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VISIT ALYTUS

Region olicki to miasto Olita (lit. Alytus) wraz z rejonem olickim, który od niepamiętnych czasów słynie z
piękna przyrody, błękitnych jezior, wartkich rzeczułek, swojej niepowtarzalnej historii, kultury, serdecznych
i gościnnych ludzi. Występują tu licznie unikalne, jedyne na Litwie zabytki przyrody, obiekty archeologiczne,
architektoniczne i urbanistyczne, wokół których krąży wiele różnorodnych legend.
Doskonale spędzić tu czas może każdy: preferujący aktywne spędzanie czasu, spokojny wypoczynek, spragniony
wiedzy, zainteresowany nauką dzukijskich rzemiosł albo zgłębianiem tajemnic kulinarnych oraz dobrym i
sycącym jedzeniem. Dlatego lepiej raz przyjechać, zobaczyć i wypróbować niż wielokrotnie o tym usłyszeć!

Jak dojechać?

Do Olity i rejonu olickiego najlepiej jest dojechać samochodem albo autobusem. Z Wilna i
Kowna do Olity można dotrzeć następującymi drogami krajowymi: 130 Kaunas–Prienai–Alytus,
128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus (skręcając z drogi A4 Vilnius–Druskininkai–Gardinas),
220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus. Na wschód od Olity drogi 220 i 128 przecina droga
129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė.
Od granicy z Polską do Olity można dotrzeć następującymi drogami krajowymi: 131 Alytus–
Kalvarija, 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai.
Odległość od: Kowna – 66 km, Wilna – 105 km, Łoździej – 46 km, Druskiennik – 60 km.
Najbliższe lotniska: międzynarodowy port lotniczy w Wilnie - 106 km, lotnisko w Kownie – 86 km.
Najbliższe stacje kolejowe: W Wilnie – 105 km, w Kownie – 56 km, w Szesztokach – 45 km.
W Olicie komunikacja między poszczególnymi miejscami w mieście odbywa się mikrobusami.
Komunikacja między miastami, miasteczkami i wsiami rejonu olickiego odbywa się autobusami
i mikrobusami, które kursują z dworca autobusowego w Olicie.
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NAJCIEKAWSZE OBIEKTY
Najwyższy most pieszo-rowerowy
na Litwie

Najwyższy na Litwie most pieszo-rowerowy
Białej Róży (autor projektu V. Karieta), zbudowany w Olicie w 2015 r. na zachowanych
przęsłach dawnego mostu kolejowego, został
wpisany do Litewskiej Księgi Rekordów. Jego
wysokość wynosi 38,1 m, długość – 240 m.
Oficjalnie otwarty został 4 czerwca 2016 r.
Połączył on ścieżki rowerowe po obu stronach nabrzeża dzielącego miasto Niemna.
W drugiej połowie XIX w. w ramach umacniania zachodnich granic Imperium Rosyjskiego (wówczas terytorium obecnej Litwy
znajdowało się pod zaborem carskiej Rosji),
do Olity, jako twierdzy III klasy, zbudowano kolej wojskową. W tym miejscu w latach
1897–1899 zbudowano most o innowacyjnej
konstrukcji wspornikowej, którego wysokość
wynosiła 33 m, długość zaś – 240,5 m. Część
jezdna drogi była przeznaczona dla ruchu kolejowego oraz wozów.
W okresie I wojny światowej, w 1915 r., wycofujące się wojska carskie wysadziły most w
powietrze. Po zajęciu Olity przez Niemców,
zbudowali oni na miejscu mostu tymczasowy
drewniany wojskowy most kolejowy. Miał on
wysokość 35 m, długość – 294 m. Korzystano
z niego do 1926 r., później został rozebrany.
Obecny most upodobali sobie entuzjaści ekstremalnych rozrywek – z mostu organizuje
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się popularne na całym świecie skoki na linie
(https://ropejumping.lt). Przy wejściu ustawiono stalowe serduszko z róż, na którym
można śmiało zawieszać kłódki miłości. Ten
olicki most jest jedynym miejscem na Litwie,
gdzie można w metrach zmierzyć swoją miłość. Znajduje się na nim sześć oznaczeń co
40 metrów, przy których wymienia się rodzaje miłości w filozofii Arystotelesa. Dowieść
swojej miłości ukochanej albo bliskiej osobie
można niosąc ją na rękach do granicy oznaczającej odpowiedni rodzaj miłości.
Most zdobi rzeźba V. Kančiauskasa o nazwie
„Kwiat jabłoni”.
ul. Dainų slėnis, Alytus
GPS: 54.393116, 24.081376 (WGS)

Fontanna w miasteczku
Butrymańce (lit. Butrimonys)

W 2019 r. w Butrymańcach otwarto zrekonstruowany jedyny na Litwie plac w kształcie
trójkąta. Wyjątkowym akcentem odnowionego placu jest fontanna. Jest to jedyna taka
fontanna na Litwie: w kształcie kolby akrylowej, wewnątrz obraca się ogromny wir wodny.
Ścianą fontanny ścieka woda, która tworzy
niepowtarzalny widok. Po zmroku fontanna
rozświetla się feerią barw.
Wypielęgnowany plac w Butrymańcach stał
się powszechnie lubianym miejscem wypoczynku. Wykonane tu są place zabaw dla dzieci, huśtawki, plenerowe instrumenty muzycz-

ne, poidełko, uroku dodaje symbol dawnego
placu – ważący 58 ton kamień, na którym
w 1999 r. wyryto napis „Walczącym za Niepodległość Litwy“, oraz drewniana rzeźba
„Litwinka“ (aut. A. Judickas).
ul. Vytauto, Butrimonys, Alytaus r.
GPS: 54.500997, 24.252714 (WGS)

Grodzisko w Puni (lit. Punia)

Grodzisko w Puni jest jednym z największych
i najpiękniejszych grodzisk na Litwie. Wznosi
się u zbiegu Niemna i rzeki Punelė. Opowiada
się, że na grodzisku w Puni wznosił się zamek
księcia Margirisa, zwany Pilėnai. W 1336 r. odbyła się tu słynna bitwa pod Pilėnai. Obrońcy
zamku oraz mieszkańcy postanowili raczej
zginąć w płomieniach niż poddać się i trafić
do niewoli krzyżackiej.
Archeolodzy po dokładnym zbadaniu grodziska ustalili, że w XIII–XIV w. stał na nim zamek, który spłonął w XV w., a na jego miejscu
zbudowano nowy. Jednak po upływie mniej
niż stu lat ten również został strawiony przez
ogień, a w k. XVI w. wzniesiono tu nowy duży
pałac, który nie oparł się upływowi czasu.
Punia, Alytaus r.
GPS: 54.512252, 24.091558 (WGS)

Muzeum Krajoznawcze w Olicie

Nowoczesne interaktywne ekspozycje Muzeum Krajoznawczego w Olicie w pomysłowy
sposób pokazują historię regionu. Muzeum z
inicjatywy inteligencji miasta zostało założone w 1928 r. Obecnie jego zbiory stanowią
prawie 100 tys. eksponatów – są to materiały
historyczne, etnograficzne i archeologiczne,
zgromadzone ze wszystkich rejonów Litwy
Południowej. Do Muzeum Krajoznawczego
w Olicie należy kilka filii.
W Muzeum odbywają się zajęcia edukacyjne
dla uczniów i osób dorosłych.
Wstęp wolny. W niedziele i poniedziałki
nieczynne.
ul. Savanorių 6, Alytus, tel. +370 315 51 990,
www.alytausmuziejus.lt
GPS: 54.397854, 24.050482 (WGS)
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Grodzisko w Olicie

Grodzisko w Olicie to liczący wieki świadek
powstania miasta, którego podnóże zdobi
galeria rzeźb pt. „Przodkowie grodziska w
Olicie”. Grodzisko otacza niezliczona ilość
legend. Jedna z nich opowiada o miłości i
wyjaśnia etymologię nazwy miasta. Żył sobie
niegdyś książę Alyta, który pokochał kapłankę Mirgrausėlė. Miejscowy zamek zaatakowali
krzyżacy. W walce poległo wielu wojowników,
Alyta wyrwał się z okrążenia przez krzyżaków,
udał się na wzgórze Gabii, gdzie Mirgrausėlė
paliła święty ogień, ukrył ją i wrócił do walki. Walczył dzielnie, jednak poległ. Gdy Mirgrausėlė dowiedziała się o tym, płakała tak
rzewnie, że jej łzy zaczęły strumieniem spływać do Niemna. Rzeczkę nazwano Alytupis,
a miasto, które powstało nieopodal - Alytus.
Również dziś, obok grodziska, wpada do Niemna ta rzeczka powstała z łez Mirgrausėlė.
Grodzisko datuje się na poł. I tys. – XIV w.
Zbocza są strome, o wysokości 25–30 m. Na
szczycie grodziska stał drewniany zamek olicki, o którym wzmiankuje się w 1384 i 1387 r.
Obok grodziska wykonano strefę rekreacyjną
z altankami, miejscami na ogniska, placem zabaw dla dzieci, siłownią plenerową i ścieżkami
spacerowymi.
ul. Piliakalnio, Alytus
GPS: 54.396871, 24.078962 (WGS)

Żuwincki Rezerwat Biosfery

Żuwincki rezerwat biosfery to najstarszy obszar chroniony na Litwie, założony w 1937 r.
W 2011 r. Żuwincki Rezerwat Biosfery został
wciągnięty na listę światowych rezerwatów
biosfery programu UNESCO „Człowiek i
biosfera”. Rezerwat biosfery jest obszarem
„Natura 2000”, wpisanym na listę obszarów
chronionych Mokradeł i wód płytkich Konwencji Ramsarskiej.
W centrum odwiedzających rezerwatu można
zapoznać się z bogactwami naturalnymi tego
rezerwatu, ich ochroną. Przy pomocy teleskopów i lornetek można obserwować ptaki z
wieży obserwacyjnej, tuż obok, na brzegu jeziora Żuwinta, znajduje się ścieżka edukacyjno-poznawcza z wieżą do obserwacji ptaków.
Zajęcia dla uczniów są prowadzone w specjalnie wykonanej klasie przyrodniczej.
ul. Kampelių 10, Aleknonių k., Simno sen.,
Alytaus r., tel. +370 315 49 540,
www.zuvintas.lt
GPS: 54.457093, 23.640399 (WGS)

Ogród miejski w Olicie

Słynący z rozariów Ogród Miejski, położony w samym centrum Olity, założono w
1931 r. Po dziś dzień zachowała się zainstalowana w 1936 r, fontanna z basenikiem, w
którym niegdyś pływały złote rybki i kwitły
lilie. Pomysł polegał na ustawieniu fontanny

w samym środku parku, żeby tworzyła coś na
kształt słońca, od którego niczym promienie
rozchodzą się ścieżki w różne strony . Widok
figlujących w ogrodzie wiewiórek na niejednej twarzy wywołuje uśmiech. Rośnie w nim
55 rodzajów drzew i krzewów oraz cztery
imienne dęby: posadzony w 1930 r. ku czci
Prezydenta A. Smetony, w 1933 r. - poświęcony jedności państw bałtyckich, w 1939 r. - ku
uczczeniu K. Petrauskasa. W 2018 – upamiętniający stulecie Litwy.
W Ogrodzie Miejskim we wszystkie czasy zakochani umawiali się na randki. Najczęściej
odbywały się one przy fontannie. Drewniane ławeczki parku nierzadko zdobią wiersze
miłosne. Niejednemu w zakątku miłosnym
albo na parkiecie Ogrodu Miejskiego złamano serce.
ul. S. Dariaus ir S. Girėno, Alytus
GPS: 54.394178, 24.047430 (WGS)

W 2009 r. rezerwatowi nadano status Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Dla osób, których interesuje przyroda i które
lubią piesze wędrówki, w rezerwacie botanicznym Vidzgiris wykonano ścieżkę przyrodniczą oraz ekologiczno-edukacyjną. Zapoznają
one z wspaniałą różnorodnością przyrodniczą
lasu Vidzgiris.
ul. Pulko, Alytus
GPS: 54.377705, 24.040220 (WGS)

I-wszy Fort Twierdzy Olickiej

W k. XIX w. carska Rosja, pod zaborem której znajdowało się terytorium współczesnej
Litwy, rozpoczęła umacnianie swoich zachodnich granic. Olitę ogłoszono twierdzą
III klasy. W mieście zrekonstruowano oraz
zbudowane nowe trakty, zapewniające szybką
i dobrą komunikację z okolicznymi miastami.
Kolej połączyła Olitę z Suwałkami i Wilnem.

