WODNE ATRAKCJE OLSZTYNA
Olsztyn słynie z kilkunastu wspaniałych jezior, które latem sprzyjają orzeźwiającym
kąpielom oraz uprawianiu sportów wodnych. Jednak dla osób wodolubnych stolica Warmii
i Mazur jest atrakcyjna również poza sezonem plażowym.
Olsztyńskie jeziora zajmują łącznie 725 ha i stanowią 8 proc. powierzchni miasta. Dodatkowo
praktycznie przez jego środek przepływa Łyna, zasilana przez dwa dopływy – Wadąg i strugę
Kortówkę. Także najbliższe okolice Olsztyna obfitują w zbiorniki i cieki wodne.

Plażowanie na kąpieliskach
W Olsztynie i przy jego granicach zorganizowano cztery kąpieliska miejskie (wyposażone w
przebieralnie i toalety) oraz dwie inne plaże strzeżone, z których korzystają mieszkańcy miasta i
turyści.
Połowa z tych kąpielisk zlokalizowana jest nad największym z olsztyńskich jezior – Ukiel
(Krzywym). Najchętniej odwiedzane to nowoczesna Plaża Miejska – rozciągająca się przy dużym
molo, a w sezonie letnim wyposażona w wodny plac zabaw zbudowany z około 50 dmuchanych
elementów. Otacza ją całoroczna infrastruktura w postaci obiektów Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „Ukiel”. Pozostałe kąpieliska nad jeziorem Ukiel to: „Słoneczna Polana”
przy ul. Sielskiej i kąpielisko za hotelem „Omega”. W sąsiedztwie dwóch pierwszych działają także
wypożyczalnie rekreacyjnego sprzętu wodnego.
Uroczą plażę w otoczeniu zielonego miasteczka uniwersyteckiego urządzono w Kortowie nad
Jeziorem Kortowskim (po sąsiedzku z wypożyczalnią sprzętu wodnego). Kolejne znajdziemy nad
jeziorem Skanda tuż przy granicy miasta i nad jeziorem Bartąg, które leży tuż za tą granicą.
Kąpieliska działają od końca czerwca do końca sierpnia, zwykle nieco wcześniej ratownicy
pojawiają się na plaży miejskiej.

Atrakcje wodne nie tylko latem
Jeśli ktoś chce korzystać z uroków kąpieli i pływania poza sezonem letnim, ma w mieście do wyboru
kilka krytych pływalni. Jedna z nich należy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (przy ul.
Tuwima), ale udostępniana jest także osobom spoza uczelni.
Pozostałe dwie są własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przy ul. Mariańskiej funkcjonuje
nowoczesna pływalnia sportowa. Najwięcej atrakcji kryje w sobie Wodne Centrum
Rekreacyjno-Sportowe „Aquafera”, podzielone na część sportową z basenem o wymiarach
olimpijskich oraz cześć rekreacyjną. Ta ostatnia oferuje m.in. bicze wodne, sauny, jacuzzi, kaskady
i zjeżdżalnie.
W większości obiektów można nie tylko popływać, ale też korzystać np. z lekcji doskonalenia
umiejętności pływackich czy z aerobiku wodnego.

Pod żaglami i w kajaku
Osoby, które od poruszania się w wodzie „pieszo” wolą wykorzystywać do tego celu jakąś jednostkę
pływającą, również znajdą w Olsztynie coś dla siebie. Do nich skierowana jest oferta przystani nad
jeziorem Ukiel (Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana”, przystań wodna
KKS „Warmia”, Harcerska Stanica Wodna „Bryza”, Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa przy ul.
Olimpijskiej) oraz Kortowskim (przystań żeglarska w Kortowie). Można w nich wypożyczyć łódź
żaglową, wiosłową, deskę windsurfingową, kajak czy rower wodny. Prowadzą one też szereg
specjalistycznych kursów wodniackich.
Dużą popularnością cieszą się spływy kajakowe Łyną przez Olsztyn. W mieście i okolicy działa kilka
firm, które oferują ich organizację. Można też wybrać się na dłuższy spływ Łyną albo którymś z jej
dopływów (Wadąg, Pisa Warmińska, Dadaj, Kośna, Kanał Kiermas) w podolsztyńskich gminach. W
zależności od wybranego wariantu, obcowanie z pięknem natury na malowniczych szlakach może
potrwać od kilku godzin do kilku dni.

Pod wodą i nie tylko
Osoby, którym nie wystarczają zwykłe, „powierzchniowe” kąpiele, mogą poznać tajemnice
skrywane w toniach olsztyńskich jezior. Do nich skierowana jest oferta klubów nurkowych i szkół
nurkowania. Zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w eksploracji podwodnego świata i
korzystania z kursów płetwonurkowych. Wśród różnorodności tych ostatnich, przeznaczonych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, można znaleźć również kursy dla osób niepełnosprawnych.
Miłośnicy bardziej ekstremalnych emocji nurkowych mogą się wybrać na wiosenny Skorpenowy
Spływ Łyną. Poza tym na akwenach w mieście odbywają się inne imprezy związane z wodą, np.
okazjonalne wyścigi smoczych łodzi czy regaty żeglarskie.
Zimą na plaży miejskiej łatwo spotkać olsztyńskie morsy, które jako „Kąpiący się zimą” korzystają z
uroków skutego lodem akwenu. W tym czasie większość woli raczej wybrać się na lodowisko, no
ewentualnie pośmigać po zamarzniętej tafli jeziora bojerem.
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