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Cudze chwalicie, swego nie znacie! - Turystyka lokalna i krajowa rośnie w siłę
Przed nami długo wyczekiwany sezon letni 2022 i wakacje, na które wielu z nas czekało z utęsknieniem. Urlop to czas regeneracji, ładowania baterii i odpoczynku od
codziennych zmartwień i problemów. Coraz więcej osób w ostatnich latach decyduje się na wybór oferty wakacyjnej dostępnej w Polsce. W naszym regionie każdy powinien
znaleźć coś dla siebie: morze, lasy, parki narodowe, jeziora, miasta pełne pięknych zabytków… możliwości jest wiele. Znajdziecie tu nowoczesne hotele i spa, agroturystyki,
campingi i domki nad jeziorami, restauracje z regionalnym jedzeniem. Wierzymy, że Bogaty Region Warmii i Mazur, Zalewu Wiślanego, Pomorza i Kociewia ma do
zaoferowania turystom wiele ciekawych miejsc i atrakcji i warto odkrywać go razem z nami! Nasz Przewodnik Turystyczny Bogaty Region to już kolejna edycja projektu. Jeśli
będziecie chcieli dowiedzieć się więcej o regionie i wydarzeniach zachęcamy do korzystania z naszego Przewodnika Turystycznego w wersji ONLINE! Dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli w stworzeniu tegorocznego Przewodnika. Życzymy udanego urlopu i wypoczynku w tegoroczne lato.
Redakcja Gazety i Serwisu BogatyRegion.pl
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Wakacyjne wycieczki w warmińskomazurskich lasach. Odkryj piękno, które
jest na wyciągnięcie ręki
Przed nami kolejne wakacje. Wielu z nas poza tradycyjnym urlopem z całą pewnością
poszuka również krótszych jednodniowych czy weekendowych wycieczek wspólnie
z rodziną lub znajomymi. W upalne, letnie dni dobrze wybrać się na wycieczki w lesie,
gdzie znajdziemy upragniony cień, a także poznamy piękno zielonych płuc Polski.
Na Warmii i Mazurach dzięki działaniom Lasów Państwowych nie brakuje miejsc, które
mogą stanowić ciekawe wycieczki krajoznawcze lub historyczne. Poznajcie je.
Polska znajduje się w europejskiej czołówce
pod względem powierzchni lasów. Zajmują
one 29,2 proc. terytorium naszego kraju,
rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana
większość to lasy państwowe, z czego prawie
7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Także na Warmii i Mazurach odkryjemy wiele
pięknych miejsc, które są nieznane nie tylko
dla turystów, ale i lokalnych mieszkańców.
Warto w najbliższe wakacje odwiedzić
najważniejsze z nich.

ponadto w budynek, w którym mieści się izba
edukacyjna. W nowym budynku Arboretum
możemy znaleźć kącik przyrodniczy będący
miejscem, gdzie dzieci i młodzież w przyjazny
i ciekawy sposób będą poszerzać swoją
wiedzę o przyrodzie, występującej tu
roślinności i żyjących zwierzętach.

Arboretum w Kudypach koło Olsztyna –
miejsce niezwykłe.
Leśne Arboretum Warmii i Mazur położone
jest na terenie Nadleśnictwa Kudypy. Ten
jedyny ogród botaniczny w tej części Polski
ma powierzchnię 17 hektarów. Stanowi
wyjątkowe miejsce w skali Polski północnowschodniej.
Arboretum to ogród botaniczny, który
kolekcjonuje rośliny drzewiaste w celu
ukazania ich różnorodności i piękna. Z całą
pewnością warto spędzić tu wakacyjny dzień
by nie tylko obcować z przyrodą, ale także
poznać blisko 1000 gatunków drzew
i krzewów. Historia Arboretum sięga 1983
roku. Jest ono podzielone na 3 działy: dział
flory polskiej (ok. 300 gatunków kolekcji
drzew i krzewów), część kolekcyjna (ponad
700 gatunków, najbardziej licznie reprezentowane są: klony (ponad 30 gat.),
irgi (29 gat.) suchodrzewy oraz róże dziko
rosnące. Bogate są również kolekcje
świerków, jałowców, jodeł, i innych gatunków
iglastych. Las naturalny to najciekawszy
fragment wiekowego lasu z drzewami
pomnikowymi.

Więcej na stronie:
www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl

Arboretum w Kudypach stale się rozwija,
w roku 2011 powstała kolejna atrakcja
edukacyjna - Lapidarium geologiczne, czyli
kolekcja kamieni i głazów narzutowych
z terenu Warmii i Mazur.
Arboretum w Kudypach wyposażone jest

Arboretum jest czynne codziennie
(również w niedziele i święta)
w godzinach: lipiec 9.00-20.00,
sierpień-wrzesień 9.00-18.00

Atrakcje w pobliżu Arboretum Warmii
i Mazur w Kudypach:
Zostając tu na nieco dłużej warto odwiedzić
także inne ciekawe miejsca jakie kryją się w
pobliżu tego kompleksu leśnego. Są to, m.in.:
Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna
„Arboretum - Dajtki" - ścieżka długości ok.
3 km (do pokonania pieszo lub rowerem).
Prowadzi leśnymi drogami z Kudyp (od
Arboretum) do granicy miasta Olsztyn
(Dajtki).
„Uroczysko Gietrzwałd" - ścieżka długości
ok. 1 km. zlokalizowana w Gietrzwałdzie
w sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego.
Na trasie ścieżki znajdują się tablice dydaktyczne poruszające zagadnienia związane
z ochroną przyrody oraz gospodarką leśną.
Polecana trasa wycieczkowa – Las pełen
historii, a po drodze jedna z niewielu
w Polsce piramid
Szczególnie poleca się tą trasę osobom
dorosłym ceniącym wypoczynek nad
jeziorami. Lasy Mazurskie otaczają bowiem
Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Taki duet
to gwarancja udanej wyprawy. Głównym
punktem wycieczki jest – Wilczy Szaniecbyła wojenna kwatera Adolfa Hitlera. Jest to
jedna z największych atrakcji turystycznych w
Polsce, a z pewnością największa z tych,

Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach k. Olsztyna zachwyca
od pierwszej minuty zwiedzania (foto: archiwum Nadleśnictwa Kudypy)
którymi opiekują się Lasy Państwowe.
Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy
oglądamy dramatyczne sceny z brutalnej
agresji Rosji na Ukrainę miejsce te da na
pewno odpowiednią scenerię by zastanowić
się nad obecną sytuacją na świecie, i tym co
przeżyła niegdyś Polska.
W trakcie tej 3-dniowej wycieczki zobaczysz
także: platformę widokową na śródleśne
rozlewisko, gdzie można podziwiać m.in.
żurawia, czaplę białą oraz wiele innych
gatunków ptaków. W miejscowości Mamerki
macie możliwość zwiedzenia jednego
z najlepiej zachowanych w Polsce kompleksu
niezniszczonych bunkrów niemieckich
z okresu II wojny światowej, muzeum
poświęconego frontowi wschodniemu, repliki
pomieszczenia Bursztynowej Komnaty.

W dalszej trasie samochodem dotrzecie
do fragmentu Kanału Mazurskiego. Kanał ten
nigdy nie został ukończony, a jego fragmenty
miały pokonać różnicę wysokości pomiędzy
Jeziorami Mazurskimi, a Bałtykiem. Dalej
dojeżdżając do miejscowości Rapa dotrzecie
do jednej z niewielu piramid w Polsce - która
jest rodzinnym grobowcem pruskiego rodu
baronów von Fahrenheid.
Szczegółowy plan wycieczki „Las pełen
historii” oraz inne ciekawe inspiracje
znajdziecie na stronie:
www.czaswlas.pl/wyprawy
Do zobaczenia na leśnych szlakach...
My na pewno też tam będziemy!

Pomysły na aktywny wypoczynek w Lasach
Państwowych:
Bieganie - to dziś, obok jazdy na rowerze, jeden z najpopularniejszych sportów
uprawianych przez Polaków. Dlaczego właśnie do lasu warto jest wybrać się by
pobiegać? Powody są oczywiste. Zapach drzew, śpiew ptaków, szum liści zawsze
wygrają z wielkomiejskim zgiełkiem czy najlepszą bieżnią na siłowni. Bieganie po lesie
jest nie tylko przyjemniejsze, ale też zdrowsze. Powietrze w lesie jest kilkadziesiąt
razy czystsze niż w miastach, a olejki eteryczne wydzielane przez drzewa mają
działanie grzybobójcze i bakteriobójcze. Co więcej otaczająca zieleń i panująca w
lesie cisza działają na człowieka uspokajająco.
Nordic walking - Las wydaje się idealnym środowiskiem dla uprawiania tego
sportu. Miękkie leśne ścieżki amortyzują wstrząsy, dzięki czemu spacer po nich jest
mniej obciążający stawy niż po asfalcie czy chodniku. Kolejną zaletą jest również ich
nierówność – wówczas nasze mięśnie oraz stawy pracują w dużo większym zakresie.
No i oczywiście to czyste leśne powietrze…Nic dziwnego że, zwłaszcza w okresie
wakacji, w lasach można spotkać coraz więcej osób spacerujących z kijkami niż bez.
Leśnicy już dawno zauważyli, że, stawiając na nordic walking, przyciągną do lasów
więcej turystów. Tworzą więc kolejne ścieżki do uprawiania tego sportu, a także
organizują imprezy dla jego miłośników.

Wilczy Szaniec to miasteczko bunkrów otoczone lasem.
Tu mieściła się główna kwatera Adolfa Hitlera. Ten las kryje szereg
historii XX wieku... (foto: archiwum Nadleśnictwa Srokowo)

Geocaching - To coraz popularniejsza gra terenowa, która polega na poszukiwaniu
ukrytych przez innych uczestników „skarbów” przy pomocy GPS-u. Są to
wodoszczelne skrzynki zawierające drobne przedmioty oraz dziennik. Bazy skrzynek
znajdziemy w serwisach internetowych m.in. opencaching.pl czy geocaching.pl.
Coraz więcej skrzynek ukrywanych jest w lasach, również przez samych leśników.
Jest to kolejny sposób na przyciągnięcie turystów do lasów by pokazać ich piękno,
równocześnie w połączeniu ze świetną zabawą terenową. Chcąc znaleźć w bazie
skrzynki w wyszukiwarce jako ich właściciela należy podać "nadleśnictwo". Ich opis
przybliża przy okazji historię danego miejsca. Reakcje uczestników są
entuzjastyczne. Szczególnie wysoko poprzeczkę zawiesili pracownicy Nadleśnictwa
Lidzbark (RDLP Olsztyn). Ich skrytki w formie wyrzeźbionego ptaka zostały
umieszczone w koronach drzew, 12-20 metrów nad ziemią. Zdobycie ich wszystkich,
czyli przejście trasy "Tylko dla orłów" jest nie lada wyzwaniem.
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Warmia, Mazury i Powiśle - Kraina Tysiąca Jezior i zielony oddech lasów
Warmia i Mazury to niezwykły region na północno-wschodniej części Polski.
Do województwa wamińsko-mazurskiego należy także region Powiśle. Jest tu wiele
pięknych miejsc i terenów do zwiedzenia, w których każdy znajdzie chwile ciszy, spokoju
i wytchnienia wśród niezwykłej przyrody. O Warmii i Mazurach mówi się także, że jest to
Kraina Tysiąca Jezior - a dokładniej 2600. Dzięki połączeniu jezior licznymi kanałami są to
idealne warunki do żeglowania, wijące się wśród licznych lasów rzeki to malownicze
miejsca doceniane przez miłośników kajakarstwa. Dziewicza przyroda kryje siedliska
kormoranów i innych gatunków zwierząt i wyjątkowych roślin. Co więcej Warmia, Mazury
i Powiśle to miejsca pełne historii, gotyckich zamków, barokowych kościołów,
średniowiecznych klasztorów, fortyfikacje i oczywiście unikatowy na światową skalę Kanał
Elbląski.

Na Warmii i Mazurach w sezonie letnim zawsze dużo się dzieje!
Rozrywki i dobrej muzyki Ci nie zabraknie

Na Warmii i Mazurach możemy zażywać atrakcji wodnych przez cały rok m.in. w aquaparkach w Olsztynie,
Pluskach, czy Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Miłośnicy dobrej muzyki uczestniczą
w ciekawych festiwalach muzycznych prezentujących różne gatunki: reggae (Ostróda), hip-hop (Giżycko),
country (Mrągowo), szanty (Gizycko, Mikołajki), jazz (Iława), rock (Węgorzewo), poezje śpiewaną (Olsztyn),
lato to również czas, kiedy odbywają się liczne koncerty organowe (Olsztyn, Frombork, Pasłęk). W naszym
regionie przez cały rok odbywają się różnego rodzaju ciekawe imprezy, eventy, koncerty i imprezy
kabaretowe (Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Ełk).

Polska Noc Kabaretowa 2022 w te
wakacje zawita do Ostródy
Mrągowa, Sopotu i Olsztyna
Polska Noc Kabaretowa powraca!
To już 10 edycja Polskiej Nocy
Kabaretowej czyli największe
widowisko kabaretowe w Polsce!
Największy, epicki skład artystów
to gwarancja świetnej zabawy
i mnóstwo śmiechu, który będzie
niósł się przez całą Polskę.
Tematem do rozmów i śmiechu
będzie... Twoje miasto! Co u Was
słychać, lokalne sukcesy i porażki,
aktualne afery, wybory rządzących,
ale i zwykłych mieszkańców.
Zobacz swoje miasto oczami
kabaretów.
Wystąpią – Kabaret Skeczów
Męczących, Kabaret Nowaki,
Kabaret Smile, Kabaret Młodych
Panów, Kabaret K2, Kabaret Moralnego Niepokoju. Prowadzeniem
Polskiej Nocy Kabaretowej w tym
roku zajmie się Bartosz Klauzinski
z Kabaret K2.

W całej Polsce odbędzie się
aż 10 koncertów w ramach
"Wakacyjnej Trasy Dwójki".
Poszczególne koncerty będą
jednak miały różną tematykę.
Każdy z koncertów to multimedialne widowisko muzyczne,
które spaja wybrany motyw
muzyczny. Tegoroczne motywy
to m.in.: "Największe przeboje
lata", "Hity domówek", "30 lat
disco polo", "Folk Festival", "Hity
wszech czasów", "Festiwal
piosenki wojskowej państw
NATO", "Niech żyje biesiada!",
czy "Wielki jubileusz "Pytania
na śniadanie", które w tym roku
w Sopocie będzie hucznie
obchodzić swoje 20-lecie.

Koncerty mają się odbyć w różnych miejscowościach i kurortach. Start koncertów co ciekawe
odbędzie się w Wilnie, już 3 lipca. Koncerty poprowadzą m.in.: Ida Nowakowska, Małgorzata
Tomaszewska, Aleksander Sikora, Rafał Brzozowski i Tomasz Kammel. Dołączą do nich inne gwiazdy
szklanego ekranu i z pierwszych stron gazet. Nad oprawą taneczną koncertów będzie czuwał niezawodny
Agustin Egurrola i jego grupa taneczna.

Bilety i więcej informacji znajdziesz na:
www.ebilet.pl/widowiska/kabarety/polska-noc-kabaretowa
5 sierpnia - Ostróda
7 sierpnia - Sopot

Elbląg na Wakacyjnej Trasie Dwójki! Wielki finał trasy w Sopocie

|
|

6 sierpnia - Mrągowo
14 sierpnia - Olsztyn

Wakacyjna trasa Dwójki 2022 w naszym regionie:
15 sierpnia - Elbląg- "Festiwal piosenki wojskowej państw NATO"
27 sierpnia - Sopot - "Wielki jubileusz "Pytania na śniadanie"
28 sierpnia - Sopot - "Zakończenie lata"
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Olsztyn – stolica województwa 15 jezior w jednym mieście!
Olsztyn - miasto położone na Warmiii
jest stolicą województwa warmińskomazurskiego. Jest to jedno z nielicznych
miast w Polsce, gdzie znajdziecie niebywałą
ilość miejsc do letniego odpoczynku
zapominając o tym, że spędzacie urlop w
mieście. Olsztyn turystów przyciąga swoim
atrakcyjnym położeniem (aż 15 jezior
znajduje się w jego granicach), licznymi
plażami i kąpieliskami. Najbardziej znane
zabytki Olsztyna znajdujące się na Starym
Mieście to zamek kapituły warmińskiej,
Wysoka Brama, Bazylika Konkatedralna Św.
Jakuba, w której latem w ramach
Olsztyńskiego Lata Artystycznego odbywają
się koncerty organowe. Olsztyn, zielone
miasto-ogród, ma wiele parków, które są
miejscami spotkań, rekreacji i pikników.
Najbardziej znanym i lubianym jest Park
Podzamcze położony w pobliżu starówki.
Jego malowniczy klimat tworzy sąsiedztwo
olsztyńskiego zamku, rzeka Łyną i dwa
malownicze wiadukty kolejowe.
W połączeniu z Parkiem Centralnym
oddanym do użytku latem 2014 r. tworzy
nowy szlak spacerowo-rekreacyjny
w śródmieściu Olsztyna.
Wysoka Brama
Jeden z najważniejszych punktów Olsztyna,
od którego zaczyna się spacer na Starym
Mieście. Brama Górna zwana Wysoką
Bramą. Pozostałość murów obronnych
otaczających miasto i zamek w XIV wieku. W
2003r. brama została odrestaurowana, a w jej
bledzie pojawił się wizerunek Matki Bożej
Królowej Pokoju podarowany Olsztynowi
przez Jana Pawła II. Na olsztyńskiej starówce
czeka na Was wiele restauracji oraz pubów i
klubów, które pozwolą Wam miło spędzić
wieczorne wakacyjne dni.

na temat różnych zjawisk astronomicznych.
Obserwacje Słońca i nocnego nieba „na
żywo” możemy doświadczyć także z
pobliskiego obserwatorium
astronomicznego.
Więcej na stronie:
www.planetarium.olsztyn.pl

Muzeum Warmii i Mazur – Mieści się w
gotyckim Zamku Kapituły Warmińskiej.
Prezentuje zabytki regionalne z zakresu
historii, archeologii, sztuki, rzemiosła
artystycznego, piśmiennictwa, kultury
ludowej. Miejsce konieczne do odwiedzenia
będąc w stolicy Warmii i Mazur.
Więcej informacji znajdziesz na:
www.muzeum.olsztyn.pl “

Park Podzamcze
Zwany także Parkiem Zamkowym położony
jest na Starym Mieście w Olsztynie, nad rzeką
Łyną, tuż koło dawnych murów miejskich i
Zamku Kapituły Warmińskiej. Fontanny,
ścieżki spacerowe, alejki wśród drzew i
śpiewu ptaków, place zabaw, kładki przez
rzekę Łynę, ścieżki rowerowe...pięknie tu o
każdej porze roku.

Olsztyńskie Stare Miasto
Spacerując po starówce warto zwrócić uwagę
na dekoracje sgraffito czyli piękne, ozdobne
malarstwo ścienne z motywem regionalnym,
które nadaje oryginalności i indywidualnego
charakteru staromiejskich kamienic w
Olsztynie.

Wysoka Brama - popularne miejsce spotkań, od
którego zaczynamy zwiedzać olsztyńską starówkę

Zamek Kapituły Warmińskiej
Imponujący gotycki zamek stanowi
wizytówkę Olsztyna. Warto go odwiedzić
i zobaczyć panoramę miasta z zamkowej
wieży, a także spędzić trochę czasu w tych
samych komnatach, co Mikołaj Kopernik.
Znany astronom choć spędził w Olsztynie
tylko kilka lat, wpłynął znacząco na losy
tego miasta. Prowadził tu obserwacje
astronomiczne, pełnił funkcję kanonika
kapituły warmińskiej i bronił zamku
przed Krzyżakami. Dziś chętnie pozuje
z turystami do zdjęć na ławeczce olsztyńskiej
starówki.

Planetarium i obserwatorium
astronomiczne
Z Olsztyna możemy się przenieść prosto do
gwiazd! Planetarium w Olsztynie zostało
otwarte w 1973r w pięćsetną rocznicę urodzin
Kopernika. Pod względem wielkości to drugie
w Polsce planetarium. Kopuła ma średnicę
15m na której można obejrzeć kilka seansów

Mikołaj Kopernik chętnie pozuje z turystami do
zdjęć na ławeczce olsztyńskiej starówki

Park Centralny
Znajdziemy tu place zabaw dla dzieci,
siłownie pod chmurką, niewielki, zadaszony
placyk amfiteatralny, przystań kajakową oraz
malownicze ścieżki pieszo-rowerowe
prowadzące wzdłuż rzeki Łyny. W centralnej
części parku wzniesiono eliptyczną fontannę
z nocnym podświetleniem. Znajdujące się
przy niej kilkutonowe, po części zanurzone w
wodzie półkule symbolizują układ słoneczny,
nawiązujące do olsztyńskiej działalności
Mikołaja Kopernika. Latem jest to częste
miejsce wielu atrakcji turystycznych, imprez
plenerowych czy pikników.