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza
rezerwatu botanicznego Vidzgiris

Na terenie miasta Olity rozciąga las Vidzgiris
zajmujący powierzchnie 452 ha (w 1960 r. 388
ha ogłoszono rezerwatem botanicznym) –
unikalny dziki zakątek, który jest niczym wyspa dziewiczej przyrody w mieście Olita. W lesie Vidzgiris znajduje się największa jednolita
grabina, porastają go gęsto lasy szerokolistne
oraz lasy Tilio-Acerion na stromych zboczach,
dąbrowy, siedliska modrzewi, rzadkie rośliny
o dużej wartości botanicznej, zamieszkują go
objęte ochroną gatunki płazów i owadów.
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Odbywała się budowa koszar, w których rozlokowano później 4 tys. żołnierzy. Koszary w
Olicie zbudowano na podstawie sporządzonego planu twierdzy czterech fortów.
Budowę pierwszego fortu rozpoczęto w 1887
r., tworzyły go wówczas dwie części (druga
część się nie zachowała). Przetrwał on do naszych czasów w najlepszym stanie, inne forty
zniszczono albo słabo się zachowały.
Fort stanowi wał na planie trójkąta z zaokrąglonymi kątami (wysokość 3–4 m), zorientowany wierzchołkiem na północ. Po stronie
południowej – trójkątne wgłębienie. Wał otacza niegłęboka fosa (rów obronny, pogłębiona przeszkoda, wykonana przed linią obrony).
Są to jedyne pozostałości carskiej twierdzy
obronnej III klasy na Litwie (ogółem zbudowano zaledwie dwie carskie twierdze: I klasy
w Kownie oraz III klasy w Olicie).
ul. Putinų, Alytus
GPS 54.430666, 24.035779 (WGS)

Przepust na rzeczce Materka
(lit. Motertis)

W k. XIX w., podczas budowy linii kolejowej
od stacji we wsi Poterańce (lit. Poteronys) do
mostu kolejowego przez Niemen w Olicie, w
1898 r. w lesie Muiželėnai zbudowano przepust ,(najczęściej zwany tunelem) do rzeczki
Materka. Przepust typu skrzydełkowego wymurowano z ciosanych kamieni. Jego długość
wynosi 75,05 m (61.94 m pod budowlą), szerokość – 3,17 m. Portale są wykonane z ciosanych kwadratowych kamieni. Sklepienie pół-
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okrągłego łuku – z żółtych glinianych cegieł,
podłoże – kamienne. Średnia wysokość przepustu do góry sklepienia różni się: w górnym
biegu wysokość wynosi 5,03 m, w dolnym
biegu – 7,00 m. W przepuście wykonano 10
kaskad wysokości około 0,2 m, zmniejszających szybkość prądu.
W zamku sklepienia portalu zachodniego (w
kamieniu skrzydłowym) wykuto datę 1897 r.
Ostatnią liczbę daty zmieniono z 6 albo 7.
Wysokość budowli nad przepustem przekracza 20 m.
Muiželėnų miškas, Alytaus r.
GPS: 54.389136, 24.100934 (WGS)

Meczet w Rejżach (lit. Raižiai)

Pierwsi osadnicy Tatarscy na ziemiach litewskich osiedlili się jeszcze w XIII–XIV w. Gdy
rozpoczęło się panowanie Witolda Wielkiego
(1392–1430 r.), Tatarów, jako dobrych i wiernych żołnierzy, zapraszano do osiedlenia się z
rodzinami na Litwie, obiecując nadanie ziem i
przywilejów. Wieś Rejże, w której zamieszkali
Tatarzy, została założona w końcu XV w. – na
pocz. XVI w. Uważa się, że w 1556 r. w Rejżach stał meczet. Obecny pochodzi z 1889 r.
i jest jednym meczetem na Litwie działającym w okresie radzieckim. Podczas budowy
przeniesiono do niego powstały w 1684 r.
minbar (mównicę) z meczetu w Bazorai, który spłonął. Meczet jest drewniany, na planie
prostokąta, w stylu architektury ludowej, na
dwuspadowym dachu znajduje się niewielka wieżyczka minaretu. W 2010 r. niedaleko
meczetu, na wzgórzu, odsłonięto pomnik po-

święcony Witoldowi Wielkiemu (aut. J. Jagėla).
Z tej samej okazji przy meczecie zamontowano stworzone przez Jonasa Navikasa dwa zegary słoneczne, z których jeden pokazuje czas
lokalny, a drugi – grunwaldzki (Polska). Są to
jedyne takie zegary na Litwie.
ul. Vytauto 9, Raižių k., Punios sen., Alytaus r.,
tel. +370 686 56 801
GPS: 54.479942, 24.187726 (WGS)

Pomnik „Ucichły dzwon”

Pomnik ten to rzadko spotykany typ pomnika,
ponieważ można wejść do jego środka. Stoi
on w skwerze Parku Zdrojowego w Olicie i
skupia w jednym miejscu rozproszone po
mieście symbole pamięci walk wyzwoleńczych
narodu. Pomnik jest poświęcony pamięci
więźniów politycznych i zesłańców, partyzantów obwodu Dainava, jak również powstańców z wojska litewskiego z dn. 22-28 czerwca
1941 r. Autorami miejsca pamięci są rzeźbiarz
S. Žirgulis i architekt L. Adomkus.
W skwerze tym rośnie również Dąb Odrodzenia, naprzeciwko niego ustawiono drewniany
krzyż-słup kapliczny upamiętniający ofiary
wydarzeń z 13 stycznia.
ul. S. Dariaus ir S. Girėno, Alytus
GPS: 54.394115, 24.050380 (WGS)

Bunkier sztabu okręgu „Dainava”
partyzantów Litewskich

Makietę bunkra w borze Puni odtworzył
(w 1992 r. został on odbudowany w nieco
mniejszych rozmiarach niż oryginał) Juozas
Petraška-Patrimpas, dawny partyzant, który przeżył wysadzenie bunkra w powietrze.
W 1947 r. po okrążeniu przez enkawudzistów bunkra sztabu, dowódca Dominykas
Jėčys-Ąžuolis oraz 3 partyzantów zginęło, kolejnych 4 ogłuszonych granatami schwytano
żywych,
W borze Puni, należącym do Parku Regionalnego Zakoli Niemna, w okresie powojennym
znajdował się niejeden bunkier partyzancki.,
Obecnie jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych lasów Litwy, rośnie w nim najwyższa
sosna Litwy (43 m), gruby dąb (obwód pnia
5,50 m), tworzące naturalną aleję stuletnie
dęby noszące imiona książąt litewskich i nazwy zdarzeń historycznych. Bór – bezpieczne siedlisko roślin i zwierząt objętych ochroną. Można tu znaleźć park rzeźb pt. „Kotlina
węży” – interpretację starych, pogańskich wierzeń. Spora część zabytków archeologicznych
i przyrodniczych znajduje się w strefie tego
rezerwatu, w którym zakazane jest poruszanie
się bez pozwolenia albo asysty specjalistów.
Punios šilas, Alytaus sen., Alytaus r.
GPS: 54.516136, 24.082996 (WGP)
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KOŚCIOŁY
Kościoły w mieście i rejonie są otwarte podczas mszy,
w innym terminie w sprawie zwiedzania należy umawiać się osobno.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najśw.
Maryi Panny w Piwoszunach (lit.
Pivašiūnai)

Piwoszuny w źródłach historycznych występują od 1639 r., gdy zostały one przekazane
zakonowi benedyktyńskiemu ze Starych Trok.
Po dziewięciu latach zbudowano kościół, który w 1766 r. spłonął. Został on później odbudowany, jednak z czasem zaczęto uważać, że z
uwagi na bezpieczeństwo ludzi nie nadaje się
do odprawiania nabożeństw. W 1825 r. wzniesiono obecny drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. W ołtarzu
głównym znajduje się cudowny obraz Matki
Bożej. Źródła historyczne potwierdzają, że
po pożarach dwóch kościołów zachował się
tylko obraz. Opowiada się, że przywieziono
go z Turcji i jest on niezwykły, święty oraz
ma moc uzdrawiania. Obraz Matki Bożej Piwoszuńskiej pod względem wieku, techniki
malarskiej oraz cudownych mocy uzdrawiania
jest porównywany do Madonny Ostrobramskiej. Słynący z cudów obraz Matki Bożej z
Piwoszun przyciąga tysiące wiernych. Dn. 14
sierpnia 1988 r. Jego Ekscelencja kardynał
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Vincentas Sladkevičius dokonał koronacji
obrazu koroną podarowaną przez Jana Pawła
II oraz nadał mu tytuł Pocieszycielki Strapionych. Wewnątrz kościoła znajduje się rzadko
na Litwie spotykany ołtarz usytuowany pośrodku kościoła. Wspaniałą część wystroju
stanowi 15 drewnianych rzeźb pomalowanych
na biało, ze złoceniami. Piwoszuny z dawien
dawna słyną z obchodów Matki Bożej Zielnej,
które trwają tu cały tydzień. W tym okresie
miejsce to odwiedzają tysiące pątników z całej
Litwy i zagranicy.
Kościół w Piwoszunach jest jednym z obiektów szlaku papieża Jana Pawła II na Litwie.
ul. Trakų 6, Pivašiūnai, Alytaus r.,
tel. +370 699 12 696, www.pivasiunai.lt
GPS: 54.460791, 24.372739 (WGS)

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Puni

Kościół zbudowano w 1863 r. na miejscu starego, który sześć lat wcześniej spłonął. Jego
architektura to połączenie baroku i klasycyzmu. Pierwszy kościół w Puni zbudowano
w 1425 r., uważa się, że stał on na miejscu
obecnej murowanej kapliczki w formie wieży,
poświęconej pamięci powstańców listopadowych. Opowiada się, że tamtym razem kościół
zbudowano na rozkaz Witolda Wielkiego, dla-

tego jego pamięć czci się po dziś dzień – w
kościele wisi portret tego księcia.
Kościół Św. Jakuba Apostoła w Puni należy
do obiektów drogi św. Jakuba na Litwie.
ul. Kauno 1, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 315 68 680
GPS: 54.512021, 24.095688 (WGS)

Kościół pw. Św. Trójcy w
Rumbowiczach (lit. Rumbonys)

Niewielki drewniany kościółek zbudowany
w 1795 r. ma cechy architektury ludowej, elementy klasycyzmu, jest bezwieżowy, powstały
na planie prostokąta, halowy, z sześciokolumnowym portykiem. 1913 r. Trudno nie zauważyć, że jest on niczym niewielka drewniana
kopia katedry wileńskiej
Na cmentarzu wiejskim w Rumbowiczach,
położonym przy kościele, można zobaczyć
ogłoszony zabytkiem sztuki pomnik nagrobny z białego marmuru hrabianki Józefy
Korewianki. Do naszych dni zachowały się
informacje, że pomnik nagrobny wykonał
słynny warszawski rzeźbiarz Pijus Weloński,
wzorujący się na zachowanym zdjęciu Józefy,
zmarłej w 1908 r.
ul. Nemuno 55, Rumbonių k., Alytaus sen.,
Alytaus r., tel. +370 315 25 552
GPS: 54.466291, 24.054345 (WGS)

Kościół pw. Wniebowzięcia Najśw.
Maryi Panny w Simnie

Zbudowany w 1520 r. W XIX w. Simno odwiedził niejeden badacz renesansu z zagranicy, żeby obejrzeć i nacieszyć się tą perłą architektury. Jest to najstarsza budowla Litwy
zaniemeńskiej (lit. Užnemunė) oraz jedyny
renesansowy kościół bazylikowy na planie
krzyża na Litwie. Na pocz. XX w. w jednej z
gazet został on określony jako „podobny do
twierdzy kościół o grubych i wysokich ścianach”. Znajduje się w nim wiele dzieł sztuki
sakralnej o wartości artystycznej.
Kościół w 1655 r. był mocno zdewastowany
przez wojska rosyjskie. Nie mniej okrutni byli
również żołnierze francuscy w 1812 r. Na
początku założyli w kościele szpital, a gdy się
wycofywali, powybijali okna, połamali ławki,
uszkodzili organy. Kościół nie raz niszczyły
pożary. Z uwagi na to budynek kilkakrotnie
był gruntownie remontowany. W 1972 r., za
czasów posługi w tym kościele kardynała Sigitasa Tamkevičiusa, w Simnie w warunkach
podziemnych zaczęto wydawać „Kronikę Litewskiego Kościoła Katolickiego”.
ul. Kreivoji 2, Simnas, Alytaus r.,
tel. +370 612 60 260
GPS: 54.383633, 23.645463 (WGS)
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Region olicki. Przyjedź! Zobacz! Wypróbuj!

