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Z życzeniami udanego wypoczynku i wielu niezapomnianych
przeżyć

W

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne

Przyjeżdżając do nas przekonajcie się, że jesteśmy najlepszym miejscem do spędzenia
urokliwych chwil nad mazurskimi
jeziorami, nie tylko latem, bo u
nas pięknie i ciekawie jest przez
cały rok. Wielu turystów, którzy
zwiedzają Mazury żeglując po
Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, organizując piesze i rowerowe wędrówki mówi, że doświadczyć prawdziwego smaku
i ducha Mazur można wiosną i
jesienią, bo wtedy tutaj jest najpiękniej i najspokojniej.

REKLAMA

Stacje Paliw:
Orlen
Prawdowo 8
tel. +48 87 421 56 30
Okoń
ul. Mrągowska 19
tel. +48 87 429 10 00
Mikoznak
ul. Tałcka 2
tel. +48 87 421 60 14

Już tydzień po Rajdzie Polski,
zapraszamy na Dni Mikołajek,
podczas których oprócz licznych
koncertów odbędzie się tradycyjne wodowanie Króla Sielaw.
6 - tego lipca w Mikołajkach zorganizowana zostanie
najbardziej klimatyczna i tradycyjna
impreza kulinarna na Mazurach
- XII Mazurski Festiwal Rybny
„Rybkę na zdrowie”. Będziecie
mogli spróbować mazurskich ryb
przyrządzanych na różne sposoby. Koniec lipca to tradycyjnie
czas, kiedy na naszym nabrzeżu
goszczą licznie żeglarze i rozbrzmiewają żeglarskie piosenki.
Organizowany jest wtedy jeden
z najstarszych w Polsce festiwali
szantowych. Oprócz bogatego
kalendarza imprez kulturalno –
rozrywkowych, nie zapominamy
o miłośnikach aktywnego spędzania czasu wolnego. Przez cały

sezon letni organizujemy szereg
wydarzeń sportowych, dedykowanych m.in. miłośnikom wody.
Dokładny terminarz poszczególnych wydarzeń znajdziecie na
naszej stronie internetowej mikolajki.pl i na www.facebook.com/
miastomikolajki
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Apteki:
Apteka Słoneczna
Plac Wolności 5
tel. +48 87 429 12 39
Apteka Kaniak L.
ul. 3 Maja 3
tel. +48 87 421 63 16
Apteka Centrum
Plac Handlowy 15
tel. +48 87 421 53 56

Lato rozpoczniemy w tym roku
od PZM 76. Rajdu Polski. Tegoroczna edycja polskiego klasyka zostanie rozegrana w dniach
28 – 30 czerwca na mazurskich
szutrach, a bazą rajdu będą po
raz piętnasty Mikołajki. W tym
roku swój udział w imprezie zapowiedziała bardzo liczna grupa
uczestników, a wśród nich tradycyjnie najlepsi polscy kierowcy, tak bardzo popularni i lubiani
przez polskich kibiców.
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Bankomaty
-ul. Kajki 1 – Bank Spółdzielczy
-Plac Wolności 9 – Euronet
-eCard – ul. Dąbrowskiego – wewnątrz
sklepu Biedronka
-Pekao S.A. – ul. Mrągowska 34 –
wewnątrz Hotelu Gołębiewski
-PKO BP – ul. Szkolna 6 – obok Paczkomatu

Niepostrzeżenie minął
kolejny rok i ponownie
mamy przyjemność gościć
Państwa w Mikołajkach.
Z a k o ń c zy l i ś m y j u ż p r zygotowania do sezonu
letniego. Mikołajki i
n a j bl i ż s z a okol i c a s ą g o towe n a p r zy j ę c i e t u r ystów, kibiców sportów motorowych oraz żeglarzy i
motorowodniaków. W tym roku czeka na Was wiele
at rakcj i, a ta k że bo ga ta ba za h o te l owa , pe nsjonaty, kwater y, świetne restauracje i bar y, wypożyczalnie s pr zę tu spo r towe go i re k re a cyjne go o ra z
serdeczn a , pr zy ja zna a tmo sfe ra .
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Informacja Turystyczna
Plac Wolności 7
11-730 Mikołajki
e-mail: it@mikolajki.pl
tel. (087) 4216850
fax (087) 4216850
tel. kom. +48 728 457 122

Drodzy
Goście,
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DNI MIKOŁAJEK

5

5 - 7 lipca 2019

Dni Mikołajek
i Mazurski Festiwal Rybny
Dni Mikołajek mają jeszcze przedwojenne tradycje. Wypełnione są
atrakcjami, które przyciągają gości i turystów spragnionych dobrej zabawy.

