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Abstract:
The purpose of this study was to present a touristic and recreational advantages

of the Olsztyn district. Administrative and historical messages, which are content

of the paper, can inspire people to tour around this area, or to choose it for a recre-

ational place with full of charm nooks of this district. Numerous tourist trials, pe-

destrian, horseriding and cycling routes, the landscape par of “Orlich Gniazd”

with two natural reserves “Zielona Mountain” and “The Sokole Mountains” or

“The Towarne Mountain” and numerous smaller hills, caves, as well as fine-lo-

oking flora and fauna enhance touristic and esthetic values of this region. At the

time of deep changes in a traditional industry and agriculture, culture, tourism and

recreation are the major development factors of the Olsztyn district.

I. Wstêp:
Gmina Olsztyn po³o¿ona jest na Wy¿ynie Krakowsko – Czêstochowskiej, 12

km na po³udniowy wschód od granic Czêstochowy. Obejmuje obszar o po-

wierzchni 10913 ha. i zamieszkuje j¹ ok. 7150 mieszkañców. Najwiêksz¹ miej-

scowoœci¹ jest Olsztyn licz¹cy ok. 2300 mieszkañców, pozosta³e miejscowoœci to:

Zrêbice, Krasawa, Biskupice, Skrajnica, Przymi³owice, Kusiêta, Turów, Bukow-

no. Gmina Olsztyn le¿y w wiêkszoœci (poza miejscowoœci¹ Turów i Bukowno)

w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Od pó³nocy graniczy ona

z gmin¹ Mstów, od wschodu z gmin¹ Janów, od po³udniowego wschodu z gmin¹

¯arki, od po³udnia z gmin¹ Poraj, od po³udniowego zachodu z gmin¹ Kamienica

Polska, od zachodu z gmin¹ Poczesna i od pó³nocnego zachodu z miastem Czêsto-
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chowa. Ze wzglêdu na swoje po³o¿enie, niepowtarzalne walory krajobrazowe

i przyrodnicze oraz zabytki: ruiny zamku i koœció³ œw. Jana Chrzciciela z XIV

wieku w Olsztynie, drewniany koœció³ek z XVI wieku w Zrêbicach – jest gmin¹

turystyczno – rekreacyjn¹ [8,19].

Regionalnie i historycznie Olsztyn le¿y na granicy dwóch krain – Ma³opolski

i Œl¹ska, bêd¹c od czasów œredniowiecznych jedn¹ z najpotê¿niejszych twierdz

królewskiego systemu obronnego, ci¹gn¹cego siê od Krakowa do Czêstochowy

[13].

Wykorzystuj¹c unikatowe po³o¿enie Gminy Olsztyn w prezentowanej pracy

postanowiono uwypukliæ walory turystyczne i rekreacyjne tego terenu w dalszej

jego promocji tak, by w miejsce upadaj¹cego przemys³u i rolnictwa turystyka i re-

kreacja sta³y siê napêdem rozwojowym.

I. 1. Historyczne uwarunkowania:
Pierwsze wzmianki o Olsztynie pochodz¹ z kroniki Jana z Czarnkowa, z 1343

roku i odnosz¹ siê do istniej¹cego pod Przymi³owicami zamku. Z kolei pierwsze

wzmianki o zamku pochodz¹ dok³adnie z przed siedmiu wieków, kiedy to o wa-

rowni – wtedy nazywanej zamkiem Przemi³owice – wspomniano po raz pierwszy

w dokumentach s¹dowych. Spisane 20 lipca 1306 roku akta procesu wytoczonego

przez arcybiskupa Jakuba Œwinkê biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie,

stanowi¹ œwiadectwo, i¿ gród musia³ byæ wybudowany znacznie wczeœniej [1,16].

Wkrótce w s¹siedztwie warowni powsta³a osada zamkowa o charakterze pod-

grodzia, zwana Olsztynkiem (nazwa nadana przez Paw³a Odrow¹¿a), która

w 1488 r. otrzyma³a prawa miejskie z r¹k Kazimierza Jagielloñczyka [17].