Ciekawostka. Symbolem
miasta są baby pruskiepochodzące
najprawdopodobniej ze
średniowiecza.
Są to kamienne posągi, wbrew
nazwie przedstawiające
postacie mężczyzn trzymające
w prawej ręce róg (naczynie do
picia), w lewej miecz lub tasak
Nowoczesny kompleks turystycznosportowy nad jeziorem Ukiel
Ten nowoczesny kompleks powstał kilka lat
temu przy dużym udziale środków
europejskich. Znajdziemy tutaj m.in. korty do
squasha, boiska do koszykówki
i siatkówki plażowej, ścieżki pieszorowerowe, kąpieliska oraz wypożyczalnie
sprzętu wodnego i sportowego. Po drugiej
stronie jeziora dodatkowo znajduje się
Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego
„Słoneczna Polana”.

?

?

Więcej informacji znajdziesz na:
www.osir.olsztyn.pl/pl/ukiel

Nice Bay WakePark Olsztyn
To idealne miejscem by zacząć przygodę z
wakeboardem. Dzięki pomocy instuktorów
dla osób początkujących, Twój progres
będzie szybki i przede wszystkim bezpieczny
a sama wodna atrakcja dostarczy
niezapomnianych wrażeń w towarzystwie
malowniczego zakątku. E-Foil to kolejna
wodna atrakcja czyli deska dzięki której
uniesiesz się ponad wodę! Nice Bay
WakePark to jedyny lokal na terenie zatoki
miłej, który organizuje koncerty, imprezy
tematyczne, sportowe, stand up-y, festiwale,
nocne pływania i spontaniczne dancingi.
Dostępna jest także strefa chill out z leżakami
i hamakami gdzie odpoczniecie nad wodą.
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Centrum Żeglarstwa Wodnego i
Lodowego „Słoneczna Polana”
Jest to główna miejska przystań żeglarska
znajdująca się w zachodniej zatoczce
oltszyńskiego jeziora Ukiel (Jezioro Krzywe).
Stanowi centrum sportu jak i rekreacji
żeglarskiej. Znajduje się tu wypożyczalnia
sprzętu sportowego, restauracja, siłownia z
odnową biologiczną oraz sale konferencyjne.
Centrum „Słoneczna Polana” jest siedzibą
olsztyńskich klubów żeglarskich.

Przewodnik Turystyczny - Lato 2022
Jezioro Długie w Olsztynie - zlokalizowane
jest zaraz obok centrum miasta, stąd na
olsztyńską starówkę można dojść w 10 min, a
z plaży nad jeziorem Ukiel około 20 min.
Otoczone Lasem Miejskim i uroczymi
ścieżkami prowadzącymi wzdłuż brzegów
jeziora przyciąga wielu spacerowiczów,
biegaczy czy rowerzystów. Dostępna jest tam
mini biblioteka pod chmurką, z której każdy
może wziąć książkę oraz dołożyć do niej coś
od siebie. Dla najmłodszych znajdują się
oczywiście duży plac zabaw, a tuż za nim
czynną w sezonie restauracje grillową.

Piwa regionalne z Olsztyna
Będąc w Olsztynie zdecydowanie warto się
wybrać do „Browar Warmia” i spróbować
lokalnego piwa z Browaru „Kormoran”.
Warzone tu trunki oparte na regionalnych,
starych recepturach według najdawniejszych
tradycji. Piwa otrzymały również certyfikat
Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury
Powiśle.

Bazylika konkatedralna św. Jakuba
Apostoła- wznosi się w sercu olsztyńskiego
Starego Miasta. Najstarsza budowa sakralna
w mieście i unikatowy zabytek w skali
naszego Bogatego Regionu. W 1991 roku
odprawił tu mszę papież Jan Paweł II.
Każdego lata odbywają się tu Olsztyńskie
Koncerty Organowe.

Jezioro Bartąg (zwane również Bartążkiem)
leży kilkaset metrów od południowej granicy
Olsztyna, w gminie Stawiguda. Dla osób nie
lubiących plaży i kąpieliska pełnej tłumów i
wolą odpocząć przy słonecznej pogodzie w
ciszy i spokoju warto poznać uroki tego
zakątku. Dostęp do jeziora, rolniczy
krajobraz, drewniane wiaty na grilla i ogniskoto idealne miejsce na wycieczki rowerowe,
dłuższe spacery czy odpoczynek na kocu pod
chmurką.

Olsztyński Teatr Lalek - zaprasza do siebie
osoby w każdej grupie wiekowej-w
repertuarze znajdziecie propozycje zarówno
dla najmłodszych pociech, dzieci w wieku
szkolnym czy dla dorosłych. Teatr formy nie
ma wieku, a lalki zaczarują każdego.
Każdy sezon przynosi kolejne pomysły,
nawiązywanie współpracy z innymi
instytucjami kultury, ale i nie tylko. Olsztyński
Teatr Lalek od 1953 roku edukuje widzów, z
dumą możemy powiedzieć, że czekamy na
kolejne pokolenia, które chcą poznawać
historię misiów, skrzatów lub innych, nie tylko
bajkowych postaci.

Browar Warmia

Ceska Hospoda

W "Browarze Warmia" z szacunkiem
kultywujemy warmiński obyczaj. Polecamy
regionalną kuchnię uświetnioną warzonym
na miejscu piwem o wyjątkowym smaku.

Ceska Hospoda to idealne miejsce dla tych
co w tym roku nie mogli wybrać się na
wakacje do naszych południowych

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im.
Feliksa Nowowiejskiego - to jedyne tego
typu miejsce kulturalne na Warmii i Mazurach.
Na sali koncertowej organizowane są
występy sławnych artystów zarówno polskich
jak i zagranicznych na licznych festiwalach
muzycznych, koncertach przyciągające tłumy
publiczności. Zapraszamy do zapoznania się
z rozpiską najciekawszych wydarzeń w
Olsztynie w naszym Przewodniku
Turystycznym Bogaty Region- znajdziecie
tam wiele propozycji koncertów na
tegoroczne lato.

Galeria Sowa
Kameralny Pub koncertowo-kulturalny,
mieszczący się na olsztyńskim Podzamczu.
Położenie tego miejsca podczas wieczornej
zabawy tuż obok murów Zamku robi
wrażenie na wszystkich.
Galeria Sowa istnieje w tym miejscu już od
20 lat, choć wcześniej nazywała się
Okopem. Gościła w swych murach wielu
znakomitych artystów. Znajdziecie tu
bluesowe i jazzowe koncerty na żywo oraz

Higlander Whisky Bar
www.browarwarmia.pl
www.facebook.com/browarwarmia/
ul. Nowowiejskiego 15, 10-162 Olsztyn
kom. 782 565 608
Klub Mięta
Serce olsztyńskiej Starówki znowu zaczyna
bić. Ziarno zakiełkowało i niesie świeży
zapach.
Przyjdź, sprawdź, poczuj Miętę. Klub Mięta
to jedno z bardziej orzeźwiających klubowo
miejsc w Olsztynie.
www.klubmieta.pl
Rezerwacje stolika: 513 878 881
kontakt@klubmieta.pl

sąsiadów. To miejsce idealnie odwzorowuje
klimat czeskich pubów i restauracji. Pyszna
kuchnia z tamtych regionów, muzyka, a do
tego wiele gatunków piwa czeskiego
uwielbianego przez wielu z nas. Ahoj, tu
musisz zajrzeć jeśli jesteś w Olsztynie.
czeskaolsztyn.pl
Plac Targ Rybny 14, Olsztyn
rezerwacje@czeskaolsztyn.pl
519 805 762
czeskaolsztyn.pl

ul. Stare Miasto 29/32 , 10-027 Olsztyn
http://www.highlander.pl/
89 521 53 00
To legendarne miejsce dla smakoszy whisky
lub whiskey. To właśnie tutaj odnajdziesz
wiele gatunków tego trunku, które sprawią,
że wieczór z całą pewnością na długo
zostanie w pamięci. Lokal działa w mieście
od 2003 roku. Uroku dodaje nietypowy
ogródek na zewnątrz, gdzie każdy z nas
może usiąść przy stoliku w ławeczce
stylizowanej na kształt beczki whisky.

olbrzymią dawkę kultury. Spotkacie u nas
wystawy fotografii, imprezy taneczne,
kabaretowe oraz mieszankę wydarzeń
kulturalnych.
Nocą, jak to Sowa, staje się miejscem
najbardziej aktywnych imprez. Nasi DJ-e
zadbają o solidną dawkę tanecznej muzyki,
polskiej oraz światowych klasyków. Nie
byłeś jeszcze w Sowie ?! Poznaj legendę
tego miasta ...
https://www.facebook.com/sowa.olsztyn

www.bogatyregion.pl
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17.07.2022, godz: 20:00,
FEST MUZA 2022 koncert Jucho
Miejsce:Amfiteatr w Olsztynie, ul.
Zamkowa 1.

21.06.2022, godz: 19:00
Stand-up: Darek Gadowski
Miejsce:Irish Pub Carpenter Inn,
Stare Miasto 3
23.06.2022, godz: 19:00
Aleja Rocka Symfonicznie
Miejsce:Filharmonia WarmińskoMazurska, ul. Głowackiego 1.

30.06.2022, godz: 19:00
Stand-up: Darek Gadowski Nowy
program "Czysta przyjemność"
Miejsce:Carpenter Inn. Stare Miasto 3
1.07.2022, godz: 19:00
Mietek Folk
Miejsce:Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2
3.07.2022, godz: 19:00
Jan Kondrak Pieśni Kresów
Naszych
Miejsce:Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2

23.06.2022, godz: 20:00
Robert Bielak
Miejsce:Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2

21-24.07.2022
Dni Olsztyna (Jarmark
Jakubowy)
Miejsce:centrum miasta. Rynek Starego
Miasta.
27-30.07.2022, godz: 18:00
Musical „Pora jeziora” z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii WarmińskoMazurskiej
Miejsce:Warmińsko-Mazurska Filharmonia
im. F. Nowowiejskiego Olsztyn
ul. B.Głowackiego 1.

24.06.2022, godz:20:00
Painkillers
Miejsce:Browar Warmia

19-21.08.2022, godz: 16:00
Green Hops Music Fest
Miejsce:Zatoka Miła, ul. Sielska 17.

19-21.08.2022, godz: 16:00
6. Olsztyński Festiwal Piw
Rzemieślniczych i Kuchni Świata
Miejsce:Zatoka Miła, ul. Sielska 17.
21.08.2022, godz: 19:00
Marta Szefke Quartet
Miejsce:Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2
26.8.2022- 1.9.2022
Campus Polska Przyszłości
Miejsce:Kortowo – miasteczko studenckie
27.08.2022, godz: 21:15
Bit Stacja Iv B-Day
Miejsce:Carpenter Inn. Stare Miasto 3

6.07.2022
, godz: 19:00
Śląska Grupa Bluesowa
Miejsce: Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2
8.07.2022, godz: 19:00
Rubinowe Gody
Miejsce: Audytorium Maximum WSIiE
TWP, Aleja Wojska Polskiego13
25.-26.06.2022
Jarmark Powitanie Lata
Miejsce:Kuźnia Społeczna,
ul. Marka Kotańskiego 1
25.06.2022, godz: 19:00
48 SPOTKANIA ZAMKOWE
"ŚPIEWAJMY POEZJĘ" 2022- KONCERT
KONKURSOWY ORAZ "MALEŃCZUK
+RHYTHM SECTION"
Miejsce:Dziedziniec Zamkowy. Amfiteatr
im. Czesława Niemena.
26.06.2022, godz: 17:00
Spektakl "Prezent urodzinowy"
Miejsce: Audytorium Maximum WSIiE
TWP, Aleja Wojska Polskiego13
26.06.2022, godz: 17:00
NEo-Nówka 20-lecie na bis
Miejsce:Amfiteatr im. Czesława Niemena,
ul. Zamkowa 1.

31.08.2022, godz: 19:00
25 Lat Ich Troje - Koncert Jubileuszowy
Miejsce:Amfiteatr im. Czesława Niemena
17.09.2022, godz: 17:00
Weekend z R. - "A Surfeit of
Lovers"
Miejsce:Audytorium Maximum, Aleja
Wojska Polskiego13
8.07.2022
, godz: 20:00
Koncert zespołu Strachy Na
Lachy
Miejsce: Amfiteatr w Olsztynie, ul.
Zamkowa 1
10.07.2022, godz: 19:00
Zuzanna
Miejsce:Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2
15.07.2022, godz: 20:00
Spektakl "Pikantni"
Miejsce: Amfiteatr im. Czesława Niemena

16.07.2022, godz: 21:00
Koncert Leszek Możdżer SOLO
Miejsce: centrum miasta. Amfiteatr ,
ul. Zamkowa 1.

30.07.2022, godz: 20:00
Koncert Brodka
Miejsce:Amfiteatr w Olsztynie, ul.
Zamkowa 1
07.08.2022, godz: 19:00
Piramidy
Miejsce:Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2
12-14.08.2022, godz:
Olsztyn Green Festival 2022
Miejsce:

14.08.2022, godz: 19:00
Polska Noc Kabaretowa 2022
Miejsce: Amfiteatr w Olsztynie,
ul. Zamkowa 1

25.09.2022 godz: 16:00
Porwanie - komedia kryminalna
Miejsce:Audytorium Maximum, Aleja
Wojska Polskiego13
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Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na
Olsztyńskie Lato Artystyczne! Daj się porwać!
Latem w Olsztynie zawsze się coś dzieje. OLA to cykl wydarzeń muzycznych,
rozrywkowych i teatralnych i kabaretowych, plenerowe projekcje filmowe, zabawy dla
dzieci, których głównymi scenami jest olsztyńska starówka i Amfiteatr im. Czesława
Niemena u podnóża zamku kapituły warmińskiej.
1-2.07 PT-SO
Planty Miejskie wzdłuż ul. Pieniężnego
ATLANTYDA PÓŁNOCY – MIASTO
ULOTNE
FESTIWAL LITERATURY
2-23.07
Tartak Raphaelsohnów / Zajezdnia
trolejbusowa
PEŁNO ICH NIGDZIE. PRZYWRACANIE
PAMIĘCI O POLSKICH ŻYDACH W
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ*
3.07-28.08
Zajezdna trolejbusowa i okolice
PARK MUZ WSPÓŁCZESNYCH**
CYKLICZNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I
KULTURĄ
3.07-21.08
Park Jakubowo
KULTURA W PARKU. KONCERTY W
PARKU JAKUBOWO
3.07-28.08
Bazylika konkatedralna św. Jakuba
XLIV OLSZTYŃSKIE KONCERTY
ORGANOWE****
4.07 PN
Kościół Ewangelicko-Augsburski
PRO MUSICA ANTIQUA
KONCERT KAMERALISTÓW
4.07-15.08
Park Podzamcze
KINO PLENEROWE
8.07 PT
Amfiteatr
STRACHY NA LACHY
bilety.mok.olsztyn.pl

9.07 SO
Park Podzamcze
NA PODZAMCZU WOLNO****
WARSZTATY, ANIMACJE, KONCERTY
12.07-23.08
Okolice kładki nad Jeziorem Długim
ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ***
INTERDYSCYPLINARNE, FAMILIJNE
PROJEKTY ANIMACYJNE
16.07 SO
Amfiteatr
LESZEK MOŻDŻER SOLO
bilety.mok.olsztyn.pl
17.07 ND
Amfiteatr
FEST MUZA 2022
FINAŁ KONKURSU MŁODYCH
ZESPOŁÓW
17.07 ND
Amfiteatr
FEST MUZA 2022: JUCHO
bilety.mok.olsztyn.pl
21-24.07 CZ-ND
Stare Miasto
TEATRALNE DNI OLSZTYNA
W programie:

TEATRY PLENEROWE (m.in.
Teatr na Walizkach, Teatr Barnaby, A3
Teatr, Olsztyński Teatr Uliczny,
Krakowski Teatr Uliczny i in.)

JARMARK JAKUBOWY

WARSZTATY, ANIMACJE,
PERFORMANSY

KONCERTY

OLSZTYN GREEN FESTIVAL Powraca!
Olsztyn Green Festival powraca! Kolejna edycja odbędzie się w dniach 12-14 sierpnia
2022r (piątek, sobota, niedziela) jak zawsze na Plaży Miejskiej w Olsztynie czyli w
pięknej i malowniczej scenerii jeziora Ukiel. Bilety już w sprzedaży!
Olsztyn Green Festival 2022 artyści i line
up:
Daria Zawiałow, Kasia Lins, Baranovski,
Mrozu, Artur Rojek, Fisz Emade Tworzywo,
Marcin Maciejczak, Zalia, Kaśka Sochacka,
Natalia Szroeder, Zdechły Osa, Julia
Wieniawa, Maria Peszek, Ralph Kaminski,
Patrick the Pan, BOKKA, Igor Walaszek Igo, Wczasy, Szczyl, KULT, Ania Karwan,
Vito Bambino, Dziwna Wiosna, Tymek

Dziesiątki artystów, ponad 20 koncertów,
strefa gastronomiczno-handlowa, do tego
szereg towarzyszących wydarzeń. Już w
połowie sierpnia nad największym
olsztyńskim akwenem zbiorą się tysiące
wielbicieli alternatywnej, popowej,
elektronicznej, hip-hopowej muzyki.
Impreza idealna dla każdego, kto ceni sobie
kontakt z naturą, relaks na plaży nad
przepięknym jeziorem, wraz z dobrym
jedzeniem i oczywiście dobrą muzyką. Nie
masz pomysłu na długi sierpniowy
weekend? Zapraszamy do Olsztyna na
Green Festival!
Więcej informacji znajdziesz na:
www.pl-pl.facebook.com/olsztyngreenfest/
Bilety do kupienia na:
www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/olsztyngreen-festival/

22.07 PT
Amfiteatr
ARTUR ANDRUS + DOROTA MIŚKIEWICZ
/ CZYŚCI JAK ŁZA
bilety.mok.olsztyn.pl
23.07 SO
Amfiteatr
RAZ DWA TRZY: 30 LAT JAK JEDEN
KONCERT
bilety.mok.olsztyn.pl
28.07 CZ
Targ Rybny
POTAŃCÓWKA RETRO
KWARTET ŻYWIOŁY / ANDRZEJ
BRZOZOWSKI: PIOSENKI Z KAPELUSZA
/ HAŃBA!
30.07 SO
Amfiteatr
BRODKA
bilety.mok.olsztyn.pl
6.08 SO
Park Centralny
LOCAL WARMING
SILNA DECYBELA

10.08 ŚR
Park Centralny / Tartak Raphaelsohnów
WARMIŃSKA NOC PERSEIDÓW
26.08 PT
Amfiteatr
NOSOWSKA
bilety.mok.olsztyn.pl
2.09 PT
Amfiteatr
NATALIA PRZYBYSZ
bilety.mok.olsztyn.pl
10-11.09 SO-ND
Zajezdnia Trolejbusowa / Park Centralny
TROPY
FESTIWAL LITERATURY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY
BILETY (w sprzedaży od 1 czerwca 2022):
- bilety.mok.olsztyn.pl
- Galeria Dobro (Stare Miasto 24/25)
- Muzeum Nowoczesności (Knosały 3B)
- Galeria „wARTe Świeczki”
(Dąbrowszczaków 3)
Cykl kulturalno-artystyczny ULOTNE jest
objęty Honorowym Patronatem
Prezydenta Olsztyna

www.bogatyregion.pl
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Warmińsko-Mazurskie miasta- Atrakcje turystyczne
Warmia Park w Pluskach
W przepięknym zakątku Warmii i Mazur koło
Olsztyna, na przesmyku między jeziorami
Pluszne i Łańskie warto odwiedzić 3poziomowy Aquapark Pluski. To świetny
relaks i zabawa zarówno dla małych i dużych.
Zjeżdżalnie, rwąca rzeka, jacuzzi
zewnętrzne, tężnie solankowe, groty dla
zakochanych- wszystko czego dusza
zapragnie! W tym miejscu znajduje się także
Medical SPA Mazury Pluski oferujący
profesjonalne zabiegi z zakresu rehabilitacji
m.in. masażu, fizykoterapii, hydroterapii,
kinezyterapii.

wodą, a także wypożyczalnie sprzętu
wodnego (kajaki, deski windsurfingowe,
rowery wodne).

Ostróda
Kanał Elbląski - Jeden z cudów świata
Kanał Elbląski jest unikatowym zabytkiem
techniki na skalę światową To zespół
5 pochylni, po których przetacza się statki na
platformach ustawionych na szynach.
Pozwala pokonać statkom 100-metrową
różnicę poziomów na odcinku o długości
10 km.
Kąpielisko Miejske nad Jeziorem
Drwęckim co roku przyciąga turystów i
miłośników sportów wodnych. Znajdują się tu
pomosty z ławeczkami do wypoczynku nad

IŁAWA
9-10.07.2022, godz:12:00
V Festiwal Smaków Food Trucków
Miejsce:parking przy Centrum
Turystyczno-Rekreacyjnym

16.07.2022, godz:20:00
VII Mazurski Festiwal Operowy
BELCANTO
Miejsce: Amfiteatr, ul. Niepodległości 13B
30.07.2022 godz:18:00
Soundlake Festival
Miejsce:Amfiteatr im.Louisa Armstronga.
ul. Niepodległości 13B
12-14.08.2022
51. Międzynarodowy Festiwal Jazzu
Tradycyjnego "OLD Jazz Meeting Złota
Tarka"
Miejsce:Amfiteatr, ul. Niepodległości 13B,
teren miasta, kinoteatr.

