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Lokalna Grupa Rybacka
Pojezierze Olsztyńskie
•
•
•
•

8 gmin
powierzchnia 2 022 km2
77 055 mieszkańców
środki na realizację LSROR 14 715 833,18 zł

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie jest stowarzyszeniem istniejącym
od 16 lutego 2010 roku. Działamy na terenie 8 gmin położonych w Województwie
Warmińsko-Mazurskim na terenie południowej i wschodniej części powiatu
olsztyńskiego oraz zachodniej części powiatu szczycieńskiego.
Obszar obejmujący gminy: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek,
Pasym, Purda, Stawiguda jest spójny terytorialnie. Łączą go tradycje historyczne,
kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. Ponadto
charakteryzuje się czystym środowiskiem oraz dużą powierzchnią lasów i jezior.
Otaczająca przyroda wraz z harmonijną zabudową zachęcają do jego odwiedzenia.
Zlokalizowane są tu podmioty zajmujące się zarówno gospodarką stawową jak
również jeziorową i rzeczną. Występuje tu blisko 60 gatunków ryb, co stanowi
dość duży wybór i ciekawą ofertę zarówno handlową jak i poznawczą.
Głównymi celami LGR Pojezierze Olsztyńskie są działania stymulujące zrównoważone wykorzystanie zasobów obszaru, rozwój turystyki, a także aktywizacja
oraz współpraca lokalnych środowisk. Prowadzimy aktywne działania na rzecz
poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
turystyki wiejskiej i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Dzięki działaniom

Zorganizowane przez LGR PO zawody wędkarskie „Z rodziną na ryby” (źródło: LGR)
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Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie nawiązana została ściślejsza
współpraca sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, co ma korzystny
wpływ na rozwój tego obszaru i realizację projektów wynikających z rzeczywistych
potrzeb mieszkańców.
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Turystyka wędkarska
Obszar jaki obejmuje Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie to czysta
i piękna ziemia. Dla turystów jest to region szczególnie interesujący, bo można
tu znaleźć nie zdeptane leśne ścieżki i jeziora, na których nie ma tłoku. Nawet
w szczycie sezonu letniego jest tu bardzo spokojnie. Jest to obszar nie mniej
atrakcyjny pod względem turystycznym niż okolice Wielkich Jezior Mazurskich,
jest jednak jeszcze wciąż mało znany. Plany rozwoju regionalnego zakładają, że
turystyka stanie się w przyszłości głównym źródłem dochodów mieszkańców
Warmii i Mazur. Już dziś można zaobserwować wzrost bazy turystycznej i jakości oferowanych usług. Rośnie również ilość dostępnych szlaków dla turystyki
zwykłej i kwalifikowanej. Ogółem w powiecie znajduje się ponad 200 obiektów
noclegowych, hoteli, pensjonatów, kempingów, gospodarstw agroturystycznych,
ośrodków wczasowych. Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich opracowanej przez Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze
Olsztyńskie główny nacisk należy położyć na turystykę aktywną.
Turystyka wędkarska to jedna z istotnych elementów turystyki kwalifikowanej.
Profesjonalną organizacją wypoczynku dla wędkarzy, a także dla ich rodzin,
zajmuje się w Polsce niewiele firm, aczkolwiek z roku na rok pojawia się ich coraz
więcej. Wciąż jednak łatwiej wyjechać na drugi koniec świata, aniżeli w zorganizowany sposób zapewnić sobie wędkarskie wczasy w Polsce. Może nawet przyczyną
nie jest fakt, że nie ma w kraju ośrodków czy gospodarstw agroturystycznych
nastawionych na wędkarzy, ponieważ tych bardzo szybko przybywa, ale ich
reklama oraz marketing rzadko stoją na odpowiednim poziomie. Skutecznie
pomniejsza to wiedzę samych zainteresowanych, czyli wędkarzy. Tymczasem na
całym świecie turystyka wędkarska jest szeroko rozpowszechniana. Jakim jest
interesem, jak wiele można na niej zarobić, zrozumieli już dawno Amerykanie,
Rosjanie, Skandynawowie. Dobrze prosperujące ośrodki wędkarskie świadczą
pełną gamę usług – nie tylko umożliwiają wędkowanie, ale również oferują noclegi, gastronomię oraz dodatkowe atrakcje dla wędkarzy i ich rodzin. Turystyka
wędkarska ewidentnie stymuluje rozwój lokalnej turystyki, gastronomii, handlu,
przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia i bogacenia się regionu. Z drugiej strony

Okoń – połów podlodowy (źródło: www.bartołty.pl)

Relaks z wędką – Jezioro Wulpińskie (źródło: LGR)
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Turystyka wędkarska

może być „motorem” rozwoju regionalnego, co potwierdzają doświadczenia krajów takich, jak choćby Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania czy Rosja. Na polskich
stronach internetowych łatwo znaleźć portale zajmujące się tematyką wędkarską,
zawierające niezliczone porady dla wędkarzy, zarówno tych doświadczonych, jak
i początkujących. Portale te spełniają także inną funkcję – są miejscem „spotkań
bratnich dusz”, to właśnie tu wędkarze wymieniają się doświadczeniami, opisują
swoje metody połowu ryb czy wykonywania poszczególnych przynęt. Coraz
częściej portale te są również miejscem, za którego pośrednictwem wędkarze
zawierają nowe znajomości „wędkarskie”, co nierzadko skutkuje wspólnymi wyprawami nad wodę i przyjaźniami na całe życie. W tym miejscu pojawia się znowu
pytanie o zorganizowaną turystykę wędkarską. Wędkarze często zmuszeni są
planować i realizować swoje wyprawy samodzielnie, ponieważ polscy touroperatorzy wolą zajmować się organizowaniem wędkarskich wypraw za granicę, często
do bardzo odległych zakątków świata, na Alaskę, Florydę, do Tajlandii, Mongolii,
na Kamczatkę, i nie stanowi to większego problemu, oczywiście przy odpowiednich
zasobach finansowych samych zainteresowanych. Gdy jednak chodzi o zorganizowanie wędkarskich wczasów nad „dobrą wodą” w Polsce, polscy organizatorzy
imprez turystycznych mają bardzo mało do zaoferowania, często nic.
Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że nawet sami gospodarze wód nie czują
jeszcze, jakim interesem może być organizacja wędkarskiego wypoczynku i jakie
korzyści mogliby osiągnąć przy odrobinie zaangażowania, tym bardziej, że Polska jako kraj ma potencjał, który można by wykorzystać.
W niniejszym przewodniku postaramy się przedstawić niewielki obszar Warmii
i Mazur wchodzący w skład Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie
zachęcając do zapoznania się z jego unikatowym charakterem. Mamy nadzieję że
zachęci on również lokalnych touroperatorów do promowania turystyki wędkarskiej właśnie tutaj a ośrodki wypoczynkowe do przygotowywania atrakcyjnych
ofert obejmujących nie tylko samych wędkarzy ale również ich rodziny.

Zawody wędkarskie „Z rodziną na ryby” (źródło: LGR)
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Atrakcyjne akweny wędkarskie
Jezioro Pluszne
Pluszne Wielkie jest bardzo malowniczym jeziorem położonym na Pojezierzu
Olsztyńskim, w otoczeniu Lasów Łańskich.
Na akwenie znajdują się liczne wysepki, półwyspy i zatoczki. Największa wyspa
ma około 4 ha. Dno jest piaszczyste. Brzegi jeziora porośnięte są trzcinami i roślinnością wynurzoną.
Jest to jedno z najciekawszych jezior w tym rejonie. Jego odnoga niemalże łączy
się z odnogą Jeziora Łańskiego. Bogata roślinność, rozległość oraz głębokość rozbudzają marzenia o dużych rybach żyjących na dnie tego jeziora, które posiada
bardzo duże i rozmaite dołki podwodne. W drugiej połowie dwudziestego wieku
został pobity tu nieoficjalny rekord szczupaka, który ważył ponad 25 kg. Na jeziorze
obowiązuje strefa ciszy, dlatego poruszanie się łodzią motorową jest zezwolone
tylko dla nielicznych posiadających odpowiednie uprawienia. Woda w tym łowisku
jest bardzo czysta. Jest to jezioro typu sielawowego. Występują tu sieje, okonie,
szczupaki, węgorze, płocie, liny, ukleje i leszcze.
Jezioro otaczają lasy sosnowe będące naszym największym sprzymierzeńcem w
walce ze szkodliwymi czynnikami, którymi przesycone jest miejskie powietrze.
Filtrują powietrze, chroniąc nasze płuca. Wytwarzają one niezwykły leczniczy
mikroklimat, który korzystnie wpływa zwłaszcza na górne drogi oddechowe.
Bory sosnowe są zatem doskonałym środowiskiem dla astmatyków i osób, które
cierpią na choroby płuc, oskrzeli. Wybierając się na wędkowanie na tym jeziorze
łączymy więc przyjemne z pożytecznym.
Mała trzcinowa wysepka w południowej części akwenu była w czasie II wojny światowej tarczą celowniczą dla betonowych bomb zrzucanych przez
niemieckie samoloty z pobliskiego lotniska w Gryźlinach. Na wyspie była
wybudowana prostokątna betonowa platforma, którą po wojnie rozebrano.
Na dnie jeziora Plusznego i pobliskiego jeziora Łańskiego płetwonurkowie
znaleźli wraki czterech samolotów, w tym m.in. Junkers Ju 87.