“RYBKĘ NA ZDROWIE”
PROGRAM FESTIWALU
10.00 - Uroczyste
rozpoczęcie Festiwalu
10.20 - I tura warsztatów kulinarnych
dla amatorów „Rybkę na zdrowie”
11.00-15.30 - Przeprowadzenie konkursów tematycznych:
• Konkurs na najlepszego sprawiacza ryb
• Konkursy dla najmłodszych,
• Mini koncerty szantowe zespołu
„Zejman i Garkumpel” oraz koncert orkiestry dętej z Poddębic
• Warsztaty kulinarne dla dzieci
prowadzone przez Grupę Kulinarną
Grzegorza Łapanowskiego,
FOODLAB STUDIO
• Lukrowanie słodkich sielawek,
• Pogawędki o rybach, rybactwie i rybnych kulinariach
13.00 - II tura warsztatów kulinarnych dla amatorów
15.30 - Zakończenie Festiwalu i wręczenie
PONADTO W PROGRAMIE:
• Pokazy kulinarne
• Stoiska degustacyjne
• Animacje i stoiska promocyjne
Polskiego Towarzystwa Rybackiego oraz Lokalnej Grupy
Działania „Mazurskie Morze”
• Plastyczny kącik Malucha z
mikołajskimi kolorowankami
• Stoiska podmiotów zrzeszonych
w Sieci Dziedzictwa |Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla
FESTYN POPROWADZI
GRZEGORZ ŁAPANOWSKI

Trzy dni wypełnione są koncertami, pokazami i rybnymi kulinariami.
Główną atrakcją imprezy jest Festiwal Rybny „Rybkę na Zdrowie” - jedna z najciekawszych imprez kulinarnych w regionie. Warto podkreślić,
że 31 marca 2015 roku burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski odebrał od
marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina certyfikat, nadający
Festiwalowi prawo korzystania z prestiżowego znaku „Produkt Warmia
Mazury”.
- Każde miasto szuka atrakcji, które będą przyciągały turystów. Pojawił
się pomysł, żeby wrócić do dawnych tradycji kulinarnych Mikołajek. Dlatego powstał Festiwal Rybny — opowiada Piotr Jakubowski. — Podajemy ryby z naszych jezior przyrządzone przez najlepszych kucharzy,
ale także przez samych Turystów, którzy mają okazję wziąć udział w
warsztatach kulinarnych. Każdego roku serwujemy około tony ryb. Są
to min. okoń, szczupak, leszcz, sandacz, lin.

Dni Mikołajek co roku cieszą się ogromnym powodzeniem. Wydarzenie organizowane jest zawsze z wielkim rozmachem. Nasze żeglarskie miasteczko zamienia się w najbardziej radosne i widowiskowe miejsce
w Polsce. W programie znajdują się nie tylko koncerty gwiazd polskiej estrady, ale i widowiskowa parada
jednostek wodnych, pokaz ogni sztucznych i “wodowanie” Króla Sielaw.
To ostatnie jest inscenizacją fragmentu legendy związanej z Mikołajkami. Ogromna ryba z koroną na głowie zostanie przywiązana przez rybaków do mostu. Legenda głosi, że nie tylko strzeże bezpieczeństwa
żeglarzy i rybaków, ale też wędkarzom zapewnia udany połów.
Gdy Król Sielaw zajmie już swoje miejsce przy moście, na nocnym niebie pojawią się fajerwerki, po których rozpoczną się koncerty w centrum miasta.
P I ĄT E K
MIEJSCE:
pl. Wolności/duża scena
godz. 18.00
Oficjalne otwarcie
Święta Miasta
godz. 19.00
Koncerty zespołów: Sznaps
i Free Generation z Mikołajek
godz. 20.30
Koncert Zespołu Enej
gwiazda Dni Mikołajek

SOBOTA
MIEJSCE: Pl. Wolności
godz. 10.00 Festiwal Rybny
godz. 19.30 Koncert
HLA 4 Transplant
godz. 23.00 The Voice Band:
Monika Pilarczyk | Martyna
Pawłowska | Kamil Bijoś
MIEJSCE: przesmyk jezior
godz. 21.00 Parada jednostek
wodnych
godz. 22.00 Wodowanie
Króla Sielaw
godz. 22.30 Pokaz fajerwerków

NIEDZIELA
MIEJSCE:
pl. Centrum Kultury „Kłobuk”
ul. Kolejowa 6
godz. 12.00 – 18.00
Splash of Colors
strefa Meloradia
Animacje dla dzieci
Strefa Rowerowa
MIEJSCE: Pl. Wolności
godz. 12.00 - koncert
Orkiestry Dętej Z Poddębic
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RAJD POLSKI

