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sd nl*davłna' p$ rn*dsfniza*jl iinii
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armie i itia:u.-".'nai
chęiłiej odłr,iedza-
m.v latern. A żeglo-
'r'.'anie po jezio-rach

tc nie ied,r.rie atakeje regionu.
Jrsi pneclez Olszty::, ln,;n' t'ar-
io ar,ąiedzić. A zimcliva aum do-
daje r:u t,vikc ui'ckr.

']ledl:c z riajcieiła:risz-v ch rrliejsc
,'v siszi;ruic znajłluje się nart j*
ziorera Lllsiel. liad jego brzegieni
sii ii".:tnple:s]l' ĘTT]oc?:}Bkłwe,
baza sp'it1ol,,: rr,aci:r1'ch i rł1po-
z1;łza1nie sprzętu
sportorvegc. Jest tez
hala do gri' w siai-
kówkę piazcwą z
poctgizewan,v.:ł pia-
skieni. Tru nad jezic-
leni jes| szfuiczire ił>

il'c=.^iislto. Zaś łzdłuż
jegoilrzegón,iw1e-
sie sa tras.v narciai-
sh'l'a biego$€go.

Prócz atrakcji sportoił-r'ch s1s*

Ęm przyciaga tatŹe za.Ł,l't1łar*i.

Jednpn z s1łnb*li rniasta lest
lĄ'3'soka Brame. ?\za kólą ilń*
dzie głć='łłra droga na Stare },iia-
sio" Kiecyś stanołl'iła część fr:r-
t1,-*i."acii, dziś z:rajchje się lv;liei
hoiei. *isĘ:iska Starónira, chcł
j esr :riervieika, ialrze zachłł*-:,c a.

Jedn'łlri z najstarsr;,cii zab;.diórv
jest gotlcki zamek z Xl\i w., -w

kói1łr niegd;;ś mieszkał Miko-
łaj Kopemik. Itonieczrue i:zeba
ieżzobacryć katedrę św. Jakuł:a'
Jeśli lestełrai; z dziec:ru, t''"an''
ząneć dc n:ielscorvego planeta-

dum. Nie'Jgłvno z0-

stało cno rlĄ/!]osa-

żone łv nc'r"cczesn''
sprzęt por:ł'alajapy'
ła oribi'cig r-vkruai
nej podróął'rv k-+.

sinos. ,Iedn-vm z
cenaiejs4rch elis-
ponató.ł sa o1gł.l-

ch"v girrntu iaieży.
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