFORTOWE DOMKI LETNISKOWE
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO

www. chmielowka.pl
e-mail: letnisko@chmielowka.pl

JEDYNE TAKIE MIEJSCE W PARKU KRAJOBRAZOWYM

Jak Majówka to w Lidzbarku nad Welem! 

Zapraszamy:
1 maja  - Festiwal Biegowy „Lidzbarska 10’tka” 
28 maja  - I Lidzbarski Maraton MTB 
1-2 lipca  - Triathlon Energy 
28-30 lipca  - Dni Lidzbarka  

Jak Majówka to w Lidzbarku nad Welem! 

www.lidzbark.pl 

Czekają na Państwa:
 piękne lasy dla grzybiarzy

 ryby ucieszą wędkarzy

  plaża ze zjeżdżalniami i placem zabaw

 ścieżki rowerowe

 szklaki kajakowe

 obiekty sportowe

  lidzbarskie skrytki geocache czy questing

  imprezy sportowe i kulturalne

  ośrodki wczasowe i kolonijne

  gospodarstwa agroturystyczne i hotele

U nas zachwycą się Państwo malowniczymi 
krajobrazami wypoczywając wśród jezior 
i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.
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AKTYWNY WYPOCZYNEK NA MAZURACH

Wellavil
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne 

Kurojady, Ciechanówko 15, 13-230 Lidzbark, 
tel. 48 23 696 1040, kom. 663 40 70 80
recepcja@wellavil.pl, www.wellavil.pl

ZAPRASZAMY

Oferujemy: 
• 2 budynki hotelowe
• 4 sale konferencyjne wyposażone 

w najnowszy sprzęt audiowizualny
• domki z bali drewnianych
• domki dla kajakarzy
• restauracja grillowa 
• nowoczesna kręgielnia 
• sala bilardowa z barem
• korty tenisowe
• siłownia
• boiska wielofunkcyjne
• wyposażona plaża
• miejsce wykorzystywane do kąpieli
• rowery wodne
• wczasy rodzinne 
• wczasy dla aktywnych
• spływy kajakowe rzeką Wel
• imprezy integracyjne
• imprezy okolicznościowe
• ogniska
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Gmina Olsztynek
Ratusz 1 
11-015 Olsztynek

tel. 89 519 54 50
ratusz@olsztynek.pl
www.olsztynek.pl*MBL-PE skansen

KWIECIEŃ
30  – Ogólnopolskie Konfrontacje Rockowe „PRO-ROCK”

MAJ
1-3  – OLSZTYNECKA MAJÓWKA 
20  – Europejska Noc Muzeów
CZERWIEC
9  – Zjazd Motocykli ROTOR
23  – Kabaret NEONÓWKA w Skansenie
24-25  – DNI OLSZTYNKA

LIPIEC
1-2  – WSCHÓD PIĘKNA – WORLD ORCHESTRA FESTIWAL III – WARMIA i MAZURY*
16  – Tajemnice ciesiołki – jak dawniej budowano*

SIERPIEŃ
5  – Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora MDK
8  – Wielki Dzień Pszczół*
15  – Regionalne Święto Ziół
20 – Wojewódzkie Dni  Pszczelarzy w Olsztynku
26  – Pożegnanie Wakacji, zabawa taneczna

WRZESIEŃ
9   – Europejskie Dni Dziedzictwa „Krajobraz Dziedzictwa”*
16-17  – Targi Chłopskie*
17   – Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
  Tydzień Cittaslow w Olsztynku 
  Olsztyneckie Dni Nauki*
23   – Jesienny Koncert Jazzowo-Bluesowy 
24   – Wernisaż malarski - Ratusz

PAŹDZIERNIK
1   – Smaki jesieni*
20  – Młodzieżowy Festiwal Filmowy Olsztynek 2017  „Moja przestrzeń”
27-28   – Koncert – Zaduszki Jazzowe

GRUDZIEŃ
17  – Jarmark Wigilijny
31 – Powitanie Nowego Roku
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t. 
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Ostatnie apartamenty w cenie już 

tel. 22 435 11 11
www.apartamenty-mazury.pl

APARTAMENTY

EGLARSKIE
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1-2 lipca –  „Dni Wydmin” – Wydmiński Piknik Ekologiczny EKO-RANCZO. 
Festiwal mleka, serów oraz wyrobów mleczarskich gdzie pokaz 
kulinarny prowadzić będą światowej sławy kucharze Stefan Birek 
i Adam Michalski.