PZM 76.
RAJD POLSKI
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PZM 76. RAJD POLSKI ZNALAZŁ SIĘ W ELITARNYM
GRONIE OŚMIU RUND MISTRZOSTW EUROPY FIA W
SEZONIE 2019.
Tegoroczna edycja polskiego
klasyka zostanie rozegrana w
dniach 28 – 30 czerwca na mazurskich szutrach, a bazą rajdu
będą po raz piętnasty Mikołajki.
Start rajdu w centrum
Mikołajek zaplanowano na
godzinę 16:00, w piątek, 28 czerwca br. Wcześniej, o godzinie
8:00 oraz 10:30 odcinki treningowy i kwalifikacyjny, a o 18:00
początek sportowej rywalizacji
na torze Mikołajki Arena.
W sobotę, 29 czerwca
br. osiem prób sportowych
o długości ponad 115 kilometrów. Będą to dwukrotnie
przejeżdżane oesy Paprotki,
Stare Juchy, Olecko oraz widowiskowy Mikołajki Arena.
W niedzielę, 30 czerwca br. na
zawodników czeka jeszcze kolejnych 6 odcinków specjalnych o
długości blisko 88 kilometrów.
Dwukrotnie rozgrywane oesy to
Gmina Mrągowo, Użranki oraz
Mikołajki Max, który tym razem
na torze będzie miał swój start,
a nie metę tak jak przed rokiem.
Podczas niedzielnej rywalizacji, aż 45 procent trasy będą
stanowiły odcinki specjalne!
Uroczyste zakończenie rajdu
zaplanowano także w niedzielę,
a wjazd pierwszej załogi na metę
zlokalizowaną w malowniczym
centrum Mikołajek nastąpi o
godz. 15:30.
Podczas samego rajdu
funkcjonować będą 33 strefy
kibica przy odcinkach specjal-

nych.
W sobotę warto odwiedzić
„klasyki”, znajdujące się na
oesie Olecko, stref z „hopami”
– Zajdy i Rosochackie, a także
zlokalizowane bliżej Mikołajek
stref Górkło (OS Paprotki) oraz
Dobra Wola (OS Stare Juchy).
W niedzielę warte odwiedzenia będą przede wszystkim widowiskowe strefy: Hopa Dłużec
oraz Grabowo zlokalizowane na
nowym odcinku Gmina Mrągowo.
Godne polecenia są również strefy w Nowych Sadach i Cimowie
(OS Mikołajki Max). Z kolei na
kończącym zmagania odcinku
Użranki największym zainteresowaniem wśród kibiców cieszy
się bardzo techniczny i „klimatyczny” fragment trasy przebiegający
uliczkami byłego PGR.
W strefie zlokalizowanej na
terenie toru Mikołajki Arena
znajdować się będzie lądowisko
dla helikopterów wykonujących
loty widokowe. Ta doskonale
znana kibicom z lat ubiegłych
atrakcja, w tym roku umożliwi
oglądanie z lotu ptaka pięciu
odcinków: Superoes Mikołajki
Arena (w piątek i sobotę), a także
Mikołajki Max (w niedzielę). Bilety
na loty widokowe już teraz można
kupić w sklepie topracingshop.pl,
a podczas rajdu będą dostępne
w Punktach Informacji Kibica oraz
na lądowisku na terenie toru.
Na torze Mikołajki Arena
odbędzie się także zlot Food
Truck. W obrębie toru znajdzie

się także specjalna strefa z
dmuchanymi atrakcjami dla dzieci. Do wejścia do Rally Kids Zone
wystarczy posiadanie przez
opiekuna jakiegokolwiek karnetu
na tegoroczny Rajd Polski.
Warto zwrócić także uwagę
na punkty Rally Camping, czyli
sieć bezpłatnych miejsc do rozstawienia namiotów lub zaparkowania kampera. Miejsca te zlokalizowane są obok wybranych
stref kibica bezpośrednio przy
trasie rajdu. Główny punkt kempingowy znajdować się będzie w
tym roku na terenie toru Mikołajki
Arena. Wjazd na teren Rally
Campingów jest bezpłatny, warunkiem posiadanie dowolnego
karnetu kibica PZM 76. Rajdu
Polski.
Mapy odcinków specjalnych
wraz z zaznaczonymi strefami
widokowymi zostały opublikowane w dziale dla kibiców
na www.rajdpolski.pl. Znajdują
się tam także wykonane „z powietrza” zdjęcia i filmy wszystkich
stref kibica. Strefy znajdujące się
na terenach wynajętych od ich
właścicieli będą wytyczone oraz
oznakowane zgodnie z regułami
bezpieczeństwa. Prowadzić do
nich będzie kilkaset tabliczek kierunkowych rozstawionych przy
głównych drogach tranzytowych
pomiędzy odcinkami. Wszystkie
strefy wyposażone będą w toalety przenośne, a w niektórych z
nich przygotowane zostaną Rally
Campingi.

Ceremonia startu: 28
czerwca, godz. 16.00,
centrum Mikołajek.

Sobota, 29 czerwca br. osiem prób
sportowych o długości
ponad 112 kilometrów.

W niedzielę, 30 czerwca 6 odcinków specjalnych o długości
blisko 88 kilometrów.

