Witamy w gminie Jeziorany

deutsche Version
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE JEZIORANY
Die Gemeinde Jeziorany ist eine typisch landwirtschaftliche Gemeinde – Ackerflächen und Wiesen machen
hier nahezu 70% der Gemeindefläche aus. Dies gibt dem landschaftlichen Bild der Gemeinde einen
charakteristischen, idyllischen Charakter. Sehr attraktiv ist in touristischer Hinsicht der See Luterskie, an
dem sich die Dörfer Lutry und Kikity befinden. Der See ist seit vielen Jahren ein traditioneller
Veranstaltungsort von Schulungen für Segel- und Motorbootliebhaber. In Kikity funktioniert das
Fortbildungszentrum des Justizvollzugsdienstes. Man kann die dortige gut organisierte Sport- und
Erholungsinfrastruktur in Anspruch nehmen. In Ustnik ist das ornithologische Reservat „Ustnik” gebildet
worden, wo man viele vom Aussterben bedrohte Wasser- und Sumpfvögel antreffen kann, darunter einige
auch in Ermland und Masuren besonders selten gewordene Arten.
Drei Gründe, für die sich ein Besuch in unserer Gemeinde lohnt:
1. Gebiete von anerkannter erholungstouristischer Qualität: 9 saubere Seen und Wälder, reich an Pilzen
und Jagdwild.
2. Attraktives Erholungszentrum in Kikity, gelegen im Wald am See Luterskie.
3. Unvergessliche Momente bei Events auf der städtischen Freilichtbühne und in der modernen Sporthalle.
Jeziorany ist frei vom alltäglichen Lärm, es gibt hier Interessantes zu entdecken für Denkmalinteressierte,
Sportler, Pilzfans, Angler, Spaziergänger, Touristen, Schwimmbegeisterte…
Bürgermeister – Leszek Boczkowski
Gesamtfläche – 213,51 ha
Wälder und Waldgrundstücke – 18%
landwirtschaftliche Nutzflächen – 70%
Bevölkerung – 8 075

Gmina Jeziorany jest typową gminą rolniczą &#8211; grunty orne i łąki stanowią tu blisko 70% powierzchni
gminy. Nadaje to krajobrazowi gminy charakterystyczny, sielski krajobraz. Bardzo atrakcyjne pod
względem turystycznym jest jezioro Luterskie, nad którym znajdują się wsie Lutry i Kikity.
Jezioro od wielu lat jest tradycyjnym miejscem szkolenia żeglarzy i motorowodniaków. W Kikitach dobrze
funkcjonuje Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej. Można tam skorzystać z dobrze zorganizowanej
bazy sportowo &#8211; rekreacyjnej.
W Ustniku powstał rezerwat ornitologiczny „Ustnik”, gdzie można zobaczyć wiele zagrożonych wyginięciem
ptaków wodnobłotnych, w tym kilka gatunków niezwykle rzadko widywanych, nawet na Warmii i Mazurach.

Trzy powody, dla których warto odwiedzić naszą gminę to:
1. Tereny o uznanych walorach rekreacyjno-turystycznych: aż 9 czystych jezior oraz bogate w grzyby i

łowną zwierzynę lasy
2. Atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy w Kikitach, położony w lesie nad Jeziorem Luterskim.
3. Niezapomniane wrażenia podczas imprez organizowanych w amfiteatrze miejskim oraz w nowoczesnej
hali sportowej.
Jeziorany są wolne od codziennego hałasu, znajdą się u nas atrakcje dla miłośników zabytków, sportu,
grzybobrania, wędkowania, spacerowania, odpoczywania, pływania&#8230;
●
●
●
●
●

Burmistrz Jezioran &#8211; Maciej Leszczyński
Obszar gminy &#8211; 213,51 ha
Lasy i grunty leśne &#8211; 18%
Użytki rolne &#8211; 70%
Ludność &#8211; 8 075

Urząd Miejski w Jezioranach
Pl. Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
tel. +48 89 539 27 41
fax. +48 89 539 27 60
umjeziorany@wp.pl
www.jeziorany.com.pl
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