Wa¿nym momentem w historii Olsztyna by³o nadanie w 1532 r. prawa do jar-

marków i targów, co wp³ynê³o na jego dalszy rozwój. Rozbudowa miasta zosta³a

przerwana najpierw przez najazd wojsk Maximilliana Habsburga w 1587,

a w 1655 przez obleganie i zdobycie miasta przez wojska szwedzkie. Od tego

czasu zamek popad³ w ruinê. Po¿ar w 1719 roku przyniós³ ca³kowite zniszczenie

okolicy, a Olsztyn pomimo statusu miasta królewskiego sta³ siê w rzeczywistoœci

osad¹ rolnicz¹ [24]. W 1722 roku ruiny czêœciowo rozebrano, a materia³ wykorzy-

stano do odbudowy spalonego koœcio³a i wielu budynków gospodarczych w Olsz-

tynie. Z histori¹ zamku wi¹¿e siê wiele przypowieœci i legend. Jedna historia

opowiada o walecznoœci Kacpra Karoliñskiego, który broni³ grodu przed najaz-

dem wojsk arcyksiêcia Maximiliana Habsburga. Ten dzielny ¿o³nierz zdecydowa³

poœwiêciæ w³asne dziecko, uprowadzone przez Stanis³awa Stadnickiego, zwanego

równie¿ „diab³em ³añcuckim”, które prowadzone na czele wojsk najeŸdŸców zo-

sta³o z r¹k w³asnych zg³adzone. Olsztyn od 1870 roku ukazem carskim zosta³ po-

zbawiony praw miejskich [2]. W 1959 roku z inicjatywy Muzeum Regionalnego

w Czêstochowie pozosta³oœci murów zosta³y zabezpieczone jako trwa³a ruina. Po

reformie administracyjnej w 1999 roku Gmina Olsztyn, nale¿¹ca poprzednio do

województwa czêstochowskiego, znalaz³a siê w województwie œl¹skim, w cen-

tralnej czêœci powiatu czêstochowskiego [12,26].
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II. Miejsca prawem chronione:
Obszary chronione w ramach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd zajmuj¹

80% powierzchni gminy. W jej granicach znajduj¹ siê dwa rezerwaty przyrody:

„Zielona Góra” i „Sokole Góry”.

Rezerwat „Zielona Góra” utworzony 27 kwietnia 1953 roku o powierzchni

19,66 ha., le¿y na terenie wsi Kusiêta oko³o 900 m na wschód od granicy miasta

Czêstochowy, na wysokoœci 278-343 m n.p.m.. Przedmiotem ochrony w rezerwa-

cie jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leœnych oraz rzadkich, kserotermicz-

nych gatunków roœlin, porastaj¹cych wzgórza wapienne. Kulminacjê stanowi

Krzy¿owa Góra (343,4 m. n.p.m.), bêd¹ca wychodni¹ skaln¹ uformowan¹ w prze-

ró¿ne kszta³ty. Na skutek zjawisk krasowych powsta³a tu 70-metrowa jaskinia, na-

zywana jaskini¹ w Zielonej Górze w której godne uwagi s¹ kolumny naciekowe i

schron skalny z naciekami o d³ugoœci 6 m. Flora rezerwatu szacowana jest na 285

gatunków roœlin naczyniowych. Drzewostan rezerwatu stanowi¹ g³ównie: buk

zwyczajny, d¹b bezszypu³kowy i szypu³kowy oraz sosna zwyczajna. Wielk¹

atrakcj¹ tego terenu jest Kraœnik karyncki – rzadki element kserotermicznej fauny,

uznany za gatunek silnie zagro¿ony wyginiêciem [11].