Uroczyste
zakończenie rajdu :
niedziela o godzinie
15:30.
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FESTIWAL SZANTOWY

9

XLI FESTI WA L
SZ A NTOW Y
MUZYKA ŻEGLARSKA
WYDANIU
Bogate żeglarskie tradycje Mikołajek nierozerwalnie związane są
z Festiwalem Szantowym, który
gości w naszym mieście już ponad
40 lat. Zawsze na przełomie lipca i
sierpnia w całych Mikołajkach rozbrzmiewa muzyka żeglarska.
Podczas koncertów odbywają-

W

NAJLEPSZYM

cych się na barce przy promenadzie portowej (Wioska Żeglarska)
oraz Placu Wolości spotykają się
legendy z młodymi adeptami muzyki szantowej, by wspólnie nucić
o żeglarskiej przygodzie, pięknie
mazurskich jezior i przystaniach na
najpiękniejszym, wodnym szlaku.

PROGRAM XLI FESTIWALU SZANOTWEGO
26 - 28 LIPCA 2019
P I ĄT E K

SOBOTA

NIEDZIELA

26.07.2019
PL. WOLNOSCI/
CENTRUM MIASTA

27.07.2019
WIOSKA ŻEGLARSKA
MIKOŁAJKI

GODZ. 21.30
SHANTAŻ

28.07.2019
PL. WOLNOSCI/
CENTRUM MIASTA
GODZ. 17.00
KONCERT DLA DZIECI
„SKAD SIE
BIORA FALE”
ZAPRASZA ZEJMAN I GARKUPEL

GODZ. 23.00
EKT GDYNIA

GODZ. 18.00
WODNY PATROL

GODZ. 19:00
JEDRZEJ KORZEN (duet)
GODZ. 20:20
THE NIEROBBERS
GODZ. 21:40
JERZY FILAR (duet)

GODZ. 20.00
ŻEGLARZE PORTOWI

GODZ. 19.30
ZEJMAN I GARKUMPEL
GODZ. 21.00
ROMAN TKACZYK

MIKOŁAJSKI FESTIWAL SZANTOWY TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH IMPREZ ŻEGLARSKICH W POLSCE
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ATRAKCJE I CIEKAWE MIEJSCA
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PERŁY PRZYRO DY
M AZU RSKIE J

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-

JEZIORO ŁUKNAJNO TO WYJĄTKOWY, NA SKALĘ

REFORMACJI POLSKIEJ

AUGSBURSKI I MUZEUM

EUROPEJSKĄ, DOM PTACTWA WODNEGO.
Na terenie rezerwatu Łuknajno
żyje ponad 170 gatunków ptaków! Największą kolonię stanowią
wcześniej wspomniane łabędzie,
które nie do końca są nieme.
Wydają całą gamę dźwięków, od
chrząknięć, zachrypniętych gwizdów po syczenie, które ma na celu
odstraszyć intruza. Do obserwacji
ptaków służą trzy wieże widokowe. Drewniane konstrukcje stoją
nad samym brzegiem, co sprawia, że są idealnym miejscem do
podziwiania tego przyrodniczego
skarbu. Jezioro i jego niezwykłe
walory przyrodnicze zadecydowały o tym, że został wpisany na
listę UNESCO i objęty konwencją
Ramsar chroniącą cenne tereny
bagienne. Na łąkach wśród traw
swoje sieci plotą największe pająki w Polsce!

Mikołajki i gm ina M ikoł ajk i to
te reny bardzo cen ne p rzy rodni czo.

Nieopodal Łuknajna znajduje
się kolejne osobliwe miejsce. To
rezerwat Czapliniec, który mieści się na północnym brzegu jeziora Śniardwy. Miejsce słynie z
kolonii czapli oraz wyjątkowego
drzewostanu sosnowego, którego wiek szacuje się na prawie
200 lat!
Na południe od miejscowości
Zełwągi traficie na rezerwat jezioro Lisunie. Zarastający zbiornik
wodny otoczony jest kłocią wiechowatą, która została poddana
tutaj ścisłej ochronie. Krajobraz
polodowcowy oraz znajdujące się
na nim torfowiska są tak cenne, że
powołano również Rezerwat Krutynia Dolna. Swoim zasięgiem
obejmuje jezioro Gardyńskie oraz
brzegi Krutyni, najpiękniejszego
szlaku kajakowego.