9-10.07.2022, godz:
Dni Iławy
Miejsce:Stadion przy basenie,
Amfiteatr Miejski w Iławie, ul.
Niepodległości 13b.
REKLAMA

3-4.09.2022,
50. Regaty Turystyczne "O Błękitną
Wstęgę Jezioraka
Miejsce:Akwen Duży Jeziorak.

Gietrzwałd - warmińska Częstochowa
Jedyne miejsce w Polsce, gdzie miały miejsce
uznane przez Kościół objawienia Maryjne.
Było to w 1877r gdzie Matka Boża ukazała się
dwóm dziewczynkom przy kościelnym klonie.
Maryja miała przemawiać do nich w języku
polskim w gwarze warmińskiej, co wywołało
poruszenie, jako że język ten był wówczas
zakazany w Prusach. Fakt ten wzmocnił ruch
narodowy na Warmii. Od czasu objawienia do
sanktuarium w Gietrzwałdzie co roku
przybywają liczne rzesze pielgrzymów.
Miejsce od samego wjazdu urzeka prostotą,
kościołem z czerwonej cegły na zielonym
wzniesieniu, alejka Drogi Krzyżowej pod
górę. Na pięknym terenie gdzie natura łączy
się z niebem można znaleźć spokój, jest
malowniczo i sielsko.
Więcej na stronie:
www.sanktuariummaryjne.pl

W miejscu objawień postawiono kapliczkę
z wizerunkiem Matki Boskiej. Z klonu zachował się
tylko kawałek drewna, z którego wykonano krzyż

9-11.09.2022
5. Gminna Fiesta Balonowa
23.09.2022, 17:00 Kabaret
Paranienormalni - Bez znieczulenia
Miejsce: Iławskie Centrum Kultury,
ul. Niepodległości 13a
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Szanowni Państwo, drodzy
Czytelnicy Bogatego Regionu.
Korzystając z okazji serdecznie
zapraszam wszystkich do Ostródy –
miasta o unikalnych wartościach
turystycznych i kulturalnych. Sezon
w Ostródzie trwa już w najlepsze od
kilku tygodni, ale wciąż to co
najlepsze – jest jeszcze przed nami.
W sposób szczególny zapraszam
na największy w Polsce i jeden
z trzech największych w Europie
festiwali muzyki reggae – Ostróda
Reggae Festival. Ostróda zawibruje
w kolorach Jamajki już w dniach
7-10 lipca, natomiast z pewnością
Perła Mazur nie zwolni tempa po
Festiwalu. Jeden z najpiękniejszych
w Polsce amfiteatrów tętnić życiem
będzie w każdy letni weekend.
Odwiedzą nas m.in. Lady Pank,
T. Love, Bajm, Krzysztof Zalewski,
Cleo, Kortez i wielu innych,
topowych artystów polskiej sceny
muzycznej. O dobry humor zadbają
m.in. kabarety: Moralnego
Niepokoju, Neonówka, Hrabi,
K2, Nowaki, Smile, Skeczów
Męczących, Młodych Panów. Jak
co roku gwiazdy odwiedzą nasze
miasto również podczas Dni
Ostródy,na które w szczególności
wszystkich zapraszam. W tym roku
będą to: Roksana Węgiel,
Sławomir, Grzegorz Turnau
i Kwiat Jabłoni. Nie zabraknie
również oferty dla fanów muzyki
tanecznej, jeszcze w lipcu zagrają u
nas: Miły Pan, Camasutra, After
Party, Toskansky, Topky, Marcus
P. i Spontan.
Ostróda to miasto otwarte i
doskonale skomunikowane z resztą
kraju. Rejsy statkami Żeglugi
Ostródzko-Elbląskiej, bezpłatna
wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, malownicza plaża miejska,
Basen Aqua Ostróda, ciekawe
eksponaty w zbiorach ostródzkiego
Muzeum, czy cykliczne, sobotnie
wycieczki (bezpłatne) z przewodnikiem to tylko część naszej
regularnej oferty. Do zobaczenia
w Ostródzie.
Zbigniew Michalak,
Burmistrz Ostródy.

www.bogatyregion.pl
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Ostróda Reggae Festival powraca!
Największy festiwal muzyki reggae w Polsce, organizowany w Ostródzie już od 2001
roku. Kolejna edycja odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022 roku w Ostródzie. Tutaj liczy
się nie tylko muzyka, bo reggae to coś więcej- to miejsce przyciąga ludzi pozytywnych
W roku 2022 festiwal zmieni swoje miejsce po
raz kolejny. Nową areną Ostróda Reggae
Festival będzie Kompleks Sportowo –
Rekreacyjny (Stadion + Park Collisa) przy ulicy
3-go Maja w Ostródzie. Wszystko to dzięki
środkom unijnym, które Gmina Miejska
Ostróda otrzymała z projektu „ORF jako
element dziedzictwa kulturowego regionu”.
Poza wydarzeniami muzyczymi odbędą się
także warsztaty, działania z dziećmi, spotkania,
projekcje filmów, konkursy i wystawy.

Dub Division (IT), Shashamane, Johny
Rockers, Julian Marley & The Uprising
(Jamajka), Pidżama Porno, Damian Syjonfam,
Gutek, MAX ROMEO & Xana Romeo
(Jamajka), TABU, Vito Bambino, Skankan
Ostróda Reggae Festival bilety już w
sprzedaży!
Więcej informacji znajdziesz na:
www.ostrodareggae.com/

Podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in.:
Jamaram meets Jahcoustix (Niemcy), Wicked

Kolejna edycja Arena Festival film & music w Amfiteatrze w Ostródzie!
To już kolejna edycja Arena Festival film & music, która w tym roku odbędzie się 1-2
lipca w Amfiteatrze w Ostródzie.
1 lipca - Tribute to Duduś Matuszkiewicz:
Herbut, Szomańska
Stare, dobre polskie kino i znane z niego
muzyczne hity. Na scenie wystąpią Igor
Herbut, Olga Szomańska oraz Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii, którzy zabiorą nas
w podróż w przeszłość z muzyką Jerzego
Dudusia Matuszkiewicza. W programie
muzyka znana z filmów i seriali takich jak:
Alternatywy 4, Janosik, serial
Czterdziestolatek, Nie lubię poniedziałku,
Poszukiwany poszukiwana oraz popularne
piosenki m.in. Zakochani są wśród nas, Nie
bądź taki szybki Bill, Mam ochotę na
chwileczkę zapomnienia, a także piosenki z
repertuaru występujących na scenie
artystów.

2 lipca - James Bond Symfonicznie: Sławek
Uniatowski
Skyfall, You only live twice, Diamonds are
forever, to piosenki, których fanom filmu
Jamesa Bonda przedstawiać nie trzeba.
Koniecznie warto posłuchać ich w pełnym
orkiestrowym brzmieniu i w wykonaniu
Sławka Uniatowskiego 2 lipca w Ostródzie.
Przenieście się w filmowy świat przygód
agenta 007! Zachód słońca nad
malowniczym jeziorem gratis!

Szczegóły wydarzenia:
Gdzie: Amfiteatr w Ostródzie, ul. Mickiewicza 17 A
Kiedy: 1-2 lipca, godz. 19.30
Bilety i więcej informacji znajdziesz na: www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/arena-festival-film-and-music/
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siebie. Baseny, zjeżdżalnie, hydromasaże,
bicze wodne, drink bar przy basenie
zewnętrzny, a także strefa saun i spa. Kąpiele
w wodach termalnych zmniejszają bóle
mięśni i stawów, wpływają stabilizująco na
system nerwowy, usprawniają pracę serca i
procesy metaboliczne, doskonale wpływają
na wygląd i kondycję skóry. Będąc w
Lidzbarku Warmińskim konieczne miejsce do
odwiedzenia

Lidzbark Warmiński - rezydencja biskupia.
Miejscowość z licznymi atrakcjami
turystycznymi
To jeden z najlepiej zachowanych zamków
w Polsce, zwany Wawelem Północy. Kiedy
w XVI w. warownia straciła swoje funkcje
obronne, przekształcono ją w bogato
wyposażony dwór książęcy. Rezydowali tutaj
biskupi oraz wybitni przedstawiciele polskiej
nauki i kultury m.in. „książe poetów“ czyli
Ignacy Krasicki. Obecnie w budynku znajduje
się muzeum, a przedzamcze zaadoptowano
na klimatyczny i stylowy Hotel Krasicki.
Te r m y Wa r m i ń s k i e w L i d z b a r k u
Warmińskim Atrakcje wodne zarówno dla
spędzających czas aktywnie jak i dla tych,
którzy mają ochotę na chwilę wytchnienia od
codzienności. Tu każdy znajdzie coś dla

LIDZBARK WAMIŃSKI
1.07.2022
, godz: 19:00
Lidzbarskie Wieczory Jazzowe
Miejsce:Scena plenerowa na Bulwarze

Uzdrowisko Lidzbark Warmiński
Zdrój-Tężnia lidzbarska ma 100 m. długości i
8m. wysokości, a także taras widokowy, z
którego można podziwiać okolice Doliny
Symsarny. Ma dość nietypowy kształt
29.07.2022, godz:
19:00
Lidzbarskie Wieczory Jazzowe
Miejsce:Scena plenerowa na Bulwarze
/ Lidzbarskim Domu Kultury
30.07.2022, godz:
20.00
Smolasty
Miejsce:Termy Warmińskieul.
Kąpielowa 1,"

przypominający ślimaka, który jest symbolem
Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow. W
lidzbarskim uzdrowisku leczy się choroby
kardiologiczne i nadciśnienie, choroby
ortopedyczno-pourazowe, choroby układu
nerwowego i reumatologiczne. Tężnia
solankowa została oddana oficjalnie do
użytku 24 czerwca 2021.
Dobre Miasto - Charakterystycznymi
zabytkami tego miasta jest m.in Kościół pw.
Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich
Świętych (bazylika mniejsza) i młyn
wodny. Baszta obronna zwana także
„Basztą Bocianią“ gdyż na szczycie murów
obronnych gnieżdżą się bociany. Obecnie
mieści się w niej Muzeum historii Dobrego
Miasta.

Bartoszyce - W Bartoszycach znajdziemy
niezwykle urokliwą starówkę z kolorowymi
kamieniczkami. Charakterystycznym
zabytkiem Starego Miasta jest tzw. Brama
Lidzbarska jako pozostałość murów
obronnych. Co więcej Baby Pruskie są nie
tylko domeną Olsztyna- znajdziemy je także
na terenie Bartoszyc.

Czy wiesz, że...? Wody termalne mają właściwości
solanki, czyli wody służącej kąpielom leczniczym
korzystnie wpływającym na serce, skórę zwiększając
jej ukrwienie, rozszerzają drogi oddechowe,
pobudzają przemianę materii oraz wpływają na ogólną
odporność organizmu
17-21.08.2022
Lidzbarskie Wieczory Humoru i
Satyry Lidzbark
Miejsce:Amfiteatr Miejski / Lidzbarski
Dom Kultury

KĘTRZYN

?
?

11.08.2022, godz: 20:15
Kortez - Holiday Tour 2022
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
13.08.2022, godz: 20:00
Koncert Karaś / Rogucki
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2

5.08.2022
, godz: 19:00
Lidzbarskie Wieczory Jazzowe
Miejsce:Scena plenerowa na Bulwarze
/ Lidzbarskim Domu Kultury
8-9.07.2022,
Koncert i warsztaty „KaszubiWarmiacy”
Miejsce:Lidzbarski Dom Kultury Scena
Plenerowa przy LDK
15.07.2022, godz: 19:00
Lidzbarski Festiwal Tańca
Miejsce:Scena Plenerowa przy LDK
22.07.2022, godz:
19:00
Lidzbarskie Wieczory Jazzowe
Miejsce:Scena plenerowa na Bulwarze
/ Lidzbarskim Domu Kultury
24.07.2022,
Festiwal Kultury Myśliwskiej
Miejsce:Wysoka Brama

12.08.2022
Festiwal Foodtrucków
Miejsce:Deptak przy Wysokiej Bramie
12.08.2022
Koncert plenerowy + teatrzyk
objazdowy ,,Krasicki i Kwinto
bajecznie po Warmii”
Miejsce:Scena plenerowa na Bulwarze
/ Lidzbarskim Domu Kultury
12-14.08.2022
Dni Lidzbarka Warmińskiego
m.in
12.08 KONCERT: ENEJ * Czarek
Kuczyński * HLA 4
13.08 Koncert Disco Polo: * Faster *
Megi
Miejsce:Amfiteatr Miejski

2.07.2022, godz: 21:00
Koncert Spare Bricks – przeboje
Pink Floyd
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2
23.07.2022, godz:
20:00
Koncert Kazik
Miejsce: Amfiteatr, ul. Kajki 2

BARTOSZYCE
01.07.2022, godz: 18:00
Wakacyjna Potańcówka z BDK
Miejsce:Bartoszycki Dom Kultury

www.bogatyregion.pl
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To już 41 edycja Międzynarodowego Festiwalu Piknik
Country i Folk Mrągowo 2022!
Ten najstarszy i największy Festiwal Muzyki
Country w Polsce to jedno z najbardziej
prestiżowych wydarzeń europejskich związanych
właśnie z tym gatunkiem muzyki. Impreza odbędzie
się w terminie 29 i 30 lipca 2022r w Amfiteatrze nad
jeziorem Czos. Początek koncertów o godzinie
19:30. 41.

Siatkówka plażowa wraca do Starych Jabłonek!
W dniach 8-10.07.2022 r. do Starych Jabłonek powraca po okresie pandemii
turniej siatkówki plażowej Orlen Beach Volley Tour Stare Jabłonki 2022
Zmagania plażowych siatkarzy i siatkarek rozpoczynają się już w czerwcu w Sulejowie,
skąd rywalizacja przeniesie się następnie do Starych Jabłonek (w terminie 8-10 lipca), a
kolejno do miejscowości Przysuchy, aż do Kołobrzegu. Impreza sportowa odbędzie się na
plaży przy Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.
Nie tylko siatkówka plażowa ponownie zagości w Starych Jabłonkach.
Kalendarz zbliżających się imprez w sezonie letnim:
PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA | Mistrzostwa Polski Seniorów | 25-26.06.2022
SIATKÓWKA PLAŻOWA | ORLEN BEACH VOLLEY TOUR 2022 | 8-10.07.2022
ULTRA MAZURY | 19-20.08.2022
WYŚCIGI MILKO MAZURY MTB | 17-18.09.2022

Kowbojskie stroje, muzyka, motocykle, samochody
terenowe stwarzają niezapomnianą atmosferę.
Każdy, kto choć raz uczestniczył w tej imprezie wie,
że przyciąga ona tłumy odbiorców różnych pokoleń
od najmłodszych pociech do osób starszych lubiąc się pobawić w rytmie muzyki rozrywkowej. Program
uatrakcyjniają: Parada Country, pokazy i warsztaty tańca country, bicie rekordu Polski w tańcu
liniowym, maraton pływacki. To jeden z najpiękniej położonych Amfiteatrów w Polsce przez te dwa dni
staje się miejscem magicznym, wypełnionym tańcem muzyką i niesamowitą energią w czasie
wielogodzinnych koncertów. Tak będzie i w tym roku! Dołączycie do zabawy?
Zagranicznymi gwiazdami tegorocznego Pikniku będą świetni artyści – GEORGE HAMILTON V (USA)
oraz najlepszy europejski zespół muzyki country MUSIC ROAD PILOTS (Niderlandy). A to jeszcze nie
wszystko! Wkrótce kolejni artyści dołączą do line upu! Z kolei Polską scenę country reprezentować
będą ulubieńcy, związani z Piknikiem już od wielu lat m.in.: Lonstar, Tomasz Szwed, Czarek Makiewicz,
Zbigniew Hofman, Mariusz Kalaga, Janusz Nastarowicz, Wojciech Dudkowski, Andrzej Trojak.

Więcej informacji znajdziesz na:
www.facebook.com/World-Beach-Events-Stare-Jabłonki/
www.hotelanders.pl

Bilety już w sprzedaży.
Więcej informacji znajdziesz na:
www.facebook.com/PiknikCountryMragowo/
16.07.2022, godz: 19:00
Gala Stand-up Mrągowo
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos, ul.
Jaszczurcza Góra 10.
Miasto – Plac Unii Europejskiej i
mrągowskie Molo.

MRĄGOWO
1-3.07.2022
Dni Mrągowa
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos
i Plac Unii Europejskiej

10.07.2022, godz:
19:00
Koncert Czarka Kuczyńskiego z
zespołem Brylanty & Bażanty
Miejsce:Skwer Jana Pawła II,
ul. Kościelna 1
2-3.07.2022, godz: 12:00
V Festiwal Smaków Food
Trucków
Miejsce:Plac Unii Europejskiej
2.07.2022, godz: 14:00
Holi Święto Kolorów
Miejsce:Plac ul. Sobczyńskiego
2.07.2022, godz: 16:00
Festiwal 12 Godzin Serce Mazur
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos
9.07.2022, godz: 19:30
23. Mazurska Noc Kabaretowa
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos, ul.
Jaszczurcza Góra 10.
10.07.2022, godz:
11:00
Wojewódzki Przegląd Rękodzieła
Artystycznego
Miejsce:Deptak – centrum miasta,
Skwer Jana Pawła II.

15.07.2022, godz: 18:00
OPEN MIC | konkurs | 10 komików.
Prowadzą: Arkadiusz Jaksa Jakszewicz,
Damian Skóra
Miejsce:Restauracja Polonia,
Warszawska 10
15.07.2022, godz: 19:30
Trasa Lady Pank LP 40
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos,
ul. Jaszczurcza Góra 10

4.08.2022.
Gala Knockout Boxing Night
Miejsce:Amfiteatr
07.08.2022
Koncert NAMIGU "Koncepcje bez
twarzy"
Miejsce:Skwer Jana Pawła II,
ul. Kościelna 1.
12-13.08.2022
Festiwal Weselnych Przebojów
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos

17.07.2022
Mrągowski Festiwal Komedii
2022
Miejsce:Pl. Unii Europejskiej
22-24.07.2022, godz:14:00
Festiwal Pierogów Świata
Miejsce:Pl. Unii Europejskiej
22-23.07.2022, godz:
Musical „Pora jeziora” z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii WarmińskoMazurskiej
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos, ul.
Jaszczurcza Góra 10.

14.08.2022,
Koncert zespołu Laboratorium Pieśni Song Laboratory
Miejsce:Skwer Jana Pawła II,
ul. Kościelna 1.
19-21.08.2022
Festiwal Kultury Kresowej
Miejsce:Amfiteatr Miejski nad jeziorem
Czos. Plac Unii Europejskiej.
27.08.2022
Gala FEN MMA Fight Exclusive
Night
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos,
ul. Jaszczurcza Góra 10

22.07.2022,
Odczuj Ukrainę m.in. Kalush
Orchestra
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos, ul.
Jaszczurcza Góra 10.
24.07.2022,
Koncert Muzyki i Tańca Romów
Miejsce:Plac Unii Europejskiej, Amfiteatr
nad jeziorem Czos.
28.07.2022
Westernowe Granie - Koncert zespołu
Droga na Ostrołękę
Miejsce:Skwer Jana Pawła II,
ul. Kościelna 1.

28.08.2022, godz:
20:00
Koncert Michał Wiśniewski akustycznie
Miejsce:Amfiteatr nad jeziorem Czos.
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GIŻYCKO
30-01.07.2022
Giżycko Baroque Festival
Miejsce:Koncert w sali Państwowej Szkoły
Muzycznej przy ul. Kolejowej 22 lub kładka
nad Kanałem Łuczańskim.
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29-31.07.2022, godz:
Let's Jazz
Miejsce:Kładka nad Kanałem Łuczańskim

11-14.08.2022
Święto Twierdzy Boyen Operacja
Boyen
Miejsce:Twierdza Boyen

30.07.2022. godz: 21:00
MAzury Stand-Up Festiwal
Miejsce:Amfiteatr Twierdzy Boyen

22.07.2022
30. Dni i Noce Szczytna
22.07.2022, godz: 19:00
35-lecie - HUNTER & Przyjaciele
Miejsce: Plaża Miejska. Jezioro Domowe
Duże

29-30.07.2022
Lato Polsatu Mazurskim szalkiem
1-4.08.2022
Letni Festiwal Piw
Rzemieślniczych
Miejsce:Plaża miejska.

2.07.2022
, godz: 20:30
Bardzo Kulturalnie: Mika Urbaniak &
Victor Davies
Miejsce:kościół ewangelicko-augsburski
14-16.07.2022, godz: 19:00
XX Mazury Hip Hop Festiwal
Miejsce:Twierdza Boyen,
ul. Turystyczna 1.
19.07.2022, godz:
20:00
Trasa Lady Pank LP 40
Miejsce:Twierdza Boyen,
ul. Turystyczna 1.