Mirosław (lit. Miroslavas) – Metele
(lit. Meteliai) – 22,3 km
Czas trwania podróży na pieszo ~ 6 godz.

Kościół Opatrzności Bożej w
Daugach (lit. Daugai).

Pierwszy drewniany kościół w Daugach pw.
Najśw. Maryji został zbudowany około 1393
r., staraniem Witolda Wielkiego.
W latach 1858–1862 według projektu architekta T. Tyszeckiego, zbudowano obecny
murowany Kościół Opatrzności Bożej w
Daugach, dla którego charakterystyczne są
zmodyfikowane cechy gotyku, klasycyzmu i
baroku, zawiera on cenne dzieła sztuki. Kościół jest bezwieżowy (mimo że w projekcie
były przewidziane wieże, nie zbudowano ich),
dlatego nieopodal postawiono dzwonnicę.

Płot otaczający teren przyświątynny jest wykonany z kamieni, z klasycystyczną bramą. W
latach 1914 – 1928 proboszczem kościoła był
V. Mironas, sygnatariusz aktu 16-go Lutego.
ul. Maironio 6, Daugai, Alytaus r.
tel. +370 687 19 717
GPS: 54.359933, 24.344216 (WGS)

Kaplica w Bukaučiškės

Piękna kaplica z cegły czerwonej się ze budowa w połowie XIX wieku.
ul. Koplyčios 22, Bukaučiškių k. II,
Daugų sen., Alytaus r.
GPS: 54.318921, 24.378565 (WGS)

Szlak pielgrzymkowy św. Jakuba przez rejon olicki
Droga św. Jakuba – to 500 kilometrowa współczesna
droga pielgrzymkowa, rozpościerająca się wzdłóż
całej Litwy, ktróra dołańcza się do międzynarodowej
sieci Drogi Świętego Jakuba.
Droga zaczyna się przy granicy Łotewsko-Litewskiej,
wije się przez okręgi Szawelski (lit. Šiauliai), Kowieński (lit. Kaunas) i Olicki (lit. Alytus), w końcu sięga Polskę, gdzie łączy się z Drogą Świętego
Jakuba.

Punia (lit. Punia) – Olita (lit.
Alytus) – 29,6 km
Czas trwania podróży na pieszo ~7,5
godz.

Trasa: Punia (lit. Punia) – Paliepiai (lit. Paliepiai) – Rejże (lit. Raižiai) – Tabalenka (lit.
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Tabalenka) – Radvilonys (lit. Radvilonys) –
Bazorai (lit. Bazorai) – Karkliniszki (lit. Karkliniškės) – Takniszki (lit. Takniškiai) – Olita
(lit. Alytus)
Na położonym brzegu Niemna (dosł. Nemunas), w Parku Regionalnym Zakola Niemna
założone piękne miasteczko Punia. Po raz
pierwszy w źródłach pisanych musi się wyłączyć w 1382 roku. Miasteczko Punia zdobi
w 1863 roku zbudowany kościół św. Jakuba
Apostoł (dosł. Święty Jakub Apostoł). Podużywane od Puni do Olity (lit. Alytus) w
Puni można zwiedzić górę zamkową Punia.
Wu obniżdżając z Puni do Olity trzeba zaopatrzyć się w zapasowe wody i przekąskami.
W Rejże (lit. Raičiai) można zwiedzić drewnianą moscę, zobaczyć pomnik księcia Witol-

da Wielkiego, słoneczne zegarki (pokazujące
czas miejscowy i czas Bitwy pod Grunwaldem). W Olicie można zwiedzić kościół św.
Ludwika, Muzeum Archeologii, górę zamkową, najwyższy najbardziej dla pieszych i rowerzystów. W Centrum Informacji Turystycznej
w Olicie można nabyć paszzilda Drogi Św.
Jakuba, obejmuje całą infotję o obszarach,
odwiedzanych miejscach, noclegach, usługach
gastronomicznych oraz nabyć upominki.

Olita (lit. Alytus) – Mirosław (lit.
Miroslavas) – 23,4 km
Czas trwania podróży na pieszo ~6
godz.

Trasa: Olita (lit. Alytus) –„Tarzanija“ –
Radziuny (lit. Radžiūnai) – Norunai (lit.
Norūnai) – Wolunge (lit. Volungė) – Bendres
(lit. Bendrės) – Mirosław (lit. Miroslavas)
Olita (lit. Alytus) – jedno z największych miast
w południowej Litwie. Po raz pierwszy w źródłach pisanych zostało wymienione w 1377
roku, a 1581 r. otrzymało prawo magdeburga.
Podróżując od Olity do Mirosława w Olicie
można zwiedzić pomnik „Anioła wolności“,
memoriał „Uciszony dzwon“ , Mejski Ogród,
gdzie rośnie 55 rodzajów różnorodnych
drzew i krzewów, podziwiać ścieżkę rezerwatu
botanicznego Widzgiris, memoriał genocydu
Żydowskiego, wspiąć się na górę zamkową
Radziuny, spędzić czas w parku przygód „Tarzanija”, odpocząć i popróbować dzukijskie
dania w „Dworze Dzukijskim”, znajdującym
się przy parku we wsi Radziuny, podziwiać
Olakalnis z kaplicą we wsi Bendriai i Kościół
Trójcy Świętej w Miroslawo.

Trasa: Mirosław (lit. Miroslavas) – Arciszkonis (lit. Arciškonys) – Mociszkienai (lit. Mociškėnai) – Obelninkai (lit. Obelninkai) – Papiecziai (lit. Papėčiai) – Metele (lit. Meteliai)
Mirosławo minione od końca XVII wieku. W
miasteczku zachowany stary trójkątny plac,
gdzie raniej odbywały się rynek i targi. Miasto słynie Kościołem Świętej Trójcy, zbudowanym w 1929 r. Ówczesny kościoł w czasie
Pierwszej Wojny Światowej został rozwalony.
Dzisiaj Mirosławo jest centrum samorządu i
seniunaitiji.
Podróżując od Mirosławo do Metele można
zwiedzić Kościoł Świętej Trójcy w Mirosławo,
zobaczyć górę zamkową Papiecziai, zwiedzić
klasyczny, mający neobarokowe cechy Kościół Przemienienia Pańskiego w Metelach, w
Parku Regionalnym w Metelach archeologiczne pomniki, o znaczeniu lokalnym, wspinąć
się na wieżę obserwacyjną i podziwiać największe jeziora Dusia i Metele.
Po więcej informacji: www.alytusinfo.lt/pl/
tourism-view_route/id-7
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tu boiska do gry w siatkówkę plażową, koszykówkę, piłkę nożną. Można popływać rowerami wodnymi, kajakami, skorzystać z takich
atrakcji jak narty wodne albo motorówka.
Głodnych zaprasza bar plażowy oferujący gorące przekąski. Jest to niewątpliwie unikalne
miejsce do wypoczynku i spędzenia wolnego
czasu z rodziną.
ul. Maironio 119, Salos k., Daugų sen.,
Alytaus r., tel. +370 687 39 416,
www.daugusala.lt
GPS: 54.346069, 24.386573 (WGS)

Park Wakeboardingowy „Vivi
Wake”
Centrum sportowo-rekreacyjne
w Olicie

Jest to jedyny na Litwie wielofunkcyjny kompleks rekreacyjno-sportowy, w którym pod
jednym dachem mieści się zarówno kompleks
sal sportowych, jak i 50-metrowy basen z 8
torami, spełniający wymogi międzynarodowe
i olimpijskie. Są tu organizowane różnorodne
międzynarodowe zawody w pływaniu, pięcioboju, piłce wodnej, ćwiczą tu nie tylko sportowcy z Olity, lecz również z innych krajów,
centrum odwiedzają mieszkańcy miasta i goście. Obok basenu wykonany jest nowoczesny
kompleks saun. Nieopodal znajduje się arena
sportowa, w której mieści się około 5 tys. widzów. Do Centrum sportowo-rekreacyjnego
należy również stadion miejski z odnowioną
nawierzchnią pola do piłki nożnej oraz torami lekkoatletycznymi oraz nowoczesne korty
tenisowe.
ul. Naujoji 52, Alytus, tel. +370 315 37 622,
http://baseinas.asrc.lt
GPS: 54.404242, 24.022132 (WGS)

Park przygód „Tarzanija“

W parku, położonym na malowniczym brzegu Niemna, można wspaniale się bawić na 7
wykonanych na drzewach trasach o różnym
poziomie trudności, poczuć wolne spadanie
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na Skarpie śmierci, zjechać na linie nad Niemnem albo próbować ścigać się z wiatrem na
zwariowanych górkach, tratwą popływać po
Niemnie. „Drift kartai” to to, z czego park
jest dumy oraz czym się wyróżnia na tle innych. Jedyne w Europie Wschodniej gokarty
ze ślizgiem bocznym. W parku organizowane
są różnorodne zajęcia edukacyjne. Można pojeździć konno i na pony, wziąć udział w foto
sesjach z nimi. Jest strzelnica, mobilna sauna,
pizzeria, altanki, sala konferencyjno-bankietowa. W mieszczącym się obok parku „Dzūkijos
dvaras” można nie tylko skosztować dzukijskich dań, lecz również przenocować. Po
uprzednim umówieniu się, można tu rozbić
własny namiot.
ul. Radžiūnų 33, Radžiūnų k., Alytaus sen.,
Alytaus r., tel. +370 671 80 500,
www.tarzanija.lt, www.dzukijosdvaras.lt
GPS: 54.367108, 24.009045 (WGS)

Park trampolin wodnych
w Daugach

Mieści się on na wspaniałym jeziorze Didžiulis
(Daugų), na wyspie Daugų. Ekologiczne i czyste otoczenie pozwoli nie tylko wypróbować
siły na trampolinach, lecz również spokojnie
odpoczywać (można zatrzymać się w miejscu
biwakowym na wyspie Daugų). Znajdują się

Park VIVI Wake mieszczący się w Olicie, w
Parku Zdrojowym, na jeziorze Didžiasis Dailidės, na plaży olickiej, zaprasza do wypróbowania fal jeziora na wakeboardach. Pierwsza
próba - za darmo!
Didysis Dailidės ežeras, Alytus,
tel. +370 612 39979, www.viviwake.com
GPS: 54.387556, 24.068394 (WGS)

Strefa rekreacyjna w Parku
Młodzieży w Olicie

Park Młodzieży powstał w 1982 r. Parę lat
później grupa rzeźbiarzy stworzyła w nim
pierwszą na Litwie kompozycję z ośmiu rzeźb
wykonanych metodą metaloplastyki, która
swoją jaskrawą kolorystyką dodaje parkowi
niepowtarzalnego charakteru. Po upływie
dobrych dziesięciu lat, zespół rzeźb uzupełniono o kolejne dwie rzeźby ofiarowane
przez zagranicznych autorów. Obecnie Park
Młodzieży wyróżnia się wypielęgnowanymi
rabatami, jest on przystosowany do imprez i
spokojnego wypoczynku: znajdują się tu place
zabaw dla dzieci, place do gry w szachy, sportowe, do jazdy na deskorolkach, uprawniania
parkour, oznaczone ścieżki rowerowe, dwie
trasy dla rowerów górskich, strefa grillowania.
ul. Parko, Alytus
GPS: 54.404933, 24.027689 (WGS)
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W źródłach pisanych miasto Olita odnotowano po
raz pierwszy w 1377 r. Uważa się, że nazwa miasta
pochodzi od nazwy rzeczki płynącej u podnóża grodziska – Alytupis. Dn. 15 czerwca 1581 r. Olicie
nadano prawa magdeburskie (samorządu) oraz herb
– biała róża na czerwonym tle. Dlatego dziś Olita
jest zwana również miastem białej róży. W XIX w.
Olitę ogłoszono twierdzą III klasy: zbudowano troje
koszar, trzy mosty, usypano forty, zbudowano trakty.
Podczas I wojny światowej Olita stała się centrum
obwodu. Po walkach niepodległościowych (lata 1918–
1920), Olita była największym miastem obwodu, regionalnym ośrodkiem kultury i oświaty. Nadano jej
status kurortu, który później zastąpiono statusem
centrum przemysłowego. Nie zważając na to jednak,
Olita również dziś pozostaje atrakcyjna dla turystów,
którzy znajomość z miasta rozpoczynają najczęściej
na Placu Ratuszowym. To główny plac w mieście, na
którym w okresie międzywojennym odbywał się targ.