Dzierżawca jeziora:
Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11
e-mail: kontakt@szwaderki.pl, www.szwaderki.pl

BAZA TURYSTYCZNA
Ośrodek Wypoczynkowy “MIERKI”
Ośrodek położony niedaleko Mierek koło Olsztynka, w lesie sosnowo-świerkowym, bezpośrednio nad brzegiem jeziora Pluszne. Jest tu kąpielisko strzeżone
z wydzielonym brodzikiem dla dzieci. W ofercie są domki drewniane różnej wielkości z pełnym węzłem sanitarnym. Część z nich posiada zadaszone tarasy i widok
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Jezioro Pluszne i wieś Pluski z lotu ptaka (źródło: www.stawiguda.com.pl)

na jezioro. Do dyspozycji gości jest boisko do tenisa, boisko do kosza i boisko do
siatkówki. Wypożyczyć można rowery wodne, łódki wiosłowe i kajaki.
Waszeta 4, 11-015 Olsztynek, GPS: 53° 36’47.59’’ N 20° 24’57.42’’ E
tel. 89 519 21 67, 89 519 40 47, kom. 606 450 952, www.mierki.com

Ośrodek Wypoczynkowy WASZETA
Obiekt położony na półwyspie jeziora Pluszne w cichej okolicy na skraju lasu.
Ośrodek dysponuje stołówką, kawiarnią, salą dyskotekową, przystanią wodną
z wypożyczalnią sprzętu wodnego, placem zabaw, boiskiem do piłki, rowerami turystycznymi, nordic walking, parkingiem oraz wytyczonym miejscem na ognisko.
Ma też w ofercie drewniane domki z bali sosnowych. Pięć kilometrów od ośrodka
znajduje się łowisko wędkarskie (Gospodarstwo Rybackie „Szwaderki” Sp. z o.o.)
Waszeta 6, 11-015 Olsztynek, GPS: 53.58040 N 20.37798 E, tel. 89 519 40 70,
www.waszeta.pl

Atrakcyjne akweny wędkarskie – Jezioro Maróz
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Jezioro Maróz
Jezioro Maróz leży w odległości ok. 12 km na południowy wschód od Olsztynka. Wokół jeziora rosną malownicze lasy, rozciągają się łąki i bagienka. Przez
jezioro przepływa rzeka Marózka. Brzegi są na ogół strome i porośnięte lasem
mieszanym z przewagą sosny. Na zachodnim brzegu w jego środkowej części
znajdują się dwa półwyspy, oddzielające trzy zatoki. W centralnej części jeziora
położona jest niewielka podmokła wyspa o powierzchni kilkudziesięciu metrów
kwadratowych – siedlisko i miejsce lęgowe łabędzi i kormoranów. Brzegi jeziora
położone na północ od tej wyspy i miejscowości Marózek zarośnięte są trzciną.
Łatwiejszy dostęp do wody jest na wschodnim brzegu. Są kładki i pomosty, miejscami usunięto trzcinę. Brzeg zachodni jest praktycznie niedostępny od strony
lądu, pas trzcin ma niekiedy kilkadziesiąt metrów szerokości. Dno jest z reguły
mało zróżnicowane, przeważnie piaszczysto-żwirowe, w pobliżu brzegów porośnięte podwodnymi łąkami. W jeziorze występuje bardzo urozmaicone pogłowie
ryb: sieja, sielawa, węgorz, szczupak, lin, leszcz, płoć, wzdręga, krąp, ukleja i stynka,
ponadto nielicznie kleń, jaź, sandacz, miętus, certa. Najczęściej poławiane są
duże płocie, leszcze, okonie, szczupaki i węgorze. Najlepszymi miejscami połowu ryb spokojnego żeru są: płytkie zatoki na zachodnim brzegu i pas trzcin na
wschodnim. Do najlepszych miejsc połowu ryb drapieżnych należą: rejon wokół
wysepki oraz cyple półwyspów. Dużych, sielawowych szczupaków należy szukać
w toni i na spadkach dna w głębszej części jeziora. Jezioro objęte jest strefą ciszy.

Dzierżawca jeziora:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11
e-mail: kontakt@szwaderki.pl, www.szwaderki.pl

Jezioro Maróz (źródło: www.szwaderki.pl)
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BAZA TURYSTYCZNA
Ośrodek Wypoczynkowy „WIATRAKI”
Ośrodek położony na wschodnim brzegu jeziora naprzeciwko miejscowości
Maróz, na południe od wsi Marózek. Oferuje zakwaterowanie w domkach campingowych lub pokojach hotelowych, a także miejsca na polu namiotowym.
Do dyspozycji gości są pokoje 2 i 3-osobowe z łazienką oraz 2 i 3-osobowe ze
wspólną łazienką (jedna łazienka na dwa pokoje) lub domki campingowe z bali
drewnianych (2, 3, 5, 8-osobowe). Każdy domek ma taras. W hotelu jest restauracja i bar.
Marózek, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 92, e-mail: info@wiatraki.com
www.wiatraki.com
Ośrodek wypoczynkowy „SYRENKA”
Ośrodek położony jest w miejscowości Maróz. Zakwaterowanie całoroczne
w murowanych domkach. Każdy z nich posiada 10 miejsc w pokojach 1, 2, 3,
i 4-osobowych z własną łazienką, wyposażonych w telewizor i lodówkę. W sezonie
letnim wczasowicze wypoczywają również w pięciu drewnianych, 3-osobowych
domkach wolno stojących. Domki posiadają własną łazienkę. Wyposażone są w
lodówkę i TV. Ośrodek posiada własną przystań oraz sprzęt pływający.
Maróz 5, 11-015 Olsztynek, tel. 89 513 92 15
e-mail: sowsyrenka@olsztynek.com.pl, www.syrenka.olsztynek.com.pl
Pensjonat „NATURA”
Położony w Swaderkach. Pensjonat jest kameralny: składa się z czterech apartamentów przeznaczonych maksymalnie dla 12 osób. Jest wymarzonym miejscem
wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Atutem pensjonatu jest tradycyjna kuchnia
domowa. Posiłki przygotowywane są z ekologicznych produktów pochodzących

Zarybianie Jeziora Maróz węgorzem (źródło: www.szwaderki.pl)

Atrakcyjne akweny wędkarskie – Jezioro Maróz
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z własnego ogrodu oraz upraw okolicznych rolników. W cenie pobytu korzystanie
z łodzi wiosłowej, kajaka, rowerów górskich, grilla, sprzętu sportowego.
Swaderki 5A, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 91 03, www.natura-group.com.pl

Pole namiotowe „SZWAGIERKI”
Pole znajduje się w odległości 500 m od miejscowości Swaderki. Pole namiotowe
oferuje swoim gościom prysznice z gorącą wodą, WC murowane, przyłącze elektryczne, 2 km linii brzegowej (trzy kąpieliska i pomosty), wypożyczalnię sprzętu
wodnego i rowerów górskich, bilard, sklep spożywczy, warzywniak.
Swaderki, 11-015 Olsztynek, kom. 501 524 007, e-mail: swaderki@biwak.go3.pl,
www.biwak.go3.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „W krainie jezior i lasów”
Pensjonat jest malowniczo położony w niewielkiej miejscowości Marózek 14
km od Olsztynka. Otoczony gęstym lasem mieszanym jest doskonałym miejscem
wypoczynku dla całej rodziny. Nieopodal znajdują się wspaniałe łowiska wędkarskie, a także sklep z żywą rybą oraz sklep wędkarski i spożywczy.
Marózek 8, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 27
www.pensjonat-zakrzewscy.com.pl

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)
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Atrakcyjne akweny wędkarskie – Jezioro Pisz