Podczas imprezy w dniu 1 lipca swoimi umiejętnościami z publicznością 
dzielić się będzie Mistrz Polski jak i zarówno Wicemistrz Świata w carvingu 
Grzegorz Gniech. Gwiazda wieczoru - Zespół Skalar.
15 sierpień –  Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych jest to impreza cykliczna 

promująca kulturę Ludową Warmii i Mazur

LIPIEC - SIERPIEŃ
Sportowe wakacje na Mazurach liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie Zapraszamy!
Urząd Gminy Wydminy

11-510 Wydminy, Plac Rynek 1/1
tel./fax:  87 421 00 19

sekretariat@wydminy.pl

Gminny Ośrodek Kultury
11-510 Wydminy, Plac Rynek 1/3

tel. 87 421 01 42
gok@wydminy.pl  ekoranczo.wydminy.pl

WYDMINY
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

gokwydminy.plwydminy.pl

fot. M
. W

ojciuch

Urząd Miasta Działdowo
13-200 Działdowo

ul. Zamkowa 12
tel. 23 697 04 00

www.dzialdowo.eu

Zamek Krzyżacki Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego Zabytkowa Starówka
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DZIAŁDOWO



WARMIA I MAZURY ZAPR ASZAJĄ

8



WARMIA I MAZURY ZAPR ASZAJĄ

9

KALENDARIUM

KALENDARIUM

KALENDARIUM

KALENDARIUM

KALENDARIUM
30 kwietnia I bieg im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku 

Warmińskim

1-3 maja Dni Majowe

11-14 maja Puchar Świata Dziennikarzy MTB

14  maja Lidzbark Warmiński Cross Country

3-4 czerwca Ogólnopolski Festiwal Serów 
Farmerskich  i Tradycyjnych Czas Na Ser

9-11 czerwca 210. rocznica bitwy pod Heilsbergiem

17-18 czerwca Puchar i Mistrzostwa Polski ENDURO

30 czerwca Lidzbarska Szuka – Młodzieżowy Festiwal Rapu 
i  Graffi ti

piątki i soboty 
lipca oraz sierpnia Lidzbarskie Wieczory Jazzowe

23 lipca Festiwal Kultury Myśliwskiej

5 sierpnia Mistrzostwa Polski Północnej w Skokach przez 
Przeszkody

11-13 sierpnia Dni Lidzbarka Warmińskiego

17-20 sierpnia Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

16 września III Bieg Charytatywny PKO

18-24 września Tydzień Cittaslow

22-24 września Puchar i Mistrzostwa Polski Cross Country

24 września Niedziela Cittaslow

Zapraszamy do Lidzbarka Warmińskiego 
– serowej stolicy Polski

KALENDARIUM

Kolejny raz amatorzy tradycyjnych serów 
spotkają się w Lidzbarku Warmińskim przy Hotelu 
KRASICKI na Festiwalu Serów.

Festiwal „Czas na Ser” to jedyna w Polsce impreza 
służąca odbudowie i rozwojowi tradycji serowarskiej 
oraz przywróceniu „zapomnianych smaków”. To miejsce 
spotkań, wzajemnej edukacji i integracji środowiska 
małych producentów oraz miłośników tradycyjnych 
serów. 