Muzeum Archeologiczne
STARE BUDOWLE MIASTA
Kościól pw. św. Ludwika

Po raz pierwszy kościół zbudowano w 1524
r. Gdy spłonął, w 1818 r. powstał murowany
dom modlitwy w stylu klasycystycznym. To
jeden z najstarszych budynków w Olicie. Na
dzwonnicy kościoła dzwoni dzwon odlany
w 1669 r. przez najsłynniejszego litewskiego
mistrza odlewniczego Jana Delamarsa. Tak na
marginesie, odlany przez tego mistrza dzwon
wybija godziny mieszkańcom miasta na
dzwonnicy wileńskiej katedry. Legenda głosi,
że Jan Delamars przy odlewaniu dzwonów zawsze wkładał włos swojej ukochanej, dlatego
wydawały tak wyjątkowy dźwięk.
Kościół pw. Św. Ludwika należy do kościołów Drogi Św. Jakuba na Litwie. W sprawie
zwiedzania kościoła poza godzinami mszy św.
należy umawiać się zawczasu.
ul. Panemuninkėlių 7, Alytus,
tel. + 370 682 68 176
GPS: 54.404577, 24.057877 (WGS)

Muzeum założono w XVI w. w sklepionej
piwnicy. Prezentuje się tu Litwę Południową
w epoce kamienia, dziedzictwo plemienia Jaćwingów w regionie olickim. Można zapoznać
się początkiem powstawania Olity oraz zobaczyć znaleziska archeologiczne pochodzące z
wykopalisk prowadzonych na terenie miasta.
Niedaleko muzeum znajduje się Pierwszy
historyczny plac Olity, który ukształtował
się jeszcze w XV w. W przywileju samorządu nadanym Olicie przez Stefana Batorego
(XVI w.) nakazano mieszczanom zbudować
na tym placu ratusz.
ul. Jiezno 2, Alytus, tel. +370 607 81 776,
+370 315 51 990, www.alytausmuziejus.lt
GPS: 54.403262, 24.065897 (WGS)

Kościół pw. Aniołów Stróżów
w Olicie

Kościół zbudowano w 1830 r. na miejscu stojącej tu jeszcze w XVII w. kapliczki św. Anny.
Obecny wystrój kościoła jest neobarokowy,
dlatego kolorowy i pełen przepychu, zawiera
cenne obiekty sakralne o wartości artystycznej, Na położonym obok kościoła cmentarzu
spoczywa 114 ochotników, poległych w walkach o niepodległość Litwy. Jest wśród nich
Antanas Juozapavičius, pierwszy oficer, który
padł od kuli bolszewickiej 13 lutego 1919 r. na
moście w Olicie.
W sprawie zwiedzania kościoła poza godzinami mszy św. należy umawiać się zawczasu.
ul. Savanorių 5, Alytus, tel. +370 315 52 238
GPS: 54.399019, 24.050574 (WGS)

Synagoga w Olicie

Uważa się, że drewniana synagoga została tu
zbudowana w 1856 r. W k. XIX w. na jej miejscu powstała murowana. Na pocz. XX w. Olitę niszczyły wielkie pożary. Obecna synagoga
pochodzi z 1911 r. Obok niej w tym samym
roku zbudowano dom rabina. W okresie II
wojny światowej synagoga nie została wysadzona w powietrze, ale wskutek niewłaściwej
eksploatacji mocno ucierpiała w okresie ra-
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Region olicki. Przyjedź! Zobacz! Wypróbuj!
dzieckim. W latach 2016–2019 odbywały się
prace renowacyjne synagogi, odrestaurowano
malarstwo ścienne, budynek przystosowano
do użytku publicznego.
ul. Kauno 9, Alytus
GPS: 54.401036, 24.048025 (WGS)
Świadkiem życia Żydów w Olicie w okresie międzywojennym jest również stary cmentarz:

Stary cmentarz żydowski miasta
Olity

Na cmentarzu znajduje się kilkaset żydowskich grobów, przeważająca część macew się
nie zachowała. Uważa się, że pochówków
na tym cmentarzu zaczęto dokonywać od
momentu osiedlenia się Żydów w mieście w
XVIII w. do 1941 r. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1755 r.
ul. Medžiotojų, Alytus
GPS: 54.408785, 24.071360 (WGS)

Część starego cmentarza
żydowskiego w Olicie

Ten cmentarz żydowski w Olicie znajdował
się na terytorium obecnej ulicy Smėlio. W tej
chwili w tym miejscu stoją różnorodne budowle. Cmentarz został całkowicie zniszczony. Uważa się, że pochówków na tym cmentarzu zaczęto dokonywać od I poł. XIX w.
Najstarszy pomnik nagrobny pochodzi z
1852 r.
ul. Smėlio, Alytus
GPS: 54.398887, 24.043707 (WGS)

Dom Strzelców
Dom ze lwiątkami

Ten dom mieszkalny jest tak nazywany dlatego, że schody prowadzące do budynku zdobią
figury lwiątek. Dom zbudowano w 1911 r.
W okresie międzywojennym w tym budynku
mieszkał jeden ze słynnych działaczy społecznych Olity, adwokat Mendel Bokszycki,
tu przyszedł na świat jego syn Saadia Bahat,
znany izraelski artysta. Po wybuchu II wojny
światowej M. Bokszycki z rodziną trafił do wileńskiego getta. Córkę Lilę uratowali Litwini,
synowi również udało się przeżyć. W latach
1944–1953 w tym domu więziono i torturowano bojowników o wolność Litwy,
Obok domu znajdują się cztery kamienie pamięci (to tabliczki pamiątkowe, montowane w
krawężnikach albo podłożu ulic uwieczniające
ofiary nacjonalsocjalizmu), poświęcone Mendelowi Bokszyckiemu, Szejnie Bokszyckiej,
Saadiemu Bahatowi (Bokszyckiemu) oraz Lilii
Wintefeld (Bokszyckiej).
ul. Vilniaus 27, Alytus
GPS: 54.399798, 24.048433 (WGS)
Kamienie pamięci w Olicie są poświęcone również:

Przedsiębiorcy, działaczowi
społecznemu Szmuelowi Beirałowi
ul. Pulko 1, Alytus
GPS: 54.397642, 24.046546 (WGS)

Nauczycielowi Hirszowi
Kalmanowiczowi

ul. Užuolankos 30, Alytus
GPS: 54.398337, 24.045601(WGS)
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W 1938 r. ukończono budowę nowoczesnego, przestronnego domu strzelców imienia
Antanasa Juozapavičiusa – pierwszego oficera, który poległ w walkach o niepodległość,
zwanego kurhauzem (w tym czasie Olita miała status kurortu). Na parterze znajdowała się
duża sala ze sceną, hol, jadalnia oraz weranda.
W mieszczącej się tu restauracji wieczorami
grywano jazz. Była to jedna z najlepszych
i najbardziej eleganckich restauracji w mieście. I jeśli kawaler zapraszał pannę do niego,
oznaczało to, że będą nie tylko ekskluzywne
dania, ale i wesele. Na piętrze mieścił się klub
strzelców, muzeum poświęcone Antanasowi
Juozapavičiusowi, w piwnicy – sala ćwiczeń.
W okresie radzieckim działał tu dom kultury.
Po odzyskaniu niepodległości, budynek zwrócono Oddziałowi Strzelców w Olicie.
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 10, Alytus
GPS 54.398586, 24.047652 (WGS)

Zielone Gimnazjum

Pierwsze gimnazjum w Olicie zostało założone w 1919 r., jednak nie miało ono wtedy jeszcze własnego budynku. W 1925 r, gimnaziści
otworzyli podwoje tego budynku – wykonawcy z Kowna, którzy zwyciężyli w ogłoszonym
przetargu na budowę, zbudowali go na bazie
budynku istniejących tu koszar wojskowych.
Obecnie mieści się tu szkoła rzemiosła artystycznego. W szkole organizowane są zajęcia
edukacyjne, działa kramik z pracami uczniów.
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Alytus
GPS: 54.392691, 24.050091 (WGS)
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PARKI

Olita to jedno z najbardziej zielonych miast na Litwie. Ponad 30% jej obszaru zajmują tereny zielone:
parki, skwery, kwietniki, na terenie miasta rozciąga
się rezerwat botaniczny Vidzgiris. W ostatnich latach olickie przedsiębiorstwa ofiarują miastu sakury,
których wiosenne kwiaty cieszą mieszkańców oraz
gości.

Skwer Starego Miasta

Skwer Starego Miasta otaczają ulice Bažnyčios i Alyvų Tako. Przed II wojną światową
znajdowały się tu domy mieszkalne, siedziby handlarzy i rzemieślników, które zostały
zbombardowane podczas pierwszego nalotu
niemieckich bombowców. Po wojnie nie zo-
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stały one odbudowane, uformowano natomiast plac. Po rekonstrukcji wykonanej w
2012 r. w skwerze zainstalowano kolorową
fontannę, którą ozdobiono wierszami pisarza Jurgisa Kunčinasa. Na wiosnę ławeczki w
skwerze są zajęte przez pary w różnym wieku,
które podziwiają kwitnące tu sakury.
ul. Bažnyčios/Alyvų tak., Alytus
GPS: 54.399150, 24.048954 (WGS)

Aleja Sakur

W 2016 r. w Olicie oficjalnie otwarto aleję
sakur. Od tej chwili co roku olickie przedsiębiorstwa ofiarują miastu drzewka sakury.
ul. Žalioji, Alytus
GPS: 54.399025, 24.043503 (WGS)

Park Zdrojowy

Park Zdrojowy założono w 1930 r. w naturalnym lesie sosnowym. Ścieżkami spacerowymi
można dotrzeć do ukształtowanych w starorzeczu Niemna jezior Didysis i Mažasis Dailidė. Wykonane tu są plaże, drewniane kładki,
ścieżki rowerowe, altanki z miejscami biwakowymi, siłownie plenerowe i strefy rekreacyjne.
ul. J. Basanavičiaus, Alytus
GPS: 54.394178, 24.050413(WGS)

RZEŹBY
Pomnik Anioła Wolności

Zbudowany w 1929 r. (aut. A. Aleksandravičius). Opowiada się, że do pozowania rzeźbiarz przekonał młodziutką nauczycielkę gimnazjum. Anioł Wolności to symbol szacunku
i pamięci wobec osób poległych za niepodległość Litwy. Pomnik został kilkakrotnie doświadczony przez przyrodę i historię: w 1934

r. rzeźba rozsypała się wskutek uderzenia pioruna (odbudowana została po trzech latach),
z kolei w latach 60. została zburzona z przyczyn politycznych. Dzisiejszy Anioł Wolności stał się ozdobą Olity w 1991 r. Rzeźbiarz
J. Meškelevičius odtworzył rze¬źbę, z kolei
rzeźbiarz J. Blažaitis – płaskorzeźby pomnika.
ul. S. Dariaus ir S. Girėno, Alytus
GPS: 54.394028, 24.049393 (WGS)

21

MIASTO OLITA

Region olicki. Przyjedź! Zobacz! Wypróbuj!

Rzeźba „Kwiat”

(aut. T. K. Valaitis, 1982 r.)
ul. Naujoji, Alytus
GPS: 54.403384, 24.022185
(WGS)

Rzeźba „Wiosna”

(aut. V. Jarutis, 1986 r.)
ul. Savanorių 6, Alytus
GPS: 54.397776, 24.050220
(WGS)

Rzeźba „Młodość”

(aut. Š. Šimulynas, 1992 r.)
ul. Kauno, Alytus
GPS: 54.409407, 24.028692
(WGS)

Pomnik nauczyciela
Kazysa Klimavičiusa

(aut. A. Pivoriūnas, 1989 r.)
ul. Pulko, Alytus
GPS: 54.392966, 24.045263
(WGS)

Rzeźba „Patrimps”

(aut. J. Meškelevičius, 1994 r.)
ul. Vilniaus, Alytus
GPS: 54.397897, 24.046244
(WGS)

Rzeźba wiewiórek

(aut.: artystka I. Židonytė,
rzeźbiarze A. Janušauskas i
J. Abdulskytė, 2019 r.)
GPS: 54.396008, 24.042393
(WGS)

Rzeźby w Parku
Młodzieży

W 1984 r. grupa rzeźbiarzy
stworzyła pierwszą litewską kompozycję rzeźbiarską
z metalu i plastyku, która
swoim jaskrawym kolorytem
nadała wyjątkowy obraz Parkowi młodzieży.
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W 1993 roku park został ogłoszony lokalnym
zabytkiem sztuki.
ul. Parko, Alytus
GPS: 54.404933, 24.027689 (WGS)

Kamień pamiątkowy „NormandiaNiemen” (1981 r.)

