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Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 
powstało w 2015 roku na gruncie przekonania,  
że „razem możemy więcej”. Łącząc siły samo-
rządów położonych wokół Wielkich Jezior Ma-
zurskich, udało się osiągnąć cele zauważalne  
w skali całego regionu. Wspólne działania po-
zwoliły zwiększyć dynamikę rozwoju oraz ode-
grać pozytywną rolę w tworzeniu coraz bogatszej  
i bardziej atrakcyjnej oferty turystycznej.

Poprzez uruchomienie lokalnego systemu in-
formacji gospodarczej, rozmaite działania re-
witalizacyjne oraz modernizację infrastruktury 
zachęcamy przedsiębiorców do inwestowania 
w szeroko pojętą branżę turystyczną, właśnie  
tu – na Mazurach.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie optymal-
nych warunków do rozwoju turystyki, jednocze-
śnie chroniąc najważniejszy walor regionu – uni-
katowe dziedzictwo naturalne.

Mazury to region, przed którym zarówno włoda-
rze, jak i inwestorzy widzą ogromne perspekty-
wy. Sezon turystyczny trwający cały rok, uzdro-
wiskowy charakter mazurskich miejscowości  
i wysoka jakość życia mieszkańców to wizja,  
która przyświeca samorządowcom i jest realizo-
wana poprzez wspólne przedsięwzięcia.
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Choć geograficzne położenie Mazur jest wciąż  
takie samo, ostatnia dekada sprawiła, że w  świa-
domości warszawiaków, Ślązaków, a nawet miesz-
kańców innych krajów Europy, Kraina Wielkich Je-
zior Mazurskich stała się dostępna na wyciągnięcie 
ręki. Zawdzięczamy to przede wszystkim budowie 
infrastruktury drogowej, rozwojowi kolei, portowi 
lotniczemu Olsztyn-Mazury, a także obecnej już nie- 
mal wszędzie sieci Wi-Fi, dla której nie ma granic.

Korzenie portu lotniczego Olsztyn-Mazury sięgają 
czasów przedwojennych. Od tamtego czasu dzia-
łało sporadycznie i dopiero w XXI wieku doczekało 
się inwestora z  wizją oraz ambicjami. 20 stycznia 
2016  roku oficjalnie przecięto wstęgę nowocze-
snego lotniska. Od uruchomienia pierwszego po-
łączenia z  Berlinem, siatka połączeń rozrosła się 
m.in. o Kraków, Wrocław, Monachium, Warszawę, 
Londyn, Oslo, Dortmund, Kolonię, Bremę i Burgas. 
Liczba pasażerów korzystających z portu lotnicze-
go to ponad 150 tysięcy pasażerów. W ten sposób 
pierwsze lotnisko w  północno-wschodniej Polsce 
sprawiło, że region uznawany dotąd za odległą pro-
wincję, stał się bardziej dostępny z wielu miejsc Eu-
ropy. Przyjezdni korzystają z obiektów hotelowych, 
gastronomicznych i rekreacyjnych całego regionu, 
a  przedsiębiorcy chętniej wybierają na siedzibę 
swojej firmy właśnie Mazury.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest drugim w Polsce 
lotniskiem umożliwiającym pasażerom sektora 
samolotów prywatnych dostęp do usług GA Pre-
mium. Mają one na celu zapewnienie klientom 
biznesowym dostępu do priorytetowej odpra-
wy przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi. 
Jest to możliwe dzięki unikatowym na skalę kraju  
tzw. specjalnym strefom wydzielonym w zastrzeżo-

MAZURY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI  
nej części portu lotniczego. Pozwalają one na ogra-
niczenie do minimum procedur kontroli pasaże-
rów oraz bagażu przy jednoczesnym zapewnieniu 
niezbędnych standardów bezpieczeństwa.

Modernizacja infrastruktury drogowej pozwala 
dotrzeć na Mazury z Gdańska i z Warszawy w nie-
co ponad dwie godziny. Wszystko dzięki drodze 
ekspresowej S7, która łączy Kraków, Warszawę 
i Gdańsk. Wkrótce układ komunikacyjny domkną 
nowe odcinki S8 i S16, zapewniając transport towa-
rów na osiach północ-południe i wschód-zachód.