20.07.2022, godz: 20:00
Kabaret Moralnego Niepokoju "Za długo
Panowie byli grzeczni"
Miejsce:Twierdza Boyen,
ul. Turystyczna 1.
22-24.07.2022
Letni zlot motocyklowy Twierdza
Boyen
Miejsce:Twierdza Boyen,
ul. Turystyczna 1.
22-24.07.2022, godz: 15:00
Weekend z Radomską!
Miejsce:Resort Niegocin, Niegocińska 7

19.08.2022, godz: 20:00
Koncert Lady Pank – Jubileuszowa
trasa zespołu LP40
Miejsce:Twierdza Boyen,
ul. Turystyczna 1.
20.08.2022 godz:
Fest Coolturalnie - Koncert zespołu
RAZ DWA TRZY
Miejsce:Dziedziniec Twierdzy Boyen,
ul. Turystyczna 1

05.08.2022, godz: 19:00
Ich Troje - 25 LAT - Koncert
Jubileuszowy
Miejsce:Twierdza Boyen

21.08.2022, godz:
Piknik Rodzinny
Miejsce:Plaża miejska.
27.08.2022, godz:
18:00
Kolorowe Zakończenie Wakacji Festiwal Kolorów
Miejsce:Plaża miejska

06.08.2022, godz:20:00
Kabaret Neo-Nówka - 20-lecie
Miejsce:Twierdza Boyen
06-07.08.2022
godz:
Mazury AirShow
Miejsce:nad jez. Niegocin
07.08.2022, godz:
Fest Coolturalnie Recital kabaretowy
Artur Andrus z zespołem
Miejsce:Dziedziniec Twierdzy Boyen

16-17.07.2022
Festiwal Food Truck
Miejsce:Plac Juranda

29.07.2022,
Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i
rockowo”
Miejsce:Taras Zamku Krzyżackiego
06.08.2022
XIV Wieczór Jazzowy „Ten Stary Dobry
Jazz”
Miejsce:Sala Widowiskowa Miejskiego
Domu Kultury
06.08.2022, godz: 12:00
III Turniej Rycerski o Puchar
Juranda
Miejsce:Park przy ul Pasymskiej, Plaża
Miejska, Jezioro Domowe Duże
12.08.2022
Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i
rockowo”
Miejsce:Taras Zamku Krzyżackiego

2-4.09.2022, godz:
Festiwal Fantastyki Twierdza
Boyen
Miejsce:Twierdza Boyen, ul Turystyczna 1.

NIDZICA
08-10.7.2022
Dni Nidzicy 2022
Miejsce:centrum miasta. Ulice Ratuszowa
i Murarska oraz jezioro miejskie.
2.07.2022
, godz: 15:30
Questing z LOT-em nad
Omulewem
Miejsce:Plaża w Winie

13.08.2022
Stand-Up – Antoni Syrek Dąbrowski,
Łukasz Kowalski
Miejsce:Dziedziniec Ratusza
20.08.2022
Dobry smak – prezentacje kulinarne
kuchni świata
Miejsce:Plac Juranda

23.07.2022, godz: Festiwal Jabłonki
Swawole
Miejsce:Plaża miejska.

SZCZYTNO

20.08.2022
Koncert Muzyki HIP-HOP – ERO (Michał
Gabriel Czajkowski)
Miejsce:Dziedziniec Ratusza

23.07.2022, godz:
20:00
Radomska Testuje nowe żarty!
Miejsce:Resort Niegocin, Niegocińska 7

02.07.2022
Koncert Muzyki Romskiej - Zespół
HITANo
Miejsce:Dziedziniec Ratusza

26.08.2022,
Koncert Muzyki Disco Polo – Bartosz
Abramski, Verdis, Miły Pa
Miejsce:Dziedziniec Ratusza

24.07.2022,
Jazz Nad Niegocinem
Miejsce:Ekomarina / kładka nad Kanałem
Łuczańskim

28.07.2022, godz: 20:00
Koncert Paweł Domagała z Zespołem Wracaj Tour
Miejsce:Twierdza Boyen,
ul. Turystyczna 1.

08.07.2022
Koncert „Sentymentalnie, rozrywkowo i
rockowo”
Miejsce:Taras Zamku Krzyżackiego
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Kraków, Wrocław czy Rzeszów? Lataj z Mazur i odkrywaj Polskę!
Letnia siatka połączeń krajowych regionalnego lotniska Olsztyn-Mazury zachęca do
planowania wakacyjnych podróży prosto z Warmii i Mazur. Mieszkańcy województwa
mogą skorzystać z bezpośrednich lotów do Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa, które trwają
zaledwie kilkadziesiąt minut. Jest to doskonała alternatywa dla wielogodzinnej
i uciążliwej podróży autem czy pociągiem i daje możliwość organizacji dłuższego
wyjazdu lub weekendowego pobytu typu city break na południu Polski.
Kraków na weekend? Brzmi świetnie!
Rynek Główny, Wawel, Kazimierz - to
sztandarowe miejsca na mapie Krakowa,
które warto odwiedzić podczas pobytu
w stolicy Małopolski. Uważane za jedno
z najpiękniejszych polskich miast, Kraków
jest prawdziwą mieszanką kultur, zmysłów
i smaków - ze wspaniałą architekturą,
zabytkami i bogatym życiem kulturalnym.
W sezonie letnim loty z Warmii i Mazur
do stolicy Małopolski oferuje dwóch
przewoźników lotniczych - Polskie Linie
Lotnicze LOT oraz Ryanair. Narodowy
przewoźnik realizuje rejsy do Krakowa trzy
razy w tygodniu - w poniedziałki, soboty (do
10 września, po tym czasie loty będą
odbywały się w piątki) i niedziele. Ryanair
natomiast zaprasza na pokład w środy
i niedziele.
Wrocław czeka na Ciebie!
Historyczna stolica Dolnego Śląska stanowi
idealną destynację dla osób lubiących
aktywny wypoczynek w mieście. Jak spędzić
urlop we Wrocławiu? Na pewno warto udać
się w rejs po Odrze, odwiedzić wrocławski
Rynek czy Dzielnicę Czterech Wyznań.
Dla osób podróżujących z dziećmi ciekawą
atrakcją będą wrocławskie ZOO czy
REKLAMA

Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie.
Sezonowe połączenie Ryanair do Wrocławia
jest dostępne dla pasażerów lotniska
Olsztyn-Mazury do 28 października. Loty na
tej trasie odbywają się w poniedziałki i piątki.
Odkryj Rzeszów i Podkarpacie!
Nazywany bramą Podkarpacia Rzeszów to
miasto łączące historię z nowoczesnością.
Miłośnicy zabytkowej architektury miejskiej
znajdą w nim wiele inspirujących miejsc,
a podróżnicy poszukujący tętniącego życiem
miasta odnajdą je w licznych kawiarniach,
restauracjach i pubach rozsianych po Starym
Mieście. Loty na nowej sezonowej trasie
Polskich Linii Lotniczych LOT łączących
Wa r m i ę i M a z u r y z P o d k a r p a c i e m
realizowane są w poniedziałki i piątki.
Pełen rozkład lotów, wraz z możliwością
zakupu biletów, dostępny jest na
stronie internetowej lotniska
www.mazuryairport.pl
Ceny lotów na trasach krajowych Polskich
Linii Lotniczych LOT z lotniska OlsztynMazury do Krakowa i Rzeszowa zaczynają
się od 90 zł/os. w jedną stronę w zależności
od wybranego terminu lotu. W cenie biletu

Port lotniczy Olsztyn-Mazury posiada jeden z najładniejszych
terminali w Polsce. Las otaczający lotnisko sprawia,
że podróż zachwyca od pierwszych chwil

pasażer ma zagwarantowane dwie sztuki
bagażu podręcznego - mała torebka lub
plecak o wymiarach max. 40x30x10 cm oraz
torbę lub walizkę o wymiarach max.
55x40x23 cm i wadze do 8 kg.
Ryanair oferuje loty do Krakowa lub
Wrocławia już za 39 zł/os. w jedną stronę
w podstawowej, najtańszej taryfie Value.
Pasażer posiadający ten typ biletu może
zabrać na pokład jedną sztukę małego
bagażu podręcznego, tj. torebkę lub plecak
o maksymalnych wymiarach 40x20x25 cm,

lub skorzystać z opcji dokupienia
dodatkowego bagażu.
Obaj przewoźnicy zalecają przyjazd
na lotnisko na ok. 2 godziny przed
planowanym wylotem. Pasażerowie
podróżujący z lotniska Olsztyn-Mazury w
Szymanach mogą skorzystać z kilku opcji
komunikacji zbiorowej do portu. Informacje o
dostępnych połączeniach autobusowych i
kolejowych znajdą Państwo na naszej stronie
www.
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Dlaczego lato to idealny moment
na rozpoczęcie diety?
Każdy moment jest dobry, aby zacząć swoją przygodę z odchudzaniem - LATO
ma swoją przewagę nad pozostałymi porami! Dlaczego?
Nasza Dieta obfituje w pyszne, sezonowe i lokalne produkty m.in. w świeże warzywa i
soczyste owoce, które zwłaszcza teraz są dużo tańsze i łatwo dostępne.
1) Zapewne zauważyłaś/zauważyłeś, że latem mamy także…mniejszy apetyt. W
upale dni dużo chętniej sięgamy po lekkostrawne dania typu sałatki, koktajle, owoce,
warzywa ograniczając wysokokaloryczne, tłuste posiłki.
2) Latem dużo częściej i chętniej sięgamy także po wodę. W tym czasie dużo łatwiej
wypracować sobie zdrowe nawyki regularnego picia wody osobom, które często o tym
nie pamiętają
3) Słodkie owoce pod dostatkiem. O tej porze roku smakują najlepiej…do tego są
niskokaloryczne! Dzięki temu ograniczamy także spożycie słodyczy!
4) Aktywność fizyczna! To właśnie latem zdecydowanie chętniej i z przyjemnością
pójdziemy na spacer, rower czy wykupimy karnet na basen. Dzieci mają wakacje
dlatego również wspólnie mamy okazję do spędzenia tego czasu aktywnie…W piękną
pogodę wybierzemy przejście na pieszo do pracy zamiast samochodem czy
komunikacją miejską, przerzucimy się na rower a w połączeniu ze zdrowym
odżywianiem szybko zobaczysz wymarzone efekty!

Regionalna Kuchnia:
Wielkim atutem Bogatego
Regionu są smaki regionalnej
kuchni i festiwale kulinarne
organizowane latem takie jak
święto chleba w Elblągu, festiwal
ryb w Mikołajkach czy kartaczy
w Gołdapi. Województwo
Warmińsko- Mazurskie dołączyło
jako pierwsze w Polsce do
Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego
„Warmia Mazury Powiśle“. Celem
tego jest promocja regionalnych
produktów spożywczych oraz
lokalnych potraw. Dołączają do
niej producenci żywności
i miejscowe lokale, oferujące
potrawy i wyroby przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi
recepturami. Uzyskują wówczas
specjalny certyfikat i logo.

\

Będąc w Olsztynie warto
wypróbować piwa z Browaru
„Kormoran”. Piwa te otrzymały
właśnie certyfikat Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia Mazury
Powiśle. Stosowanie wyłącznie
naturalnych surowców i niewielka
skala produkcji pozwalają na
uzyskanie trunków o wyjątkowych walorach smakowych, które
ciężko odnaleźć na dzisiejszym
rynku masowej produkcji.
Z piwami innymi niż na sklepowej
półce można spotkać się również
w Elbląskim Pubie Absztyfikant.

Można tam znaleźć zarówno
własne piwa z Browaru Absztyfikant, w tym jednoznacznie
kojarzące się z miastem piwo
Elbląg Zdrój jak i wiele ciekawych
piw z całej Polski. Będąc
w Elblągu warto odwiedzić
również urokliwy Pub z bogatą
ofertą gastronomiczną, czyli
mieszczący się na Wybrzeżu
Gdańskim tuż przy moście
wysokim Specjal Pub.

Kuchnia Warmii i Mazur to
połączenie smaków kuchni
staropolskiej, kresowej i
niemieckiej. Dzyndzałki
z hreczką, szmurkul, plińce
z pomoćką, czy na deser
brukowiec mazurski to typowe
regionalne dania, które warto
wypróbować.
Dzyndziałki z hreczką i
skrzeczkami
Nie są to zwykłe pierogi, ich cały
sekret tkwi w ich wnętrzu. Farsz z
kaszy gryczanej z dodatkiem
pokrojonego jajka na twardo,
cebulki i wędzonego boczku.
Hreczka to gryka, a skrzeczki to
popularne skwarki ze słoniny
i boczku. Skrzeczki zawierają
dodatkowo majeranek i czosnek.
Wa r m i a c y l u b o w a l i t a k ż e
dzyndzałki w wersji mięsnej,
z farszem z wołowiny czy gęsiny
lub wędzonej ryby.
Plińce z pomoćką
To chrupiące i miękkie placki
ziemniaczane z puszystą masą
z twarogu i śmietany. Warmia
i Mazury to region od dawna
zasobny w ziemniaki. Ten przepis
w domach bywał zarówno
wyszukanym obiadem jak
i słodkim deserem.

Brukowiec i Sękacz
Nie tylko Toruń ma swoje pierniki.
Na Mazurach szczególnie
w okresie Bożego Narodzenia na
stołach rządzi brukowiec. Różni
się on od tradycyjnych pierników.
Jego nazwa wzięła się z jego
wyglądu gdzie na wierzchnią
warstwę składają się ściśle
przylegające do siebie, małe kulki
przypominające bruk.
Z kolei sękacz to ciasto o
niepowtarzanym smaku
i krztałcie. Składniki to: masło,
prawdziwe wiejskie jaja i dobrej
jakości mąka. Piecze się go na
ogniu, obracając i polewają
ciasto, by ostatecznie otrzymać
ważące ponad 3 kg ciasto.
W przekroju widoczne są grubsze
warstwy jasnego ciasta przedzie-

lone ciemnymi warstwami
spieczonego ciasta, co przypomina słoje roczne w pniu drzewa.
Nadmiar ciasta spływającego
tworzy zastygające sople, które
w ostatecznym efekcie naśladują
sęki.

Sękacz z Puszczy Rominckiej” znalazł się na liście produktów tradycyjnych.
Składnikiem, który go wyróżnia jest dodatek aromatu arakowego
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Gastronomiczna perła regionu Rozkoszuj się wyjątkowym

smakiem ślimaka
Odpoczywając nad Zalewem Wiślanym, Mierzeją Wiślaną lub na Warmii grzechem byłoby nie skorzystać z wypadu na podbój
podniebienia. Niewątpliwie taką unikalną perłą regionu w zakresie turystyki kulinarnej jest Bistro Ślimaka zlokalizowane w Hoteliku 51
w Pasłęku. To zaledwie kilkanaście kilometrów od Elbląga. Tu dowiesz się wszystkiego o ślimakach, posmakujesz ich na wiele rodzajów,
a to wszystko dzięki Grzegorzowi Skalmowskiemu, dobrze znanego w naszym regionie i Polsce jako Pan Ślimak!
Ślimak był na stołach polskich już setki
lat temu… polska arystokracja uwielbiała
te danie!
Większość z nas jest święcie przekonana, że
ślimaki są potrawą wywodzącą się z Francji.
Nic bardziej mylnego. Otóż w Polsce już setki
lat temu na stołach polskiej arystokracji

zajadano się tym przysmakiem. Pierwsza
Polska Książka Kucharska z 1682 r.
zawierała więcej przepisów ze ślimaków niż
potraw z wieprzowiny.

Czy wiesz, że ślimaki to
jeden z najlepszych
afrodyzjaków na świecie!

?
?

Przez długi czas daniem postnym
u klasztornych mnichów były właśnie ślimaki,
dopiero później ryby stały się bardziej
powszechnie stosowanym daniem postnym.
Misję przywrócenia świetności tego dania
rozpoczął z wielką pasją Grzegorz
Skalmowski z Pasłęka, który przygodę z tymi
mięczakami rozpoczął w 2003 roku. To koło
Pasłęka stworzył znaną przez lata farmę
ślimaka odwiedzaną nawet przez światowe
telewizje. Grzegorz Skalmowski ideę
ślimaków na polskich stołach promuje
poprzez wiele różnych eventów, występował
w wielu programach telewizyjnych uznanych
polskich stacji.

Nasza agencja reklamowa LukaVision
realizuje również promocyjne nagrania wideo
dla firm i instytucji samorządowych. Napisz do
nas i skorzystaj z naszej oferty!

Grzegorz Skalmowski od 2003 roku z sukcesami
promuje ideę przywrócenia ślimaków na polskie stoły

Kilka lat temu Grzegorz Skalmowski
wspólnie z wieloma wybitnymi kucharzami
z Polski wydał książkę “Ślimaka kulinarna
podróż – czyli o tym co zapomniane,
a przypomnienia warte”, gdzie znajdziemy
mnóstwo przepisów z zastosowaniem mięsa
ze ślimaka.

Bistro Ślimaka
Hotelik 51 w Pasłęku

Ze śluzu ze ślimaka wytwarzane są również
kosmetyki, które dzięki unikalnym
właściwościom mają niesamowity wpływ
regenerujący na skórę. Efekt działania
zaskoczył już nie jedną z kobiet.

Ul. Bohaterów Westerplatte 51a,
14-400 Pasłęk
kom. 690 495 220
www.facebook.com/BistroSlimaka

Dania ze ślimaka skomponowane przez
samego Grzegorza Skalmowskiego są

Pasłęk - Jedną z ciekawych atrakcji i to nie
tylko dla najmłodszych jest park
rekreacyjno-edukacyjny w Pasłęku. W
centralnym punkcie znajduje się fontanna.
Wydzielono w nim strefy zabaw, gier, miejsce
do ćwiczeń oraz ścieżki spacerowe. Na jego
terenie jest również miasteczko rowerowe. W
poszczególnych strefach zamontowano
urządzenia sportowe i rekreacyjne.

Ciekawie prezentuje się Park rekreacyjnoedukacyjny w Pasłęku również z lotu ptaka:
http://youtu.be/0MhshF9wIbw

dostępne w Pasłęku w Hoteliku 51, tutaj
mieści się właśnie całoroczne słynne już na
całą Polskę “Bistro Ślimaka”. Warto tu
przyjechać i spróbować tego wyjątkowego
smaku.
A skoro mówimy już o wieczorowej porze,
warto dodać, że mięso ze ślimaka uznawane
jest za jeden z najlepszych afrodyzjaków…
Udanych wspomnień wakacyjnych
z Pasłęka!

PASŁĘK
02.07.2022, godz: 16:00
Koncert Orkiestry Akordeonowej ze
szkoły Sztuk Pięknych w
Rudominie
Miejsce:Park Rekreacyjno-Edukacyjny na
placu 1000-lecia lub sala widowiskowokinowa Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

Park Ekologiczny w Pasłęku
Znaleźć tu można m.in. sztuczne jeziorko z
wyspą, latem pełniący rolę kąpieliska,
otaczające lasy, ścieżki, rośliny, drzewa,
krzewy tworzące malowniczy obraz przyrody
na tym skrawku ziemi pasłęckiej. To piękne
miejsce do uprawiania sportów takich jak
bieganie czy jazda na rowerze. Latem Park
Ekologiczny przyciąga tłumy chcących
pokąpać się w jeziorze czy pogrillować.
Znajduję się tu również tężnia solankowa.
Bogata w jod, brom, wapń, magnez, potas czy
sód mgiełka lecznicza wykorzystywana jest w
leczeniu m.in. górnych dróg oddechowych.
Sand Valley-pole golfowe
Zlokalizowane w miejscowości Rzeczna pod
Pasłękiem wita wszystkich – członków klubu,
gości a także każdego kto zechce spróbować
i rozpocząć swoją przygodę z golfem.
Rozciąga się na 80 hektarach malowniczego
polskiego krajobrazu mieszcząc 18-dołkowe
pole golfowe par 72, 6-cio dołkowe pole
akademii par 3, zadaszony driving range i
duży treningowy obszar putting green.
Ciekawy pomysł na udany weekend lub
dłuższy urlop z możliwością zakwaterowania
w domkach z basenem, jacuzzi i saunami w
pobliżu pola golfowego oraz znajdująca się
restauracją ze świetnym jedzeniem.