Poświęcony pamięci legendarnej francuskiej
eskadry, która podczas II wojny światowej
startowała ze znajdującego się nieopodal
lotniska.
ul. Lakūnų, Alytus
GPS: 54.410873, 24.068000(WGS)

Pomnik ku czci pomordowanych
Żydów

Podczas okupacji Olity przez Niemców w
okresie II wojny światowej, w lesie Vidzgiris rozstrzeliwano i chowano we wspólnych
mogiłach ludność narodowości żydowskiej.
Jak wynika ze źródeł pisanych, mordowano tu w większości osoby przywiezione ze
wschodnich regionów ówczesnego Związku
Sowieckiego oraz Czech. Las ten miejscem
wiecznego spoczynku stał się również dla
wielu Żydów z regionu olickiego. Dn. 18 marca 1993 r., po rekonstrukcji, w lesie Vidzgiris, odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary
żydowskie. Zespół pomnikowy stanowi symboliczna gwiazda Dawida, 9 piramid, oznaczających miejsca pochówku ofiar, obelisk oraz
stela. Na najwyższym wzgórzu miejsca pamięci stoi pomnik cierpienia – złamana gwiazda
Dawida, symbolizująca złamane losy i życia
ludzkie.
Autorem projektu jest architekt R. Vasiliauskienė, autorem złamanej gwiazdy Dawida –
rzeźbiarz Al. Smilingis.
ul. Pulko, Alytus
GPS: 54.377705, 24.040220 (WGS)
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REJON OLICKI
Rejon olicki, podzielony na 11 starostw, jest położony
na pięknym obszarze Litwy Południowej. Płynąca tu
największa rzeka w kraju, Niemen, dzieli rejon na
dwie części, a nad jej brzegami rozciągają się ogromne
masywy leśne.
Rejon olicki szczyci się bogatym dziedzictwem kulturalnym, tradycyjnymi przedsięwzięciami i rzemiosłami oraz wspaniałymi krajobrazami, odpowiednimi
zarówno do wypoczynku, jak i podróżowania. Na
terenie rejonu mieści się nawet 70 jezior, najstarszy w
kraju obszar chroniony - Żuwincki rezerwat biosfery,
części Dzukijskiego Parku Narodowego oraz Parku
Regionalnego Zakoli Niemna.
W tym regionie znajdą Państwo piękną przyrodę,
gościnnych ludzi, dawne rzemiosła oraz nowatorskie
przedsiębiorstwa, tradycje i nowoczesność.

BUTRYMAŃCE
(LIT. BUTRIMONYS)

Miasteczko Butrymańce jest wyjątkowe i jedyne takie na Litwie: znajduje się w nim jedyny
trójkątny plac w kraju oraz jedyna fontanna
wirowa na Litwie. Trójkątny plac miasteczka
symbolicznie połączył losy trzech zamieszkujących miejscowość narodów – Tatarów,
Litwinów i Żydów.
Wieś Butrymańce po raz pierwszy w źródłach
pisanych została odnotowana w 1699 r., w
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1720 r. Butrymańce już są zwane miasteczkiem. Miejscowość leży na skrzyżowaniu
trzech dróg: z Wilna do Olity i Puni. W ten
sposób ukształtował się plac, który stał się
miejscem odbywania się targu. Dookoła placu
rozdzielono parcele dla handlarzy i rzemieślników, co uwarunkowało zabudowę całego
miasteczka. W starej części miasteczka, która
się ukształtowała do k. XVIII w. zachowała
się sieć ulic, na skrzyżowaniu trzech głównych
ulic mieści się trójkątny plac. Ma on kształt
trójkąta równobocznego. Jest to jedyny tego
typu plac na Litwie. Został on wpisany na listę zabytków urbanistycznych. Plac otaczają
domy kupców i rzemieślników z pocz. XX w.
Unikalny trójkątny plac w Butrymańcach
zdobi również herb miasteczka, który został
zatwierdzony przez Prezydenta Litwy dn. 22
sierpnia 2001 r.
Po rekonstrukcji w 2019 r. plac wypiękniał i
stał się powszechnie lubianym miejscem wypoczynku. Głównym akcentem placu stała się
jedyna na Litwie szklana fontanna.
W Butrymańcach urodził się najsłynniejszy
historyk sztuki oraz krytyk epoki Renesansu
Bernard Berenson (1865–1959), prekursorka
koszykówki kobiet w USA Senda Berenson
Abbott (1868–1954), w 1985 r. Wpisana do
Galerii Sław Koszykówki.

W Butrymańcach można zwiedzić:
• Kościół Zbawiciela
• Stary cmentarz żydowski
• Kamienny krzyż upamiętniający
wizytę papieża Franciszka na Litwie
• Na cmentarzu w Butrymańcach
pomnikku czci litewskich
partyzantów „Polegli za Ojczyznę
1944 – 1949 r.”
• Galerię artystyczną „Dainos galeria”
W okolicach Butrymańców można
zwiedzić:
• Grodziskio Geruliai
GPS: 54.531319, 24.270477 (WGS)

• Pomnik ku czci żydowskich ofiar we
wsi Klydžionys
GPS: 54.484857, 24.259609 (WGS)

DAUGI (LIT. DAUGAI)

Miasto Daugi mieści się w jednym z najpiękniejszych zakątków Dzukii, w rejonie olickim,
22 km na wschód od Olity, przy drodze szybkiego ruchu Wilno – Olita. Symbolem miasta
jest otoczona legendami drewniana rzeźba
księcia Daugysa, chroniąca miasto Daugi i
okolice. Otoczone malowniczymi jeziorami z zagospodarowanymi plażami, boiskami
sportowymi i strefami wypoczynku, tchnące
spokojem miasto Daugi pozostawia po sobie
wiele wrażeń i chęć powrotu.
Daugi to jedna z najstarszych miejscowości na
Litwie. Po raz pierwszy odnotowana została w
opisach kronik krzyżackich w 1384 r.
W XIV–XV w. w Daugach stał zamek myśliwski władców oraz był założony zwierzyniec.
W czasach Witolda Wielkiego w Daugach
znajdowała się rezydencja wielkiego księcia
litewskiego. Przyjeżdżał tu często na polowanie i odpocząć. O tym, że Daugi były ważne
dla książąt, świadczy to, że Witold Wielki w
końcu XIV w. nakazał zbudować tu kościół,
którego parafia objęła również Olitę.
Daugi odwiedzał również król Władysław
Waza ze swoją piękną żoną Francuzką Marią
Ludwiką.
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W Daugach można zwiedzić:
• Wzgórze Świętego Piotra
• Kościół Opatrzności Bożej
• Grodzisko Salos, zwane Pilaitė
• Grób oraz pomnik litewskich
partyzantów na cmentarzu w
Daugach
• Symbol pamięci poświęcony
poległym litewskim partyzantom na
Rynku
W okolicach Daug można zwiedzić:
• XIX-wieczną kaplicę-mauzoleum
dworu w Bukaučiškės
GPS: 54.318921, 24.378565(WGS)

• Aukakalnis, wzgórze ofiarne, na
którym w czasach pogańskich
składano ofiary
GPS: 54.354000, 24.385000 (WGS)

• Pomnik poświęcony 20-leciu
niepodległości Litwy w Doškonys
GPS: 54.366425, 24.366885(WGS)

• Pomnik poległym za wolność Litwy
w Meškučiai
GPS: 54.281654, 24.244774(WGS)

• Sosnę w Žvirgždėnai
GPS: 54.402145, 24.342098 (WGS)

• Kamień w Salos, zwany Panieńskim
kamieniem
GPS: 54.341220, 24.374789 (WGS)

• Kamień w Karliškiai, zwany
Panieńskim kamieniem
GPS: 54.346000, 24.280000 (WGS)

MIROSŁAW
(LIT. MIROSLAVAS)

Okolice Mirosławia w regionie olickim wiążą
się z pełną chwały historią Jaćwingów. W bardzo dawnych czasach miejsca te zamieszkiwały nieustraszone, wojownicze plemiona jaćwieskie. O ich osadach świadczą zachowane
do naszych dni nazwy miejscowe, grodziska i
cmentarzyska. Potwierdzają to również wykopaliska archeologiczne.
Mirosław w źródłach pisanych zaczyna być
aktywniej odnotowywany w XVII w. W 1744 r.
zostaje założona parafia w Mirosławiu, rok
ten uznaje się za datę założenia miasteczka.
W 2004 r. Mirosławiowi nadano herb – na
niebieskim polu srebrna kaplica ze złotym
krzyżem na górze dachu oraz złotym dzwonem wewnątrz łuku. Jest to symbol Mirosławia – dawne wzgórze ofiarne Olakalnis
(zwane również Šauliakalnis) z kaplicą we
wsi Bendrės. Kiedy została ona zbudowana
oraz przez kogo trudno powiedzieć – cztery
murowane słupy, wykończone murowanym
sklepieniem, przykryto dachem, a wewnątrz w
ziemię wkopano drewniany krzyż. Opowiada
się, że w czasach pogańskich, składano tu różnorodne ofiary bogom. Starsi mieszkańcy pamiętają opowieści swoich ojców o tym, że we
wzgórzu wojska napoleońskie ukryły skarb i
w połowie XIX w. XIX a. rzeźnik dworu w
Bendrės Žvaliauskas przez 10 dni każdego
ranka znajdował po jednej złotej monecie.
Obecnie Mirosław jest centrum starostwa,
fascynującego turystów swoją przeszłości i

NIEMONAJCIE (LIT.
NEMUNAITIS)

pięknem przyrody. Znajdują się tu doskonałe do wypoczynku jeziora Atesys, Luksnėnai,
Metelys i Obelija, założono rezerwat botaniczny Balkasodis, część starostwa należy do
Metelskiego parku regionalnego.

W Mirosławiu można zwiedzić:
• Kościół pw. Św. Trójcy
• Pomnik ku czci partyzantów okręgu
Dainava Pomnik upamiętniający
poległych partyzantów
W okolicach Mirosławia można
zwiedzić:
• Ojcowiznę malarza Antanasa
Žmuidzinavičiusa
GPS: 54.379149, 23.881146(WGS)

• źródełko Druskelė
GPS: 54.271943, 23.998651(WGS)

Niemonajcie wiele wieków temu ulokowały
się na tonącym w lasach sosnowych brzegu
Niemna. Zamek w Niemonajciach wspomina
się w pochodzących z 1384 r. opisach wojen
prowadzonych przez krzyżaków, od 1387 r.
mówi się o miasteczku Niemonajcie. Pierwsi mieszkańcy na tych ziemiach osiedlili się
jeszcze w IV w., o czym świadczą znaleziska
archeologiczne.
Gdy po bitwie pod Grunwaldem wrogowie
przestali zagrażać, miasteczko stało się ważnym ośrodkiem pozyskiwania drewna oraz
handlu. W 1792 r. Niemonajcie otrzymały
prawa magdeburskie oraz herb, na którym
przestawiony jest św. Kazimierz. Zmienne
koleje losu doprowadziły do utraty samorządu i herbu. Dn. 10 listopada 1999 r. dekretem
Prezydenta przywrócono historyczny herb
Niemonajć.
W XIX w. okolice Niemonajć zyskały sławę
dzięki źródłom mineralnym, jednak statusu
kurortu miejscowość nie uzyskała.
Obecnie w Niemonajciach na Poniemniu
zbudowano wybrukowaną kamieniami
ścieżkę rekreacyjną, jest plac widokowy,
miejsce biwakowe ze stołami i ławami obok
źródełka bijącego z głębi ziemi.