Ewangelicy w przeszłości stanowili na
Mazurach większość. Zwłaszcza w
Mikołajkach, które były jednym z najliczniejszych zborów protestanckich w regionie. Perełka architektoniczna, którą jest
kościół ewangelicko-augsburski, powstała w
1842 roku. W pierwszych latach swego istnienia świątynia nie posiadała wieży. Architektem, wg którego wzniesiono budowlę jest
niemiecki architekt Karl Friedrich Schinkel.
Mikołajska parafia, jako jedna z najstarszych
ośrodków reformacyjnych na Mazurach
posiada bogate w zbiory Muzeum Reformacji Polskiej. Powstałe w 1976 roku muzeum dysponuje zabytkami piśmiennictwa
i drukarstwa polskiego na Mazurach do
1945 roku. Ciekawostką jest, że jednym z
obiektów jest narta Adama Małysza wraz
z autografem, którą skoczek przekazał do
mikołajskiej placówki muzealnej.
Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej
w latach 1945-2007 doskonale opisał
Dominik Krysiak w książce „Ewangelicy w
Mikołajkach”.
Obiekty czynny jest od 1 kwietnia do 31
października.
CMENTARZ WYZNANIA
MOJŻESZOWEGO
Mikołajki były miastem wielowyznaniowym. Na przełomie XIX i XX wieku
wśród ewangelików i katolików żyła mała
społeczność żydowska. Składała się z 10
rodzin, a ich synagoga znajdowała się w
miejscu obecnej restauracji Sielawa. Dziś
po Żydach został już tylko cmentarz wyznania mojżeszowego. Kirkut powstał w
drugiej połowie XIX wieku, a najstarsza
macewa pochodzi z 1880 roku. Jest jedną z
nielicznych dobrze zachowanych nekropolii
żydowskich na Mazurach. Kirkut znajduje
się na ul. Dybowskiej.
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Wędkowanie w
Mikołajkach
Wędkować na
jeziorach możesz
z zezwoleniem
wędkarskim. Gdzie
takie kupisz?

MAZURSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Znaczną część gminy Mikołajki zajmuje Mazurski Park Krajobrazowy z piękną Puszczą
Piską, urokliwie położonymi
jeziorami Bełdany, Nidzkie,
Łuknajno oraz szklakiem rzeki Krutyni. W Parku znajduje
się szereg rezerwatów i ciekawych ścieżek turystycznych
i edukacyjnych, których trasy znaleźć można na stronie
www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl

wą do rejsów po okolicznych
jeziorach. To stąd popłynąć
można poprzez największe
jezioro w Polsce – Śniardwy
do Pisza, lub też przez malowniczo położone w Puszczy
Piskiej, Jezioro Bełdany do
Rucianego-Nidy . Jeśli chcemy poznać północną część
szlaku, to warto z Mikołajek
wyruszyć w wodną podróż do
Giżycka czy Rynu.
Mikołajki są idealnym miejscem aby spędzić czas aktywnie na wodzie, popływać łódkami, jachtami, motorówkami,
SZLAK WIELKICH
skuterami, białą flotą czy też
JEZIOR MAZURSKICH
kajakami.
Mikołajki położone są w sercu Spacerując po promenadzie w
Szlaku Wielkich Jezior Ma- Mikołajkach znajdziemy liczne
zurskich, który liczy ponad wypożyczalnie i przystanie.
100 km. Jest on najpopularniejszym i najpiękniejszym JEZIORO ŚNIARDWY
szlakiem żeglugowym północ- Śniardwy to największe jeziono-wschodniej części Polski. ro w Polsce. Od lat cieszy się
Tak rozległego ciągu jezior, dużą popularnością w zarówumożliwiającego uprawianie no wśród żeglarzy, jak i zwywszystkich rodzajów turystyki kłych turystów. Nad brzegami
wodnej, a równocześnie tak Mazurskiego Morza znajdzieurozmaiconego, nie ma w żad- my wiele atrakcyjnych miejsc.
nym z państw Europy. Położe- Wierzba
nie Mikołajek na rozgałęzieniu Wierzba położona jest pomięszlaku podnosi niewątpliwie dzy jeziorem Śniardwy, Bełdaatrakcyjność miasteczka zwa- ny i Mikołajskim – kilka kilomenego już od czasów przedwo- trów od Mikołajek. Dostaniecie
jennych mazurską Wenecją. się tu zarówno lądem, jak i
Latem Mikołajki stają się miej- wodą, na przykład korzystając
scem spotkań i bazą wypado- z przeprawy promowej. Przy

ośrodku
wypoczynkowym
PAN dostępny jest przytulny
port, z ciekawą zabudową.
POPIELNO I STACJA
BADAWCZA PAN
Popielno znajduje się w sąsiedztwie Wierzby, za to bezpośrednio nad brzegiem jeziora Śniardwy. Chociaż słynie
przede wszystkim z hodowli
konika polskiego w Stacji Badawczej PAN, to warto znaleźć
chwilę na spacer przez tę urokliwą miejscowość. Największą atrakcją w miejscowości
są oczywiście zwierzaki – nie
tylko konie, ale jelenie, bobry
oraz bydło. Można je obserwować w warunkach zbliżonych
do naturalnych. Na turystów
czekają tu również ścieżki
przyrodnicze oraz możliwość
odwiedzenia niedużego Muzeum Przyrodniczego.
WYSPY: CZARCI OSTRÓW
I SZEROKI OSTRÓW
Na Śniardwach znajduje się
osiem wysp oraz liczne zatoki. Szeroki Ostrów to największa wyspa na jeziorze,
leżąca w pobliżu miejscowości
Niedźwiedzi Róg. Do czasu
wybudowania Twierdzy Boyen znajdowały się tam ufortyfikowane magazyny. Chociaż
obecnie nikt jej nie zamieszku-