Zwolennicy podróży koleją mogą komfortowo 
dotrzeć na Mazury pociągiem do Giżycka, Pisza  
czy Rucianego-Nidy. Plany rozwoju na najbliższe  
lata obejmują także inne węzły kolejowe w regionie. 

Z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej 
Mazury łączy aż 9 przejść granicznych – zarówno 
drogowych (Bezledy, Gołdap, Gronowo, Grze-
chotki), kolejowych (Braniewo, Głomno i Skanda-
wa), jak i morskich (Elbląg i Frombork).
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StANDARDY WARtE GWIAZDEK
Oferta hotelowa Mazur dostosowuje się do świa-
towych trendów i stara się wyprzedzać oczeki-
wania gości. Nocleg bez trudu można znaleźć  
i wytwornym pałacu, i w stodole, w wiejskiej cha-
cie lub nowoczesnych wnętrzach wysokiej klasy. 
Organizatorzy wyjazdów służbowych i osoby pra-
cujące zdalnie pokochały zielony azyl w północ-
no-wschodniej Polsce.

Wspólnym mianownikiem oferty hotelowej Mazur 
jest podnoszący się z roku na rok standard. Współ-
czesny klient wie, czego chce i dlatego gospodarze 
prześcigają się w pomysłach, jak go zadowolić.

Zacznijmy od najbardziej oczywistych hoteli  
– tych, których standard mierzy się liczbą gwiazdek.

W 2010 roku w całym województwie warmińsko-
-mazurskim istniało zaledwie siedem hoteli czte-
rogwiazdkowych i  jeden pięciogwiazdkowy. Dziś 
ta liczba wzrosła do dwudziestu dwóch hoteli czte-
rogwiazdkowych i  czterech pięciogwiazdkowych. 
Większość zlokalizowana jest nad Wielkimi Jezio-
rami Mazurskimi. W hotelach tej klasy odbywa się 
wiele znaczących wydarzeń biznesowych – konfe-
rencji, gali i bankietów.

Hotel Gołębiewski w Mikołajkach do dziś pozosta-
je jedynym na Mazurach hotelem zapewniającym 
komfortowy nocleg ponad tysiącu gościom jed-
nocześnie. W  hotelu znajduje się ponad 700 po-
koi i  apartamentów. Posiada on wszystko, czego 
oczekuje się od obiektu tej klasy: od restauracji 
i  kawiarni, przez park wodny tropikana, gabine-
ty SPA, sprzęt pływający po całoroczne lodowisko 
oraz stok narciarski. Inwestor, projektując budynek, 
przewidział jednak jeszcze coś: 9000 m2 przestrze-

ni wystawienniczo-konferencyjnej. Choć do nie-
dawna Gołębiewski miał monopol na wszelkie im-
prezy biznesowe, dziś musi ustąpić miejsca innym 
obiektom, które goszczą nieco mniejsze grupy 
gości. Mowa tu na przykład o pięciogwiazdkowym 
Hotelu Mikołajki, który od pierwszego wejrzenia 
zachwyca położeniem. Częściowo wybudowany  
na Ptasiej Wyspie na jeziorze Mikołajskim, mieści kil-
kadziesiąt najwyższej klasy pokoi i apartamentów 
z pięknymi widokami na jezioro. Z tych położonych  
na parterze goście od razu wychodzą na pomost, 
nierzadko do zacumowanego tam własnego jach-
tu. Świetna architektura, przepiękne wnętrza i spój-
ność z mazurskim pejzażem czyni z tego miejsca 
prawdziwą perełkę. Hotel starannie pozycjonuje 
się również z ofertą biznesową, gwarantując wyso-
kiej klasy przestrzeń konferencyjno-prezentacyjną 
oraz szereg atrakcji dla gości.

Grupy biznesowe poszukują jednak rozmaitych 
przestrzeni. Czterogwiazdkowy hotel Zamek 
Ryn wybudowany został w  połowie XIV wieku  
przez Krzyżaków jako przyczółek do zbrojnych wy-
praw na Litwę. Podobną historię ma kameralny 
hotel St. Bruno w Giżycku. Oba hotele, poza po- 
kojami, posiadają zaplecze konferencyjne,  
a także SPA i basen. Ofertę St. Bruno dla biznesu 
uzupełnia dość rzadki w  polskich hotelach atry-
but: ładowarka do samochodów tesla.
Warty uwagi jest także mrągowski czterogwiazdko-
wy hotel Mrągowo Resort&Spa, który wybudowa-
ny w wraz z amfiteatrem nad jeziorem Czos stał się 
ulubionym miejscem uczestników festiwali. Za spra-
wą dużego spa i bogatego zaplecza rekreacyjnego 
przez okrągły rok hotel gości rodziny z całej Polski. 
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Hotel Marina Śniardwy Resort&SPA w Nowych Gu-
tach, poza wypożyczalnią aut  przyciąga gości plażą, 
pomostem i sześcioosobowymi domkami holen-
derskimi położonymi tuż nad jeziorem.