• Świerk w lesie w Norūnai
(najwyższy świerk na Litwie)
GPS: 54.281876, 23.986978 (WGS)

• Czerwony kamień
GPS: 54.269323, 23.988101(WGS)

• Kamień Laumy
GPS: 54.305000, 23.794000 (WGS)

• Stary cmentarz żydowski
w miasteczku Mirosław
GPS: 54.327000, 23.906000 (WGS)

• Pomnik ku czci ofiar represji
stalinowskich w Peršėkininkai
(aut. V. Krušna)
GPS: 54.384672, 23.755999(WGS)
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W Niemonajciach można zwiedzić:
• Kościół pw. Narodzenia Najśw.
Maryi Panny
• Niedaleko kościoła krzyż odlany z
betonu w 1934 r.
• Dom letniskowy franciszkanów,
przy którym dn. 2 czerwca 1945 r.
ślubowało 120 partyzantów
pod przewodnictwem A.
Ramanauskasa-Vanagasa
• Pomnik ku czci poległych za
niepodległość Litwy
• Kamień proboszcza w Niemnie,
do którego prowadzi ścieżka
rekreacyjna
• Część starego cmentarza
żydowskiego w Niemonajciach
W okolicach Niemonajć można
zwiedzić:
• Stary wiąz oraz grusze, które w 1960
r. ogłoszono zabytkami przyrody
GPS: 54.317753, 24.076808 (WGS)

• Odkrywkę trawertynu w
Niemonajciach, która w 1987 r.
ogłoszona została zabytkiem
przyrody
GPS: 54.307587, 24.039855 (WGS)

• źródło mineralne w Niemonajciach
GPS: 54.285666, 23.997194 (WGS)

• Wielki Kamień Dzukii
GPS: 54.272427, 24.020280 (WGS)
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jest również w herbie Piwoszun, który został
zatwierdzony przez Prezydenta dekretem z
dn. 24 maja 2006 r.
Obecnie Piwoszuny to centrum starostwa.
Chętnie wita się tu pielgrzymów i podróżników. Można tu nie tylko wypocząć, odzyskać
spokój ducha, lecz również ciekawie i przyjemnie spędzić czas w centrum rzemiosł w
Piwoszunach albo w strefie rekreacyjnej nad
jeziorem Ilgis. Jest tu plaża, boisko sportowe z
regulowanymi tablicami z koszami do koszykówki, oświetlenie, wykonane ścieżki, kładka
do jeziora, zbudowane kabiny do przebierania, altanki.
Na terytorium starostwa założono Piwoszuński rezerwat geomorfologiczny.

PIWOSZUNY (LIT. PIVAŠIŪNAI)

Piwoszuny położone są w malowniczym pagórkowatym miejscu, obok dużego lasu Pivašiūnų–Gineitiškių oraz jeziora Ilgis.
W źródłach pisanych Piwoszuny notuje się
od XVII w., jednak różnorodne znaki (np.
kurhany znajdujące się nieopodal Piwoszun)
świadczą o tym, że tereny te były zamieszkane znacznie wcześniej. W 1630 r. obok osady
powstał drewniany kościół, którego fundator
Jan Kłocki przed śmiercią na mocy testamentu zapisał okoliczne ziemie i kościół zakonowi
benedyktynów z Trok. Zakonnicy gospodarowali tu przez prawie dwieście lat: rozwijali
miasteczko, mieli trzy kuźnie i cegielnię, założyli kilka karczem. Najbardziej region ten
rozsławił przywieziony przez J. Kłockiego z
zagranicy obraz Najśw. Maryi Panny, który
nie ucierpiał podczas wojen i pożarów, a w
XVII w. został uznany przez władze kościelne
za cudotwórczy. Powiada się, że pod względem cudownych mocy oraz wieku dorównuje on obrazowi Madonny z Ostrej Bramy.
Nic więc dziwnego, że Piwoszuny określa się
mianem Szydłowa Litwy Południowej – na
odpust Matki Bożej Zielnej ściągają tu tysiące pątników z całego kraju i zagranicy. Obraz
słynący z cudów i łask zdobi ołtarz kościoła
pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, zbudowanego w 1825 r. Obraz ten przedstawiony

W Piwoszunach można zwiedzić:
• Pomnik sygnatariusza Aktu
Niepodległości Litwy z 16 Lutego
księdza Alfonsa Petrulisa
• Grodzisko w Piwoszunach
• Kaplicę-mauzoleum rodu Odyńców
• Jezioro Ilgis ze wzgórzami Skrzynia
i Muzyka, na których co roku
obchodzi się Zielną
W okolicach Piwoszun można
zwiedzić:
• Miejsce, gdzie walczyli i zginęli
litewscy partyzanci Vaclovas
Voverys-Žaibas, Viktoras
Kazlauskas-Vanagas, Jonas
Kazlauskas-Šermukšnis, Petras
Šilanskas-Labutis
GPS: 54.417, 24.201 (WGS)

• Miejsce walk i śmierci wodza
okręgu Dainawy Benediktasa
Labėnasa-Kariūnasa
GPS: 54.415, 24.212 (WGS)

• Grodzisko w Bazorai
GPS: 54.435533, 24.151221 (WGS)

• Grodzisko w Einoronys
GPS: 54.444393, 24.391289 (WGS)
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PUNIA

Punia była jedną z ulubionych miejscowości
Witolda Wielkiego. Tu założył on swoją rezydencję. Jeśli damy wiarę flamandzkiemu
podróżnikowi i dyplomacie, doradcy księcia
Burgundii Guillebertowi de Lannoy, który w
latach 1412–1413 odwiedzał WKL, żeby spotkać się z Witoldem Wielkim, musiał on udać
się do Puni. Tu wielki książę spędzał parę miesięcy w roku. Podróżnik opowiadał, że w rezydencji przebywała z nim żona i córka.
Punia po raz pierwszy w źródłach pisanych
została odnotowana w 1382 r., jednak uważa
się, że w 1336 r. właśnie na grodzisku w Puni
doszło do słynnej bitwy pod Pilėnai, podczas której obrońcy zamku oraz mieszkańcy
wybrali śmierć w płomieniach, żeby uniknąć
poddania się wrogowi.
Miasteczko położone jest 3 km na zachód od
drogi Druskienniki–Jezno, na wysokim prawym brzegu Niemna. Zdaniem historyków,
Punia to jedno z 14 najstarszych miast wczesnolitewskich. W jego herbie w przednim
srebrnym polu przedstawiony jest Św. Stanisław, wskrzeszający Piotrowina. W innym,
niebieskim polu srebrna podkowa obrócona
końcami do góry, z niej unosi się srebrna
strzała z czerwonym piórem.
W Puni zaczyna się Park Regionalny Zakoli
Niemna. Kościół Św. Jakuba Apostoła w miasteczku należy do obiektów Drogi Św. Jakuba
na Litwie (www.caminolituano.com).
Obenie Punia słynie z pieczonych tu w chacie
Poniemuńskiego Dzuka dzikijskich kartoflanych placków zwanych “bandos”.

30

W Puni można zwiedzić:
• Grodzisko w Puni
• Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
• Murowaną kapliczkę św. Jerzego  
• źródełko Nečiuikos
• Stary cmentarz żydowski w Puni
W okolicach Puni można zwiedzić:
• We wsiach Strielčiai i Valiūnai
symbole pamięci, upamiętniające
miejsca walk i śmierci litewskich
partyzantów
GPS: 54.447377, 24.073627 (WGS)
GPS: 54.460644, 24.163942 (WGS)

• Meczet w Rejżach
GPS: 54.479942, 24.187726 (WGS)

• Pomnik Witolda Wielkiego w
Rejżach
GPS: 54.481285, 24.186851 (WGS)

• Kamień „ze stopą“ w Silgionys
GPS: 54.491678, 24.169520 (WGS

SIMNO

Miasto Simno leży w malowniczej miejscowości między dwoma jeziorami – Gilutis i
Simnas. W okolicy leżą kolejne cztery jeziora:
Žuvintas, Atesninkai, Angininkai i część Dusi.
Historycy do dziś nie mogą dojść do porozumienia w sprawie pierwszej wzmianki o
Simnie. Jedni wskazują 1382 r., inni – 1494 r.
Nie zważając na to, Simno jest jedną z najwcześniej powstałych na Litwie zaniemeńskiej
miejscowości. Życie w tych miejscach nabrało
tempa w pierwszych dekadach XIX w. Był tu
założony dwór wielkiego księcia litewskiego.
W 1520 r. w miasteczku zbudowano kościół
w stylu renesansowym. W 1549 r. w jednym
z dokumentów Simno nazwano już miastem.
W 1626 r. nadano mu prawa miejskie (magdeburskie) i herb, w którym przedstawiony był
Św. Paweł. Dn. 29 czerwca 1999 r. dekretem
Prezydenta herb ten został zatwierdzony na
nowo.
W okresie radzieckim Simno było centrum
rejonu, a później okręgu. Obecnie miasto jest
centrum starostwa.
Historyczne centrum starostwa jest zabytkiem
urbanistycznym. W mieście jest sporo zachowanych domów z pocz. XX w. Nad jeziorem
Gilutis w strefie wypoczynkowej wykonane są
przebieralnie, altanki, parking samochodowy,
kładka do jeziora, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa.

W Simnie można zwiedzić:
• Kościół pw. Wniebowzięcia Najśw.
Maryi Panny
• Pomnik poświęcony rozrzuconym po
świecie dzieciom Krainy Simna
• Na cmentarzu w Simnie dwa pomniki
uwieczniające pamięć litewskich
partyzantów
• Synagoga w Simnie
W okolicach Simna można
zwiedzić:
• Pomnik ku czci rozstrzelanych
Żydów w lesie Pošnelė
GPS: 54.354865, 23.637309 (WGS)

• Żuwincki rezerwat biosfery
GPS: 54.457093, 23.640399 (WGS)

• Grodzisko Bambininai
GPS: 54.428113, 23.603616(WGS)

• Niemiecki cmentarz wojskowy I
wojny światowej w Mergalaukys
GPS: 54.389257, 23.685989 (WGS)
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1. Góra zamkowa Punia

13. Wielki kamień Dzukiji

2. Kościół Św. Apostoła Jakuba w Punia

14. Kościół Trójcy Świętej w Miroslavas

3. Bór Punia

15. Kompleks gór zamkowych Kaukai–
Obelytė

4. Meczet w Raižiai
5. Kościół Trójcy Świętej w Rumbonys
6. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Pivašiūnai
7. Fontanna w miasteczku Butrymańce
8. Kościół Opatrzności Bożej w Daugai
9. Wyspa Daugai
10. Kaplica w Bukaučiškės
11. Park rozrywki „Tarzanija”
12. Kościół Narodzin Najświętszej Marii
Pann w Nemunaitis

16. Pomnik Anioła Wolności w Alytus
17. Najwyższy na Litwie most dla pieszych
i rowerzystów
18. Synagoga w Alytus
19. Góra zamkowa Alytus
20. Kościół Przeobrażenia w Krokialaukis
21. Zespól architektury szkoły w Kurnėnai
22. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Pann w Simnas
23. Rezerwat biosfery Žuvintas

Centrum Informacji
Turystycznej
Hotel

Centrum rzemiosł
Muzeum

Usługi noclegowe, zagrody
agroturystyczne

Plaża

Kawiarnie

Centrum dla zwiedzających

Góra zamkowa
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MUZEA I GALERIE
Przed przyjazdem zalecamy sprawdzić
godziny pracy muzeów.
Muzeum Krajoznawcze w Olicie
ul. Savanorių 6, Alytus, tel. +370 315 51 990,
www.alytausmuziejus.lt

Muzeum pamiątkowe poety
dziecięcego Anzelmasa Matutisa

ul. A. Matučio 8, Alytus, tel. +370 315 53 172,
www.alytausmuziejus.lt/matutis

Muzeum Pamiątkowe poety Antanasa
Jonynasa
ul. Liškiavos 17, Alytus, tel. +370 315 53 172,
www.alytausmuziejus.lt/jonynas

Muzeum Archeologiczne

ul. Jiezno 2, Alytus, tel. +370 607 81 776,
www.alytausmuziejus.lt/archeologine-ekspozicija

Galeria Loretos

ul. Jaunimo 20, Alytus, tel. +370 656 06 705,
ul. Naujoji 48A, Alytus, tel. +370 699 65 708,
www.loretosgalerija.lt

Galeria Vingio

ul. Ežerėlio 24, Alytus, tel. +370 686 70 692

Galeria „22 laipteliai”

ul. S. Dariaus ir S. Girėno 7 Alytus,
tel. +370 698 07 496

Salon wyrobów artystycznych „Dzyvai”
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 3, Alytus,
tel. +370 315 73 591