02.07.2022, godz: 19:30
10. Pasłęcki Festiwal Organowy Akademicki Chór Uniwersytetu
Morskiego - Dyrygent Krzysztof
Urbaniak
Miejsce:kościół św. Bartłomieja
03.07.2022, godz: 19:00
ARTYSTYCZNE LATO PASŁĘK 2022 z
Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga Sztuka teatralna - "Karol" S.
Mrożka
Miejsce:Scena przy Zamku na placu św.
Wojciecha
15.07.2022, godz: 19:00
Koncert z utworami Anny German pt.
"Lato pełne miłości"
Miejsce:kościół św. Bartłomieja
16.07.2022, godz: 19:30
10. Pasłęcki Festiwal Organowy Recital organowy Andrzeja Szadejko
Miejsce:kościół św. Bartłomieja
24.07.2022, godz: 19:00
ARTYSTYCZNE LATO PASŁĘK 2022 z
Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga Sztuka teatralna "Nocny portier i
kobieta finalna" A. Burzyńskiej
Miejsce:Scena przy Zamku na placu św.
Wojciecha

30.07.2022, godz: 19:30
10. Pasłęcki Festiwal Organowy Koncert Improwizacji organowych MichałMarkuszewski
Miejsce:kościół św. Bartłomieja
07.08.2022, godz: 19:00
ARTYSTYCZNE LATO PASŁĘK 2022 z
Teatrem im. A. Sewruka z Elbląga koncert "Zaraz świt" - wg scenariusza
Krzysztofa Żabki wraz z zespołem, z
udziałem Mikołaja Ostrowskiego,
Eweliny Bemnarek i Natalii
Krystowskiej
Miejsce:Scena przy Zamku na placu św.
Wojciecha
13.08.2022, godz: 19:30
10. Pasłęcki Festiwal Organowy Koncert Finałowy (Paweł Urbanek,
Łukasz Różyło) Miejsce:kościół św.
Bartłomieja
13.08.2022, godz: 19:30
10. Pasłęcki Festiwal Organowy - Noc
organowa
Miejsce:kościół św. Bartłomieja
14.08.2022, godz: 10:00
I Międzynarodowa Wystawa Psów
Rasowych
Miejsce:Park Ekologiczny
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Elbląg Jedno z najstarszych miast w Polsce
Elbląg to najstarsze miasto w województwie
leżący na Powiślu, i najniżej położone miasto
w Polsce. Elbląg powstał w 1237 roku,
a prawa miejskie nabył 10 kwietnia w 1246
roku. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu
Wiślanego.

Wieża widokowa na Katedrze Św. Mikołaja
z przepięknym widokiem na okolicę
Katedra Św. Mikołaja znajdująca się na
elbląskiej starówce to gotycka katedra z
wieżą wysoką na 97m, na końcu której
znajdziemy punkt widokowy na panoramę
miasta i regionu. Rzeka Elbląg łączy to miasto
z Zalewem Wiślanym i jeziorem Druzno, z
którego
możemy dopłynąć Kanałem
Elbląskim do Ostródy i Iławy.

tego wydarzenia stoi figura małego
Piekarczyka, z którą turyści chętnie pozują do
zdjęć.
Bażantarnia
Bażantarnia to piękny park leśny i ulubione
miejsce do wypoczynku elblążan. Położony
jest na skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Jednym
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc
w elbląskiej Bażantarni jest Muszla
koncertowa, gdzie co roku odbywają się
koncerty i przedstawienia. W otulinie lasu
Bażantarnia znajdziemy malowniczo
położoną Górę Chrobrego, na szczycie której
możemy podziwiać piękną panoramę Elbląga
i okolic. Przy dobrej pogodzie możemy
dostrzec nawet wody Zalewu Wiślanego. To
świetne miejsce do uprawiania turystyki
pieszej, rowerowej, a zimą leśne ścieżki
świetnie nadają się do uprawiania
narciarstwa biegowego.

śródmiejskich. Wiele z nich jest unikatowych
nie tylko w skali kraju ale i Europy.
Rzeka Elbląg
Choć Elbląg nie ma, tak jak wiele innych miast
w województwie Warmińsko-Mazurskim
dostępu do wielu jezior, nie oznacza to, że nie
ma tu atrakcji dla wodniaków za sprawą
przepływającej przez miasto rzeki Elbląg.
Przy samym Starym Mieście nie brakuje
miejsc gdzie można wypożyczyć kajak, rower
wodny, łodzi żaglowej bądź motorowej.
Miejsce to jest idealnym startem zarówno by
popływać po okolicy jak bardzo dobrym
miejscem wypadowym zarówno na jezioro
Drużno lub dalej Kanałem elbląskim w
kierunku Ostródy jak i na Zalew Wiślany a
wkrótce również, dzięki przekopowi przez
mierzeję wiślaną na Morze Bałtyckie

Park Dolinka
To prawie 9 hektarów pięknego,
urozmaiconego terenu z wodospadami,
starodrzewem i rzeką. Alejki, ciągi pieszo
rowerowe o długości 5 km, wyremontowany
amfiteatr, grille, siłownie plenerowe, domki,
huśtawki, zjazdy linowe zjeżdżalnie i wiele
innych atrakcji przystosowanych dla różnych
grup wiekowych.

Czy wiesz że? Jeszcze w latach 90. XX wieku można było się
natknąć w parku Bażantarnia na liczne bażanty. Tak powstała
nazwa tego parku, ze względu na mnogość tego ptactwa w
lesie
Brama Targowa w Elblągu
To jeden z najbardziej rozpoznawalnych
charakterystycznych zabytków Elbląga.
XIV-wieczna budowla stanowiła kiedyś
fragment nieistniejących już murów
obronnych miasta. Obecnie, po remoncie, na
najwyższym piętrze powstał taras widokowy,
z którego można podziwiać panoramę
elbląskiego Starego Miasta.
Legenda o Piekarczyku:
W czasie wojny polsko-krzyżackiej Krzyżacy
postanowili zdobyć Elbląg, który był silnym
gospodarczo i bogatym ośrodkiem. Legenda
głosi, że zakonni rycerze chcieli dostać się
do miasta nocą. Jednym z niewielu
mieszkańców, który wtedy nie spał, był
właśnie Piekarczyk. W czasie wypieku chleba
chcąc zaczerpnąć świeżego powietrza
wspiął się na mury obronne i zauważył
nadjeżdżających wrogów. Podbiegł do
obecnej Bramy Targowej i przeciął linę, która
utrzymywała kratę broniącą wstępu do
miasta. Zrobił to swoją łopatą do wyciągania
pieczywa z pieca. Krata opadła, uniemożliwiając zdobycie miasta przez Krzyżaków, a
dzięki temu zaalarmowani elblążanie odparli
atak wojsk zakonnych. Młody Piekarczyk stał
się wówczas bohaterem miasta. Na pamiątkę

Ul. Wybrzeże Gdańskie 15,
82-300 Elbląg

“Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Najstarsze muzeum na Warmii i Mazurach
oraz jedno z najciekawszych w północnej
Polsce, które posiada ok 115 tysięcy
muzealiów. Instytucja mieści się w
zabytkowych budynkach zlokalizowanych
w o k ó ł d z i e d z i ń c a t z w. p o d z a m c z a
północnego, reliktu przestrzennego i
budowlanego dawnego kompleksu zamku
krzyżackiego. W muzeum można podziwiać
eksponaty gromadzone od ponad 150 lat
Wśród nich znaleźć można eksponaty
pochodzące z dawnej wikińskiej faktorii
handlowej Truso, gockiej nekropolii w
Weklicach oraz średniowiecznych założeń

Absztyfikant Wielokran
Wielokran Absztyfikant, pierwszy w Elblągu
pub z piwem rzemieślniczym.
www.facebook.com/AbsztyfikantWielokran/
Rzeźnicka 10-11/C,
82-300 Elbląg
Restauracja Studnia Smaków
Wyjątkowe miejce. Oryginalny wystrój i
wyrafinowana kuchnia mają zadowolić
najbardziej wymagajązych gości.
Wyśmienite potrawy z dbałością o ich smak.
Restauracja posiada jedyny w Elblągu
oryginalny piec opalany węglem drzewnym
JOSPER GRILL jak i dietetyczne dania
sporządzone metodą sous-vide.
ul. Studzienna 31A
82-300 Elbląg
Specjal Pub
Jeden z najepiej położnych pubów na
elbląskiej starówce. Widok na rzekę Elbląg i
legendarna historia słynnego browaru w
mieście

www.bogatyregion.pl

19

facebook.com/bogatyregion/

Letnie rozmowy z Elżbietą Gelert
Elbląska posłanka - Elżbieta Gelert po raz kolejny organizuje „Letnie rozmowy” czyli spotkania z mieszkańcami
w otwartej formule na elbląskim Starym Mieście. W każdy poniedziałek, od godz. 17 obecna jest przy Bulwarze Zygmunta
Augusta. Często towarzyszą jej goście specjalni - lokalni samorządowcy, działacze, politycy.
Już w zeszłym roku na jednej z ławeczek, pomiędzy rzeką
Elbląg, a placem katedralnym Elżbieta Gelert oraz jej goście
rozmawiali z elblążanami na tematy, które były ważne dla
przybyłych rozmówców. Ta forma kontaktu i dialogu powróciła
i będzie kontynuowana do września. W każdy poniedziałek
posłanka spędza popołudnie na elbląskim Starym Mieście,
aby spotykać się i rozmawiać z mieszkańcami o nurtujących
ich sprawach, bieżących wydarzeniach z miasta i regionu.

Spotkania i rozmowy mają luźną formułę i prowadzone są na
ławce przy bulwarze Zygmunta Augusta. Inicjatorka niemal
w każdy poniedziałek zaprasza na spotkania dodatkowych
gości. Wraz z nią na Starym Mieście pojawią się
samorządowcy, lokalni działacze i parlamentarzyści. W tym
sezonie w „Letnich rozmowach” uczestniczyła już m.in.
wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego – Grażyna
Kluge, wiceprezydent Elbląga – Michał Missan,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Małgorzata Adamowicz
oraz przewodnicząca komisji kultury i edukacji – Irena
Sokołowska, a także posłanka na Sejm – Barbara Nowacka.
W najbliższych tygodniach w Elblągu pojawią się także
posłanki: Izabela Leszczyna i Kamila Gasiuk-Pihowicz

pół strony

- Tematyka rozmów jest otwarta i nieograniczona. Mam
nadzieję na poznanie wielu konkretnych tematów, które są
aktualnie ważne dla elblążan – mówi posłanka Elżbieta
Gelert.
- Po raz kolejny chętnie się spotykam, poznaję nastroje
i bieżące sprawy mieszkańców naszego miasta i regionu. Kilka
razy udało mi się podpowiedzieć i pomóc w rozwiązaniu
problemów.

- Zapraszam wszystkich do dialogu. Na Starym Mieście jestem
w każdy poniedziałek. Oczywiście zapraszam także do
mojego biura poselskiego, które mieści się przy ul. Związku
Jaszczurczego 12 D. Spotykajmy się i rozmawiajmy. – dodaje
posłanka Elżbieta Gelert.

Ze względu na warunki pogodowe spotkania mogą być
odwołane. Informacja będzie dostępna w każdy poniedziałek
od godz. 15 na profilach:

Elżbieta Gelert
Elżbieta Gelert – Posłanka RP

ELBLĄG
26.06.2022, godz:19:00
Lubelska Federacja Bardów Nasze najlepsze
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C

17.07.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 "Karol" Sławomira Mrożka
- Scena przy stoliku
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

31.07.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 - "Alleluia"
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

20.08.2022, godz: 19:00
Miasto.Gramy: BIBOBIT & ELBLĄSKA
ORKIESTRA KAMERALNA
(funky, hip-hop)
Miejsce:Dziedziniec Muzeum

01-10.07.2022,godz: 19:00
Elbląg Music Masterclass
Miejsce:
Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25,
Bibliotek Elbląska, ul. Św. Ducha 3-7,
Galeria El, ul. Kuśnierska 6

21.08.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 - "Na pełnym morzu" Sławomira
Mrożka - Scena przy stoliku
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

03.07.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 - "Ad Libitum"
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

22-26.08.2022
Baltic Wingsuit Meet
Miejsce: Lotnisko

03.07.2022, godz:19:00
Miasto.Gramy: ART’N’VOICES Vocal
Ensemble
Miejsce:Galeria EL
8.07.2022
Elbląski Festiwal Piwa
Miejsce:Muzeum ArcheologicznoHistoryczne
9.07.2022, godz: 19:00
Rubinowe Gody
Miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka,
Teatralna 1
10.07.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022
"Muzyczne ogrody Dalbergii"
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

14.08.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 - "Zaraz świt" - koncert Krzysztofa
Żabki
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

26-28.08.2022,
XVI Elbląskie Święto Chleba

24.07.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 "Leśne nuty"
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

05.08.2022, godz: 19:00
Miasto.Gramy: ||ALA|MEDA|| (trans,
progresywne electro)
Miejsce:Schody przed SP3

24.07.2022, godz: 19:00
Miasto.Gramy: NICK SINCKLER
(pop, funky)
Miejsce:Amfiteatr Park Dolinka

07.08.2022, godz: 17:00
XXV Letni Salon Muzyczny Bażantarnia
2022 - "Nocny portier i kobieta finalna"
Anny Burzyńskiej - Scena przy stoliku
Miejsce:Muszla Koncertow w Bażantarni

30.07.2022, godz: 19:00
Miasto.Gramy: RASM ALMASHAN
(etno, orient)
Miejsce:Góra Chrobrego

13.08.2022, godz: 19:00
Miasto.Gramy: SNEAKY JESUS
oraz MICHAŁ JAN & IMMORTAL ONION
(jazz, breakbeat)
Miejsce:Przystań Grupy Wodnej

1.09.2022, godz: 19:00
Raz Dwa Trzy
Miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka,
ul. Teatralna 11
13.09.2022, godz: 20:00
Rafał Rutkowski: "Śmiejmy się Bracia
i Siostry"
Miejsce: Mjazzga, ul. Kowalska 1-2C
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Nowa atrakcja dla turystów i mieszkańców. Multimedialna wystawa i VR
W elbląskim „Światowidzie”, w każdą środę w godz. 12-20, prezentowana jest wystawa o pierwszych powojennych
mieszkańcach Elbląga, na której prezentowane są cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych
i muzealnych. Instalację można poznawać z telefonem, a całość uzupełnia aplikacja VR. Wstęp na wystawę jest
bezpłatny.
Pierwsza wystawa w nowej multimedialnej przestrzeni
Zwiedzanie z telefonem i VR
zatytułowana jest „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan
Do szerszego poznania treści wystawy służy aplikacja
w latach 1945-1949”. Za pośrednictwem m.in. holoboksa
mobilna, z wykorzystaniem której zwiedzający będą odkrywać
i piramid holograficznych zwiedzający mogą obejrzeć cyfrowe
dodatkowe informacje oraz wizerunki cyfrowe. Ta alternatywa
animacje przedmiotów związanych z mieszkańcami
ma nie tylko dostarczyć dodatkowych informacji, ale także
i powojennym miastem. W wersji cyfrowej obejrzeć można
uatrakcyjnić zwiedzanie szczególnie młodzieży. Dlatego na tę
także stare fotografie, archiwalne plakaty i afisze oraz wycinki
wystawę warto zabrać swój telefon. Całość uzupełnia
gazet z tamtego okresu. To zasoby, które szczególnie
aplikacja VR, czyli wirtualna rzeczywistość, która przenosi
zainteresowanych tym okresem mogą zatrzymać na wystawie
zwiedzającego do powojennego zakładu fotograficznego,
nawet kilka godzin. Dla uatrakcyjnienia przestrzeni i odbioru
gdzie ma do wykonania określone zadania.
na wystawie znajdują się także rzeczywiste przedmioty
z wspomnianego okresu udostępnione z prywatnych kolekcji.
Godziny otwarcia i bezpłatny wstęp
Część z nich była pozostawiona przez przedwojennych
mieszkańców, którzy w pośpiechu opuszczali miasto, część
Multimedialna wystawa, która znajduje się na
przywieziona przez przybyszy, którzy z Elblągiem związali
swój powojenny etap życia.
II piętrze w CSE „Światowid” otwarta jest w każdą

środę w godz. 12-20.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Dla grup zorganizowanych (min. 12 osób) istnieje
możliwość ustalenia innego, dogodnego terminu
zwiedzania, poprzedzonego wcześniejszą
rezerwacją
tel. 55 611 20 69; 55 611 20 84
lub mail: rpd@swiatowid.elblag.pl
Regionalna Pracownia Digitalizacji
pracownia_digitalizacji

REKLAMA
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Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana - Kurorty idealne do plażowania
Zalew Wiślany - duża zatoka Morza
Bałtyckiego o całkowitej powierzchni ponad
800 km², w tym ponad 325 km² leży
w granicach Polski. Od południa otoczony jest Wysoczyzną Elbląską, od
północy Mierzeją Wiślaną, od zachodu
znajdują się tereny Żuław Wiślanych.
Z otwartym morzem Zalew Wiślany łączy
jedynie Cieśnina Piławska w granicach
rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.
Sytuację tę zmieni powstający przekop
Mierzei Wiślanej. Zalew Wiślany – to jedno
z największych miejsc lęgowych kormo-

rana zwyczajnego w Europie. Okolicę
ptasich legowisk można przemierzać miejscowymi trasami rowerowymi.
Ciekawą propozycją jest m.in. trasa – Kąty
Rybackie - Krynica Morska (16 km). Między
Przebrnem a Skowronkami, na zachód od
Krynicy znajdziemy punkt widokowy na
Zatokę Gdańską. Zalew Wiślany to także
idealne miejsce do uprawiania sportów
wodnych np. windsurfing i żeglarstwo, gdzie
znajdziemy wiele przystani i portów.

Mierzeja Wiślana znajduje się na
wschodnich krańcach wybrzeża Morza
Bałtyckiego. To jedna z dwóch (druga to
Mierzeja Helska) dużych mierzei naszego
wybrzeża. Mierzeja Wiślana to łańcuch
piaszczystych wydm, które zostały
obsadzone lasami mieszanymi i sosnowymi.
Na jej obszarze znajduje się kilka
rezerwatów przyrody.

Na Kopernikowskim szlaku
Tolkmicko - niewielkie miasteczko położone
nad Zalewem Wiślanym, w którym
znajdziemy port rybacki, którego oferta
obejmuje rejsy tramwajem wodnym do
Krynicy Morskiej. Tutejsza plaża ma wiele
swoich zalet: sympatyczna atmosfera wraz
z placówkami gastronomicznymi, brak tłumu
plażowiczów i nie ma tu fal co umożliwia
dzieciom bezpieczną zabawę w wodzie
w gorące dni lata.
Frombork
Do Fromborka przyciąga turystów unikalna
architektura zespołu katedralnego, a także
bogata historia i zagadki kosmosu.
„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” – każdy
chyba wie, o kim mowa. Rzecz jasna, to słowa
o wybitnym Polaku, Mikołaju Koperniku,
którego historia związana z tym miasteczkiem
przyciąga tłumy turystów. Fromborska
katedra, jest jedną z najpiękniejszych
i największych budowli sakralnych, które do
dziś zachowały swój średniowieczny,
monumentalny charakter. W katedrze
o znakomitej akustyce odbywa się tu co
roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej. Na wzgórzu Katedralnym
znajdujemy również dawny pałac biskupi,
w którym obecnie mieści się Muzeum
Mikołaja Kopernika, Wieżę Radziejowskiego
z dzwonnicą i tarasem widokowym, gdzie
w przyziemiach urządzono planetarium oraz
Wieżę Kopernika.

BRANIEWO

Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku
Śladów działalności renesansowego astronoma jest w kraju sporo, najwięcej
w Toruniu (gdzie się urodził i studiował),
ale również właśnie we Fromborku (gdzie
pracował i zmarł). Muzeum proponuje wejście
w świat nauki dzięki stałym wystawom
w których zobaczyć można liczne zabytki
takie jak przedmioty rzemiosła artystycznego,
zbiory lunet i lunetek, meble i instrumenty
astronomiczne wielkiego uczonego. To we
Fromborku właśnie powstało słynne dzieło
Mikołaja Kopernika, które zrewolucjonizowało ówczesny światopogląd i naukę O obrotach sfer niebieskich. Do muzeum
przynależy także szpital Św. Ducha
w którym zgromadzono wiekowe narzędzia
aptekarskie i medyczne.
Więcej na stronie: www.frombork.art.pl/pl/

Planetarium we Fromborku
Planetarium znajduje się w dawnej
dzwonnicy katedralnej zwanej Wieżą
Radziejowskiego. Przedstawia na swojej
kopule o średnicy 8m, na sztucznym niebie
drogę Słońca, planet, satelitów i komet oraz
obrazy ponad 6000 gwiazd.