Naszym serom farmerskim tradycyjnie już 
akompaniować będą miody, chleby tradycyjne, 
chutneye i kon� tury, nalewki, tradycyjne wędliny, 
przyprawy i zioła oraz specjały kuchni warmińskiej. 
Nie zabraknie również lokalnego browaru, win 
z prawdziwej polskiej winnicy i tradycyjnych lodów 
produkowanych jedynie z naturalnych składników. 
Stawiamy tylko na małych, tradycyjnych i rodzinnych 
producentów, co czyni nasz festiwal wyjątkowym. 

Również, jak co roku, z przyjemnością uraczymy 
Państwa festiwalową zupą serową przyrządzoną 
przez samego szefa kuchni Hotelu Krasicki****, pana 
Krzysztofa Mazurka.

3-4 czerwca 2017
VII Ogólnopolski Festiwal 

Serów Farmerskich i Tradycyjnych 
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Wieża katedry 
św. Mikołaja

Najwyższy obiekt sakralny  
po prawej stronie Wisły.

Kanał Elbląski

Znany na całym świecie 
zabytek hydrotechniczny. Jeden 
z siedmiu cudów Polski.

Do Elbląga 
prowadzi wiele dróg!

Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo,  Międzynarodowy 
Szlak Rowerowy R1,  szlak 
Kopernikowski, Pomorska Droga 
św. Jakuba, szlak Mennonitów, 
Szlak Kanału Elbląskiego, Pętla 
Żuławska, Międzynarodowa Droga 
Wodna E70.

Muzeum  
Archeologiczno-

-Historyczne  
w Elblągu

Jedno z najnowocześniejszych 
w Europie muzeów 
z unikatowymi zbiorami 
sięgającymi czasów Wikingów 
i Gotów.

Zarząd:  

Prezes Wydawnictwa

Jarosław Kosiński
e-mail: inter-prim@neostrada.pl

Dyrektor Wydawnictwa

Irena Węgrowska

 

Wydawca: 

INTER PRIM Sp. z o.o. 
10-038 Olsztyn 
ul. Św. Wojciecha 2/23
tel./fax: 89 535 48 90 do 93
e-mail: reklama@data.pl

Kierownik Biura Reklamy:

Sylwia Szkamruk
tel. 89 535 48 92
fax 89 535 48 91
e-mail: inter@cso.pl

Korekta:

Jolanta Grochowska

Grafika, skład, łamanie:

Zbigniew Nowicki
tel. 515 241 779
e-mail: reklama@data.pl

Druk: 

Media Magazines Sp. z o.o. Bydgoszcz
Nakład:

40 000 egzemplarzy

Redakcja nie odpowiada za 
treść ogłoszeń. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

24 kwietnia 2017 r.

Kameralny ośrodek wypoczynkowy położony w środku lasu nad jeziorem. 
Idealne miejsce dla osób ceniących spokój i kontakt z naturą, wędkarzy i grzybiarzy. 

Zapraszamy na weekendy i dłuższy pobyt. 
Dysponujemy 40 miejscami w dwu i trzyosobowych pokojach z łazienką i balkonem.

Organizujemy imprezy integracyjne. Zapraszamy „Zielone Szkoły”

TAAAKIE RYBY!!!

Rezerwacja oraz 
szczegółowe informacje:
tel. 89 621 17 80 w godz. 8-22
e-mail: szczepankowo@interia.pl

www.szczepankowo.pl

SZCZEPANKOWO 
MAZURY o jakich marzycie!

TYDZIEŃ 
od 540 zł
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Gmina Świątki to także przyjazne miejsce 
dla firm i inwestorów. Na naszym terenie 
obowiązują najniższe stawki podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców oraz 
podatki od środków transportu, a samorząd 
lokalny jest otwarty na potrzeby, wspiera 
wszelkie inicjatywy korzystne dla rozwoju 
naszego regionu.
Gmina Świątki staje się miejscem w pew-
nym sensie ekskluzywnym - oddalonym 
od miasta na tyle blisko, by móc w nim 
pracować, a jednocześnie na tyle daleko, 
by mieszkać tu, czuć przestrzeń, spokój i co-
dziennie (nie tylko turystycznie) odczuwać 
piękno życia w symbiozie z naturą.