Centrum Kultury Rejonu Olickiego
(kramik z wyrobami rzemieślników)
ul. Pulko 21, Alytus, tel. +370 315 69 005

Sala wystawiennicza Kuźni miasta
Daugi
ul. Ežero 5, Daugai, Alytaus r.,
tel. +370 687 31 328
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Muzeum Etnograficzne Gimnazjum w
Butrymańcach
ul. Dariaus ir Girėno 24, Butrimonys, Alytaus r.,
tel. +370 315 61 386

Muzeum Lasu Nadleśnictwa Puni

ul. Nemuno 82, Punios girininkija, Panemuninkų k.,
Alytaus seniūnija, Alytaus r.,
tel. +370 687 20 859

Ojcowizna artysty Antanasa
Žmuidzinavičiusa

Balkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.,
tel. +370 614 53 704

Ekspozycja krajoznawczoetnograficzna „Punia na przestrzeni
wieków”
ul. Kauno 3, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 656 40 657

Galeria sztuki „Dainos galeria”
ul. Vilniaus 1, Butrimonys, Alytaus r.,
tel. +370 685 32 787

AKTYWNY WYPOCZYNEK I
REKREACJA
Centrum sportowo-rekreacyjne
w Olicie

jedyny na Litwie wielofunkcyjny kompleks
rozrywkowo-sportowy, w którym pod jednym
dachem mieszczą się zarówno zespół sal
sportowych, jak i 50-metrowy basen z 8 torami.
Obok znajduje się arena sportowa, w której
mieści się około 5 tys. widzów.
ul. Naujoji 52, Alytus, tel. +370 315 37 622,
www.asrc.lt

Stadion miejski, korty tenisowe

ul. Birutės 5, Alytus, tel.: +370 672 29 373,
www.asrc.lt

Kryte korty tenisowe

(tylko w sezonie zimowym)
ul. Pramonės 6, Alytus, tel. +370 698 24 705

W Ośrodku rehabilitacji medycznej i
sportu w Olicie

znajduje się 25-metrowy basen, prądy podwodne,
sauna, sale sportowe i siłownie. Można tu
otrzymać profesjonalne porady lekarskie oraz
wykonać wszystkie zabiegi zdrowotne.
ul. Pramonės 9, Alytus, tel. +370 315 77 440,
www.amrc.lt

Klub baloniarski w Pocelonys

ul. Mokyklos 11, Pocelonių k., Daugų sen.,
Alytaus r., tel. +370 615 70 543,
www.oro-balionas.lt

Olicki Aeroklub

Tel. +370 687 32 889, www.aeroalytus.lt

W parku przygód „Tarzanija”

SAUNY I BALIE OGRODOWE
Sauna w Olicie

Park trampolin wodnych

Sauna w Bakšiai

ul. Radžiūnų 33, Radžiūnų k., Alytaus sen.,
Alytaus r., tel. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt
ul. Maironio 119, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 687 39 416, www.daugusala.lt

Park Wakeboardingowy „Vivi Wake”

ul. A. Baranausko, Alytus, tel. +370 612 39 979,
www.viviwake.com/alytus

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE I
DESKOROLKI
Wypożyczalnia elektrycznych hulajnóg
„Eazzy.lt”
ul. Vilniaus 12, Alytus, tel. +370 626 56 666

Wypożyczalnia elektrycznych hulajnóg
„Escooter Alytus”
Tel. +370 622 84 707

Wypożyczalnia elektrycznych hulajnóg
Tel. +370 647 94 057

Wypożyczalnia elektrycznych
deskorolek

ul. A. Baranausko, Alytus, tel. +370 690 71 869,
www.elektrinesriedlentes.lt

LOTY WYCIECZKOWE
Klub baloniarski „Audenis”

ul. Strielčių 30, Strielčių k., Punios sen., Alytaus r.,
tel. +370 609 66 111, www.flywithme.lt

ul. Tilto 2, Alytus, tel. +370 698 35 419,
+370 676 14 143, www.alytauspirtis.lt/pirtys
ul. Nemuno 18, Bakšių k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 686 76 166, www.baksiupirtis.lt

Centro pirtelė

ul. Vilniaus 6, Alytus, tel. +370 605 35 555

Wypożyczanie nowoczesnej balii
ogrodowej „Daugų kubilas”
Daugai, Alytaus r., tel. +370 604 56 188,
www.daugukubilas.lt

Sauna w Pocelonys

ul. Mokyklos 11, Pocelonių k., Daugų sen.,
Alytaus r., tel. +370 615 70 543,
www.oro-balionas.lt

BILARD I KRĘGLE
Klub bilardowy „Club 9”

ul. Vilniaus 6, Alytus, tel. +370 655 64 014

Kręgle i bilard „Juoda katė”

ul. Jaunimo 22, Alytus, tel. +370 315 25755

STRZELANIE Z ŁUKU
Klub łucznicki „Žaliasis lankas”

Tel. +370 620 54 145, www.zaliasislankas.lt

WYPOŻYCZANIE I NAPRAWA
ROWERÓW
Naprawa rowerów

ul. Sudvajų 37, Alytus, tel. +370 698 43 655,
www.dviraciuremontas.lt
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Wypożyczanie rowerów

Dropbyke (aplikacja na komórkę)
www.dropbyke.com

W Rejonie
Stowarzyszenie „Panemunės dzūkai”
oferuje rozrywkowe wycieczki zwykłymi i
elektrycznymi rowerami na ustalonych trasach.
ul. Kauno 3, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 687 99 294

Ekstremalna trasa rowerowa o dużym
nachyleniu terenu (downhill) „Bunda
kalvos”
Bundorių k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 662 00 192

PAINTBALL, STRZELANIE,
WIATRÓWKI
„LT Imperator“

Tel. +370 687 30 307, http://imperator.lt

Paintball, wiatrówki, zorbing,
kule sferyczne

ul. Rytmečio 4, Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 629 10 146, http://exzone.mozello.lt

Wiatrówki

Tolkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.,
tel. +370 622 84 238,
https://ffairsoft.weebly.com

Paintball, wiatrówki, zorbing, kule
sferyczne „ExZone”

ul. Rytmečio 4, Butkūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 629 10 146, www.exzone.mozello.lt

TOR KARTINGOWY
Gokarty do driftowania

Park przygód „Tarzanija”,
ul. Radžiūnų 33, Radžiūnų k., Alytaus sen.,
Alytaus r., tel. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt

„Meistrelio kartingai”

ul. Vilniaus 14, Kaniūkų k., Alytaus r.,
tel. +370 662 29 776
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SKOKI NA LINIE
Most Białej Róży,

tel. +370 670 15 913, http://ropejumping.eu

REKREACYJNA JAZDA KONNA
Stadnina w Revai

ul. Revų 1, Revų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 688 86 260

Jazda konna i na kucykach

Park przygód „Tarzanija”, ul. Radžiūnų 33,
Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt

Ruminos žirgai

Juočiškių k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.,
tel. +370 684 41 512

Stowarzyszenie „Panemunės dzūkai”
ul. Kauno 3, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 687 99 294

Jazda konna

ul. Vytauto 60, Ūdrijos k., Krokialaukio sen.,
Alytaus r., tel. +370 620 84 810

Sportowy klub jeździecki
„Butrimonys”

ul. Žirgyno 26, Trakininkų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r., tel. +370 699 27 998

WĘDKARSTWO REKREACYJNE
DidelėsŽuvys.lt

ul. Margirio 12, Punios k., Punios sen., Alytaus r.,
tel. +370 685 75 778, www.dideleszuvys.lt

UAB „Daugų žuvis”

ul. Dusmenų 59, Skabeikių k., Daugų sen. Alytaus r.,
tel. +370 671 53 633, www.dauguzuvis.lt

WYPOŻYCZANIE ŁODZI, TRATW I
KAJAKÓW
Aleksas ir Liudmila Bagdanavičiai
Tel. +370 698 80 611

Wypożyczalnia kajaków oraz klub
wioślarski „Srautas”
Tel. +370 616 46 618

Dzūkijos vandenis

Tel. +370 686 02 052, www.dzukijosvandenis.lt

G. Tacionis

Tel. +370 687 58 089

Klub wioślarski „Srautas”
Tel. +370 616 46 618

S. Guzevičius

Tel. +370 611 30 305

Pływanie łodzią jednopienną jeziorną
na jeziorze Daugi

WYCIECZKI
Wycieczki i wyprawy po mieści Olita
oraz okolicach
można zamówić w Centrum Informacji
Turystycznej w Olicie.
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 1, Alytus,
tel.: +370 315 52 010, +370 687 07 703,
www.alytusinfo.lt

Stowarzyszenie Olita_Orany

organizuje wycieczki piesze i rowerowe. Co
roku organizuje wyprawę rowerową nasypem
istniejącej w XIX w. kolei Olita-Orany.
pl. Rotušės 16, Alytus, tel.: +370 604 91 231,
+370 686 16 842,
http://olitaorany.wixsite.com/tours

Program poznawczy-wycieczka po AB
„Alita” wraz z degustacją jej produkcji

Tel. +370 610 12 990

ul. Miškininkų 17, Alytus, tel +370 682 68 967,
www.alita.lt

Rejsy wycieczkowe tratwą na jeziorze
Daugi

Tel.: +370 698 36 167, +370 698 25 069

Tel. +370 612 74 072

Spływy pontonową tratwą wycieczkową
Niemnem
Park przygód „Tarzanija”, ul. Radžiūnų 33,
Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 671 80 500, www.tarzanija.lt

Klub turystyczny „Dzūkijos vingis”

Wyprawy z Olickim klubem nordic
walking
Stowarzyszenie „Panemunės dzūkai”
ul. Kauno 3, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 687 99 294

Wycieczki w Daugach i okolicach
Tel.: +370 315 69 595, +370 600 82 372,
+370 618 54 359, +370 610 12 990

Tel. +370 650 26 788, www.dzukijosvingis.lt

Wycieczka po borze w Puni

Baza wioślarska w Daugach
ul. Kalvų 15, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 619 10 056

Wycieczki w Niemonajciach i
okolicach

Wynajem statku Wikingów

Wypożyczanie desek do kajakarstwa na
stojąco
Tel. +370 618 17 028

Tel. +370 319 65 613
Tel. +370 686 87 195

Wycieczki w Puni

Tel.: +370 687 99 294, +370 315 68 683,
+370 614 56 686

Wycieczka do meczetu w Rejżach
Tel. +370 686 56 801
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PROGRAMY EDUKACYJNE
Muzeum Krajoznawcze w Olicie

Hotel „Dzūkijos Dvaras” ***

Teatr w Olicie

Program edukacyjny indiański oraz
skrzydlatych huzarów

ul. Savanorių 6, Alytus, tel.: +370 607 81 825,
+370 315 53 370, www.alytausmuziejus.lt
pl. Rotušės 2, Alytus, tel. +370 626 40 082,
www.alytausteatras.lt

Szkoła Rzemiosł Artystycznych
w Olicie
ul. S. Dariaus ir S. Girėno 27, Alytus,
tel. +370 658 81 253, www.amatai.lt

Teatr lalek „Aitvaras”

pl. Rotušės 2, Alytus, tel. +370 698 13 264,
www.leliuteatrasaitvaras.lt

Organizacja publiczna Oławy
(lit. Alovė) „Susiedai”

ul. Mokyklos 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,
tel. +370 678 34 109

Dziedziniec rzemiosł „Daugų kraštas“
ul. Pergalės 2, Daugai, Alytaus r.,
tel. +370 682 51 780

Gospodarstwo ekologiczne uprawy
rokitnika „Gintarinė uoga”

ul. Domantonių 17, Venciūnų k., Alovės sen.,
Alytaus r., tel. +370 626 44 522,
http://gintarineuoga.lt

ul. Tarzanijos 1, Radžiūnų k., Alytaus sen.,
Alytaus r., tel. +370 647 77 506,
www.dzukijosdvaras.lt

Meškasalio k., Raitininkų sen., Alytaus r.,
tel. +370 616 14142

KLUBY NOCNE
„AMIGO”

ul. Naujoji 50, Alytus, tel. +370 626 36263

Dom noclegowy „Gilės” **

Usługi noclegowe organizacja
społeczna „Punios ainiai”

ul. Gilių 9, Alytus, tel.: +370 698 76 294,
+370 686 21 279

USŁUGI ZAKWATEROWANIA
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
w Olicie

ul. Birutės 5, Alytus, tel. +370 672 29 373

„Domino”
„ELIT”