FROMBORK

9.07.2022, od godz. 10:00
Kino Plenerowe, godz. 10:00-13:00
Kino Sferyczne
godz. 21:00 film Polowanie na
Prezydenta,
godz. 22:45 TOTEM
Miejsce: Amfiteatr Miejski im. Henryka
Mrozińskiego
Wakacje z BCK – wycieczki oraz
wyjazdy dla dzieci od 7 roku życia
7.07.2022 – Park rozrywki DINO
w Malborku
15.07.2022 – Wycieczka do ZOO
w Gdańsku
27.07.2022 – Stajnia Płoskinia
– wyjazd bezpłatny
Zapisy: Braniewskie Centrum Kultury,
kontakt pod numerem: (55) 506 50 20

TOLKMICKO
8-9.07.2022
Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Szanty
nad Zalewem"
Miejsce: Port Tolkmicko
23-24.07.2022
Jakubowe Dni Tolkmicka

Gazeta Bogaty Region dostępna jest w ciągu roku we
Fromborku. Będziemy również z Wami w tegoroczne lato

Więcej na stronie: www.frombork.art.pl/pl/

06.08.2022
Roman Perucki (organy)
Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
13.08.2022
Marek Rogalski (organy)
Castle Brass (kwintet instrumentów dętych)
8-9.07.2022
Dni Fromborka
m.in
8.07 -godz: 18:30
Spektakl Teatralny "Mayday"
9.07
godz: 17:30 - Korzuh
godz: 19:30 - Abba Show
godz: 21:30 - Big Day
godz: 22:30 - Pokaz sztucznych Ogni i DJ

Koncerty w soboty o 19:30 w bazylice
archikatedralnej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja
we Fromborku.
09.07.2022
Heribert Metzger (organy)
23.07.2022
Eugenio Maria Fagiani (organy) Maciej
Kacprzak (akordeon)

15.08.2022
Fromborski Jarmark Odpustowy
Miejsce:Wzgórze Katedralne

SUCHACZ
Imprezy taneczne pod gołym niebem
Każda sobota wakacji, godz. 20:00- 2:00
Każda niedziela wakacji, godz. 15:0020:00
Miejsce: Acapulco Beach Plaża Suchacz
23.07.2022
Koncert SKOLIM
Miejsce: Acapulco Beach Plaża Suchacz
30.07.2022
Wakacyjny Sylwester
Miejsce: Acapulco Beach Plaża Suchacz
3.09.2022
XVII Przegląd Zespołów Śpiewaczych
"Senioriada"
Miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury

18-21.08.2022
Festiwal Nauki i Sztuki Copernicus
Open
Miejsce:Wozownia Sztuk
Więcej wydarzeń i atrakcji znajdziesz w Letnim Przewodniku Turystycznym ONLINE dostępnym
na naszym portalu www.bogatyregion.pl/letniprzewodnikturystyczny2022.pdf
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Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany - Atrakcje turystyczne
Latarnia morska w Krynicy Morskiej
Latarnia morska w Krynicy Morskiej ma
wysokość 27 metrów. Aby wejść na jej szczyt
należy pokonać aż 100 krętych schodów.
Zdecydowanie warto je pokonać, bo widok na
Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany, wszystko
rekompensuje. Przy dobrej widoczności
można dojrzeć Frombork i Tolkmicko, a nawet
światła Gdańska i Helu.

Kościół ryglowy w Stegnie
Kościół pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Stegnie został
wybudowany w latach 1681-1683. Wnętrze
kościoła urządzone jest w stylu barokowym.
Największą atrakcją kościoła jest 400-letni
dzwon na wieży kościoła, ocalały po pożarze,
który można usłyszeć codziennie, w południe.
Latem odbywa się tu Międzynarodowy
Festiwal Organowy organizowany przez
tutejszą parafię i Filharmonię Bałtycką
z Gdańska.

KRYNICA MORSKA
05.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Tadeusz Drozda
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2
07.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Krzysztof
Kasowski
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2
7.07.2022
Koncert Danzel & DJ Adamus
Miejsce: Port pasażersko – jachtowy w
Krynicy Morskiej, ul. Bojerowców 4
12.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Jacek Kawalec
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

Muzeum Bursztynu (Stegna, przy
ul. Gdańskiej 64)
Bursztynowa Komnata prezentuje ciekawe
eksponaty brył bursztynu oraz uwięzionych
w nich różnego rodzaju roślin i owadów
pochodzących z prywatnych zbiorów
Wojciecha Głodzika - właściciela Muzeum.
Możemy tam również zapoznać się
z początkami bursztynnictwa, nauczyć się
odróżniać bursztyn od falsyfikatów, odkryć
historię zaginionej Bursztynowej Komnaty.

Jantar
Jantar położony jest między miejscowościami Mikoszewo i Junoszyno. Odbywa się
tutaj dużo imprez, koncertów i turniejów
plażowej piłki siatkowej. Miejscowa plaża to
chyba najszersza plaża na naszym
wybrzeżu, spotkamy tu także liczne, kolorowe
łodzie rybaków. Swoją nazwę Jantar
zawdzięcza bursztynowi, gdzie w jego
okolicach występuję najczęściej.

Więcej na stronie:
www.bursztynowakomnata.com

Ciekawostka. Bursztyn - od dawna wykorzystywany
jest przy produkcji biżuterii i ozdób. Pięknie wygląda,
ale posiada również wiele właściwości leczniczychnalewki z bursztynu sprzyjają wzmocnieniu organizmu
przy przeziębieniu, bólach gardła.
głowy i osłabieniu.
JANTAR
08-10.07.2022
MŚ w Poławianiu Bursztynu
Miejsce:Plaża Jantar, Morska 7
29.07.2022, godz: 15:00
Dzień Baniek Mydlanych w Jantarze
Miejsce: Parking. ul. Morska
29.07.2022, 12.08.2022 godz: 17:00
Holiki – Święto Kolorów
Miejsce: Parking. ul. Morska

?
?

MIKOSZEWO
23-24.07.2022, godz: 08:00
Amcars River Bank Mikoszewo
Miejsce:Przekop Wisły,Gdańska 104

KĄTY RYBACKIE
02.07.2022, godz: 16:00
Dzień Rybaka
Miejsce: Port, Rybacka 66

Więcej wydarzeń i atrakcji znajdziesz w Letnim Przewodniku Turystycznym
ONLINE dostępnym na naszym portalu
www.bogatyregion.pl/letniprzewodnikturystyczny2022.pdf

21.07.2022
Koncert zespołu MESAJAH
Miejsce: Port pasażersko – jachtowy
ul. Bojerowców 4
26.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Michał Wójcik
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2
28.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Tymon
Tymański
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2
16.08.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Tymon
Tymański
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

12.07.2022
Koncert zespołu FARBA
Miejsce: Port pasażersko – jachtowy, ul.
Bojerowców 4

18.08.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Wanda
Kwietniewska
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

14.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Krzysztof Skiba
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

23.08.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Jacek Kawalec
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

19.07.2022godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Andrzej Krzywy
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

25.08.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Andrzej Krzywy
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

21.07.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Grzegorz
Halama
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

30.08.2022, godz: 19:00
Lato z Mierzeją – Andrzej
Rybiński
Miejsce: Restauracja Mierzeja,
Spacerowa 2

STEGNA
27.06 - 28.08.2022
Wystawa figurek z Kinder
Niespodzianek
Miejsce:GOK Stegna, Gdańska 60
01.07 - 31.08.2022
Wystawa pojazdów specjalistycznych
Miejsce:Stacja Stegna Gdańska,
Lipowa 3
02 - 20.07.2022
XXXX Festiwal Organowy w
Stegnie
Miejsce:Kościół, Gdańska 1
Harmonogram:
02.07.2022 Błażej Musiałczyk (organy),
Maria Malinowska (sopran)
09.07.2022 Arturo Barba

16.07.2022 Roberto Bonetto
23.07.2022 Klaus Geitner
30.07.2022 Adam Klarecki
06.08.2022 Roman Perucki
13.08.2022 Katarzyna Olszewska
(organy), Jacek Szymański (tenor)
20.08.2022 Adam Sadowski (organy),
Adam Stachowiak (trąbka)
13.08.2022, godz: 10:00
Lato z Radiem
Miejsce:Bulwar Radiowej Jedynki,
Plaża w Stegnie

REKLAMA

Więcej wydarzeń i atrakcji znajdziesz w naszym Letnim Przewodniku
Turystycznym ONLINE dostępnym na naszym portalu
www.bogatyregion.pl/letniprzewodnikturystyczny2022
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Czy PiS chce zabrać Elblągowi Port?
Kanał przez Mierzeję Wiślaną miał powstać po to, aby połączyć port w Elblągu
z Bałtykiem. Miał być historyczną szansą na rozwój Elbląga i miejscowości
nadzalewowych. We wrześniu rząd PiS odda Kanał do użytku, a w przyszłym roku całą
inwestycję i odtrąbi sukces. Tyle tylko, że Elbląg tak jak nie miał połączenia z morzem, tak
nadal nie będzie miał. Czy domyślacie się Państwo, o co tutaj rządowi PiS chodzi?
Idea przekopania Mierzei Wiślanej to nie jest
pomysł żadnej partii. To pomysł ekspertów
dróg wodnych i lokalnych środowisk
subregionu elbląskiego. Pomysł, który
realnych kształtów nabrał pod koniec lat 90.
XX wieku. Kiedy w roku 1996 usłyszałem
o tej koncepcji, jej realizacja stała się moim
wielkim marzeniem. Celem, który wspierałem
na wszelki możliwy sposób przez niemal całe
moje życie zawodowe. Kto w tych momentach
ze mną był, ten wie.
Osobiście zabiegałem o Kanał przez Mierzeję
Wiślaną. Za rządów Donalda Tuska – a nie
Jarosława Kaczyńskiego – rozpoczęły się
rzeczywiste prace nad tą inwestycję i od
początku zakładały, że połączą port elbląski
z morzem. Bo Kanał jest potrzebny, ale tylko
zbudowany tak, żeby Elbląg mógł z tej
inwestycji naprawdę skorzystać.
– Od koncepcji zespołu prof. Tadeusza
Jednorała z 1996 roku, do projektu z lat 20072015 przygotowywanego przez rząd PO-PSL
– nikt nie miał wątpliwości, że ta inwestycja
musi zacząć się przy nabrzeżach portu
elbląskiego. W akcie powołania konsorcjum
do budowy kanału z 2007 roku – jeszcze za
czasów rządów PiS zapisano, że „Celem tego
projektu jest udostępnienie akwenu Zalewu
Wiślanego i portów tego obszaru dla żeglugi
międzynarodowej i krajowej”. To konsorcjum
– którego byłem członkiem – pracowało do
końca 2015 roku.
REKLAMA

Mamy rok 2022. Rząd PiS, który przejął
inwestycję z kompletem badań i ekspertyz,
chwali się, że we wrześniu odda Kanał do
użytku. Zapomina dodać, że badania
środowiskowe trwają często dłużej niż sama
budowa. A badań zrobiono znacznie więcej:
od badań dna Zalewu, zagrożeń dla brzegów
Mierzei, zasobów wody słodkiej czy analiz
ekonomicznych. W takich przypadkach nie
ma drogi na skróty, bo inwestycja leży
w obszarze Natura 2000. To dlatego wpływ
powstania Kanału przez Mierzeję Wiślaną
musiał być dokładnie przeanalizowany
pod wieloma względami, szczególnie
środowiskowymi.
Decydujące 3 km inwestycji
Kilkakrotnie powtarzałem, że kanał ma
przede wszystkim połączyć port elbląski
z morzem. Dlaczego powtarzam tą oczywistość? Bo w 2019 roku z niedowierzaniem
odkryłem, że inwestycja ma się zakończyć
trzy kilometry przed portem w Elblągu.
Oczywiście, powiadomiłem media i
zapowiedziałem, że wystąpię na drogę
sądową z inwestorem. Rząd najpierw
oskarżył mnie o „manipulację i dezinformację”. Później udowadniano, że to zadanie
portu i jego właściciela, czyli miasta Elbląg.
Po długich bojach - w grudniu 2019 roku –
rząd zmodyfikował decyzję i przedłużył
inwestycję o 2 km, ale nadal brakuje jednego
kilometra do nabrzeży portowych w Elblągu,
co czyni ją bezużyteczną z transportowego
punktu widzenia.

Zapraszam do kontaktu
biuro@wcisla.senat.pl
Z uwagą czytam każdą
wiadomość od Państwa
Senator RP Jerzy Wcisła na budowie
kanału przez Mierzeję

O co chodzi rządowi PiS?
Polacy mówią, że jak nie wiadomo o co
chodzi, to chodzi o pieniądze. W tej sytuacji to
kwota ok. 70 mln zł. Dla Elbląga ogromna –
mogąca pochłonąć wszystkie środki
inwestycyjne, na które to miasto stać. Dla
inwestora to zaledwie 3% wartości inwestycji.
To pierwszy znany mi przypadek na świecie,
że inwestor (w tym przypadku Rząd!)
od początku zakłada wykonanie 97%
inwestycji, wiedząc, że bez brakujących
3% inwestycja będzie bezużyteczna. Równie
dobrze można budować autostradę bez
zjazdów i dziwić się, że nikt po niej nie jeździ.
Mimo, że Państwo wyda prawie 2 mld zł, to do
Portu w Elblągu nie wpłynie żaden statek
o parametrach, dla których budowany jest
kanał. Zamiast jednostek, które mogą
przewozić do 5 tys. ton, nadal port w Elblągu

będzie mógł rozładowywać takie same statki
jak obecnie: o zanurzeniu do 2 metrów
i ładowności do 1 tys. ton. Tak realizowana
inwestycja pod względem ekonomicznym
i transportowym jest bezsensowna.
Brakuje też obrotnicy pozwalającej korzystać
z portu jednostkom dłuższym i dokończenia
toru wodnego o głębokości 5 m. Wartość tych
zadań wynosi od zaledwie ok. 30 mln zł do
70 mln zł – czyli od 1,5 do 3,5% wartości
inwestycji
Wiele wskazuje na to, że rząd czeka, aż
Elbląg powie: nie stać nas na dokładanie do
inwestycji rządowej i wtedy Państwo
odpowie: to my możemy przejąć elbląski port.
I oczywiście pieniądze się znajdą. Nie
dopuszczę do tego!

Kanał przez Mierzeję Wiślaną. Czy spełni sen Elbląga i regionu
o wielkiej, rozwojowej inwestycji? Czy będzie tylko kolejną
propagandową wydmuszką rządu PiS?
Zapraszam do wysłuchania rozmowy w której o kanale przez
Mierzeję rozmawiam z Karoliną Śluz, dyrektorką mojego Biura.
Znajdź rozmowę na Spotify: Podcast Senatora Jerzego Wcisły
lub zeskanuj znajdujący się po prawej KOD QR do serwisu
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Trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz szukał talentów
w woj. warmińsko-mazurskim
Trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz od początku swojej pracy jako selekcjoner przekonuje do siebie coraz
więcej kibiców. Widać, że w tym co robi jest zaangażowany i zdeterminowany aby Polska odniosła bardzo dobry wynik na
zbliżającym się mundialu w Katarze, które rozpoczynają się już w listopadzie.
Mistrzostwa Świata w piłkę nożną po raz pierwszy zostaną
rozegrane na Bliskim Wschodzie, i po raz pierwszy w kraju
islamskim. Zaskakująca będzie również pora roku.
Dotychczas emocje mundialu śledziliśmy w lato, tym razem
będzie to jesień. Mecz otwarcia w Katarze odbędzie się
21 listopada, finał z kolei dopiero 18 grudnia... Wszyscy w kraju
mamy wielką nadzieję, że na Boże Narodzenie otrzymamy
prezent pod choinkę jakim będzie finał MŚ w Katarze
z udziałem biało- czerwonych.

Nasza kadra zagra w grupie C z Argentyną, Meksykiem oraz
Arabią Saudyjską. Przypomnijmy Czesław Michniewicz objął
stanowisko selekcjonera po tym jak z fotelu trenera kadry
w marnym stylu odszedł Paulo Sousa. Trener Czesław
Michniewicz mimo olbrzymiej presji zdołał pokonać w meczu
barażowym Szwedów 2:0.
Teraz ma kilka miesięcy pracy przed sobą by wybrać jak
najlepszych piłkarzy, którzy pojadą z nim na mundial.
Niespodziewanie nadzieja zapaliła się w piłkarzach Ossy
Biskupiec z powiatu nowomiejskiego w woj. warmińskomazurskim. 18 czerwca na trybunach był obecny Czesław
Michniewicz, który obserwował starcie GKS Ossy Biskupiec
z drużyną Ewingi Zalewo. Emocji nie brakowało. Goście po
pierwszej połowie prowadzili 0:2, by po przerwie oddać pole
gry gospodarzom, którzy wygrali 3:2 strzelając wszystkie gole
w drugiej połowie.
Na trybunach mecz wspólnie z selekcjonerem kadry oglądał
Poseł Zbigniew Ziejewski, Koalicja Polska - PSL.

GKS Ossa Biskupiec – Ewinga Zalewo: 3:2 (0:2)
Bramki:
dla GKS Ossa Biskupiec
(50' Rafał Wiśniewski, 77' Wiktor Topolewski, 90' Wiktor
Otremba) –
dla Ewinga Zalewo (22' Adam Kurowski (samobójcza), 45'

Cieszę się, że trener reprezentacji Polski odwiedza nie tylko
wielkie stadiony świata, ale potrafi pojawić się także na meczu
klubu z okręgowej ligi jakim jest Ossa Biskupiec. Piłkarze Ossy
wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności technicznych,
taktycznych i motorycznych. Mam cichą nadzieję, że może
któryś z piłkarzy wpadł w oko Czesławowi Michniewiczowi
i w przyszłości zadebiutuje w kadrze pokazując, że każdy ma
szanse na osiągnięcie sukcesu. Dla klubu z Biskupca było
to wielkie wydarzenie, gdyż obchodzi on 75-lecie swojego
istnienia. Klubowi z Biskupca życzę przy tej okazji awansu do
IV ligi, a selekcjonerowi Czesławowi Michniewiczowi życzę
spokoju w wykonywaniu swojej pracy i spełnienia marzeń
wspólnie z naszą kadrą na mundialu w Katarze. Do boju
Polsko! - powiedział nam Poseł Zbigniew Ziejewski,
Koalicja Polska- PSL.

Poseł Zbigniew Ziejewski wspólnie z trenerem reprezentacji
Polski Czesławem Michniewiczem podczas meczu GKS Ossa
Biskupiec – Ewinga Zalewo

Przed nami również wakacje. Życzę więc wszystkim
mieszkańcom regionu by znaleźli czas na odpoczynek w tych
trudnych czasach, oby był czas na niezapomniane podróże,
trochę sportu i dobrą zabawę w gronie rodziny i przyjaciół.życzy Poseł Zbigniew Ziejewski

www.bogatyregion.pl
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Pomorze - O regionie, co warto zwiedzić
POMORZE - to wielka kraina historyczna leżąca nad Bałtykiem w Polsce, a dokładnie w
dolnych biegach Wisły i Odry. Łączy w sobie uroki jezior, lasów i oczywiście złotych plaż. Do
najbardziej urozmaiconych terenów tego regionu pod względem walorów naturalnych a
także tradycji kulturowych należą Kociewie i Kaszuby. Znajdziemy tu dwa parki narodowe:
Borów Tucholskich i Słowiński Park Narodowy, który należy do sieci Swiatowych
Rezerwatów Biosfery UNESCO dla zachowania systemu bagien, torfowisk, łąk,
nadmorskich borów i lasów, jezior przymorskich a w szczególności wydmowego pasa
mierzei i unikatowym na europejską skale wydmami ruchomymi.
Stare Miasto Gdańsk - uważana za jeden z
najpiękniejszych kompleksów tego typu w
Polsce. W częsci Starego Miasta można
zobaczyć wyjątkowo cenne zabytki
pochodzące z różnych okresów i stylów
architektonicznych tworzone przez artystów z
całego świata przez stulecia. Na Długim
Targu znajdziemy znaną wszystkim fontannę
Neptuna, przy której każdy turysta chce
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Cenne zabytki
Gdańskiej Starówki to również: Wielki Młyn,
Kościół św. Katarzyny, Bazylika Mariacka,
czy słynna brama wodna - Żuraw pełniąca
funkcję dźwigu portowego.

Molo w Sopocie – jeden z najbardziej
rozpoznawalnych symboli tego miasta i
obowiązkowy punkt wizyty w Sopocie. To
najdłuższe drewniane molo spacerowe w
Europie i składa się z dwóch części:
drewnianej i ląsowej. Do części lądowej
wchodzi Skwer Kuracyjny. Z zabytkową
latarnią morską, muszlą koncertową i
arkadami.Część drewniana składa się z
pomostu o długości 515m
i pokładów
dolnych i bocznych, umożliwiających
przybijanie statków pasażerskich. Przy
głowicy mola od 2011r funkcjonuje
nowoczesna przystań jachtowa.
Molo w Orłowie - Jedną z atrakcji
turystycznych jest piękne, drewniane molo.
Jego historia sięga aż I wojny światowej. W
przeciwieństwie do słynnego mola w
Sopocie, tutaj nie trzeba kupować biletu
wstępu. Moża się tu zatrzymać na dłuższą
chwilę a widok na plaże, morze, promenadę,
Gdańsk, Półwysp Helski i przede wszystkim
Klif Orłowski zachwyci każdego.

AmberSky Gdańsk – to charakterystyczne
koło widokowe o wysokości 50 m n.p.m. to
atrakcja zlokalizowana na starówce, dzięki
której możemy spojrzeć na miasto z
troszeczkę innej perspektywy. Z lotu ptaka
zobaczymy m.in.: Starówkę, Stocznię,
Stadion, wzgórza morenowe, oraz odległy
Hel.