Liczba hotelowych gwiazdek to nie jedyny wy-
znacznik standardu i  popularności. Klasa wielu 
trzygwiazdkowych obiektów satysfakcjonuje naj-
bardziej wymagających gości. Przykładem może 
być hotel Ognisty Ptak nad jeziorem Święcajty 
koło Węgorzewa. Składa się on z budynku zapew-
niającego pokoje różnej wielkości oraz piętnastu 
komfortowych bungalowów z  kominkami. Inwe-
stor nawiązał do lokalnej tradycji nie tylko nazwą 
(takie miano nosił najszybszy bojer na Mazurach),  
ale też charakterem budynku i  zimową atrakcją, 
czyli bojerami właśnie.

W  dobie Internetu ważniejsze od gwiazdek  
są noty na serwisach poświęconych turystyce. 
Dwugwiazdkowy Hotel Joseph Conrad z  Pisza 
w  serwisie Booking.com cieszy się najwyższą 
oceną gości spośród wszystkich wymienionych 
wcześniej hoteli. Joseph Conrad leży na początku 
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, na południo-
wym brzegu jeziora Roś, znajdując się zaledwie  
5 m od brzegu. Poza pokojami dysponuje salą kon-
ferencyjną, odrębnymi domkami letniskowymi  
i stanicą żeglarską.

6  www.mazurytobiznes.pl



Firmowe wyjazdy to nie zawsze imprezy dużych 
przedsiębiorstw i  korporacji. Spotkania poza biu-
rem stają się nową twarzą biznesu na każdym 
szczeblu w  wielu branżach. takim wyjazdom 
sprzyjają wyciszone odrestaurowane dwory i  pa-
łacyki pruskie, dając przestrzeń również do pracy 
twórczej i koncepcyjnej. Dawne Prusy pozostawiły  
po sobie mnóstwo zabytkowych pałaców, fol-
warków i  budynków użyteczności publicznej,  
które choć przez lata niszczały, dziś, będąc w do-
brych rękach, odzyskują dawny blask i  nabierają 
zupełnie nowego charakteru.

Folwark Bielskie, położony w niewielkiej wsi na po-
graniczu Mazur Garbatych, to trzy odrestaurowa-
ne zabytkowe budynki, które łączą tradycję i nowo-
czesność. Do dyspozycji gości oddana jest również 
nowoczesna stodoła z  przestronnymi pokojami 
i częścią wspólną.

Już niebawem na mapie wskrzeszonej histo-
rii znajdzie się rodowa siedziba Lehndorfów,  
która doczekała się nowych właścicieli. Rozpoczął 
się remont XVII-wiecznego pałacu w  Sztynorcie. 
Po wielu latach otwarto dla zwiedzających budy-
nek oraz rozległy park z  alejami dębowymi. Ko-
lejna nieruchomość Lehndorfów – Dwór Łowcze-
go – stoi dla odmiany pod lasem. Przeniesiony  
ze Sztynortu na skraj Puszczy Piskiej i pieczołowicie 
odbudowany drewniany dworek, posiada niewiel-
ką salę kinową i restaurację serwującą sezonowe 
tradycyjne dania. Na tym terenie stoją budynki 
z pokojami i apartamentami oraz dwa oryginalne, 
starowiejskie domki. Całość odtworzono z wielkim 
pietyzmem i urządzono w starym stylu. W całym 
obiekcie nie ma telewizorów – w ich miejsce gospo-
darze oferują gry planszowe.