Jezioro Pisz
Jezioro położone jest 5 km na południowy wschód od Barczewa. Do jego południowego krańca wpada ciek z pobliskiego jeziora Tumiańskiego, a w środkowej
części przy północnym brzegu rozpoczyna swój bieg rzeka Pisa, która przez Barczewo płynie do jeziora Wadąg. Jezioro Pisz leży pośrodku malowniczego szlaku
kajakowego ciągnącego się od jeziora Dadaj aż do jeziora Wadąg. Jezioro ma dwie
wyspy, z których większa ma powierzchnię 19,2 ha i jest zadrzewiona. Obrzeża
jeziora są wysokie, miejscami strome, jedynie w zachodniej części podmokłe
i płaskie. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta, ławica przybrzeżna jest urozmaicona: od łagodnych stoków po stromizny, gwałtownie opadające do głębi. Dno
również ma zróżnicowany charakter, dzięki licznym górkom podwodnym
i kilku głęboczkom. Jezioro zaliczono do typu leszczowego. Występują tu bardzo
różnorodne gatunki ryb: szczupak, sandacz, leszcz, lin, płoć, węgorz, sum.
Oprócz jeziora, do łowiska należy również rzeka Pisa, na odcinku od ujścia z jeziora
do połączenia z rzeką Dobrążką, oraz kanał łączący jezioro Pisz z jeziorem Orzyc
(z wyłączeniem jeziora Orzyc Mały).
Najlepszy dostęp jest od strony miejscowości Tumiany, w której są dwa pensjonaty oraz camping nad samym jeziorem. Dojazd z trasy nr 16 drogą gruntową. Na
jeziorze obowiązuje zakaz używania silników spalinowych.

Dzierżawca jeziora:

Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie” Piotr Fenicki
Bartołty Wielkie 34, 11-010 Barczewo
tel. 89 514 3488, kom. 600 311 604
e-mail: poczta@bartolty.pl, www.bartolty.pl

Baza turystyczna
Camping Tumiany s.c.
Kompleks położony jest na dwuhektarowym półwyspie nad malowniczym jeziorem
Pisz pośród jezior i lasów. Grzybiarze, wędkarze oraz miłośnicy przyrody z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Na terenie Ośrodka znajduje się m.in. wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaków, łodzi wędkarskich, rowerów wodnych), smażalnia

Camping Tumiany (źródło: www.camping-tumiany.pl)
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ryb, bar, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, plaża, molo widokowe oraz
wiata z kuchnią kaflową.
Tumiany 1A, 11-010 Barczewo, kom. 602 757 481
e-mail: biuro@camping-tumiany, www.camping-tumiany.pl

Stary Folwark
Obiekt zlokalizowany nad jeziorem Tumiańskim, nieopodal jeziora Pisz. Otoczenie
zachwyca pięknem natury i urokliwymi zakątkami. Stary Folwark to oaza spokoju,
miejsce wypoczynku, a równocześnie idealne miejsce dla miłośników wykwintnych
potraw kuchni staropolskiej.
Tumiany 7, 11-010 Barczewo, tel. 89 14 35 04, kom. 601 375 555, 508 128 336,
e-mail: biuro@staryfolwark.com.pl, www.staryfolwark.com.pl
Zalesie Mazury Active Spa
Ośrodek leży między jeziorem Orzyc Wielki a rzeczką Pisą, 3 km na wschód od
Barczewa, na południe od drogi Olsztyn – Mrągowo – Augustów (droga E16). Jest
tu hotel, basen, spa, fitness oraz bajkolandia (zadaszony plac zabaw z wydzieloną
salą dla maluchów). Ponadto do dyspozycji gości jest sprzęt pływający (łódki,
kajaki, rowery wodne), rowery turystyczne, kijki do nordic walking, boisko do
koszykówki i siatkówki, kort do tenisa, stół bilardowy i stół do ping-ponga. Do
nabycia pozwolenia wędkarskie na połów ryb także z łodzi wiosłowych.
Zalesie 12, 11-010 Barczewo, tel. 89 514 82 41, kom. 606 306 344
e-mail: recepcja@zalesiemazury.pl, www.zalesiemazury.pl

Płoć (Rutilus rutilus)
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Jezioro Serwent
Jezioro położone jest na Pojezierzu Olsztyńskim w gminie Purda. Ma wydłużony
kształt w kierunku północ-południe. W środkowej części znajduje się obszerne
ploso z głęboczkiem. W północnej części zbiornika znajduje się wypływ strugi
Wardęgi. Roślinność wynurzona porasta zwartym wąskim pasem całą linię brzegową
(98,3%). Strefa litoralu, obfita w roślinność wodną, predysponuje jezioro do wysokiej wydajności ryb drapieżnych, zwłaszcza szczupaka i okonia, oraz stwarza
dogodne warunki do żerowania i kryjówek dla młodych ryb. Roślinność zanurzona występuje wzdłuż całej lini brzegowej, przy czym największe jej skupiska
znajdują się po obu krańcach akwenu. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią
lasy iglaste i tereny bagienne. Przy północnym krańcu leży leśniczówka Groszkowo oraz domki letniskowe. W południowo-wschodniej części akwenu są
zlokalizowane domki letniskowe oraz ośrodek wypoczynkowy Serwent. Serwent
jest jeziorem bardzo czystym, ma II klasę czystości. W rybackiej klasyfikacji jest
zaliczane do typu sielawowego. W skład zespołu ichtiofauny zasiedlającej akwen
wchodzą przede wszystkim sielawa, sieja, leszcz, płoć, okoń, szczupak, lin.
Dostęp do jeziora jest dobry od strony dawnych ośrodków wypoczynkowych
i domków letniskowych. Zadbane pomosty znajdują się przy domkach letniskowych.
Wokół jeziora jest także kilka niewielkich drewnianych kładek wędkarskich.
Jezioro objęte jest strefą ciszy.

Dzierżawca jeziora:

Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
ul. Wypoczynkowa 2, 12-130 Pasym, tel. 89 621 20 09
e-mail: km.pasym@neostrada.pl

Jezioro Serwent (fot. Arkadiusz Dmochowski)
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Baza turystyczna
Uroczysko Deresze
Gospodarstwo położone z dala od wsi pośród lasów i jezior. W ofercie ma atrakcje
całoroczne: m. in. piesze i rowerowe wycieczki, 4 korty tenisowe, plac zabaw, salę
taneczną, miejsce na ognisko i grilla, narty biegowe, łyżwy, kulig, a także warsztaty
taneczne oraz jogi.
Giławy 73, 11-030 Purda, tel. 89 513 37 14, kom. 507 295 844, www.deresze.pl

Pensjonat Agroturystyczny „WARMIAK”
Miejsce słynie z dań polskiej tradycyjnej kuchni. Można tu skorzystać z łowiska
specjalnego zarybionego karpiami, karasiami i pstrągami, jazdy konnej, pobliskich tras pieszych, rowerowych oraz kajakowych.
Pajtuny 7, 11-030 Purda, tel. 89 512 23 38, kom. 602 884 219, www.warmiak.eu

Pajtuński Młyn
Na terenie gospodarstwa znajduje się młynarzówka, młyn wodny, zabytkowa
stajnia, stodoła, rzeka Kośna będącą granicą pomiędzy Warmią a Mazurami
i ponad 30 ha ziemi. Całość jest wkomponowana w pagórkowaty teren i otulona
starym lasem. Znajdziemy tu wspaniałe warunki do jazdy konnej w terenie. Właściciele mają 18 koni, w tym 10 pod siodło i do zaprzęgu. Organizowane są tu
obozy jeździeckie, turystyczne rajdy konne oraz wczasy w siodle. Ciekawy element
stanowi figura Św. Jana Nepomucena – patrona dobrej sprawy, flisaków, który
dodatkowo chroni przed obgadywaniem.
Purda 95, 11-030 Purda, tel. 89 512 21 99, www.pajtunskimlyn.pl