Gmina Świątki leży 20 min. jazdy samocho-
dem Olsztyna i 10 min. jazdy od Dobrego 
Miasta. Stanowi to bardzo ciekawą alterna-
tywę do odpoczynku i zamieszkania. Tereny 
Gminy Świątki stanowią wyjątkowy obszar 
w skali kraju. Jest on falisty, miejscami pa-
górkowaty, przez niektórych zwany małymi 
Bieszczadami, teren przecina dolina rzeki Pa-
słęki i jej dopływy, która oddziela dwie krainy 
historyczne: Warmię i Mazury.

Kalendarz imprez 2017:
czerwiec  –  festyn rodzinny 

oraz Wyścig 
Kolarski 
o Puchar Wójta 
Gminy Świątki

wrzesień  – Dożynki

sierpień   –  Gminne Dni 
Trzeźwości

grudzień  –  Turniej 
Bokserski 
„Równe Szanse”

W Gminie Świątki prężnie działają publiczne placówki: Żłobek, Przedszkole, Szkoła Podstawo-
wa, Gimnazjum oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, która w 2016 r. zajęła V miej-
sce w kraju oraz zdobyła tytuł „Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim”.
Dożynki organizowane przez nas są znane i cenione nie tylko w powiecie, ale i wojewódz-
twie. Na terenie Gminy prężnie działają stowarzyszenia i grupy nieformalne: Uczniowski Klub 
Sportowy „Junior”, „Jesteśmy z Warmii”, „Ogniwo Skolity”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
w Gminie Świątki, Gminne Zrzeszenie LZS, Ekorozwój, Ochotnicze Straże Pożarne, Klub Krea-
tywnych Babeczek oraz grupa kabaretowo-wokalno-instrumentalna „Silna Grupa Na Wezwa-
nie”. Dzięki dobrej współpracy samorządu z tymi organizacjami, dzieci i młodzież mogą skorzy-
stać z dodatkowej oferty rozwijającej wiedzę, jak i zainteresowania m.in. gry w piłkę nożną czy 
boksu, a także dodatkowych zajęć z j.angielskiego, śpiewu i aktorstwa. Należy dodać, iż nasi 
zawodnicy sekcji boksu corocznie zajmują miejsce na podium w ogólnopolskich zawodach, 
a młodzieżowa drużyna piłki nożnej jest jedną z najlepszych w województwie.

Urząd Gminy Świątki
Świątki 87 
11-008 Świątki

tel.: (+48 89)  616 98 83, 616 98 90,  
616 92 31, 616 92 32

e-mail:   gmina@swiatki.pl

www.swiatki.pl
bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

Przez Gminę Świątki (Dąbrówka, Kalisty, Świątki, 
Jankowo, Kwiecewo) przebiega turystyczny pieszy 
Szlak Napoleoński o długości 8 km. 

gmina, w której warto żyć
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Sezon żeglarski tuż, tuż. Warmia i Mazury 
przygotowują się na przyjęcie turystów. W tym 
wyjątkowym regionie naszego kraju można przeżyć 
wodniacką przygodę pod żaglami, rozkoszować 
wspaniałym wypoczynkiem na łonie natury i cieszyć 
się pięknymi krajobrazami. Ważne jednak, aby 
wypoczywać bez uszczerbku dla środowiska 
naturalnego Warmii i Mazur. 

Według szacunków latem na Mazurach żegluje 
ponad 60 tysięcy osób. To znacznie więcej niż średniej 
wielkości mazurskie miasteczko powiatowe. Od 
kilku sezonów na wodniaków czeka na szlakach aż 
12 ekomarin, oferujących wszystko to co wodniakom 
jest potrzebne, co uprzyjemni im wędrówkę, 
a jednocześnie pomoże ochronić mazurską przyrodę.