Mikołajki - ul.
Mrągowska Sklep
Rybny Gospodarstwa Rybackiego
“Mikołajki”
Mikołajki - ul.
Mrągowska 14, Biuro
Gospodarstwa Rybackiego “Mikołajki”
Mikołajki - ul. 3-go
Maja 17, Sklep
wędkarski Paweł
Gryka
Mikołajki - ul. Szkolna
4c, Sklep wędkarski
Andrzej Mastalerz
Cennik:
(nie dotyczy jeziora
Inulec i Głębokie)
-1 dzień – 28 zł
-3 dni – 70 zł
-4 dni – 95 zł
-2 tygodnie – 190 zł
-1 miesiąc – 260 zł
-sezon letni
540 (kwiecień
– grudzień-do
pojawienia się
pokrywy lodowej)
Połowy z łodzi:
-1 dzień – 50 zł
-3 dni – 120 zł
-7 dni – 200 zł
Połowów z łodzi
można dokonywać od
1 czerwca!
Zezwolenie specjalne
na jezioro Inulec i
Głębokie
Połowy z brzegu:
-1 dzień – 32 zł
-2 tygodnie – 150 zł
-sezon letni – 330 zł
Więcej informacji
uzyskasz w Gospodarstwie Rybackim
Mikołajki pod numerem 87 4216 332

MIKOŁAJKI LEŻĄ NA TRASIE SZLAKU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
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je, to uważne oko dostrzeże ślady
po dawnych zagrodach. Na wyspie
znajduje się także świetny punkt
widokowy. Aby dotrzeć na Czarci
Ostrów potrzebna jest łódka. Warto
podjąć jednak ten wysiłek, bo dzięki temu będzie można zobaczyć
pozostałości dawnego fortu. Był
tu również ośrodek kultu Galidnów
oraz, ale to już legenda, miejsce
ukrycia diabelskiego skarbu.

W
REKLAMA
W

Sezon 2019 - wydarzenia

W
REKLAMA

23 czerwca|Mazury MTB W Krainie Sielawowego
Króla / Rodzinny Rajd Rowerowy
1 – 2 lipca| Paris Motor Challenge / Rajd Starych
Pojazdów
5 - 7 lipca| Dni Mikołajek
13 lipca| Zawody Strong Man
12 – 14 lipca| Lato z książką
20 – 21 lipca| Akcja katolicka MIVA
26 – 28 lipca| XLI Festiwal Szantowy
2 - 4 sierpnia|VIII Festiwal „Skrzypce pod Żaglami”
2-4 sierpnia| Festiwal Piw Rzemieślniczych
10 sierpnia| Festyn Rodzinny Górkło
17 sierpnia| Festyn Rodzinny Zełwągi
24 sierpnia| Festyn Rodzinny Cudnochy
31 sierpnia| Zakończenie lata i Rajd Kormoran
31 sierpnia| Festyn Rodzinny Tałty
7 września| Dożynki Gminne (Prawdowo)
8 grudnia| Mikołajki w Mikołajkach
oraz Mikołajowy Półmaraton Biegowy

REKLAMA

Stojąca na wzgórzu czerwona wieża kościoła pw. św. Mikołaja góruje
nad miastem. To idealne miejsce
do obserwacji panoramy składającej się
z okolicznych jezior oraz mazurskiej architektury, której charakterystycznym elementem jest czerwona dachówka.
Punkt widokowy otwarty otwarty
jest 6 dni w tygodniu, poza piątkiem,
w godzinach 10-14 i 16-18.

REKLAMA

PUNKT WIDOKOWY

W

PLAŻE I KĄPIELISKA
W Mikołajkach plaża miejska znajduje się przy ul. Okrężnej. Sezon
kąpielowy w 2019 roku rozpoczyna
się 15 czerwca i trwa do 31 sierpnia.
O bezpieczeństwo w wodzie i na
brzegu dbają ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Plaża posiada obszerne
pomosty, boisko do piłki siatkowej
oraz sanitariaty. Z kąpieliska można
korzystać codziennie w godzinach
10-18.
Ponadto w parku pomiędzy kładką
dla pieszych, a mostem samochodowym znajduje strefa relaksu. W
cieniu pośród drzew rodzice odpoczną ze swoimi pociechami na
które czeka mały plac zabaw.
Także sołectwa gminy Mikołajki posiadają piękne plaże. Te zostały zaopatrzone w sprzęt, który uprzyjemnia wypoczynek, a także boiska do
piłki plażowej. Znajdziesz je w Starych Sadach, Tałtach, Zełwągach i
Górkle. W miejscowości Faszcze
plaże wiejskie znajdują się nad jeziorami Jorzec i Głębokie.