Pajtuński Młyn – rzeka Kośna (fot. arch. Pajtuński Młyn)
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Jezioro Kalwa
Kalwa Wielka, zwana też Kalwą Dużą, a przez miejscowych zwyczajnie Kalbą,
nie należy do gigantów – ma tylko 587 ha – ale intryguje niezwykle urozmaiconą, atrakcyjną dla wędkarzy linią brzegową. Na jeziorze jest aż osiem wysepek. Pełno tu zacisznych, dobrze nagrzewających się zatoczek zachęcających do
zakotwiczenia łodzi. W niektórych miejscach brzegi jeziora są płaskie i podmokłe,
a w innych stromo opadają do wody. Ryby atrakcyjne dla wędkarzy to przede
wszystkim węgorze. W Kalwie sporo jest szczupaków, których najwięcej łowi się
w zatokach. Metrowe szczupaki nie należą do rzadkości, ale trudno je złowić,
gdyż przez większą część roku żywią się sielawą, która dziś niestety znika z tego
jeziora. Z drapieżników dominuje tu szczupak, okoń, węgorz, sandacz i sum. W
wędkarstwie podlodowym szczególne znaczenie ma duży okoń i płoć. Z karpiowatych dominuje leszcz, płoć, lin, karaś, karp. Mimo dużej populacji szczupaka
w tym jeziorze, latem ciężko go złapać na spining. Powodem tego jest mała przezroczystość wody, a jak wiadomo u szczupaka głównym zmysłem drapieżcy jest
wzrok. Ze względu na postępujące zanieczyszczenie wody, której jakość w niektórych zatokach, zwłaszcza przy Pasymiu, spadła do III klasy, od kilku lat zaczęto
wprowadzać sandacza. Sandacze w Kalwie Wielkiej przyjęły się znakomicie i stały
się już wędkarską atrakcją. Wędkarze łowią już nawet sztuki siedmio-, ośmiokilogramowe. Okoni jest mnóstwo, aż za dużo – mówią w gospodarstwie rybackim.
Od czasu do czasu zdobyczą wędkarzy stają się wielkie karpie ważącej po 10-12
i więcej kilogramów. Nikt nie wie dokładnie skąd się wzięły, jednak są i... rwą sieci
i wędki. Nie można tego powiedzieć o leszczach. Kilogramowa sztuka to standard, większe to już okaz w tym jeziorze. Największa głębokość wynosi niewiele
ponad 31 m. Przeważają głębokości 7-10 m, ale ukształtowanie dna jest bardzo
urozmaicone. W pobliżu kilkunastometrowych głębi można trafić na wypłycenia
i podwodne górki, gdzie wśród moczarki kryją się dorodne płocie, spore szczupaki,
oraz stada drobnicy i okoni. Sporą część dna pokrywają podwodne łąki, w głębszych partiach zalega gruba warstwa dennych osadów, które stanowią dobre
żerowiska leszczy. Tylko miejscami na dnie jest piasek, żwir, a nawet rumowiska
kamieni. Przy tak dużej różnorodności warunków w jeziorze, określonym jako
leszczowe, żyją duże płocie, szczupaki, liny, okonie, węgorze, sandacze i sielawy.

Dzierżawca jeziora:

Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
ul. Wypoczynkowa 2, 12-130 Pasym, tel. 89 621 20 09
e-mail: km.pasym@neostrada.pl

Baza turystyczna
Dom Panorama Sp. z o.o.
Obiekt z bezpośrednim dostępem do jeziora oraz wyznaczonym miejscem na
ognisko i grilla. W ofercie są dyskoteki, wycieczki piesze i rowerowe, sauna, masaże, przejażdżki bryczką, stół do ping-ponga, boisko do siatkówki, badminton.
Dla lubiących czynny wypoczynek do dyspozycji są łodzie wiosłowe, żaglówka,
rowery wodne i turystyczne.
Tylkowo 71, 12-130 Pasym, tel. 89 621 25 53, kom. 601 550 092, www.btsmazury.pl

Atrakcyjne akweny wędkarskie – Jezioro Kalwa
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Ośrodek Wczasowy Posejdon
Ośrodek posiada trzy w pełni wyposażone domki w zabudowie szeregowej oraz
dom gościnny, w którym znajduje się weranda letnia, przedni taras z widokiem
na jezioro oraz klubokawiarnia. Na miejscu możliwość wynajęcia kajaków, łodzi
wiosłowych, żaglówek, rowerów oraz leżaków plażowych.
ul. Polna 82, 12-130 Pasym, tel. 89 621 29 55, kom. 601 894 648
www.pasym-posejdon.cba.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa”
Ośrodek położony niedaleko Olsztyna (ok. 30 km w kierunku na Szczytno) nad
brzegiem jeziora Kalwa, wśród mazurskich lasów. Baza sportowo-rekreacyjna
ośrodka: kryty basen z brodzikiem i zjeżdżalnią dla dzieci, sauna, kręgielna, stoły
bilardowe, kryta hala tenisowa (z możliwością gry w siatkówkę i koszykówkę),
odkryte boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną, korty ziemne,
tenis stołowy, stadnina koni, zjeżdżalnia ślimakowa do jeziora, wypożyczalnia
sprzętu wodnego i turystycznego, paintball.
ul. Polna 83, 12-130 Pasym, tel. 89 621 20 87, 89 621 22 92, 89 621 60 50, 89 672
59 43, www.kalwa-energopol.pl
Oferty turystyczne dostępne są na stronie internetowej www.pasym.pl w zakładce
„Baza noclegowo wypoczynkowa”.

Pasym i Jezioro Kalwa z lotu ptaka (źródło: Urząd Gminy i Miasta Pasym)
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Jezioro Dadaj
Jezioro Dadaj położone na Pojezierzu Olsztyńskim zaliczane jest do typu jezior
morenowych, zbiorników rynnowych z charakterystycznymi wyspami na jego
wodach. Dadaj charakteryzuje się rozwiniętą linią brzegową z łagodnymi wzniesieniami, obfitującą w rozliczne maleńkie zatoczki oraz półwyspy o powierzchni
ok 25 ha. Stanowi to idealne warunki do wędkowania. Jezioro wyróżnia się
wysokimi, stromymi brzegami, które wyłącznie w okolicach krańca północnego
zdecydowanie przybierają na łagodności, niekiedy stając się nawet zupełnie płaskimi. Środkową część zachodniego brzegu jeziora Dadaj pokrywa las, natomiast
pozostałe strony otoczone są przez rozliczne pola uprawne jak również malownicze,
cieszące wzrok przyjezdnych, łąki. Dno jeziora jest piaszczysto-żwirowe, w zatokach muliste.
Do jeziora Dadaj wpływają Biesowa Struga, Czerwonka i Dymer, wypływa natomiast rzeka Dadaj, kierująca się do Jeziora Tumiańskiego i jeziora Pisz.
Na brzegach jeziora znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe oraz kilka wsi:
przy południowym brzegu Kojtryny, Dadaj i Ramsowo, przy wschodnim Nasy,
Rukławki, następnie nieco odsunięte od jeziora Najdymowo. Od północy trafimy
na wieś Wilimy.
Dadaj jest jeziorem zasobnym w różne gatunki ryb, ale trzeba poznać ten zbiornik
by złowić duże okazy. Za to nie ma najmniejszego problemu aby nawet ci mało
doświadczeni i mniej wymagający wędkarze złowili coś mniej okazałego na patelnię.
W zależności od plosu jezioro ma różny charakter. Na górkach w północnej części
jeziora dominuje sandacz i okoń. Zachodnia i południowa część jeziora jest szczupakowa. Jezioro nie jest odławiane gospodarczo poza sielawą. Do najczęściej
spotykanych ryb należą: okoń, sandacz, leszcz, płoć, sieja, sielawa oraz węgorz.

Jezioro Dadaj z lotu ptaka (źródło: www.stardadaj.pl)
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Legenda o jeziorze Dadaj
Dawno temu na pięknej Warmii błyszczącej lazurowymi taflami jezior,
szumiącej ogromnymi borami, rozśpiewanej chórami ptaków, w pobliżu
Biskupca żył ubogi, lecz bardzo dobry chłopak o imieniu Krystek. Mieszkał
samotnie w małej chatynce, marząc o pięknej żonie, dzieciach i dostatku.
Pewnego dnia odwiedził go nieznany starzec, który, znając marzenia chłopca,
obiecał je spełnić. Postawił jednak warunek, by pomimo bogactwa pozostał
sobą. Oszołomiony Krystek poprzysiągł spełnić obietnicę.
Z nastaniem świtu ujrzał przed chatą śliczną młodą dziewczynę o imieniu
Dadaj i wóz pełen złotych i srebrnych monet. Chłopak nie mógł uwierzyć
swemu szczęściu i podług obietnicy pomagał biednym, jak tylko mógł.
Jednak z biegiem lat zapomniał o danej starcowi obietnicy. Stał się zachłanny,
podejrzliwy i skąpy. Biedni ludzie, zrażeni niegościnnym przyjęciem, przestali
doń przychodzić. W domu zapanowała cisza, a żona posmutniała, nawet
chwilami popłakiwała. Któregoś dnia wyznała, że będzie musiała odejść,
gdyż małżonek nie dotrzymuje obietnicy. Jednak butny Krystek śmiał się
z przestróg żony.
Nagle zerwała się straszna wichura, słychać było jedynie nawoływania:
„Dadaj, Dadaj!!!”. Kobieta, słysząc swoje imię, wybiegła, a za nią pobiegł
przerażony Krystek. Zauważył białego rumaka, na którym siedział starzec
trzymający w objęciach zapłakaną Dadaj. Mimo błagań i zaklęć starzec nie
zwrócił mu żony. Pędzący koń z siedzącymi na grzbiecie ludźmi wpadł w głęboką
rozpadlinę. Z niej wytrysnęła szerokim strumieniem woda, z której powstało
przepiękne jezioro, noszące nazwę ukochanej Krystka – Dadaj.
Długo Krystek błąkał się po brzegu wołając ukochaną Dadaj. Wciąż wraca
nad srebrzyste wody i woła przejmująco:
– Dadaaaj!...Dadaaaj!...
W chmurne noce niedaleko Olsztyna, pod Biskupcem, dziś jeszcze można
usłyszeć jego tęskne wołanie wracające echem po falach...
(na podstawie tekstu Zofii Zymler-Hansowej ze zbioru pt. „Nowy kiermasz bajek”)