BIZNES POtRZEBUJE CISZY
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W  dobie pracy zdalnej dla wielu osób agrotury-
styka czy domowy pensjonat z szybkim Wi-Fi staje 
się idealnym miejscem wykonywania obowiąz-
ków zawodowych. Bliskość natury, spokój, czy-
ste powietrze sprzyjają bowiem nie tylko pracy,  
ale i szybkiej regeneracji. Spośród dostępnych ad-
resów warto wspomnieć agroturystykę na półwy-
spie Kal – Ranczo Robertówka, które oferuje kilka 
apartamentów, pokoi typu studio oraz wolnosto-
jący domek holenderski. Posiada też własną linię 
brzegową i pomost. W wyjątkowym miejscu, rów-
nież nad jeziorem, stoi Hotel Jabłoń w Piszu, któ-
rego kameralne położenie oraz przestrzeń szkole-
niowo-wystawiennicza z widokiem na las i jezioro 
jest jednym z wielu atutów.

Poszukujący samodzielnych domów i  domków 
do wynajęcia, znajdą je na przykład we Wronach 
koło Giżycka. to trzy domy z prywatnym portem 
i plażą nad jeziorem tajty. Inną ciekawą inwesty-
cją tego typu jest grupa siedmiu 4-osobowych 
domków z bala nad jeziorem Boczne w Rydzewie. 
Każdy posiada własny ogródek i  taras położone 
zaledwie 20 m od jeziora.

Mimo ogromnej sieci połączonych ze sobą je-
zior, na Mazurach jest też miejsce na inwestycje  
nad brzegami tych niewielkich – leżących poza że 
glarskim szlakiem. Przykładem takiej luksuso-
wej oferty dla 8-osobowej grupy gości jest Dom 
Poręby nad małym jeziorem Dobrynek. Posiada 
on salon, którego cała ściana składa się z okien, 
80-metrowy taras i  bardzo dobrze wyposażoną 
kuchnię. Poszukujący jeszcze bardziej kameral-
nych miejsc znajdą je choćby w Gałkowie, w agro-

turystycznym gospodarstwie Pan tu Nie Spał. 
Oferuje ono 3 pokoje w wyremontowanej sto-
dole, oranżerię z  kinem letnim i  duży ogród  
z tradycyjną banią.

to, co łączy większość kameralnych obiektów  
na Mazurach to zamiłowanie do natury, którą mo-
żemy znaleźć w  bliskim sąsiedztwie i  na talerzu. 
Gospodarze często serwują posiłki wyłącznie z  lo-
kalnych produktów, sami też wytwarzają rozmaite 
specjały. Właściciele Robertówki produkują sery, 
w  Chrosiówce można skosztować domowego 
chleba na zakwasie oraz serów podpuszczkowych, 
a  w  Gościńcu Bocianowo przetworów z  własne-
go ogrodu. Smakosze ryb co roku chętnie wracają  
do Bogaczewa, gdzie znajduje się słynna w regio-
nie Rybaczówka. W  tej samej miejscowości warto 
odwiedzić Agrozagadkę, gdzie można zakupić eko-
logiczne specjały. Na regionalny obiad od lat poleca 
się Słowiczówka w Ukcie. W klimatycznych domach 
gościnnych zwykle nadarza się okazja, aby poznać 
osobiście gospodarzy, co dla wielu osób odgrywa 
kluczową rolę.

Niewątpliwie mazurska oferta turystyczna sta-
wia na doświadczenie „tu i teraz”. Kusi smakami, 
zapachami, rozmową i wszystkim, co zmysłowe, 
pierwotne i  pochodzące z  natury. W  tak tech-
nologicznym, pędzącym i  hałaśliwym świecie 
Mazury stają się oddechem dla turystów z całej 
Polski czy Europy. Również dlatego, że według 
szacunków Głównego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska, powietrze jest tu czterokrotnie czystsze 
niż w Warszawie i dwunastokrotnie czystsze niż 
w Krakowie.

DZIAŁANIE I WYtCHNIENIE
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Od kilku lat Mazury notują stały wzrost ruchu 
turystycznego, a  baza hotelowa nieustannie 
się powiększa. Obecnie w  całym województwie 
jest ponad pół tysiąca obiektów noclegowych,  
z czego około 25% to hotele, które cieszą się naj-
większym obłożeniem w  skali roku. Bogata in-
frastruktura rekreacyjna pozwala zapewnić tury-
stom atrakcje, również poza sezonem. W tej chwili 
cztero- i pięciogwiazdkowe obiekty notują około 
pięćdziesięcioprocentowe obłożenie w  skali 12 
miesięcy. Jest to wynik zadowalający, ale ambicją 
przedsiębiorców i  samorządowców jest sezon 
trwający cały rok. 