Rezerwat „Sokole Góry” utworzony 8 grudnia 1953 roku o powierzchni

215,95 ha., po³o¿ony jest pomiêdzy Biskupicami i Olsztynem na wysokoœci

300-402,1 m n.p.m. Przedmiotem i celem ochrony w rezerwacie jest malowniczy

kompleks wzgórz wapiennych z licznymi, ró¿norodnymi schroniskami i jaskinia-

mi, bogatymi w unikatow¹, endemiczn¹ i reliktow¹ faunê podziemn¹, poroœniê-

tych zró¿nicowan¹ roœlinnoœci¹ leœn¹ i fragmentarycznie murawow¹. W sk³ad

rezerwatu wchodzi obecnie 8 wzgórz wapiennych z kulminacyjnym wzniesieniem

Puchacz, a pozosta³e to: Knieja, Jod³owa Góra, Pustelnica, Setki, Góra Sokola,

Donica, Karze³ek i Kamienne Górki. Znajduje siê tu 46 jaskiñ i schronisk, w tym

najg³êbsza – Studnisko (G³êboka) maj¹ca 75,5 m. d³ugoœci. Inne ciekawe to: Ja-

skinia Maurycego (Zimna, Pochy³a) odkryta w 1982 roku, o d³ugoœci 140 m

i g³êbokoœci 44 m., znajduj¹ca siê pod Sokol¹ Gór¹, w której ¿yje unikatowy

chrz¹szcz-relikt epoki lodowcowej; Jaskinia Komarowa, w której odnaleziono

szcz¹tki cz³owieka, datowane na 20 tys. lat oraz Koralowa na zboczu Pustelnicy o

d³ugoœci 370 m. Florê rezerwatu ocenia siê na ponad 251 gatunków roœlin naczy-

niowych oraz ponad 240 gatunków grzybów. W ca³ym kompleksie Gór Sokolich

odnotowano dot¹d 21 gatunków roœlin œciœle chronionych, np. wawrzynem wilcze

³yko czy ³okoczka po³udniowa. Drzewostan rezerwatu stanowi g³ównie buk

(60%) oraz sosna zwyczajna (35%). W domieszce spotykana jest równie¿ jod³a

pospolita, d¹b bezszypu³kowy i szypu³kowy, grab i klon zwyczajny oraz jawor.

Najwiêksz¹ zoologiczn¹ wartoœci¹ jaskiñ Gór Sokolich s¹ tzw. troglobionty repre-

zentowane przez 2 endemiczne gatunki chrz¹szczy: catops tristis infernus, chole-

wa lederiana gracilenta, a tak¿e skoczogonek: arrhopalites pygmaeus oraz paj¹k:

porrhomma moravicum. Wœród zwierz¹t mo¿emy spotkaæ kuny, sarny, puchacze,

a w jaskiniach nietoperze których odnotowano a¿ 7 gatunków [17].
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Poza terenami rezerwatów na wartoœæ œrodowiska przyrodniczego Gminy

Olsztyn sk³adaj¹ siê elementy przyrody nieo¿ywionej, tj. charakterystyczne

ska³ki, miêdzy innymi „Góra Zamkowa” ze zbioru Olsztyñskich Ska³, która stano-

wi grupê wzgórz niezalesionych od której w kierunku „Sokolich Gór” znajduj¹ siê

dwa charakterystyczne wzgórza tj. Biak³o i Lipówki, Góry Towarne które

sk³adaj¹ siê z trzech czêœci: pó³nocnej – Góry Towarne Du¿e (348,7 m), po³udnio-

wej – Góry Towarze Ma³e (334,1 m) oraz Lisicy (336,4). Na wzgórzu pó³nocnym,

w skale szczytowej mo¿na zwiedziæ jaskinie: Towarn¹ i Dzwonnicê, po³¹czone w

jeden ci¹g o ³¹cznej d³ugoœci 170 m, oraz Cabanow¹. Roztacza siê tutaj wspania³y

widok na Zamek Olsztyñski. [25].

III. Szlaki, trasy turystyczne i œcie¿ki dydaktyczne:
Teren ten jest jednym z najbardziej malowniczych zak¹tków Jury, a znajduj¹ce

siê w rejonie Olsztyna szlaki turystyczne pozwalaj¹ na zapoznanie siê z najcie-

kawszymi historycznie, krajobrazowo i wypoczynkowo miejscami okolicy. Czê-

œciowo s¹ one wycinkami d³u¿szych szlaków pieszych takich jak: „Szlak Orlich

Gniazd” (Czêstochowa – Kraków) – kolor czerwony, „Szlak Warowni jurajskich”

(Mstów – Rudawa) – kolor niebieski, „Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty-Wrzesieñ

1939” (Czêstochowa – Janów) – kolor zielony, „Szlak Choroñski” (Jastrz¹b – Po-

raj – Biskupice) – kolor zielony, „Szlak im. Barbary Rychlik” (Korwinów –

Jastrz¹b) – kolor czarny, Trasa turystyczna (Mas³oñskie – Olsztyn), Œcie¿ka dy-

daktyczna „Sokole Góry” (Ska³a Pielgrzym – Zamek), Trasa turystyczna „Pó³noc-

ne podziemia” (Jaskinia w Zielonej Górze – Góry Towarne), Trasa turystyczna

(Kamienio³om w Kielnikach – Jaskinia w Kielnikach), Trasa turystyczna „Pusty-

nia Siedlecka” (Siedlec Janowski – Jaskinia na Dupce) [27]. Wytyczone œcie¿ki i

trasy dydaktyczne informuj¹ o budowie, florze, faunie i ró¿norodnoœci ¿ycia bio-

logicznego. [3,25].

Ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie rzeŸby terenu oraz po³o¿enie geogra-

ficzne, okolice Olsztyna s¹ idealnym miejscem do uprawiania turystyki rowero-

wej. Wymienione poni¿ej szlaki rowerowe, nadaj¹ siê znakomicie na niedzielne,

rodzinne wycieczki, jak równie¿ do bardzo intensywnych sportowych treningów.

S¹ to nastêpuj¹ce szlaki:

Szlak Rowerowy „Orlich Gniazd” (Czêstochowa – Kraków) – znaki czerwone,

Szlak Rowerowy Zygmunta Krasiñskiego (Czêstochowa – Myszków) – znaki zie-

lone, Szlak Rowerowy Dêbowcówka (Poraj – Czêstochowa – Krêciwilk) – znaki

niebieskie, Trasa Rowerowa (Czêstochowa – PKP Turów), Trasa Rowerowa

(PKP Mas³oñskie – PKP Poraj) [7,23].

Dla mi³oœników jeŸdziectwa, na Jurze istniej¹ œwietne warunki do uprawiania

turystyki konnej. Poprzez Jurê zosta³ wytyczony 250-cio km transjurajski szlak

konny [18]. JeŸdziæ konno mo¿na nauczyæ siê w jednym z jurajskich oœrodków ta-

kich jak:
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Stajnia „Wiking”, Stajnia „Bia³y Borek” w Biskupicach, Klub JeŸdziecki

„Goldregen” w Olsztynie, Oœrodek JeŸdziecki „Kalina”, Ognisko TKKF „Pegaz”,

Klub JeŸdziecki „Scout” w Czêstochowie.

IV. Inne formy rekreacji:
Rejon Olsztyna wraz z Sokolimi Górami jest skupiskiem jaskiñ i schronisk co

wykorzystuj¹ w znacznym stopniu kluby i szko³y speleologiczne, miêdzy innymi

w Czêstochowie do prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleñ i kursów. Poziomy

rozwój niektórych jaskiñ pozwala równie¿ turystom nie wyposa¿onym w sprzêt

speleologiczny podziwiaæ ich piêkno [20].

Okolice Olsztyna obfituj¹ w tereny wymarzone dla mi³oœników wspinaczki

ska³kowej. S¹ tu zarówno osi¹galne dla osób pocz¹tkuj¹cych drogi wspinaczko-

we, jak i te zaliczane do najtrudniejszych w Polsce [10].

Praktycznie ca³a Jura stwarza dobre warunki do jazdy na nartach biegowych,

a jedynym problemem mo¿e byæ tylko pogoda. Szczególny mikroklimat istnieje

w Sokolich Górach, gdzie œnieg utrzymuje siê przynajmniej oko³o tygodnia d³u¿ej

ni¿ w innych miejscach.

Z grupy sportów ekstremalnych du¿¹ popularnoœci¹, oprócz wymienionych

wczeœniej, cieszy siê paralotniarstwo. Miejscem, gdzie panuj¹ odpowiednie wa-

runki do uprawiania tego sportu jest Wzgórze Zamkowe.

W bogatych kompleksach leœnych wytyczone zosta³y tereny ³owieckie, w któ-

rych obfituje zwierzyna. Obfitoœæ runa leœnego przyci¹ga jego zbieraczy, g³ównie

grzybiarzy, jak i zbieraczy jagód.

Turystyka i sport wi¹¿e siê nieod³¹cznie z wszelkiego rodzaju urazami i wy-

padkami. Nad bezpieczeñstwem w gminie Olsztyn czuwa Grupa Jurajska GOPR

powsta³a w 1998 roku ze struktur Jurajskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-

wego, która dysponuje zespo³ami medycznymi, gotowymi do dzia³añ ratowni-

czych z pok³adu œmig³owca, a tak¿e zespo³ami p³etwonurków realizuj¹cych

poszukiwania podwodne. Potencja³ ten wspiera 6 przewodników z psami ratowni-

czymi, wyszkolonymi do poszukiwania osób zaginionych, zarówno w rozleg³ych

kompleksach leœnych, jak i pod gruzami zawalonych domów. Grupa Jurajska po-

siada i ci¹gle pozyskuje wysoce specjalistyczny sprzêt ratowniczy, na który

sk³adaj¹ siê: samochody terenowe, skutery œnie¿ne, nosze jaskiniowe, wyrzutnie

lin ratunkowych, agregaty i pontony, który umo¿liwia ratowanie ¿ycia ludzkiego

w ka¿dych warunkach [21]. Brak jest obecnie w Gminie Olsztyn mo¿liwoœci upra-

wiania sportów wodnych ze wzglêdu na nie wystêpowanie zbiorników wodnych.