Dzierżawca jeziora:
Gospodarstwo Rybacko-Wędkarskie Olsztyn
ul. Kraska 145, 18- 400 Łomża
tel. 664 460 127, 508 849 141, 728 307 909
e-mail: projektryba@o2.pl, gro@grolsztyn.pl
telefony alarmowe: 663 375 511, 664 460 127

Baza turystyczna
Pensjonat „Słoneczny Brzeg”
Nowo wybudowany pensjonat oferuje 42 miejsca noclegowe w pokojach 1-, 2i 3-osobowych. Większość z nich ma widok na rozległe jezioro. Na parterze budynku
znajduje się bar oraz restauracja mieszcząca się w dwóch przestronnych, klima-
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tyzowanych salach. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego.
Rukławki 100, 11-300 Biskupiec, email: pensjonat@slonecznybrzeg.mazury.pl,
www.slonecznybrzeg.mazury.pl,

Gospodarstwo agroturystyczne „Wyspa Dadaj”
Malownicza wyspa, położona na jeziorze Dadaj, połączona z lądem drewnianym
mostem. „Wyspa Dadaj” znajduje się 16 km od Biskupca. Wypocząć można w drewnianych domkach 3-5-osobowych, pokojach 2-, 3-osobowych lub we własnych
namiotach. Atrakcją są kuce, osły i konie. Można skorzystać z nauki jazdy konnej.
Woda jest rajem dla wielbicieli kąpieli i wędkarstwa. Okolicę można podziwiać
z łodzi wiosłowych. Spacer po okolicznych lasach uszczęśliwi grzybiarzy.
Wyspa Dadaj, 11-300 Biskupiec Wilimy, tel. 89 514 57 68, kom. 506 790 901,
e-mail: eeegolc@poczta.onet.pl, www.facebook.com/pages/Wyspa-Dadaj/

Hotel Star-Dadaj Resort & SPA
Oferta skierowana do bardziej wymagających klientów. Hotel zapewnia komfortowe noclegi w sąsiedztwie pięknych krajobrazów w pokojach hotelowych i bungalowach. Plaże zachęcają do kąpieli słonecznych, woda do uprawiania sportów
wodnych i do wędkarstwa, lasy do spacerów. Bogata infrastruktura dodatkowa,
na którą składa się basen z sauną i jacuzzi, fitness z siłownią, korty tenisowe, mini
golf oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego zapewnią prawdziwy wypoczynek.
Barczewo, Ramsowo, tel. 89 514 57 29, e-mail: hotel@star-dadaj.pl, www.stardadaj.pl

Gościniec Pod Dębem
Położony jest na pograniczu dwóch krain – Warmii i Mazur – w miejscowości
Wilimy, 15 km od Biskupca, nad jeziorem Dadaj. Gościom oferowane są rowery,
quady do wycieczek pobliskimi szlakami leśnymi. W pobliżu ośrodka znajduje
się wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miejsce wyjątkowo spokojne i urokliwe
z bardzo dobrą kuchnią.
Bożena i Krzysztof Przystupa, Wilimy 5, 11-300 Biskupiec, tel. 89 715 96 21,
kom. 601 804 560, 795 498 044, e-mail: biuro@gosciniecpoddebem.pl
www.gosciniecpoddebem.pl

Biuro Informacji Turystycznej:

Pl. Wolności 5c, 11-300 Biskupiec, tel/fax 89 715 47 42
e-mail: bip@bip.biskupiec.pl, www.biskupiec.pl (zakładka agroturystyka)

Sieja pospolita (Coregonus lavaretus)
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Jezioro Łańskie
To piękne jezioro w okresie PRL nie było udostępnione do wędkowania, ponieważ
wybudowano nad nim rządowy ośrodek wypoczynkowy. Również tereny leśne
sąsiadujące z ośrodkiem były rewirami polowań myśliwych z kręgów rządowych,
gdzie – jak wiadomo – wstęp osobom nieupoważnionym był wzbroniony. Obecnie
od kilku lat jezioro jest udostępnione do wędkowania. Jezioro Łańskie otoczone
jest niemal ze wszystkich stron wielkim kompleksem leśnym.
Dojazd do jeziora możliwy jest kilkoma drogami, m.in. drogą nr 51 do Stawigudy,
a następnie na południe przez wieś Pluski do wsi Rybaki lub drogą nr 598 (kierunek Butryny – Jedwabno) po ok. 15 km od Olsztyna śródleśną drogą w kierunku
zachodnim do styku z jeziorem i zlokalizowanych tam ośrodków wypoczynkowych (Cyranka, Kormoran).
W okolicy wsi Łańsk w środkowej części zachodniego brzegu oraz w rejonie
zabudowań gospodarstwa Rybaki od strony wschodniej rozciągają się większe
połacie łąk i pól uprawnych. Jezioro ma wydłużony kształt i rozciąga się z południa na północ, jego obrzeża stanowią najczęściej strome wzniesienia porośnięte
lasem mieszanym z przewagą drzew iglastych. Linia brzegowa całego akwenu
jest bardzo dobrze rozwinięta, o czym świadczą liczne zatoki i półwyspy. Na Łańskim leżą cztery wyspy. Największa z nich Sobótka, o powierzchni około 5 ha, znajduje
się w pobliżu wypływu Łyny. Wyspa jest zalesiona, a korony drzew wznoszą się
wysoko nad powierzchnię wody. Jezioro Łańskie, podobnie jak większość jezior
typu sielawowego, ma dobrą przejrzystość. Dno i partie przybrzeżne są dość
twarde – piaszczyste, lub żwirowo-piaszczyste, miejscami lekko zamulone. Brzegi
w niektórych miejscach są porośnięte trzciną i sitowiem. Jezioro zasilane jest
przez Łynę. Prowadzi ona swe wody z jeziora Kiernos Wielki, a do Jeziora Łańskiego wpada po przepłynięciu około 1500 m, przy jego południowych krańcach.
Uchodzi zaś z północnej części wschodniego brzegu jeziora i płynie dalej do jeziora Ustrych. Bardzo bogatą ichtiofaunę jeziora tworzą następujące gatunki ryb:

Półwysep Lalka na Jeziorze Łańskim – widok z lotu ptaka (fot. archiwum UG Purda)
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sieja, sielawa, stynka, ukleja, płoć, leszcz, karp, wzdręga, okoń, szczupak, miętus,
węgorz, lin i inne. W zbiornikach sielawowych zwykle bardzo dobrze rozwija się
populacja okonia, podobnie jest i na Jeziorze Łańskim, gdzie ponad półkilogramowe okonie trafiają się dość często. Dobre wyniki w połowach ryb spokojnego
żeru oraz węgorzy uzyskuje się w okresie letnim oraz na początku jesieni.
Lasy Łańskie bogate w zwierzynę łowną od dawna przyciągały znanych
myśliwych. Jeszcze przed I wojną światową polował tu feldmarszałek Paul
von Hindenburg, a nieco później Hermann Göring. Do niedawna Łańsk był
tajnym i ekskluzywnym ośrodkiem wypoczynkowym. Od roku 1952 ośrodek
w Łańsku często gościł Bolesława Bieruta, który zdecydował o rozbudowie
obiektu. Przez kolejne lata Łańsk odwiedzało wielu ówczesnych polityków:
Władysław Gomułka, Nikita Chruszczow, Leonid Breżniew, szach Iranu
Mohammad Reza Pahlawi, Josip Broz Tito, król Belgów Baldwin I Koburg
oraz Edward Gierek, Teodor Palimąka i wielu innych.