Samorządowcy widzą szansę w rozszerzeniu do-
stępnych atrakcji turystycznych – tak, aby o każdej 
porze roku Mazury miały coś do zaoferowania. 
Letnie żeglarskie oblicze Mazur wzbogaca się 
o nowe atrakcje, np. bezpłatne warsztaty żeglar-
skie, a  zimą w  giżyckiej Ekomarinie pod okiem 
doświadczonych instruktorów można się uczyć 
latania na bojerach. Z  kolei fani łyżwiarstwa  
przez cały rok – i w ferie, i w wakacje mogę korzy-
stać z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum 
Sportów Lodowych w Giżycku. 

SEZON PRZEZ OKRĄGŁY ROK
W  regionie wciąż jest przestrzeń na duże hote-
le z  rozbudowanym zapleczem rekreacyjnym,  
które same w sobie zapewniałyby gościom relaks 
i rozrywkę bez względu na pogodę czy porę roku. 
Kolejna inicjatywa nie jest nowa, ale pozostaje 
wciąż aktualna. Jest nią stworzenie centrum węd-
karstwa, bo przecież dla wędkarzy nie ma złej po-
gody. trzecia to wykorzystanie potencjału ścieżek 
rowerowych. te są jednocześnie świetnymi trasa-
mi do narciarstwa biegowego, bo choć w Polsce 
z roku na rok śniegu jest coraz mniej, to na biegu-
nie zimna wciąż sypie obficie. 

Srebrna turystyka, czyli ta dedykowana seniorom, 
to kolejny obszar, w  którym mazurscy inwesto-
rzy widzą nadzieję i która otworzy jednocześnie 
rynek dóbr adresowanych do osób starszych.   
Kiedyś w Polsce było ponad 240 uzdrowisk, dziś 
jest nieco ponad 45, a popyt na tego typu usługi 
ciągle rośnie. Mazurskie gminy mogą więc inwe-
stować w  ten rodzaj infrastruktury, aby w przy-
szłości pretendować do miast uzdrowiskowych 
wskrzeszających przedwojenne tradycje.
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Ćwierć wieku temu światowe koncerny wpro-
wadziły do Polski ideę biznesowych wydarzeń 
zwanych eventami. Wówczas Mazury utożsamia-
no jeszcze z  żeglarską prowincją, dobrą na wa-
kacje, niekoniecznie dla biznesu. Dziś to region,  
który jak magnes przyciąga środowiska korpora-
cyjne, przedsiębiorców oraz ludzi, którzy uciekają 
z aglomeracji, by odzyskać harmonię i równowagę.  

Wrota Mazur otworzyły się dla rynku imprez firmo-
wych całkiem niedawno, a przesądziły o tym dwa 
kluczowe czynniki: dojazd i baza hotelowa. Rozwi-
nięta infrastruktura drogowa oraz budowa portu 
lotniczego umożliwiły szybki przejazd z Warszawy 
i  dogodny lot z  Krakowa. Nowopowstałe hotele  
na Mazurach zdeklasowały wiele obiektów wy-
budowanych w latach dziewięćdziesiątych. Archi-
tekci obiektów wypoczynkowych pragną wpisać  
się w niezwykły pejzaż regionu. W wielu przypad-
kach już sama bryła hotelu, elewacja i sposób za-
gospodarowania otoczenia zachwyca przyjeżdża-
jących gości. Przyjeżdżają nie tylko, aby pracować 
i  się szkolić, ale też odpocząć od zgiełku i pędu, 
uzupełnić zapasy energii, wylogować się z wszech-
obecnej sieci i wreszcie złapać wiatr w żagle.