Była to pierwotnie ewangelicki dom
ludowy połączony z budynkiem mieszkalnym, który wybudowano w 1910
roku. Urządzano w nim przedstawienia, wieczorki poetyckie i katechizowano dzieci. W czasie wojny kościół został zamieniony w remizę, a następnie
zdewastowany przez Rosjan, którzy
urządzili tu stajnię. Po zakończeniu
wojny budynek nie miał okien, drzwi
ani podłóg. W 1948 roku dzięki staraniom ks. Jana Latochy oraz nowych
katolickich mieszkańców Mikołajek
powstała tu placówka duszpasterska.
Kościół odnowiono i przystosowano
do kultu katolickiego. Budynek powstał
bez wieży. Dopiero dla upamiętnienia
IV pielgrzymki papieża Jana Pawła II
do Ojczyzny dobudowano do kościoła
wieżę według projektu pana Jerzego
Matłocha z Mikołajek i zawieszona w
niej fundowane przez parafian dzwony:
Ave Maria i Jan Paweł II.
Przed wejściem do kościoła znajduje
się pomnik upamiętniający ofiary białego szkwału, który przeszedł nad jeziorami 21 sierpnia 2007 roku.

REKLAMA

STOK NARCIARSKI
Hotel Gołębiewski w swojej ofercie
posiada stok narciarski o długości
700 metrów. Na jego szczyt dostaniesz się wyciągiem krzesełkowym.

BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

W

PROM LINOWY
NA JEZIORZE BEŁDANY
Jak dotrzeć z Mikołajek do Wierzby i Popielna? Tylko promem linowym! Szutrowa droga rozpoczynająca się na skraju Puszczy Piskiej
doprowadzi was nad brzeg jeziora
Bełdany. Na drugą stronę przeprawicie się promem. Jednostka zabiera na pokład nie tylko pieszych
i rowerzystów, ale również samochody. Przeprawa trwa około 10
minut. To nie tylko świetny środek
transportu, ale również malowniczy
punkt widokowy. Statki oraz żaglówki pływające po jeziorach zatrzymują się ustępując pierwszeństwa przepływającej platformie, co
sprawia, że są idealnym motywem
do zdjęć. To jedyna taka jednostka
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich!
Prom regularne kursy prowadzi od
1 czerwca do końca września. W
soboty i niedziele w godzinach od
10.00 do 20.00, w pozostałe dni w
godzinach 11.00 - 18.00.

KOŚCIÓŁ PARAFII PW. MATKI

SPA I WELLNESS
Atutem Mikołajek jest prężnie rozwijająca się baza hoteli posiadających
profesjonalne zaplecze SPA i Wellness. Są to nowoczesne, komfortowe i bogato wyposażonych miejsca, w których specjaliści zadbają o
wypoczynek, relaks oraz kondycję
fizyczną i psychiczną.
PARK WODNY TROPICANA
Park wodny znajdujący się w Hotelu
Gołębiewski to m.in. sztuczna rzeka z prądami oraz kilkaset metrów
zjeżdżalni, kilka basenów z atrakcjami (basen rekreacyjny z falą, basen sportowy, basen letnio-zimowy
z hydromasażami, basen szkolny
z brodzikiem dla dzieci), wanny jacuzzi (borowinowe, jodowo-bromowe, morskie), sauny (parowa i suche z nutami zapachowymi) i wiele
innych atrakcji (jaskinie, siłownia,
tężnie solankowe).
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WIEŻA
WIDOKOWA
NAD
ŚNIARDWAMI W ŁUKNAJNIE
W odległości niespełna 5 km od
centrum Mikołajek znajduje się
wieża widokowa z najlepszą panoramą na Jezioro Śniardwy. Warto
zajechać do Łuknajna gdzie tuż
obok „Gościńca Pod Łabędziem”
w Łuknajnie znajduje się właśnie
wieża. A stamtąd mamy już tylko
trochę nad jezioro Łuknajno i znajdującego się tam rezerwatu.

W skład infrastruktury stoku wchodzi również zjeżdżalnia dla dzieci
oraz czynna cały rok kolejka górska
(rollercoaster).

CONTENTS
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TR ASY ROWEROW E
W MIKOŁAJKACH I NAJBLIŻSZEJ OKOLICY JEST SZEREG MIEJSC, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ ROWEREM
LUB PIESZO. SZLAKI PIESZO-ROWEROWE WIODĄ POPRZEZ PUSZCZĘ PISKĄ I LICZNE REZERWATY
PRZYRODY. PODCZAS WYCIECZEK TURYSTOM TOWARZYSZĄ PIĘKNE KRAJOBRAZY. ŚCIEŻKI CIĄGNĄ
SIĘ WZDŁUŻ BRZEGÓW JEZIOR, ZNALEŻĆ NA NICH MOŻNA PUNKTY WIDOKOWE, KĄPIELISKA, ZABYTKI
MAZURSKIEJ ARCHITEKTURY, REZERWATY PRZYRODY I WIELE INNYCH UROKLIWYCH ZAKĄTKÓW.