Dzierżawca jeziora:
Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek
tel. 89 519 90 11, e-mail: kontakt@szwaderki.pl
www.szwaderki.pl

Baza turystyczna
Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy Łańsk
Ośrodek znajduje się w kompleksie leśnym, w pobliżu rezerwatu „Las Warmiński”
nad brzegiem Jeziora Łańskiego, między Olsztynkiem a Olsztynem. Kompleks
leży 8 km od najbliższych zabudowań. W tym niezwykle malowniczym i niepowtarzalnym zakątku Polski czeka na Państwa 108 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach dwu, trzy i czteroosobowych, w apartamentach oraz domkach
fińskich. Na miejscu można wypożyczyć łódkę i inny sprzęt wodny.
11-034 Stawiguda, tel. 89 512 11 80, 89 512 13 00, e-mail: recepcja@lansk.pl,
www.lansk.pl
Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny CARITAS Archidiecezji Warmińskiej
Ośrodek leży 25 km od Olsztyna, nad jeziorem Łańskim, w gminie Stawiguda.
Otoczenie z urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu, rozległym kompleksem
świerkowo-sosnowej puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, różnorodną roślinnością
i osobliwościami przyrody jest objęte programem Natura 2000. Oprócz swojej
statutowej działalności ośrodek posiada również ofertę dla klientów indywidualnych. Istnieje możliwość wynajęcia „Domu Wędkarza” oraz sprzętu wodnego.
Rybaki 5, 11-034 Stawiguda, tel. 89 512 64 82, e-mail: rybaki@caritas.pl
www.rybaki.caritas.pl
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Jezioro Święte
Śródleśne malownicze jezioro położone
około 15 km na południowy wschód od
Olsztynka. Kształt jeziora jest wydłużony,
zbliżony do prostokąta, a położenie
w stosunku do stron świata z północy
na południe. W środkowej części
wschodniego brzegu wychodzi w ploso
owalny cypel zwężający tę partię jeziora.
Na jeziorze leżą trzy maleńkie wysepki
porośnięte roślinnością. Do północnego jego krańca wpływa rzeka Marózka,
odwadniająca szereg jezior leżących
w górnym jej biegu. Wypływa z zatoki
przy środkowej części wschodniego
brzegu jeziora i prowadzi wodę do jez.
Kiernoz Wielki. Jezioro otoczone jest Wylęg szczupaka (źródło: www.szwaderki.pl)
ze wszystkich stron lasem. Zalesione
brzegi są wysokie, a w części południowo-wschodniej nawet strome. Jedynie od
strony północno-zachodniej, na krótkim odcinku, przylegają do Świętego dzikie
i podmokłe łąki. Ichtiofauna jeziora jest bardzo bogata i składa się z takich gatunków jak leszcz, lin, płoć, krąp, wzdręga, ukleja, szczupak, okoń, węgorz, sieja, sielawa,
stynka, karaś i miętus. W partiach przyujściowych rzeki Marózki bytuje kleń i jaź.
Trafia się też pstrąg potokowy, który na pięknej, leśnej rzece Marózce ma naturalne tarliska.
To niezwykle ciekawe pod względem wędkarskim jezioro. Jego osobliwością jest
to, że w jego wodach – obok nizinnych drapieżników i ryb spokojnego żeru – wy-

Transport wylęgu szczupaka (źródło: www.szwaderki.pl)
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stępują ryby głąbielowate (Coregonidae), a nawet trafiają się pstrągi jeziorowe.
Święte zaliczane było dawniej do jezior sielawowych (C. Grudniewski, 1974).
Obecnie traktowane jest jako leszczowe, jednak populacja siei utrzymuje się nadal na dobrym poziomie, a wspierana jest systematycznymi zarybieniami.
Latem wędkowanie z brzegu jest utrudnione i możliwe jedynie w kilku miejscach
z prowizorycznych kładek. Spinningowanie oraz wędkowanie metodą spławikową
najlepiej uprawiać z jednostek pływających. Należy je jednak przetransportować
samemu nad jezioro, gdyż na miejscu nie ma możliwości ich wypożyczenia. W jeziorze występują duże szczupaki – sielawowce. Są trudne do złowienia, bo żerują
często na dużej głębokości albo w pobliżu pasa oczeretów. Okonie można łowić
z powodzeniem na spinning wiosną i jesienią. Jezioro udostępnione jest do wędkowania z łodzi, brzegu i lodu.
Z nazwą jeziora wiąże się pewna legenda, według której utonął tu ksiądz
podążający przez zamarzniętą taflę wody z komunią świętą do chorego. Od
tego tragicznego wydarzenia okoliczna ludność nazwała jezioro Świętym.

Dzierżawca jeziora:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11
e-mail: kontakt@szwaderki.pl, www.szwaderki.pl

Baza turystyczna
Leśniczówka Jednorożec
Gościom proponowany jest pobyt w 5 pokojach oraz samodzielna gajówka, które
wynajmowane są przez cały rok. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
Do dyspozycji gości pokój kominkowy, bilard, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, hamaki, łodzie wędkarskie, kajaki, rowery, sauna oraz parking. Ponadto istnieje możliwość korzystania z grilla, wędzarni i miejsca na ognisko.
Lipowo Kurkowskie 13, www.lesniczowka.mazury.pl

Dom do wynajęcia
Dom położony w malowniczej miejscowości Selwa niedaleko Olsztynka o powierzchni 250 m2, dwupoziomowy. Na parterze znajduje się salon z aneksem kuchennym i tarasem, łazienka oraz jedna sypialnia. Na pierwszym piętrze są trzy
sypialnie oraz łazienka. Położenie obiektu jest szczególnie atrakcyjne dla osób
ceniących sobie ciszę, kontakt z naturą oraz aktywny wypoczynek. Willa usytuowana jest na skraju lasu około 10 minut od jeziora Święte.
Selwa 26, 11-015 Olsztynek, kom. 696 585 651, http://www.selwa.pl/

Inne oferty bazy turystycznej z terenu gminy Olsztynek dostępne są na stronie
internetowej www.olsztynek.pl w zakładce „Turystyka”.
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Jezioro Kośno
Piękne jezioro Kośno leży w południowo-wschodniej części Pojezierza Olsztyńskiego. Jego północne krańce znajdują się w pobliżu drogi nr 53 wiodącej z Olsztyna
do Szczytna. Jezioro wraz z otoczeniem jest rezerwatem przyrody, obejmującym
pow. 1247,84 ha, utworzonym w celu zachowania naturalnego krajobrazu i starych
borów sosnowych.
Rezerwat jest ostoją ptactwa wodnego i drapieżnego. Z tych względów wędkowanie
na akwenie jest ograniczone. Zezwolenia na połów ryb są limitowane, liczba
ich jest nieduża – około 50 rocznie. W porozumieniu z konserwatorem przyrody
można nabyć je u dzierżawcy jeziora. Rybacki typ jeziora sielawowy (wg C. Grudniewskiego, 1974).
Jezioro ma mocno wydłużony kształt, ułożone jest z północy na południowy
zachód. Przy północnym krańcu w ploso wrzyna się wydłużony, owalny półwysep, oddzielając wąskim przesmykiem północną część akwenu od głównego
plosa, tworząc z niego jak gdyby oddzielne, wypłycone jeziorko. W południowowschodnim krańcu jeziora wpływa struga odwadniająca Jezioro Łajskie (53,5 ha,
typu sandaczowego). W środkowej części jeziora, przy jego wschodnim brzegu,
znajduje się ujście strugi odwadniającej m.in. jezioro Kalwa („WW” 11’2006).
Natomiast z północnego, wypłyconego fragmentu jeziora wypływa rzeka Kośna.
Brzegi jeziora są przeważnie wysokie i dość strome, w północnej części często
płaskie lub łagodnie wzniesione. Kośno otoczone jest ze wszystkich stron rozległym
kompleksem Lasów Purdzkich dochodzących w wielu miejscach do samych jego
brzegów. W pobliżu południowego krańca akwenu leży wieś Łajs, w pobliżu
brzegu północno-wschodniego leśniczówka Sarnówko, w środkowej części brzegu wschodniego – leśniczówka Kośno. Przy brzegach wschodnich zlokalizowana
jest również rybaczówka. Wokół akwenu biegną drogi gruntowe i ścieżki.