V. Zainteresowania artystyczne Gminy Olsztyn:
Ze wzglêdu na unikalne wartoœci kulturalno – przyrodnicze Gmina Olsztyn ju¿

w XIX w. by³a obiektem zainteresowañ wielu naukowców, pisarzy, malarzy i tu-

rystów.
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Wœród XIX-wiecznych malarzy utrwalaj¹cych zamek i jego okolice byli m.in.:

Franciszek Kostrzewski, Tadeusz M¹czyñski, Julian Celiñski, Napoleon Orda,

Stanis³aw Rudnicki, Kazimierz Alchimowicz, Jan Matejko oraz Juliusz Kossak.

Uwiêzienie i œmieræ Maæka Borkowica czy heroizm Kaspra Karoliñskiego,

sta³y siê tematem wielu pisarzy i poetów. S¹ wœród nich: Adam Pajger, Aleksan-

der Fredro (dramat „Obrona Olsztyna”), W³adys³aw Syrokomla (Ludwik Kondra-

towicz), W³adys³aw Be³za, Henryk Nowakowski, Stefan Witwicki, Konstanty

Damrot, Józef Grajner, Józef Ignacy Kraszewski, Wincenty Rapacki [16].

Zamek w Olsztynie i okoliczne krajobrazy by³y wykorzystywane w filmach hi-

storycznych, jako tereny plenerowe.

VI. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gminie Olsz-
tyn:

Obecnie odbywaj¹ siê tu liczne imprezy rekreacyjno – sportowe i kulturalne

organizowane przez PTTK, stajniê „Bia³y Borek” czy przez Gminny Oœrodek

Kultury i Bibliotekê.

Stajnia „Bia³y Borek” oferuje jazdy konne pod okiem wykwalifikowanych in-

struktorów, organizuje imprezy okolicznoœciowe, spotkania artystyczne, wernisa-

¿e i inne imprezy. Stajnia jest afiliowanym przez PTTK oœrodkiem górskiej

turystyki jeŸdzieckiej. Znajduje siê na Transjurajskim Szlaku Konnym PTTK. Na

szczególn¹ uwagê zas³uguje Centrum Narciarstwa Biegowego, które dzia³a od kil-

ku lat w Stajni „Bia³y Borek” w Biskupicach. Centrum oferuje bêdzie biegaczom

m.in. smarowanie i podstawowy serwis narciarski, wytycza trasy biegowe w rejo-

nie Sokolich Gór. Kulminacyjn¹ imprez¹ sezonu narciarskiego jest organizowany

od trzech lat przez Klub Narciarski „Ratrak” i Stajnie „Bia³y Borek” Bieg o Puchar

Sokolich Gór. Gminny Oœrodek Kultury i Biblioteki oprócz licznych koncertów,

konkursów, turniejów, przegl¹dów piosenek i festynów w 2006 roku, organizuje

po raz XI Marszobieg, który odbêdzie siê 4 czerwca o godz. 11.00., u podnó¿a ruin

Zamku [15]. Impreza o charakterze rodzinnym, rekreacyjno-wypoczynkowym dla

uczestników w ka¿dym wieku jest po³¹czona z piknikiem, festynem i wystêpami

artystycznymi. Jednym z najwa¿niejszych i najczêœciej podnoszonych zagro¿eñ

jest obni¿ona sprawnoœæ fizyczna cz³owieka, do której przyczynia siê brak ruchu,

przedwczesny spadek si³ witalnych i wiêksza podatnoœæ na tak zwane choroby

wspó³czesnej cywilizacji [5,6,9,14]. Dlatego te¿ imprezy organizowane w takiej

formie, gdzie wystêpuje wzmo¿ony wysi³ek fizyczny na œwie¿ym powietrzu, s¹

godne pochwa³y.