Dzięki nieustająco poszerzającej się ofercie do-
stępnych atrakcji Mazury konkurują z Pomorzem 
czy południem Polski. W  lasach można prowa-
dzić gry terenowe, geocaching, survival, rajdy 
rowerowe czy zorganizować coraz bardziej po-
pularne grzybobranie lub warsztaty zielarskie. 
Woda sprzyja regatom, spływom kajakowym,  

a  także wędkarstwu, nauce windurfingu, kitesur-
fingu czy nurkowania. Nudy nie zaznają również 
miłośnicy jazdy konnej. Wśród wielu znakomitych 
stadnin warto wymienić Stadninę Koni Ferenste-
in w Gałkowie, której właścicielką jest Karolina Fe-
renstein-Kraśko. Natomiast fani niecodziennych 
wrażeń mogą zafundować sobie lot balonem, 
motolotnią lub awionetką, by podziwiać Krainę 
Wielkich Jezior z  góry. Coroczna impreza Mazu-
ry AirShow w Giżycku przyciąga fanów lotnictwa 
z całej Polski, a odbywające się międzynarodowe 
rajdy lotnicze po lotniskach Warmii i Mazur cieszą  
się coraz większym powodzeniem. 

Co więcej zmieniający się klimat sprawia, że se-
zon na aktywności pod chmurką zaczyna się 
w  maju, a  kończy dopiero w  listopadzie. Wiele 
osób twierdzi, że nie ma złej pogody, może być 
tylko złe ubranie. Zimowe Mazury oferują tury-
stom piękne trasy do narciarstwa biegowego, 
trzy stoki do zjazdów w  Mrągowie, Mikołajkach 
i w podgiżyckiej wsi Okrągłe, a także zapraszają 
na zawody snowkitingu oraz regaty bojerowe, 
które odbywają się co roku w Giżycku.

Niedziwne więc, że liczba służbowych aut przekra-
czających wrota Mazur stale rośnie. Im szybciej 
rozwija się technologia i cywilizacja, tym bardziej 
tęsknimy za tym, co poświęciliśmy na ich rzecz.  
tu znajdujemy przyrodę i spokój, ale też komfort 
i wygodny dostęp do Wi-Fi, które pozwalają nam 
łączyć pracę i wypoczynek.

SZKOLENIE Z BONUSEM
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Kalendarz Mazur obfituje nie tylko w  festiwale 
muzyczne, pikniki i  kabaretony, ale również wy-
darzenia dedykowane biznesowi. Przyjeżdżają na 
nie przedsiębiorcy i naukowcy – liderzy różnora-
kich branż i eksperci w swoich dziedzinach.

Spośród cyklicznych corocznych imprez warto 
wymienić Mazurskie targi Sportów Wodnych po-
łączone z Posezonową Giełdą Sprzętu Wodnego. 
Można tam spotkać dziesiątki wystawców z całej 
Polski i  Europy. Odwiedzających wówczas giżyc-
ki Port Stranda liczy się w tysiącach. Z kolei tar-
gi Gastro-Hotel to impreza, która każdego roku 
odbywa się w  pięciu miastach Polski, słynących  
ze wzmożonego ruchy turystycznego i już wielo-
krotnie wracała do Mikołajek.

Organizatorzy wielu wydarzeń branżowych wybie-
rają Mazury ze względu na urok regionu i hotele, 
które są doskonale przystosowane to takich im-
prez. W Hotelu Gołębiewskim odbyły się między 
innymi AB Innovation Days, czyli najważniejsze 

targi RtV/AGD branży dystrybucyjnej zorganizo-
wane przez – największego dostawcę elektroni-
ki użytkowej w  Europie Środkowo-Wschodniej. 
Z kolei na wspaniałym dziedzińcu Hotelu Ryn od-
bywają się cykliczne targi branży mięsnej, gastro-
nomicznej, telekomunikacyjnej, internetowej czy 
meblowej. to również miejsce spotkań środowisk 
naukowych i  realizacji programów telewizyjnych 
takich jak Master Chef.

Planując wyjazd integracyjny, warto zajrzeć naj-
pierw do bogatego kalendarza mazurskich wy-
darzeń. Mogą się one stać dodatkową atrakcją 
pobytu na Mazurach. Miłośników kameralnych 
imprez mogą zainteresować takie wydarzenia  
jak Lokalne targi Dobrego Jedzenia „W  sobotę 
w sadzie”, Mazurski Kiermasz lokalnie poukłada-
nych smaków i rozmaitości, czy Świąteczny targ 
Różności „Pięknie & Pysznie”, którym przyświeca 
idea promocji wyrobów dobrej jakości, wspiera-
nia lokalnych twórców i rękodzielników oraz bu-
dowania relacji sąsiedzkich i biznesowych.

PRZEDSIĘBIORCO, NIE PRZEGAP!
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