MIKOŁAJKI – ŁUKNAJNO –
MIKOŁAJKI
Trasa prowadzi malowniczą drogą
dookoła jeziora Łuknajno. To jedyny w Polsce rezerwat łabędzia
niemego oraz największe siedlisko
ptactwa wodnego. Podróżując rowerzysta odwiedzi 3 wieże widokowe, które w pełni pozwolą mu
cieszyć się otaczającym krajobrazem tego wyjątkowego rezerwatu.
Droga prowadzi przez kanał łączący
Łuknajno z największym w Polsce,
jeziorem Śniardwy. Łączna długość
to około 20 km.

MIKOŁAJKI – DYBOWO –
ŁUKNAJNO – MIKOŁAJKI
Ścieżka
doprowadzi
odwiedzających do ruin dawnego
dworku. Następnie na półwysep
Kusnort, gdzie znajduje się potężny
głaz narzutowy. W przeszłości
pełnił funkcję kamienia ofiarnego
o czym świadczą dwie wyżłobione
w nim misy. To właśnie tam wg legendy żona rybaka złożyła ofiarę
bogom pruskim, gdy na jeziorach
swą władzę sprawował Król Sielaw.
W miejscowości Łuknajno znajdują

się dwie wieże widokowe. Jedna
z nich jest idealnym punktem obserwacyjnym na jezioro Łuknajno.
Druga pozwala obejrzeć panoramę
jeziora Śniardwy.
Długość trasy 16 km.
PĘTLA DOKOŁA
JEZIORA MAJCZ WIELKI
Trasa rozpoczyna się we wsi Zełwągi
położonej nad trzema jeziorami.
Miejscowość ściśle związana jest
z historią mormonów. To właśnie
w Zełwągach w 1929 roku wybudowano i poświęcono pierwszą w

MIKOŁAJKI – DYBOWO – ŁUKNAJNO – MIKOŁAJKI

MIKOŁAJKI – ŁUKNAJNO – MIKOŁAJKI

PĘTLA DOKOŁA JEZIORA MAJCZ WIELKI
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Europie mormońską świątynię. Nad
jeziorem Majcz Wielki znajduje się
dzika plaża o krystalicznie czystej
wodzie. Zbiornik wolny jest od ruchu
żeglownego i motorowodnego. Otulony ze wszystkich stron lasem jest
idealnym miejscem na odpoczynek
od zgiełku miejskiego. Długość trasy
15 km.
MIKOŁAJKI – NOWE SADY –
FASZCZE – CUDNOCHY – JORA
WIELKA – STARE SADY – MIKOŁAJKI
Pętla prowadzi przez malownicze sołectwa gminy Mikołajki. W miejscowościach znajdują się cmentarze ewangelickie sięgające XIX wieku, gdzie
pochowani sią dawni mieszkańcy
tutejszych okolic. Trasa wiedzie przez

19

malownicze wsie z tradycyjną architekturą mazurską. Stare Sady i Jora
ulokowane są nad brzegiem jeziora
Tałty. To daje wsi wyjątkowy charakter
i sprawia, że najczęstszymi gośćmi są
właśnie żeglarze. W Starych Sadach
znajduje się plaża wiejska.Długość
trasy wynosi 22 km.
MIKOŁAJKI – WIERZBA – POPIELNO – IZNOTA – MIKOŁAJKI
Trasa wyróżnia się spośród innych.
Dlaczego? Obowiązkowym elementem wycieczki jest przeprawa promem
linowym, który łączy 2 brzegi jeziora
Bełdany. Elementem wycieczki jest
wizyta w Popielnie i Wierzbie. Popielno to jeden z przystanków żeglarzy
pływających po jeziorze Śniardwy. W
okolicy miejscowości żyje populacja

konika polskiego, który jest symbolem
tego miejsca. Nie sposób pominąć
Galindii, będącej odzwierciedleniem
grodu dawnego ludu, który zamieszkiwał te tereny do XIII wieku.

MIKOŁAJKI – WIERZBA – POPIELNO
– IZNOTA – MIKOŁAJKI

PĘTLA DOOKOŁA ŚNIARDW
Trasa rowerowa prowadząca wokół największego polskiego jeziora.
Zakłada ona przeprawę promem w
miejscowości Wierzba. Trasa podstawowa ma długość 88,2 km, a trasa
z wariantami 102 km (z wariantami
oznacza pokonanie dodatkowych
odcinków do ciekawych miejsc wymagających zboczenia z głównego
szlaku np. na śluzę w Karwiku, czy
Półwysep Szeroki Ostrów w Zdorach). Więcej informacji na:
www.roweremprzez.mazurskiemorze.pl/

PĘTLA DOOKOŁA ŚNIARDWY
MIKOŁAJKI – NOWE SADY – FASZCZE – CUDNOCHY – JORA WIELKA – STARE SADY – MIKOŁAJKI
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