VII. Baza noclegowa:
Walory turystyczne Gminy Olsztyn s¹ coraz bardziej wykorzystywane przez

miejscow¹ ludnoœæ, o czym œwiadczy wzrost liczby miejsc noclegowych oraz

punktów gastronomicznych. Mankamentem jest jedynie brak hotelu, ale jest to w

znacznym stopniu rekompensowane przez:
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pole namiotowe TPD – Olsztyn ul. Kuhna 48, Diecezjalny Dom Rekolekcyjny

– Olsztyn ul. Œw. Puszczy 6, Stajnia „Bia³y Borek” – Biskupice ul. Zrêbska 121 i

gospodarstwa agroturystyczne nale¿¹ce do:

G. T. – Olsztyn ul. Polna 49, K. S. – Zrêbice ul. G³ówna 17, T. A. – ul. Zielona

26, N. K. i J. – Olsztyn ul. Karoliñskiego 37, P. K. – Zrêbice ul. G³ówna 103, S. L.

– Zrêbice I ul. Janowska 12, P. J. i T. – Olsztyn ul. Napoleona 23, S. J. – Olsztyn ul.

Polna 85, S. Z. „Zielona Grusza” – Olsztyn ul. Zamkowa 12, T. A. – Olsztyn ul.

Zielona 26 [22].

VIII. Futurologiczne spojrzenie na rozwój turystyki i rekreacji
w Gminie Olsztyn:

Gminny Program Rozwoju Lokalnego ukierunkowany jest w swoich prioryte-

towych przedsiêwziêciach na tworzenie infrastruktury dla rekreacji i turystyki

oraz na ochronê œrodowiska. Aktywna ochrona walorów przyrodniczych powinna

polegaæ na budowie obiektów rekreacji i wypoczynku, które odpowiada³yby na

potrzeby turystów, a dziêki swojej atrakcyjnoœci zachêca³yby do spêdzania w tych

obiektach czasu wolnego i tym samym zmniejsza³yby presjê turystyczn¹ na ob-

szary najcenniejsze przyrodniczo.

G³ówne inwestycje w tym zakresie to kontynuowanie budowy kanalizacji na

terenie gminy celem ochrony zasobów wód podziemnych, stanowi¹cych Ÿród³o

bardzo dobrej jakoœci wody pitnej i surowca dla rozlewni wód mineralnych. Wy-

stêpuj¹ce w gminie niskotemperaturowe z³o¿a wód geotermalnych sprzyjaj¹ bu-

dowie k¹pielisk wodnych. Zastosowanie geotermii zmniejsza³oby koszty

eksploatacyjne k¹pieliska, pozwoli³oby chroniæ œrodowisko, w czym mog³yby

pomóc programy rz¹dowe i Unii Europejskiej. Ju¿ od wiosny 2006 roku mo¿na

bêdzie dojœæ i dojechaæ bezpiecznie od granic miasta Czêstochowy do Olszty-

na-Odkrzykonia nowym ci¹giem turystycznym pieszo – rowerowym. Wspólnie z

Pañstwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie jest przygotowywana œcie-

¿ka dydaktyczna oraz ma³e muzeum geologiczne w Kielnikach jako pierwszy etap

realizacji Jurajskiego Parku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej [4].

IX. Podsumowanie:
Niepospolite i urokliwe po³o¿enie Gminy Olsztyn na Wy¿ynie Krakow-

sko-Czêstochowskiej i bogata historia tej miejscowoœci spowodowa³y, ¿e stanowi

ona pomnik historii, a nade wszystko od ponad 100 lat zaczyna promowaæ siê jej

walory zdrowotne, wypoczynkowe i turystyczne. St¹d te¿ wyznaczono miejsca

prawem chronione, szlaki, trasy i œcie¿ki dydaktyczne. Uprawia siê tutaj wiele

form rekreacji tj. spacery, jazdê konn¹, biegi narciarskie, jazdê rowerow¹, polo-

wania czy paralotniarstwo. Atrakcyjnoœci dodaje bogata fauna i flora st¹d dawniej

wielu znakomitych piewców kultury podnosi³o piêkno tego terenu, a obecnie lo-

kalizuje siê na tym terenie sporo imprez równie¿ kulturalnych. Nieliczna baza

noclegowa rozwija siê, a wobec upadaj¹cego rolnictwa i przemys³u teren Gminy

Olsztyn jest promowany turystycznie, rekreacyjnie i kulturalnie.
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