Jezioro Łajskie (u dołu), powyżej Jezioro Kośno (fot. www.zlotuptaka.pl)
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Brzegi są porośnięte wąskim pasmem oczeretów, a dno tylko w partiach wypłyconych porasta roślinność zanurzona. W głębszych partiach jeziora dno jest przeważnie piaszczyste, a miejscami nawet żwirowo-piaszczyste. Jedynie w rejonach
wpływu do jeziora cieków dno jest muliste. Woda jest dość przejrzysta, chłodna
i dobrze natleniona. Ławica przybrzeżna akwenu, zwłaszcza wzdłuż zachodniego
i częściowo wschodniego brzegu, jest dość krótka, a jej stok stromy. Tylko na
krańcach północnych i częściowo południowo-wschodnich jest trochę szersza,
o niezbyt stromym stoku.
Ichtiofauna jeziora jest bardzo bogata. Mimo, że Kośno zaliczane jest do typu sielawowego, to w zbiorniku – oprócz szczupaka i dużej populacji okonia – rozwinęła
się znaczna populacja sandacza. Ten ostatni, obok dużych okoni, jest często
poławiany przez wędkarzy, stanowiąc dużą atrakcję łowiska. Szczupak jest mniej
liczny, ale za to trafiają się spore osobniki, odżywiające się m.in. sielawą bytującą
również w jeziorze. Prócz wymienionych wyżej gatunków występują: leszcz,
płoć, krąp, lin, karaś, miętus, wzdręga, ukleja, stynka, jazgarz i węgorz. W małym
akwenie północnym, zwłaszcza w chłodnych porach roku, może trafić się kleń,
który licznie występuje w rzece Kośna, wypływającej z tego akwenu.
Najlepsze wyniki wędkarskie uzyskuje się naturalnie z jednostek pływających.
Nikt przecież na tym rozległym jeziorze, płacąc dość znaczną sumę za pozwolenie,
nie będzie łowił z trudno dostępnych brzegów porośniętych szczelnie oczeretami.
Łowienie z łodzi na całym akwenie dopuszczalne jest od 1 czerwca do 31 października. Z łodzi na jeziorze łowi się zarówno ryby drapieżne na spinning, jak
i ryby spokojnego żeru na wędki spławikowe i gruntowe, stosując przynęty żywe
i roślinne. Pamiętać jednak należy, że łowiąc w rezerwatach przyrody nie stosuje
się nęcenia ryb, gdyż nadmierne nęcenie przyczynia się do eutrofizacji wód.

Dzierżawca jeziora:

przetarg nie został rozstrzygnięty

Baza Turystyczna
Pensjonacik Adler
Położony jest 20 km przed Olsztynem, 200 km od Warszawy i tyle samo od Gdańska.
Łajs leży na styku historycznej granicy Warmii i Mazur, między dwoma jeziorami
– Łajskim i Kośno. W promieniu 4 km położonych jest kolejnych 8 jezior. Jest tu
100 miejsc noclegowych (60 miejsc w Pensjonaciku „ADLER”, 20 miejsc w Domu
wypoczynkowym „ORZEŁ 1” i kolejnych 20 w Domu wypoczynkowym „ORZEŁ
2”). W cenę pobytu wliczone jest korzystanie ze sprzętu pływającego.
Łajs 6, 10-687 Olsztyn 10, tel. 89 513 30 96, 89 513 33 33, kom. 601 663 496,
664 184 893, e-mail: lajs@lajs.com.pl, www.lajs.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne u Edwarda
Położony między trzema jeziorami na granicy rezerwatu powstałego w celu
zachowania naturalnego krajobrazu jeziora Kośno otoczonego borem sosnowym.
Do dyspozycji gości są apartamenty 2-4 osobowe z oddzielną sypialnią, wyposażone w łazienki (prysznic, umywalka, wc). Każdy apartament ma osobne wejście.
Pokoje wyposażone są w czajniki elektryczne, lodówki i naczynia stołowe. Na terenie
gospodarstwa znajduje się piękny ogród wypoczynkowy, a w odległości 50 m
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pomost do wędkowania. Istnieje również możliwość skorzystania z wędzarni.
Łajs 1, 10-687 Olsztyn 10, tel. 89 513 32 84, kom. 692 717 816
www.u_edwarda.infoturystyka.pl

Domki letniskowe Kośno
Ośrodek położony jest ok. 18 km od Olsztyna w stronę Szczytna, z dala od cywilizacji
i zgiełku miejskiego. W ofercie są 4 domki o wysokim standardzie. W każdym
z nich znajduje się w pełni wyposażona kuchnia, łazienka, salon oraz sypialnie.
Do dyspozycji gości są 2 typy domków: 4-osobowe oraz 6-osobowe. Istnieje możliwość przyjazdu z własnym czworonogiem.
Purdka 33, 11-030 Purda, tel. 89 512 23 48, kom. 508 128 338, 508 262 612,
e-mail: kosnik@wim.pl, www.kosnik.wim.pl
Dom Gościnny w Łajsie
Łajs 4, 10-687 Olsztyn 10, tel.: 89 513 30 37, 508 321 960, www.lajs-mazury.pl

Karaś pospolity (Carassius carassius)
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Ujście Marózki do jeziora Pawlik (źródło: www.olsztynek.pl)
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Rzeka Marózka
Marózka jest szybko płynącą nizinną rzeką położoną około 30 km od Olsztyna.
Prawie na całym odcinku rzeki bytują okonie i klenie. W wodzie leży wiele
powalonych pni i gałęzi. Dno jest piaszczysto-żwirowe, niekiedy usłane niewielkimi
głazami. Miejscami dno porasta roślinność. Ryby spotkamy przede wszystkim na
zakrętach rzeki, lub w dołkach za powalonymi do wody drzewami.
Marózka płynie przez malownicze lasy liściaste. Brzegi są zróżnicowane. Niekiedy
są wysokie, a w niektórych miejscach bardzo niskie. Zdarza się, że na niektórych
odcinkach powstają bagienka. Odcinek od jez. Pawlik do jez. Święte to łowisko
specjalne – Kraina Pstrąga, podlegająca pod Gospodarstwo Rybackie Szwaderki.
Legenda o dwóch jeźdźcach
Około 800 m na zachód od Kurek, tam gdzie Marózka przecina szosę, jest
miejsce nazywane przez jednych Dołek, przez drugich Śluzą, a przez innych
jeszcze Stawami. Starsi mieszkańcy pamiętają i używają nadal starej nazwy
Młyn Kurkowski. Pochodzi ona od młyna wodnego, który stał tam przez wiele
wieków i służył okolicznym mieszkańcom. Był to najstarszy młyn w tych
okolicach, a prawo na jego budowę wiąże się z datą powstania takich miejscowości jak Kurki, a później Ząbie, ok. 1330 roku. Młyn usytuowany był przy
ruchliwym trakcie Ostróda – Szczytno, niedaleko przechodził trakt łączący
Nidzicę z Olsztynem (przez Ząbie). Często zawijali tu podróżni, by odpocząć
lub zapytać o dalszą drogę. Przy okazji przekazywano wiadomości z dalszych
stron, co miejscową ludność przybliżało do świata.
Z tym starym miejscem wiąże się wiele opowiadań i legend. Jedna z nich dotyczy
okresu, kiedy właścicielem młyna był chłop z Lipowa Kurkowskiego. Pewnej
wiosny na przednówku pracy było mało, więc młynarz z młynarczykami
siedzieli na schodach, słuchając opowiadań podróżnych. Opowiadanie przerwało
zbliżające się rżenie konia i tętent kopyt. Z bagien znad jeziora Kiernoz pędził
rozszalały czarny koń z jeźdźcem ubranym w czarną zbroję na grzbiecie.
Końskie kopyta zdawały się wcale nie dotykać ziemi, twarz jeźdźca ukryta
była za czarną przyłbicą. Rumak jak błyskawica przegalopował obok osłupiałych widzów i popędził nad jezioro Święte. Od tamtej pory pojawiał się
codziennie po zachodzie słońca, przemierzając tę samą drogę. Mieszkańcy
nie mieli odwagi udać się w te okolice po zachodzie słońca. Odważniejsi udawali
się do młyna by obejrzeć to niepowtarzalne zjawisko, wracając do domów
dopiero po wschodzie słońca. Miejsce to było uświęcone i odwiedzane przez
procesje modlących się ludzi. Nic jednak nie pomogło. Nikt nie pamięta jak
długo to trwało. Skończyło się tak niespodzianie jak zaczęło. Było to wtedy,
kiedy pojawił się drugi jeździec na białym koniu. Dwa rumaki pędziły obok
siebie, połyskując podkowami, a jeźdźcy ze sobą walczyli. Pogalopowali nad
jezioro Święte. Potem mówiono, że były to dwa duchy wojowników, którzy
zginęli w dwóch różnych wojnach. Jeden walczył w słusznej sprawie, drugi
nie. Ten, który zginął w słusznej sprawie, pokonał czarnego wojownika. Od
tamtej pory minęło wiele lat, ale niektórzy mieszkańcy twierdzą, że od czasu
do czasu na jeziorem Święte słychać rżenie koni, a są i tacy, którzy po zachodzie
słońca nie pójdą na most nad Marózką.
(www.orzechowo.wiara.pl)
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Górny bieg rzeki Łyny
Łyna jest główną rzeką Warmii o całkowitej długości 289 km (190 km na terenie
Polski), o bardzo dużej atrakcyjności przyrodniczej, turystycznej i oczywiście
wędkarskiej. Jej źródła znajdują się w okolicach wsi Łyny. Dno jest piaszczyste,
a woda bardzo czysta. Na ponad trzech czwartych swej długości Łyna przepływa
przez obszar Pojezierza Olsztyńskiego, co nadaje dolinie rzeki szczególny charakter.
Na tym odcinku rzeka przepływa przez szereg jezior rynnowych, wśród których
największym i najgłębszym jest jezioro Łańskie. Łyna kilkakrotnie zmienia kierunek, przecina kilka moren czołowych, co wpływa na różnorodny charakter
poszczególnych odcinków doliny, nadając niektórym charakter przełomów. Między
jez. Ustrych a wsią Ruś rzeka ma charakter górski. Do wody powalone są pnie
drzew. Niekiedy meandruje, tworząc na zakrętach głębsze dołki. Jest to idealne
miejsce do połowu pstrągów. Na zakolach i zwolnieniach rzeki można złowić
szczupaki i okonie. Brzegi często są podmyte. Wystają z nich korzenie drzew,
które również są siedliskiem ryb.