Klif Orłowski i Kępa Redłowska - to
miejsce, które każdy turysta powinien
odwiedzić będąc w Gdyni. Widok z klifu jest
przepiękny zarówno z poziomu morza jak i
jego szczytu. To bardzo romantyczne i
urokliwe miejsce.
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07-10.07.2022
FETA 24. Festiwal Teatrów Plenerowych
i Ulicznych 2022
Miejce:Przymorze, Park Reagana, Gdańsk
08-24.07.2022
Gdynia Sailing Days
Wstęp wolny
Miejsce: Marina Gdynia

Park Oliwski – to XVIII wieczny park na
terenie dawnych ogrodów klasztornych
cysterskich mnichów. Idealne miejsce na
relaksujące i romantyczne spacery. Możemy
tu podziwiać liczne rośliny sprowadzone z
całego świata. Znajdziemy tu również m.in.
ogród skalny, oranżeria, aleja lip oraz aleja
grabowa oraz zabytkowy Pałac Opatów.
Muzea - Będąc w Gdańsku, koniecznie
musimy odwiedzić choć jedno z dostępnych
dla turystów muzeów. Najpopularniejsze z
nich to: Muzeum II Wojny Światowej,
Europejskie Centrum Solidarności. Muzeum
Burszynu, Muzeum Gdańska, Narodowe
Muzeum Morskie, Muzeum Narodowe.
Gdański Ogród Zoologiczny - został
założony w 1954r i jest położony w sercu
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W
ZOO Gdańsk znajdziemy 1112 zwierząt z
blisko 200 gatunków takich jak lwy, tygrysy,
pantery, żyrafy, słonie, zebry, małpy,
krokodyle, hipopotamy, najliczniejsza w kraju
rodzina pingwinów, a także jedyne w Polsce
orangutany.

09.07.2022, godz: 12:00
Kulinarna Świętojańska
Miejsce:ul. Świętojańska, Gdynia
09-10.07.2022
Baltic Moto Show
Miejsce: Polsat Plus Aren, Gdańsk

Aquapark Reda - to atrakcja, która nie może
Was ominąć! Wodny park rozrywki…z
rekinami!
Wśród różnego rodzaju
zakręconych zjeżdżalni i basenów czekają na
Was też prawdziwe rekiny, pływające w
ogromnym akwarium rafowym. Z pośród
najbardziej zakręconych zjeżdżalni musicie
wypróbować AquaSpinner, czyli pierwsza
zjeżdżalnia obrotowa w Europie! Shark Slide
- zjeżdżalnia prowadząca prosto z paszczy
rekina przez akwarium z prawidzymi
rekinami! To 60-metrowy, pełen emocji zjazd
w poddświetlonym tunelu. Rekiny pochodzą z
odległej Sri Lanki.

11-16.07.2022
Football Film Festival
wstęp wolny
Miejsce: Gdańsk, Lotos Stadion Letni,
przy ul. Jantarowa (Brzeźno pomiędzy
wejściami 53 i 54)

16.07.2022, godz: 20:00
Rock The Opera – LEŚNA
Miejsce:Opera Leśna
Sopot
16.07.2022,
START godz. 22:00, DRZWI: 18:00
Wesele Britney Spears
Britney wzięła ślub, a Ty chciałeś być
zawsze na jej weselu? Ceremonię
poprowadzą DJ Bezdomny Pies
i DJ Smutny Pies
Miejsce: Gdynia, Podwórko Art,
ul. Świętego Piotra 2
19.07.2022, godz: 20:00
The Best of Ania Dąbrowska
Miejsce:Stary Maneż, ul. Juliusza
Słowackiego 23 Gdańsk
22.07.2022, godz. 17:00, 20:00
Kabaret Moralnego Niepokoju
Za długo Panowie byli grzeczni
Miejsce: Sopot, Amfiteatr Tarasów
przy Aquaparku

14-16.07.2022
Globaltica 2022
Miejsce:Park Kolibki, al. Zwycięstwa 291,
Gdynia

22.07.2022, godz: 20:00
65.MFMO w Oliwie - Klaus
Geitner Miejsce:"Bazylika archikatedralna
w Gdańsku-Oliwie ul. Biskupa Edmunda
Nowickiego 5" Gdańsk

16.07.2022, godz 10:30
" Śladami dawnego kurortu –
zwiedzanie z przewodnikiem
Miejsce:Dom Zdrojowy,
ul. Zdrojowa 2
Gdańsk

22.07.2022, godz: 20:00
Spotlight Music prezentuje. Kameralny
koncert z muzyką elektroniczną duetu
Utracki.OBWN
Miejsce:"Green Loft Gdynia
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Trójmiasto – 3 dni, 3 miasta? Dlaczego nie.
Trójmiasto to aglomeracja, która budzi zazdrość wielu osób z Polski i zagranicy. To tu mieszkał Lech Wałęsa i budził się opór polskiej Solidarności, to tu znajdziemy piękne gotyckie
kościoły, odnajdziemy nowoczesność, popłyniemy w rejs do Szwecji czy też nacieszymy oko szumem morza.... Jeśli szukamy krótkiego wakacyjnego wypoczynku to Trójmiasto
świetnie do tego się nadaje...

Jarmark św. Dominika (23 lipca – 14
sierpnia)
Tegoroczny Jarmark św. Dominika to już 761
edycja tego niezwykłego spotkania ze sztuką
i rękodziełem. Jego tradycja sięga aż 1260
roku, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił
gdańskim dominikanom na udzielanie
studniowych odpustów w dniu święta ich
założyciela. Jarmark odbywał się corocznie
przez kolejne stulecia, tradycję przerwała
II wojna światowa. Jarmark przywrócono
ponownie w 1972 roku. Co roku Jarmark
przyciąga tłumy turystów i mieszkańców,
którzy na cały dzień mogą zanurzyć się
w magii gdańskiej starówki. Jarmark tworzy
niepowtarzalny klimat, stragany pełne są
najróżniejszych towarów, antycznych
przedmiotów, artystycznego rękodzieła czy
smakołyków z całego świata.

i przemian społecznych jakie zachodziły
w Polsce. W ostatnich latach powstały
w Gdańsku obiekty, które potrafią oddać nam
choć ułamek chwil jakie przeżywali w tamtych
czasach Polacy. W Muzeum II Wojny
Światowej ujrzymy ogrom tragedii jakie
przeżył niegdyś nasz kraj, ale także poznamy
szereg opowieści o bohaterskich postawach.
W kontekście trwającej wojnie na Ukrainie, by
lepiej zrozumieć położenie naszych sąsiadów
i ich dramatu warto odwiedzić to miejsce.
Z kolei Europejskie Centrum Solidarności
promuje dziedzictwo "Solidarności". Po
II wojnie światowej Polska wpadła pod buty
systemu komunistycznego, który przez lata
dławił naszych obywateli. Dzięki ruchowi
"Solidarność" i odwadze Polaków udało się
zmienić ustrój. Podczas zwiedzania muzeów
możemy skorzystać z opcji pomocy
audioprzewodnika.
Więcej na stronie:
www.muzeum1939.pl oraz www.ecs.gda.pl

idzie o bursztyn mógł być kojarzony z firmą
Amber Gold. Jak dobrze wiemy jednak firma
z bursztynem i złotem miała niewiele
wspólnego. Są jednak miejsca, gdzie
odkryjemy bursztyn, który na pewno nas
zachwyci. Jednym z takich miejsc jest
Muzeum Bursztynu w Gdańsku, które jest
dostępne dla turystów w Wielkim Młynie
w Gdańsku. Znajdziemy tam aż 1000
eksponatów – od bryłek z inkluzjami sprzed
40 mln lat, przez bursztynowy las
i bursztynową komnatę po współczesne
projekty artystów.
Jeśli nie mamy jednak czasu na zwiedzanie
muzeum warto odwiedzić na krótką modlitwę
kościół św. Brygidy na Starym Mieście
w Gdańsku. Znajdziemy tam ołtarz wykonany
z bursztynu, który zachwyci od pierwszego
spojrzenia.

Będąc w Gdańsku znajdzie się coś dla osób
lubiących podczas podróży odnajdywać
ślady historii. Trójmiasto jak mało, które
miasto było świadkami wielkiej walki
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22.07.2022, godz: 20:00
Justyna Steczkowska - 25 lat
Miejsce:Opera Leśna, Sopot

Muzeum Bursztynu w Gdańsku
i bursztynowy ołtarz w Kościele św.
Brygidy
Jeśli morze, to nie morze zabraknąć
bursztynu. Gdańsk w ostatnich latach jeśli
23.07.2022 – 14.08.2022
Jarmark św. Dominika
Miejsce: Gdańsk, Stare Miasto
Szczegóły na :
www.jarmarkswdominika.pl
24.07.2022, godz. 17:00
KARUZELA GNA Music Everywhere |
Kuba Jurzyk & Natalia PiotrowskaPaciorek
Miejsce:"Teatr Muzyczny im. Danuty
Baduszkowej
Gdynia, Plac Grunwaldzki 1"

Więcej na stronie:
www.hipodrom.sopot.pl

Więcej na stronie: www.muzeumgdansk.pl
oraz www.brygida.gdansk.pl

A może szybki rejs do Szwecji....
Wielu z nas po zwiedzaniu Trójmiasta może
wybrać się do Szwecji. Wszystko za sprawą
rejsów z Gdyni do Karlskrony. Na promie
sklep z luksusowymi markami do kupienia,
dyskoteka i taras, gdzie słońce pięknie grzeje
a widoki są niezapomniane...

Więcej na stronie:
www.jarmarkswdominika.pl
Historia Polski - Europejskie Centrum
Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej

weekend wybrać się na tor Hipodrom Sopot.
Co roku w wakacje odbywają się tu wyścigi
konne. Każdego dnia odbywa się kilka gonitw,
a czas spędzony na świeżym powietrzu
dostarcza niesamowitych wrażeń, nawet dla
osób, które na codzień nie zajmują się
zawodowo wyścigami konnymi. Jeśli
potraktujemy to jako dobrą zabawę, to nawet
przegrane pieniądze nie spowodują smutku
na naszej twarzy. Jest to bowiem coś na co
nie możemy sobie pozwolić w ciągu roku,
a jeśli uda się wygrać na inne wakacyjne
przyjemności?? Spróbujecie....

Wyścigi konne – Hipodrom Sopot (9 i 10
lipca oraz 16 i 17 lipca)
Jeśli wakacje to nie tylko zwiedzanie, ale też
atrakcja dla wszystkich! Jeśli znudzą Wam się
zabytki czy leżenie na plaży, warto w lipcowy

Więcej na stronie: www.stenaline.pl

27.07-06.08.2022
26. Festiwal Szekspirowski 2022
Miejsce:Gdański Teatr Szekspirowski,
Bogusławskiego 1, Gdańsk
29.07.2022,godz:17:00
Edzio Rap
Miejsce:Skwer Heweliusza,Gdańsk

30.07.2022, godz: 20:00
Beata i Bajm
Miejsce: Opera Leśna, Stanisława
Moniuszki 12, Sopot

22.07.2022, godz: 21:00
Belmondawg
Miejsce:Hala Olivia, al. Grunwaldzka 47",
Gdańsk
29-31.07.2022
Craft Beer Fiesta 2022
Miejsce: Królewska Fabryka Karabinów,
Łąkowa 35-38, Gdańsk
24.07.2022, godz. 19:00
Paweł Domagała - Wracaj Tour
Miejsce:Amfiteatr Tarasów przy
Aquapark,Sopot
23.07.2022, godz. 20:00
Kasia Kowalska akustycznie
Miejsce: Sopot, Amfiteatr Tarasów
przy Aquaparku

25-31.07.2022
Ladies' Jazz Festival - Gdynia
2022
Miejsce:Teatr Muzyczny,
pl. Grunwaldzki 1, Gdynia

30-31.07.2022, godz: 10:00
Gdańsk Tattoo Konwent 2022 (4
opinie)
Miejsce: Amberexpo, Żaglowa 11,Gdańsk
30.07.2022, godz: 20:00
Ladies' Jazz Festival: Rebekka
Bakken
Miejsce: Teatr Muzyczny,
pl. Grunwaldzki 1,Gdynia

31.07.2022,godz:19:00
Anna Wyszkoni - Największe
przeboje
Miejsce:Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Zamkowa Góra 3, Sopot
31.07.2022, godz: 20:00
Tanita Tikaram
Miejsce:Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki
1,Gdynia

www.bogatyregion.pl
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01.08.2022, godz: 19:00
Artur Barciś Show
Miejsce:Sala Koncertowa Portu Gdynia,
Gdynia
01.08.2022, godz: 19:30
Kortez - Holiday Tour 2022
Miejsce:Opera Leśna
Sopot

05.08.2022, godz: 19:00
Rock w Teatrze - Jary Oddział
Zamknięty i Marta Kruk
Miejsce:Teatr Leśny, Jaśkowa Dolina 45
(Wrzeszcz), Gdańsk
05.08.2022, godz: 20:00
Maha Pudma - Tour Sierpień 2022
Miejsce:Teatr BOTO, Bohaterów Monte
Cassino 54B, Sopot

02.08.2022, godz: 20:00
65.MFMO w Oliwie - Johannes
Skudlik Miejsce:Bazylika archikatedralna
w Gdańsku-Oliwie. ul. Biskupa Edmunda
Nowickiego 5
Gdańsk

05.08.2022, godz: 20:15
45. MFMOChiK | Agnieszka
Tomaszewska i Bogusław
Grabowski
Miejsce:Bazylika Mariacka, Podkramarska
5, Gdańsk

03-04.08.2022, godz: 19:30
29. Lato Teatralne: Recital Hanny
Banaszak
Miejsce: Teatr Atelier, al. Franciszka
Mamuszki 2,Sopot

05-07.08.2022
5 urodziny 100czni
Miejsce: 100cznia, ks. Jerzego
Popiełuszki 5 (Stocznia Gdańska), Gdańsk

04.08.2022, godz: 19:00
Basia Kawa
Miejsce:Wyspa Ołowianka,Gdańsk

06.08.2022, godz: 18:00
EX MAANAM - koncert
Miejsce: Muszla Koncertowa, Molo, Sopot

04.08.2022, godz: 20:00
Varius Manx i Kasia Stankiewicz
Miejsce:Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Sopot

06.08.2022, godz: 19:00
Beach Balloon Party 2022
Miejsce: Molo Brzeźno,
Jantarowa 1, Gdańsk

04.08.2022, godz: 21:00
BOTO JAM: Kacper Skolik &
Goście
Miejsce: Teatr BOTO, Bohaterów Monte
Cassino 54B, Sopot

06.08.2022, godz: 19:00
Julia Pietrucha - Folk it tour
Miejsce:Centrum św. Jana, Świętojańska
50, Gdańsk

04-07.08.2022
Finał Mistrzostw Polski Kobiet i
Mężczyzn w Beach Soccer
Miejsce:Lotos Stadion Letni, przy ul.
Jantarowa (Brzeźno pomiędzy wejściami
53 i 54), Gdańsk

06.08.2022, godz: 19:00
Blood Incantation
Miejsce:Podwórko.art Gdynia, Świętego
Piotra 2, Gdynia
06.08.2022, godz: 19:00
BrassWood Fest
Miejsce:Opera Leśna, Stanisława
Moniuszki 12, Sopot

06.08.2022, godz: 20:00
Artur Andrus Recital kabaretowy
Miejsce:Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Sopot

08.08.2022, godz: 20:00
Nick Cave & The Bad Seeds
Miejsce: Ergo Arena, pl. Dwóch Miast 1,
Gdańsk/Sopot

07.08.2022, godz: 13:00
Dzieje Fortu | zwiedzanie z
przewodnikiem
Miejsce:Hevelianum, Gradowa 6, Gdańsk

08-13.08.2022
8. Ogólnopolski Festiwal Teatralny
"Pociąg do Miasta - Stacja
Sanatorium"
Miejsce:Teatr Gdynia Główna, pl.
Konstytucji 1 (Dworzec PKP Gdynia Gł.
(peron -1), Gdynia

07.08.2022, godz: 18:00
Polska Noc Kabaretowa 2022
Miejsce:Opera Leśna, Stanisława
Moniuszki 12, Sopot
07.08.2022, godz: 18:00
Maha Pudma
Miejsce:Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata
Jacka Rybińskiego 25, Gdańsk
07.08.2022, godz: 18:00
Koncerty w amfiteatrze Orana: Tamara
Arciuch
Miejsce: Amfiteatr, Raduńska,Gdańsk

10.08.2022, godz: 20:00
Aleja Rocka Symfonicznie
Miejsce: Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Zamkowa Góra 3,Sopot
11.08.2022, godz: 19:00
Warszawska Orkiestra
Sentymentalna
Miejsce: Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Zamkowa Góra 3, Sopot

07.08.2022, godz: 19:00
Damian Skóra Stand-up
Miejsce:Projekt Brzeźno,
ul. Zdrojowa 2, Gdańsk

11.08.2022, godz: 20:00
Stand-up: Arkadiusz Pan
Pawłowski
Miejsce: Kinguin Galeria Metropolia II piętro, Kilińskiego 4,
Gdańsk

07.08.2022, godz: 20:30
MATA Tour
Miejsce:S1 - Scena plenerowa,
Wyposażeniowców, Gdańsk

11.08.2022, godz: 20:00
Nowe idzie od morza 2022:
Resina Miejsce: Teatr Leśny, Jaśkowa
Dolina 45 (Wrzeszcz), Gdańsk

07.08.2022, godz: 21:00
SlipknotMiejsce:Ergo Arena, pl. Dwóch
Miast 1, Gdańsk/Sopot

12.08.2022, godz: 10:00
Uczta Neptuna
Miejsce: Targ Rybny, Gdańsk

08.08.2022, godz: 20:00
Stand-up: Gdyńska Scena Testowa
Paweł Bakteria, Filip Puzyr, Ryszard
Mazur, Kuba Dąbrowski, Czarek
Piżewski
Miejsce:Blues Club, Portowa 9, Gdynia

12.08.2022, godz: 19:00
Sarius | Planbe
Miejsce: Wyspa Drogowiec,
Turystyczna 1, Gdańsk

Planujesz ślub? - odwiedź Arboretum Wirty
Wycieczki wakacyjne to doskonała okazja by odkryć miejsca w których można się zakochać od pierwszego spojrzenia...
Z całą pewnością takim obiektem jest Arboretum Wirty. Co ciekawe miejsce to jest chętnie wybierane przez pary młode
z naszego regionu, które w tym miejscu wykonują sesje ślubne czy nawet ceremonie ślubne. Jeśli planujecie
w najbliższych latach swój wymarzony ślub warto wybrać się w to miejsce. Kto wie może właśnie tu zaprosicie wkrótce
swoich gości weselnych…?
Arboretum Wirty na niezwykłej trasie...
podlegający Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Gdańsku.
Arboretum Wirty znajduje się w woj. pomorskim. Ten region
W części parkowej Arboretum jest piękny ogród skalny
Polski to trzeci najbardziej zalesiony teren w Polsce – lasy te
otaczający niewielki staw. Wokół niego zgromadzono
zajmują ponad 36% powierzchni. Historia tego Arboretum
imponującą kolekcję roślin w tym azalii i różaneczników,
sięga aż 1869 roku. Jest to najstarszy w Polsce leśny ogród
a także botaniczne ciekawostki, jakimi są w naszym klimacie
dendrologiczny. Zlokalizowany jest ok. 15 minut od Starogardu
przedstawiciele rodzajów Kielichowiec, Styrak, Ostrokrzew
Gdańskiego w gminie Zblewo. Zajmuje blisko 70 hektarów
Cypryśnik. Ciekawostką jest gospodarczy drzewostan
i składa się z dwóch części: parkowej oraz leśnej. Znaleźć tu
nasienny dębu bezszypułkowego w wieku ok. 130 lat.
można ponad 830 gatunków drzew. Nad całością czuwają
To ewenement, bo takie monogatunkowe drzewostany
pomorscy leśnicy, pracownicy Nadleśnictwa Kaliska
dębowe zdarzają się stosunkowo rzadko.
Przemierzając Arboretum znajdziemy tu gatunki
z najróżniejszych zakątków świata. Na samym końcu
Arboretum możemy dojść nad malowniczy brzeg Jeziora
Borzechowskiego Wielkiego, gdzie turyści mogą skorzystać
z punktu widokowego.
Od 1997 r. jest członkiem Rady Ogrodów Botanicznych
w Polsce, zaś od 2005 r. – członkiem International Agenda for
Botanic Garden in Conservation.
Ogród dendrologiczny jest uwielbiany przez Pary Młode, które
wybierają właśnie to miejsce na sesje ślubne, a nawet miejsce
swojej ceremonii ślubnej. Jeśli planujecie w najbliższych
latach swój wymarzony ślub warto wybrać się w to miejsce.
Ogród skalny, który otacza niewielki staw to idealna
sceneria do sesji ślubnych