„Prie ąžuolo”

ul. Pramonės 1, Alytus, tel. +370 652 41 444
ul. Ugniagesių 8, Alytus, tel. +370 644 14 461

ZAKWATEROWANIE
HOTELE
„Dzūkija” **

ul. Pulko 14, Alytus, tel. +370 315 52 002,
www.hoteldzukija.lt

„Dzūkijos Dvaras” ***

ul. Tarzanijos 1, Radžiūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 647 77 506, www.dzukijosdvaras.lt

„Odė”**

ul. Naujoji 8C, Alytus, tel. +370 315 32 929,
www.ode.lt

Centrum rzemiosł w Piwoszunach

ul. Užuolankos 24, Alytus, tel. +370 315 53 489,
www.senasnamas.lt

Chata Poniemuńskiego Dzuka w Puni

ul. Rato 7A, Alytus, tel.: +370 315 21 044,
www.solena.lt

ul. Mokyklos 6, Kančėnų k., Daugų sen., Alytaus
r., tel. +370 698 40 768

„Senas namas” ***

ul. Trakų 33, Pivašiūnai, Alytaus r.,
tel. +370 692 11229

„Šolena” **

38

Noclegi w Mirosławiu

ul. Senoji 2, Alytus, tel. +370 682 65 950,
www.linassveciunamai.lt

Wynajem apartamentów „Alytus
Guesthouse”

Społeczność Kančėnai

ul. Kauno 3, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 611 45 791

Dom noclegowy „Linas” ***

„Vaidila” ***

pl. Rotušės 12, Alytus, tel.:+370 315 56 188,
www.vaidila.lt

ul. Vilniaus 18, Alytus, tel. +370 686 56 947
ul. Suvalkų 53, Alytus, tel. +370 601 05 393

Akademik Kolegium w Olicie

ul. Studentų 14, Alytus, tel. +370 687 45 963

Akademik Ośrodka Kształcenia
Zawodowego w Olicie

ul. A. Jonyno 12, Alytus, tel. +370 616 34 953

Noclegi ze śniadaniem „Moteliukas”
ul. Domantonių 17, Venciūnų k., Alovės sen.,
Alytaus r., tel. +370 626 44 522,
www.gintarineuoga.lt

Baza wioślarska w Daugach

ul. Kalvų 15, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 619 10 056

Akademik Szkoły Technologii i
Biznesu w Daugach

ul. Jaunystės 2, Daugai, Alytaus r.,
tel.: +370 315 72 790, +370 655 14 523

Dom noclegowy kościoła
pw. Św. Trójcy w Mirosławiu

ul. Vienuolyno 2A, Miroslavas, Alytaus r.,
tel.: +370 315 66 399, +370 687 56 093,
www.miroslavoparapija.lt

ul. Dainavos 7, Miroslavas, Alytaus r.,
tel. +370 600 28 262
ul. Kauno 3, Punia, Alytaus r.,
tel. +370 683 68 872

Wynajem pokoi „Vigiris”

pl. Turgaus 3, Daugai, Alytaus r.,
tel. +370 650 54 210

Dom wypoczynkowy „Daugų sala”

ul. Maironio 119, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 687 39 416

GOSPODARSTWA
AGROTURYSTYCZNE
Starostwo Olita
Gospodarstwo „Butrimiškių Ranča”
(2 pokoje, 30 miejsc)

ul. Ūdrijos kelias 27, Butrimiškių k., Alytaus sen.,
Alytaus r., tel. +370 699 42 929,
www.butrimiskiuranca.lt

Gospodarstwo „Saulakalnis”
(5 pokoi, 15 miejsc)

ul. Praniūnų 5, Praniūnų k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 672 29 982, www.saulakalnis.lt

Gospodarstwo „Sauliaus vila”
(8 pokoi, 50 miejsc)

ul. Nemuno 2, Kriaunių k., Alytaus sen., Alytaus r.,
tel. +370 699 09 963

Starostwo Oława
Gospodarstwo „Genutės sodyba”
(17 pokoi, 80 miejsc)

ul. Ežero 3, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.,
tel. +370 610 44 650, www.genutes-sodyba.lt
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Gospodarstwo „Žygutis”
(6 pokoi, 54 miejsca)

ul. Daugų 2, Davainiškių k., Alovės sen., Alytaus r.,
tel. +370 693 12 345, www.zygutis.lt

Starostwo Daugi
Gospodarstwo „Daug gėlių”
(18 pokoi, 34 miejsca)

Vaidos sodyba (4 pokoje, 18 miejsc)

ul. Suvingio 9A, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 615 14 994, www.vaidossodyba.lt

Starostwo Mirosław
Gospodarstwo „Atesys”
(25 pokoi, 108 miejsc)

ul. Ežero 11, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 650 57 698

ul. Ežero 15, Atesninkų k., Miroslavo sen.,
Alytaus r., tel.: +370 616 46 956,
+370 611 54 200, www.atesys.lt

Gospodarstwo „CBLandas”
(3 pokoje, 30 miejsc)

Gospodarstwo „Vila Adrija”
(15 pokoi, 100 miejsc)

Gospodarstwo w Doškonys
(12 pokoi, 30 miejsc)

Starostwo Niemonajcie
Gospodarstwo „Girinio sodyba”
(4 pokoje, 21 miejsc)

ul. Neveiglo 14, Žvirgždėnų k., Daugų sen.,
Alytaus r., tel. +370 629 21 387

ul. Alkakalnio 9, Doškonių k., Daugų sen.,
Alytaus r., tel. +370 676 22 345,
www.doskoniusodyba.lt

Gospodarstwo „Dvarčėnų dvaras”
(24 pokoje, 78 miejsc)

ul. Suvingio 5, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 698 36 777, www.dvarcenudvaras.lt

Gospodarstwo „Dvarčėnų ežero
krantas” (3 pokoje, 30 miejsc)

ul. Ežero 26A, Dvarčėnų k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 611 15 309

Gospodarstwo „Pas gandrus”
(11 pokoi, 24 miejsca)

ul. Gandrų 7, Salos k., Daugų sen., Alytaus r.,
tel. +370 611 79 938, www.pasgandrus.lt

„Šiaudinė sodyba”
(3 pokoje, 22 miejsca)

ul. Dusmenų 27A, Kančėnų k., Daugų sen.,
Alytaus r., tel.: +370 657 68 007,
+370 614 41 247,
www.siaudinesodyba.lt
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ul. Nemuno 12, Tolkūnų k., Miroslovo sen.,
Alytaus r., tel. +370 608 60 770

ul. Sudvajų 1, Sudvajų k., Nemunaičio sen.,
Alytaus r., tel. +370 614 79 002

Gospodarstwo „Po Uosiu”
(8 pokoi, 30 miejsc)

ul. Kalnėnų 28, Kalnėnų k., Nemunaičio sen.,
Alytaus r., tel. +370 614 21 035

Starostwo Piwoszuny
Gospodarstwo Kupinų sodyba
(30 pokoi, 70 miejsc)

ul. Mikalavo 13, Mikalavo k., Pivašiūnų sen.,
Alytaus r., tel. +370 699 28 907,
www.kupinusodyba.lt

Gospodarstwo „Meilės laiptai”
(9 pokoi, 50 miejsc)

ul. Draugystės kelias 26, Tabalenkos, k.,
Pivašiūnų sen., Alytaus r., tel. +370 687 72 630,
www.meileslaiptai.ucoz.com

Gospodarstwo Viktorijos sodyba
(13 pokoi, 80 miejsc)

ul. Trakų kelias 35, Skraičionių k., Pivašiūnų sen.,
Alytaus r., tel.: +370 618 54 228,
+370 698 34 659,
www.viktorijossodyba.lt

Starostwo Punia
Gospodarstwo „Ymilsa”
(9 pokoi, 36 miejsc)

ul. Vytauto 5, Raižių k., Punios sen., Alytaus r.,
tel. +370 619 73902, www.ymilsa.lt

Starostwo Raitininkai
Gospodarstwo „Genutės ranča”
(15 pokoi, 60 miejsc)

Gospodarstwo Viliaus Vaicekausko
sodyba (10 pokoi, 36 miejsc)

ul. Gailinto 10, Galintėnų k., Raitininkų sen.,
Alytaus r., tel. +370 683 77 147

Starostwo Simnas
Gospodarstwo „Giluitis”
(6 pokoi, 13 miejsc)

ul. Giluičio 13A, Giluičių k., Simno sen., Alytaus r.,
tel.: +370 616 46 956, +370 611 54 200,
www.giluitis.lt

Gospodarstwo Metelytės sodyba
(2 pokoje, 8 miejsc)

ul. Kaštonų 115, Metelytės k., Simno sen.,
Alytaus r., tel. +370 610 33 445

ul. Gardino 22, Meškasalio k., Raitininkų sen.,
Alytaus r., tel. +370 686 87 259, www.genute.lt

Gospodarstwo „Pas Algirdą”
(14 pokoi, 84 miejsca)

ul. Piliakalnio 18, Piliakalnio k., Raitininkų sen.,
Alytaus r., tel. +370 686 87 259, www.genute.lt

Gospodarstwo „Pas Robertą”
(7 pokoi, 60 miejsc)

ul. Piliakalnio 4, Piliakalnio k., Raitininkų sen.,
Alytaus r., tel. +370 614 28 857

Gospodarstwo Radzevičių sodyba
(4 pokoje, 11 miejsc)

ul. Ežerų 1, Galintėnų k., Raitininkų sen., Alytaus r.,
tel. +370 612 95 687

Gospodarstwo Remeikių sodyba
(3 pokoje, 26 miejsc)

ul. Gailinto 6, Galintėnų k., Raitininkų sen.,
Alytaus r., tel. +370 650 26 788,
www.dzukijosvingis.lt/lt/kaimo-turizmas

Gospodarstwo Stasio Slavinsko sodyba
(17 pokoi, 100 miejsc)
ul. Piliakalnio 12, Piliakalnio k., Raitininkų sen.,
Alytaus r., tel. +370 685 12 255

PRZYDATNE INFORMACJE
Kod Olity i rejonu olickiego –
+370 315
Biuro numerów – 118, 1588
Telefon alarmowy – 112
Pomoc techniczna na drodze – 1888
Policja
ul. Jotvingių 8, Alytus
Tel.: 112, +370 315 55 600

Szpital

ul. Jotvingių 12, Alytus
Tel. +370 315 56 380

Dworzec autobusowy
ul. Naujoji 17L, Alytus
Tel. +370 315 52 333

Poczta Główna

ul. Pulko 12, Alytus
Tel. +370 700 55 400
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ĮDOMIAUSI OBJEKTAI
Centrum Informacji
Turystycznej
Muzeum
Kościół
Biblioteka

14. Muzeum Archeologiczne
15. Historyczny plac Hierwszego Alytus

3. Kościół Najświętszej Marii Panny
Pomocy Chrześcijańskiej

16. Kościół Św. Ludwika

4. Reszta starego dworca kolejowego

18. Kościół Św. Aniołów Stróżów

5. Najwyższy na Litwie most dla pieszych
i rowerzystów
6. Rzeźba „Kwiat jabłoni”
7. Góra zamkowa Alytus
8. Dawna pompownia wody kolejowej
9. Most A. Juozapawicziusa
10. Synagoga w Alytus
11. Szpital Gruźlicy
12. Most Tysiąclecia Litwy
13. Kamień pamiątkowy „NormandiaNiemen”

Zakwaterowanie
Stand informacyjny

Internet bezprzewodowy

Pomnik

Stacja paliw
Dworzec autobusowy

Malownicze miejsce

Stacje naprawy rowerów

Marina

Centrum
handlowe

2. Rzeźba „Kwiat”

Pensjonat

Internet

Kolumny z wodą pitną

1. Park Młodzieży

Hotel

Góra Zamkowa
Plaża
Miejsce spoczynku
Trasa piesza i
rowerowa

17. Skwer Starego Miasta
19. Muzeum etnografii w Alytus
20. Plac Ratuszowy
21. Dom Strzelców
22. Miejski Ogród
23. Park uzdrowiskowy
24. Pomnik Anioła Wolności w Alytus
25. Memoriał „Uciszony dzwon”
26. Zielone gimnazjum
27. Skwer Wolontariusz Żołnierzy
Saksońskich i I Pułku Piechoty Armii
Litewskiej

43

www.alytusinfo.lt