Ekomariny to nowoczesne porty lub przystanie, 
gdzie turystyka wodna rozwija się w oparciu 
o rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego. 
Podstawowym celem tego typu obiektów jest 
minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze działań związanych z turystyką wodną. 
Sieć ekomarin powstała dzięki unijnym dotacjom, 
a także zaangażowaniu samorządów i organizacji 
pozarządowych. Środki pochodziły z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie, który pełnił funkcję instytucji 
pośredniczącej w przekazywaniu środków, podpisał 
umowy o wartości ok. 37 mln zł, a dofinansowanie 
z RPO WiM wyniosło 21,2 mln zł. Dziesięć portów 
powstało dzięki realizacji projektu kluczowego, a dwie 
w wyniku ogłoszenia naborów w trybie konkursowym. 
Wszystkie razem tworzą sieć ekologicznych marin 
na Warmii i Mazurach.

Nowa wartość
Jak zgodnie mówią przedstawiciele samorządów, którzy aktywnie 
uczestniczyli w realizacji projektów, budowa ekologicznych portów to 
ważny element działań proekologicznych i proturystycznych na jeziorach, 
podkreślając przy tym, że realizacja całego „ekomarinowego” programu 
wniosła nową wartość dla turystyki i ekologii w regionie. Przykładowo 
w ekomarinie w Rynie do dyspozycji wodniaków oddano 90 miejsc 
cumowniczych, z czego 60 umożliwiających odbiór nieczystości płynnych 
prosto z łodzi, budynek kapitanatu zawierający toalety, natryski, pralnię, 
suszarnię, punkt medyczny, miejsce do zmywania naczy�.  Ważnym 
pomieszczeniem w ekologicznym porcie w Rynie jest sala edukacyjna oraz 
wiata, gdzie prowadzone są spotkania edukacyjne z zakresu ochrony 
środowiska, a w szczególności z problematyki gospodarki odpadami 
stałymi i ciekłymi powstającymi na jednostkach pływających. Każda ekomarinia wyposażona jest w legalne punkty od-

bioru z łodzi nieczystości stałych i płynnych. 
Na zdjęciu ekomarina w Rynie� Fot. Archiwum UMiG w Rynie

Na Warmii i Mazurach w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia Mazury na lata 2007-2016 powstało 12 ekologicznych 
portów

Rys. Archiwum WFOŚiGW w Olsztynie

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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Ekologiczne nie tylko z nazwy
 Założeniem budowy ekomarin było łączenie ich w sieć tak, aby nie było 
potrzeby cumowania na dziko. Założono, że im więcej łódek zatrzyma się 
w tych portach, tym mniej nieczystości trafi do mazurskich jezior, poprzez to, że 
powstaną legalne punkty odbioru z łodzi nieczystości stałych i płynnych. Porty 
przyjazne środowisku powstały więc na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nad 
najdłuższym w Polsce jeziorem Jeziorak, a także mrągowskim jeziorze Czos. 
Takie przystanie funkcjonują m.in. w Rynie, Mikołajkach, Wilkasach, Piszu, 
Węgorzewie, Siemianach, Zalewie i Iławie. W ekomarinach prowadzona jest 
także działalność edukacyjna, ze szczególnym naciskiem na ekologię. W ten 
sposób młodzi wodniacy uczą się prawidłowych ekologicznych zachowań 
nad jeziorami.

Kontrole na jeziorach
O to, aby wodniacy nie wlewali nieczystości do jezior dbają 
m.in. policjanci. Dzięki unijnym środkom zakupiono 
bowiem pięć łodzi hybrydowych, które stacjonują w portach 
w Piszu, Węgorzewie, Iławie, Giżycku i Mikołajkach. Zakup 
specjalistycznych łodzi wraz z wyposażeniem ma bezpośredni 
wpływ na poprawę i zapobieganie degradacji środowiska 
naturalnego poprzez wzmocnienie wykonywania funkcji 
patrolowej i kontrolnej. Policyjne jednostki pływające są 
wyposażone m.in. w kamery termowizyjne, a także zapory 
do pochłaniania i zatrzymywania wycieków i rozlewów. 
Dodatkowo też policjanci sprawdzają, czy czarterujący 
jednostki pływające wywiązują się z obowiązku utylizacji 
nieczystości w przeznaczonych do tego celu miejscach.