Wycieczka Borami, lasami na Kociewie, Kaszuby
i Powiśle
Lasy Państwowe Arboretum Wirty umieszczają na trasie
wycieczki Borami, lasami na Kociewie, Kaszuby i Powiśle. Po
zwiedzeniu Wirt możemy bowiem doznać kolejnych
wakacyjnych niezwykłych emocji. Dalej trasa prowadzi do
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie
macie możliwość obejrzenia najdłuższej deski świata, Domu
Sybiraka czy największego fortepianu świata. Dostępne są
również inne atrakcje, tj.: możliwość nauki kaszubskich nut,
wypieku chleba oraz wybijania monet, odwiedzenie parku
linowego, placu zabaw, mini zoo oraz przejazdu wozami
drabiniastymi. Ostatni dzień wycieczki będzie również pełen
atrakcji- warto przeznaczyć na zwiedzanie Zamku w Gniewie,
a następnie Zamku w Kwidzynie wraz z wystawą przyrodniczą.
Więcej informacji o wycieczce znajdziecie
na: www.czaswlas.pl/wyprawy
w zakładce
Borami, lasami na Kociewie, Kaszuby i Powiśle
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TRÓJMIASTO
12.08.2022, godz: 19:30
Kabaret Wrzeszcz W programie
"DEBIUT"
Miejsce:Akademicki Klub Politechniki
Gdańskiej "Kwadratowa", Siedlicka 4 ,
Gdańsk
12.08.2022, godz: 19:30
Leepeck
Miejsce: Teatr BOTO, Bohaterów Monte
Cassino 54B, Sopot

Przewodnik Turystyczny - Lato 2022
14.08.2022, godz: 19:30
Gala konkursu na interpretację
piosenek Agnieszki Osieckiej
Miejsce: Teatr Atelier, al. Franciszka
Mamuszki 2, Sopot
15.08.2022, godz: 20:15
45. MFMOChiK | Polski Chór Kameralny,
Jan Łukaszewski, Bogusław Grabowski
i Maciej Sikała
Miejsce: Bazylika Mariacka,
Podkramarska 5, Gdańsk
16-18.08.2022
TOP of the TOP Sopot Festival
2022
Miejsce:Opera Leśna, Stanisława
Moniuszki 12, Sopot

19.08.2022, godz: 22:00
Letnie Napięcie | Polski Zespół
Miejsce: Drizzly Grizzly, Elektryków 1,
Gdańsk
19.08.2022
Festiwal Wisłoujście
Miejsce: Gdańsk
20.08.2022, godz: 19:00
Inkolinia Koncert & Show Koncert duetu
Grażyny Charkiewicz i Andrzeja
Kędzierskiego
Miejsce:Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata
Jacka Rybińskiego 25
Gdańsk
20.08.2022, godz: 22:00
Letnie Napięcie | Walerian
Miejsce: Drizzly Grizzly, Elektryków 1,
Gdańsk

21.08.2022, godz: 18:00
Koncerty w Amfiteatrze Orana: Olga
Bończyk
Miejsce: Amfiteatr, Raduńska, Gdańsk

12.08.2022, godz: 20:30 45. MFMOChiK
| Zuzanna Bator i Maciej Bator
Miejsce: Bazylika Mariacka,
Podkramarska 5, Gdańsk

24.08.2022, godz: 20:00
Rewia Burleski w 107 vol. 19 od
Madame de Minou
Miejsce:Pub 107, Ogarna 107D
Gdańsk

24.08.2022, godz: 17:00 i 20:00
Kabaret Hrabi WADY I WASZKI
Miejsce:Scena Teatralna NOT,
ul. Rajska 6, Gdańsk
25.08.2022, godz:
Stand-up: Arkadiusz Pan Pawłowski
Miejsce:Szpula PUB, Długa 81,Gdańsk

12-13.08.2022
XXVI Sopot Molo Jazz Festival
Miejsce: Muszla Koncertowa, pl. Zdrojowy
2,Sopot

26.08.2022, godz: 20:15
45. MFMOChiK | Michael Unger organy
Miejsce: Bazylika Mariacka,
Podkramarska 5, Gdańsk

13-14.08.2022, godz: 10:00
Wystawy psów rasowych
Miejsce: Hipodrom Sopot, Polna 1, Sopot
13-14.08.2022, godz: 11:00
Gdańska Eko Strefa - Czyste Miasto
Gdańsk
Miejsce: Pomnik Heweliusza, Korzenna,
Gdańsk

17.08.2022, godz: 20:00
Magda Kubicka w programie "Patrz
przez palce"
Miejsce:Klub Muzyczny Parlament, ul. Św.
Ducha 2, Gdańsk

13.08.2022, godz: 19:00
Piknic Rockowy - DJ Jaca, DJ Fifi i
Marta Kruk
Miejsce: Teatr Leśny, Jaśkowa Dolina 45
(Wrzeszcz), Gdańsk

18.08.2022, godz: 20:00
Nowe idzie od morza 2022: Mitch &
Mitch
Miejsce: Teatr Leśny, Jaśkowa Dolina 45
(Wrzeszcz)
Gdańsk
18-21.08.2022
Literacki Sopot 2022
19.08.2022, godz: 19:00
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
"Przodkowianie" & PUHOVSKY
Premiera płyty "Żywioły lasu"
Miejsce:Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata
Jacka Rybińskiego 25
Gdańsk

14.08.2022, godz: 18:00
Koncerty w Amfiteatrze Orana: Robert
Kudelski
Miejsce: Amfiteatr, Raduńska,Gdańsk

23.08.2022, godz: 19:00
MOZARTIANA - Mozart Kameralnie Polski Zespół Basethornowy
Miejsce:Dwór Artusa, Długi Targ 43/44,
Gdańsk

21.08.2022, godz: 13:00
Dzieje Fortu | zwiedzanie z
przewodnikiem
Miejsce:Hevelianum, Gradowa 6
Gdańsk

12.08.2022, godz: 20:00
Igor Kwiatkowski "Tylko śmiech nas
ocali"
Miejsce:Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Ul. Zamkowa Góra 3-5, Sopot

13.08.2022, godz: 20:00
Andrzej Poniedzielski - Nowa płyta
"BA"
Miejsce: Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Zamkowa Góra 3, Sopot

22.08.2022, godz: 19:00
MOZARTIANA - Mozart Kameralnie Lina Dambrauskaite & Justas
Ceponis
Miejsce:Dwór Artusa, Długi Targ 43/44,
Gdańsk

19.08.2022, godz: 19:00
Koncert symfoniczny: Cztery pory roku
Vivaldiego
Miejsce: Filharmonia Bałtycka, Ołowianka
1, Gdańsk
19.08.2022, godz: 20:00
Orkiestra Ludwika Sarskiego CHARLIE
CHAPLIN
Miejsce:Oria Magic House, Stara Stocznia
4/1, Gdańsk
19.08.2022, godz: 20:15
45. MFMOChiK | Józef Serafin organy
Miejsce: Bazylika Mariacka,
Podkramarska 5, Gdańsk

26-29.08.2022
Baltic Sail Gdańsk 2022
Miejsce: Wyspa Ołowianka, Gdańsk
27.08.2022, godz: 20:00
Letnie Brzmienia- MROZU
Miejsce:Plac Zebrań Ludowych, Brama
Oliwska Gdańsk

21-27.08.2022, godz: 19:00
MOZARTIANA - Mozart Kameralnie Matthias Höfele & Polish String Quartet
Berlin
Miejsce:Dwór Artusa, Długi Targ 43/44,
Gdańsk

27.08.2022, godz: 21:00
MOZARTIANA - Mozart Kameralnie Koncert Finałowy
Miejsce: Katedra Oliwska, bp. Edmunda
Nowickiego 5, Gdańsk

21.08.2022, godz: 20:00
Magda Kubicka w programie "Patrz
przez palce"
Miejsce:Blues Club, Portowa 9, Gdynia
21.08.2022, godz: 17:00 i 20:00
Stand-Up Elżbietańska w plenerze
wystąpią m.in. Abelard Giza, Kacper
Ruciński, Adam Van Bendler, Piotrek
Szumowski, Mieszko Minkiewicz,
Janusz Pietruszka, Cezary Sikora
Miejsce: Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Sopot
22.08.2022, godz: 18:00
Agnes Obel
Miejsce: Stary Maneż, Juliusza
Słowackiego 23, Gdańsk

27.08.2022, godz: 17.00, 20:00
Kabaret Neo-Nówka – 20 lecie
Miejsce:Amfiteatr Tarasów przy
Aquaparku, Sopot
28.08.2022, godz: 18:00
Koncerty w Amfiteatrze Orana:
Katarzyna Żak
Miejsce: Amfiteatr, Raduńska, Gdańsk
31.08.2022, godz: 19:30
Błażej Krajewski, Darek Gadowski,
Tomek Kołecki - testy nowych żartów
Miejsce:Klubogaleria Bunkier, Olejarna 3 ,

www.bogatyregion.pl
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KOCIEWIE - piękna i urocza kraina, która ma wiele do odkrycia
Jest jednym z najchętniej odwiedzanych reginów w województwie pomorskim. Rozciąga się
od powiatu gdańskiego po powiat chojnicki na linii Tczew- Starogard Gdański- Świecie. To
tereny warte odwiedzenia w każdej porze roku- przyciąga tu fanów kąpieli w jeziorach,
miłośników kajaków (możliwość zorganizowania spływu po dwóch kociewskich rzekach,,
windsurfingu czy żeglowania gdyż zajdują się tu wymarzone warunki do wodnej rekreacji.
Jesienią z kolei- Kociewie to raj dla grzybiarzy. Zimą na zamarźniętych tafli licznych jezior
m.in. Jezioro Kałębie zwanym Kociewskim Morzem można podziwiać popisy bojlerów, a
okoliczne lasy to idealne miejsce na przejażdżki kuligiem. Wiosna to piękna pora roku na
lęśne wycieczki wśród budzącej się do życia przyrody na świeżym powietrzu. Kociewski
trasy rowerowe wiodą spokojnymi, lokalnymi drogami przez urocze zakątki Kociewia.
Znajdziemy tu kilkanaśnie szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 1000 km
pozwalające zwiedzać w aktywnej formie najciekawsze miejsca w regionie. Kociewiacy do
dziń kultywują swoje rodzime tradycje, gwardę, haft, lokalna kuchnię a odwiedzającym
turystom chętnie opowiadają miejsowe historie i legendy. Odwiedzając Bogaty Region
Kociewia koniecznie musisz odwiedzić:
Starogard Gdański - jedno z najstarszych
miast Pomorza, położone malowniczo nad
wijącą się rzeką Wierzycą. W centrum miasta
znajduje się piękny, klimtyczny rynek z
fragmentami murów obronnych i
umiejscowionym po środku ratuszem
staromiejskim, gotycki kościół farny św.
Mateusza, poewangelicki Kościół pw. Św.
Katarzyny, baszty obronne z XIV w.: Narożna,
Gdańska i Tczewska, a także Muzeum Ziemi
Kociewskiej.

Park Miejski w Starogardzie Gdańsim - to
rozległa wyspa zieleni z płynącym łagodnie
nurtem rzeki Wierzycy. Starogardzki park ma
blisko 100 lat, a w latach 2018-2019
przeszedł gruntowną modernizację. W
centrum parku znajdziemy postać związana z
historią tego miasta. To Wierzyczankatajemnicza nimfa wodna, pradawna
opiekunka Wierzyczan czyli pierwszych
mieszkańców tej krainy.

Pelplin - czyli duchowa stolica regionu, w
której znajdziemy gotycką Bazylikę
Katedralną wybudowaną przez Cystersów z
obrazem „Koronacji Najświętszej Maryi
Panny“ Hermana Hana. Będąc w Pelplinie
warto odwiedzić także Muzeum Diecezjalne,
w którym znajduje się jedyny w Polsce
egzemplarz Biblii Gutenberga- jedna z
najcenniejszych ksiąg na świecie.

Grodzisko Owidz - Przyjeżdzając do
Owidza, będziecie mieli okazje zobaczyć
odrestaurowane grodzisko z IXw. w miejsu
którym kiedyś zamieszkiwali Słowianie.
Znajduje się tu także Muzeum Mitologii
Słowiańskiej opisujące dzieje i wierzenia
tutejszych przodków. Organizowane są tu
różnego rodzaju jarmarki i wystawy
rękodzieła.

Borzechowo - wieś kociewska położona w
województwie pomorskim, w powiecie
starogardzkim w gminie Zblewo. Otoczona
jest lasami Borów Tucholskich, położona
malowniczo nad Jeziorem Borzechowskim
Wielkim (253 ha) i Jeziorem Borzechowskim
Małym (20 ha) które zaliczane są do
najczystszych i największych jezior na
Pojezierzu Starogardzkim. Idąc wzdłuż
jeziora dojdziemy do arboretum i ogrodu
dendrologicznego w Wirtach. W Borzechowie
znajdują się ośrodki wypoczynkowe dla
turystów z bogatą całoroczną ofertą
ciekawych imprez okolicznościowych np.
Ośrodek Wypoczynkowy„Neptun“ .Położony
jest nad strzeżonym kąpieliskiem i
piaszczystą plaża, brodzikiem dla
najmłodszych, zjeżdżalnia i wypożyczalnią
sprzętu wodnego- kajaki, łodki czy rowery
wodne. Na Jeziorze Borzechowskim Wielkim
znajdziemy kilka wysp, a ciekawostką wartą
zobaczenia są fragmenty ruin zamku, który
był siedzibą Starostów Kociewskich w latach
1581-1772.
Kościerzyna - w branży turystycznej mówi
się o jej malowniczych jeziorach idealnych do
kąpieli, żeglowania i wędkowania i
grzybowych lasach czyli wspaniałych
rekreacyjnych okolicach. W Kościerzynie
ciekawą atrakcja jest Muzeum Kolejnictwazwiedzając zyskamy ogromną dawkę wiedzy
o kolejnictwie jak zmieniły świat. Możliwa
przejażdżka drezyną.
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich - obowiązkowa
pozycja i najważniejsza atrakcja turystyczna
Kaszub. Na rozległym terenie znajdują się
oszałamiające ilości dawnych zabudowań
mieszkalnych, kościołów, szkół, tartaku czy
kuźni. Raz do roku- w lipcu odbywa się tu
Jarmark Wdzydzki czyli impreza
folklorystyczna przyciągająca tłumy
przyjezdnych z całej Polski.

Kamienne Kręgi w Odrach - największe
kamienne kręgi w Polsce i zarazem drugie
pod względem wielkości w Europie. Na
terenie rezerwatu występuje 12 różnej
wielkości kręgów oraz 30 kurhanów.
Najmniejszy z nich ma średnicę 15m, a
największy 33m. Badania archeologiczne
wykazały, że jest to cmentarzysko rodzinnych
grobowców. Najprawdopodobniej Gotów z I i
II w.n.e. Na terenie tego rezerwatu odbywają
się także imprezy kulturalne związane z ich
kulturą. Miesiącem szczególnym jest
wrzesień kiedy kwitnące wrzosy nadają temu
miejscu mistycznego charakteru. Przy
dźwiękach celtyckiej muzyki można nauczyć

się m.in. lepienia garnków z gliny, skosztować
wspaniałych potraw czy obejrzeć pokaz mody
gotyckiej.
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STAROGARD GDAŃSKI
10.07.2022, godz:20:00
Męski Chór Szantowy “Zawisza
Czarny”.
Miejsce:Park Nowe Oblicze
17.07.2022,godz: 19:00
“Opera na Wynos”
Miejsce:Park Nowe Oblicze
17.07.2022, godz: 20:00
STAND-UP, Bartosz Zalewski oraz
Damian Skóra
Miejsce:Park Nowe Oblicze
22-24.07.2022, godz: 18:00
XII Zlot Weteranów Szos- Historia na
Kołach
Miejsce:Stadnina Ogierów, Mickiewicza 13

Przewodnik Turystyczny - Lato 2022
14.08.2022, godz: 19:00
Zespół The Goodfellas
Miejsce: Park Nowe Oblicze
14.08.2022, godz: 20:00
“Szare Miraże” – zespół “Będzie
Padać”
Miejsce:Park Nowe Oblicze
15 i 18.08.2022, godz: 20:00
Daniel Midas w programie "Sprawa dla
stand-upera
Miejsce: Restauracja Browar, Browarowa 7
20.08.2022, godz: 10:00-23:00
Wakacyjne Brzemienia #WSTG
Koncert zespołu #KOMBI z Laserowym
Show
Miejsce: Rynek
22.08.2022, godz: 17:00
Spacer z przyjacielem Starogardzkim
Szlakiem Staromiejskim
Miejsce: ulica Chojnicka 71

GRODZISKO OWIDZ
16-17.07.2022
SLAVIC STATIC EVENT #3

TCZEW

Czyżykowie /Niecka/

15.07.2022, godz: 16:00
Kiermasz ukraiński i pokaz filmu
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

15.08.2022, godz: 20:30
Kino w Parku – film „Najgorszy człowiek
na świecie” reż. J. Trier
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

17.07.2022, godz: 14:00
Kultura w sąsiedztwie – Pikniki
Rodziny
Miejsce:Os. Staszica, Teren rekreacyjny
na Abisyni, ul. Stoczniowców

16.08.2022, godz: 20:00
Magda Kubicka w programie "Patrz
przez palce"
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

22.07.2022, godz: 21:00
Kino w Parku – film „Na rauszu”
reż. T. Vinterberg
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

19.08.2022, godz: 20:30
Kino w Parku – film „Najgorszy człowiek
na świecie” reż. J. Trier
Miejsce:Park przy Centrum Kultury i Sztuki
przy ul. Wyszyńskiego 10

23.07.2022, godz: 18:00
Laura Cubi Villena i ADAM WENDT
ACOUSTIC SET
Miejsce:Park przy Centrum Kultury i Sztuki
przy ul. Wyszyńskiego 10
24.07.2022, godz: 16:00
Cyrk Wictoria - Fantastico
Miejsce:Błonia nad Wisłą, ul.Jana z Kolna

16-17.07.2022, godz:11:00
REKOweekend: Drużyna Szalej
w Grodzisku
16.07.2022, godz: 12:00
VII Owidzki Festiwal Piw
Rzemieślniczych "U Welesa"
23-24.07.2022
godz:11:00
II Festiwal Baby Jagi
02.09.2022, godz: 18:00
Wild Night Fest
Miejsce:Ośrodek Sportu i Rekreacji

06.08.2022, godz: 19:00
Kabaret w Parku – Kabaret CHYBA
w programie „CZTERY
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

27.07.2022, godz: 17:30
Cyrk Wictoria - Fantastico
Miejsce:ul. Derdowskiego / Podmiejska
31.07.2022, godz:, 19:00
Zespół “Kozyrska x Sieczak”
Miejsce:Park Nowe Oblicze
31.07.2022, godz: 20:00
"Recital klawisze/wokal Daniela
ErdanowskiegoRepertuar Krzysztofa
Krawczyka i Zbigniewa
Wodeckiego."
Miejsce:Park Nowe Oblicze
07.08.2022
Teatry
godz. 17:00- Teatr Bajaderka spektakl
dla dzieci pt. “Cyberprzestrzeń”godz.
18:00- Krakowski Teatr Uliczny “Scena
Kalejdoskop” – “Kolorowy cyrk”
godz.19:30 – -,-“Serce Don
Juana”"
Miejsce:Park Nowe Oblicze

30.07.2022, godz: 18:00 Festiwal
Muzyczny UNDERGRAMY - Konkurs dla
zespołów + koncerty: Spięty / Black
Mental i Yantra
Miejsce:Park przy Centrum Kultury i Sztuki
przy ul. Wyszyńskiego 10
27.08.2022, godz: 18:00
XXI Festiwal Grzegorza
Ciechowskiego
Miejsce:sala widowiskowa Centrum
Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10
10.09.2022 godz: 16:00
Najnowszy program Kabaretu Nowaki
"Za granicą żartu" !!!
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10

19.08.2022, godz: 11:00
Festiwal Mitologii Słowiańskiej
11.09.2022, godz: 12:00
IX Bieg Grodzisko Cross

PELPLIN
15.08.2022, godz: 10:00
Dzień św. Bernarda – Patrona Miasta
Pelplina 2022
Miejsce: Przystań Jana III Sobieskiego

13.08.2022, godz: 18:00 "
Muzyka na dziedzińcu" - koncert
L'Aperitif
Miejsce: Fabryka Sztuki, ul. 30 Stycznia 4
14-16.08.2022
Wirtualny Teatr Historii "Niepodległa"
w Tczewie
Miejsce:Bulwar Nadwiślański

10.08.2022, godz: 10:00
Spotkanie pod żaglami
Miejsce:Letnie Baseny Miejskie
17-18.09.2022
XXI Jarmark Cysterski
Miejsce: Teren dawnego opactwa
cysterskiego

14.08.2022, godz: 14:00
Piknik Militarny "Zostań
żołnierzem"
Miejsce:Bulwary Nadwiślańskie
14.08.2022, godz: 15:00
Kultura w sąsiedztwie – Pikniki
Rodziny Miejsce: Teren rekreacyjny na

16.09.2022, godz: 19:00
BOEING, BOEING – spektakl
teatralny
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.
ul. Stefana Kardynał Wyszyńskiego 10
25.09.2022, godz: 20:00
Olka Szczęśniak W nowym programie
''Skąpiec poznawczy"
Miejsce:Centrum Kultury i Sztuki.