Grzegorz Siemieniuk

Ekomarina w Siemianach nad Jeziorakiem
Fot. Grzegorz Siemieniuk

Ekomarina w Wilkasach nad jeziorem Niegocin
Fot. Grzegorz Siemieniuk

O to, aby wodniacy nie wlewali nieczystości do jezior 
dbają m.in. policjanci � Fot. Grzegorz Siemieniuk

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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Zapraszamy do Olsztyna na ekoSTART Warmia i Mazury 2017 
Ekologiczny piknik na sportowo
W niedzielę 21maja zapraszamy wszystkich miłośników 

ruchu na świeżym powietrzu na olsztyńskie lotnisko Dajtki, 
gdzie odbędzie się ekoSTART Warmia i Mazury 2017-  im-
preza plenerowa łącząca aktywny wypoczynek, zdrowie 
i ekologię. Jednym z organizatorów tego wydarzenia jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. 

EkoStart Warmia i Mazury 2017- tak brzmi pełna nazwa 
zbliżającego się pikniku ekologiczno- sportowego, nad którym 
objął patronat i dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Głównym 
założeniem tej imprezy, która w tym roku odbędzie się 
na olsztyńskim lotnisku Dajtki podczas 13. Rotariańskiej 
Majówki Lotniczej,  jest popularyzacja aktywności fizycznej, 
pokazanie walorów przyrodniczych Warmii i Mazur, a także 
promowanie postaw proekologicznych. 

Głównym punktem niedzielnych zawodów będzie ry-
walizacja sportowa -  bieg na 10 kilometrów oraz wyścig 
rowerowy na dystansie ok. 25 km. Obie trasy będą miały 
charakter przełajowy i będą wiodły  malowniczymi dro-
gami leśnymi wokół olsztyńskiego lotniska. W zawodach 
może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która podpisze 
oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 
W przypadku osób nieletnich wymagana będzie dodatkowo 
zgoda rodziców lub opiekunów. Oprócz biegu i rajdu rowero-
wego organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, w których 
mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek i kondycję. 
W miasteczku piknikowym, które powstanie z tej okazji, każdy 
będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Wśród rozlicznych atrakcji 
będą mini zawody drużynowe na krótszych dystansach, inne 
zabawy i konkursy oraz gry zręcznościowe. Nie zabraknie także 
stoisk promocyjnych, na których będzie można dowiedzieć 
się nowinek na temat nowych technologii wykorzystywanych 
w ochronie środowiska, szeroko pojętej ekologii, a także tajników 
aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz zdrowego odżywiania. 

— Aktywność fizyczna staje się coraz bardziej popularna – mówi 
Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Dyspo-
nując środkami publicznymi chcemy je jak najlepiej zagospodaro-
wać. Czyste środowisko to również zdrowi ludzie. Zapraszamy do 
udziału w tym wydarzeniu całe rodziny. W miasteczku piknikowym, 
które powstanie z tej okazji, każdy będzie mógł znaleźć coś dla 
siebie - dodaje. 

Ci, którzy zdecydują się na start w biegu lub rajdzie rowerowym 
muszą zarejestrować swój udział na stronie www.superczas.pl. 
Ze względu na chęć utrzymania przyjemnej i kameralnej atmosfery 
zawodów, organizatorzy wprowadzili limit liczby uczestników (250 
biegaczy i 150 rowerzystów), dlatego ważne jest, aby jak najszybciej 
zarejestrować się na liście startowej. Program atrakcji towarzyszących 
zawodom będzie wyjątkowo  bogaty. Wszyscy, którzy lubią aktywność 
na świeżym powietrzu, chcą się dowiedzieć więcej o ochronie przyrody, 
pobyć w niezwykle malowniczym terenie i przy okazji dobrze się bawić, 
powinni wręcz obowiązkowo wziąć udział w ekoSTARCIE.  Wydarzenie 
na Datkach to także propozycja dla mniej zaawansowanych miłośników 
biegania i kolarstwa. Zaplanowano szereg wyścigów na krótszych 
dystansach oraz rekreacyjne zabawy dla dzieci. Wszyscy uczestnicy 
mogą liczyć na bogaty pakiet startowy, pamiątkowe medale, upominki 
i finałowe losowanie nagród. W miasteczku ekoSTART na Dajtkach 
pojawią się także specjaliści nowych technologii wykorzystywanych 
w ochronie środowiska, znawcy ekologii, a także propagatorzy 
aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Organizatorem 
ekoSTARTu są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie, Wydawca Olsztyn Sp. z o.o.; wydawca bezpłatne-
go magazynu o zdrowym stylu życia „Fit nie Fat”, Life4Sport oraz 
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”.

Tekst i fot. Grzegorz Siemieniuk

Korzystamy z dofinansowania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
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Urząd Miejski w Giżycku
promocja@gizycko.pl
www.gizycko.pl
www.mojegizycko.pl
facebook.com/kursnaGIZYCKO 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
info@gizycko.turystyka.pl

tel. +
48 87 428 52 65

www.gizycko.turystyka.pl

ZAPRASZAM
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IŻYCKA, SERCA KRAINY W
IELKICH JEZIOR M

AZURSKICH

CIEKAW
E W

YDARZENIA:
• 30.04  

– Rydzewo – Rydzewska M
ajówka

• 1.05 
 – W

IELKIE OTWARCIE SEZONU 2017 Parada Jednostek Pływających
• 27.05 

 – „Puchar W
yspy Giżyckiej” w biegach ulicznych

• 1-4.06 
 – DNI GIŻYCKA 2017 M

argaret
• 15-18.06 

 – Puchar Trzech Ryb Energa Sailing Cup
• 23.06 

 – NOC ŚW
IĘTOJAŃSKA na plaży 

• 30.06-2.07 
 – GIŻYCKIE DNI OLDTIM

ERÓW
•  2.07 

 – JARMARK ŚW. BRUNONA Święto Miast Partnerskich  „Na styku kultur”
• 8.07 

 – GIŻYCKO BAROQUE FESTIVAL opera w plenerze
• 14-15.07 

 – „SZANTY Z FOLKIEM
”

• 15.07 
 – ZET CAFE, Giżyckie Święto Rowerów

• 16.07 
 – W

ilkasy – „Projekt Klenczon”
• 20-22.07 

 – M
azury HIP-HOP Festiwal

• 28.07 
 – PARADA M

otocykli
• 30.07 

 – JAZZ nad Niegocinem
• 30.07 

 – M
istrzostwa w Pływaniu Długodystansowym

lipiec-sierpień
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iędzynarodowy Festiwal M
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– ORANGE KINO LETNIE Ekom
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 – Pokazy lotnicze MAZURY AIRSHOW
 2017
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 – ŚW
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• 12-13.08 
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ilkasy – M

iędzynarodowy Jarm
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• 18-20.08 

 – M
iędzynarodowe M

istrzostwa Polski Jachtów Kabinowych
• 19.08 

 – PIKNIK RODZINNY atrakcje dla dzieci
• 26.08 

 – „KOLOROW
E ZAKOŃCZENIE W

AKACJI” Eksplozja kolorów
• 1-3.09 

 – M
azury Curling Festival

• 8-10.09 
 – MAZURSKIE TARGI SPORTÓW
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 – TW
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• 23-25.09 
 – Kruklanki – Rajd Rowerowy Szlakiem
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azurskich Legend
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