Dzierżawca obwodu:

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11
e-mail: kontakt@szwaderki.pl, www.szwaderki.pl

Wojny węgorzowe
Na szlaku historycznej granicy Warmii i Mazur, biegnącej między miejscowościami Ząbie i Kurki Łyna przekracza ją dwukrotnie i pnie się w górę. Nurt
rzeki i pobliskie drogi pamiętają czasy flisaków, Jagiełły i Napoleona.
Mazurzy i Warmiacy toczyli tu wojny węgorzowe zastawiając sieci w poprzek rzeki w czasie wędrówki węgorzy i wyłapując wszystkie ryby.

Wiosenne zarybianie Łyny pstrągiem potokowym (źródło: www.szwaderki.pl)

Atrakcyjne akweny wędkarskie – Jezioro Luterskie
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Jezioro Luterskie
Otoczone lasami, polami i łąkami. Dojechać można szosą z Jezioran w kierunku
Bisztynka. Jezioro możemy zobaczyć po lewej stronie szosy już w Kikitach i dalej,
jadąc do Lutr będziemy mieli zbiornik cały czas po lewej.
Linia brzegowa dobrze rozwinięta – liczne zatoczki. Największe dwie zatoki na
północnym wschodzie nazywane Małym Luterskim. Brzegi miejscami wysokie,
miejscami niskie, porosłe trzciną i sitowiem.
Najbliższe otoczenie to grunty orne, nieużytki, lasy i obszary zabudowane.
Jezioro typu sielawowego. Można złowić wyjątkowe okazy szczupaka, występuje
tu węgorz, lin, leszcz, płoć, okoń. Ten ostatni jest praktycznie nie do odłowienia
i jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności może złowić np. okonia o wadze 1,5 kg.
Jezioro bardzo czyste – widzialność latem sięga 3,6 m.  Dno zróżnicowane piaszczyste i żwirowe z licznymi głęboczkami, pagórkami, podwodne łąki z rdestnicy
i ramienicy. Jedna wyspa w południowo-zachodniej części zbiornika o powierzchni
około 1 ha. Jezioro nie jest odławiane gospodarczo.

Dzierżawca jeziora:

Gospodarstwo Rybacko Wędkarskie Olsztyn
ul. Kraska 145, 18- 400 Łomża
kom. 664 460 127, 508 849 141, 728 307 909
e-mail: projektryba@o2.pl, gro@grolsztyn.pl
www.grolsztyn.pl
telefony alarmowe: 663 375 511, 664 460 127

Baza turystyczna
Gospodarstwo Agroturystyczne Aldona Bielińska
Gospodarstwo agroturystyczne położone 20 km od Biskupca, przy trasie Biskupiec
– Bartoszyce. Ulokowane na działce przylegającej do jeziora Luterskiego. W obrębie
posesji jest zadaszone miejsce do grillowania oraz staw z możliwością łowienia
ryb oraz wiele innych atrakcji.
Lutry 16A, 11-311 Kolno, tel. 89 716 21 60, kom. 501 527 918, 500 224 330,
e-mail: a.bielinska@lutry.pl, www.lutry.pl

Pensjonat Romanowski w Lutrach
W ofercie znajdują się pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienkami i TV SAT, domki campingowe 4-osobowe oraz apartament 4-osobowy. Do dyspozycji gości jest plaża
z molo, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Pensjonat położony bezpośrednio nad jeziorem Luterskim.
Lutry 17, 11-311 Kolno, tel./fax 89 716 20 30, tel. 89 716 21 89
e-mail: pensjonat@romanowski.pl, www.pensjonat.romanowski.pl
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Jezioro Wulpińskie
Położone jest ok. 10 km na południowy zachód od Olsztyna przy drodze nr 51
Olsztyn – Olsztynek. Jezioro leży wzdłuż osi wschód-zachód i składa się z dwóch
bardzo różnych, połączonych przewężeniem akwenów: płytszego (głębokość
maksymalna 20 m), owalnego akwenu wschodniego i bardzo głębokiego (głębokość maksymalna 54,6 m), wydłużonego akwenu zachodniego. Jezioro jest zasilane
przez wiele niewielkich cieków bez nazwy, w tym jeden będący połączeniem
z jeziorem Naterskim. Odpływ stanowi rzeka Giłwa. Na jeziorze, w jego wschodniej
części leży siedem wysp, z których największa to Herta (7 ha). Linia brzegowa
jest bardzo dobrze rozwinięta. Brzegi akwenu wschodniego są przeważnie płaskie
i miejscami łagodnie wzniesione, brzegi akwenu zachodniego są najczęściej strome i wysokie oraz malownicze. Ławica przybrzeżna jest w większości piaszczysta, w zachodniej części jej stoki są strome, dno jest bardzo urozmaicone licznymi
głęboczkami i górkami podwodnymi, piaszczyste, miejscami również zamulone.
Zatoczka, nazywana także przesmykiem, to bardzo dobre i popularne w okolicy
łowisko szczupakowe. Duża ilość miejscówek, roślinność wodna, pomosty, konary
– to idealne kryjówki dla szczupaków i okoni, których w wodzie jest naprawdę
sporo. Jezioro Wulpińskie jest usytuowane w bardzo dogodnym miejscu. Jego
atrakcyjność wędkarska wynika ponadto z dużego rybostanu. Dno jeziora charakteryzuje się zmienną głębokością oraz podwodnymi piaszczystymi wypłyceniami. Dzięki dobrze rozwiniętej linii brzegowej i dostępnym brzegom wędkarze
znajda tu wiele atrakcyjnych miejscówek oraz miejsc do biwakowania. Jezioro
Wulpińskie to sielawowy typ jeziora. Występuje w nim m. in. szczupak, węgorz,
sieja, okoń i leszcz. Jezioro objęte jest strefą ciszy.
Wyspa Herta
Na początku XX w. był tu ośrodek wypoczynkowo-rozrywkowy z restauracją,
kasynem, dwiema salami tanecznymi i sceną na wolnym powietrzu, a także
muzeum regionalne, w którym można było obejrzeć m.in. militaria i mundury
z I wojny światowej. Do wyspy dopływał prom i stateczek wycieczkowy. W latach
trzydziestych XX w. doszło do katastrofy: podczas szalejącej burzy prom
zatonął. Zginęło kilkanaście osób.
Z Hertą związana jest ciekawa legenda. W pobliskim Dorotowie żyła kiedyś
dziewczyna imieniem Herta, córka bogatego gospodarza. Zakochała się
z wzajemnością w ubogim rybaku z tej samej wioski. Ojciec dziewczyny nie
chciał jednak słyszeć o małżeństwie i któregoś dnia, aby wybić jej to z głowy,
zawiózł ją na wyspę.
– Za kilka dni przypłynę po ciebie, może do tego czasu zmądrzejesz! – powiedział.
Ale kiedy wrócił na wyspę, dziewczyny już tam nie znalazł. Prawdopodobnie,
próbując dostać się do brzegu, utonęła. Odtąd wyspę, która miała nazwę
Baciów Ostrów, a potem Petrykowski Ostrów, mieszkańcy Dorotowa zaczęli
nazywać Hertą.
Potem opowiadano sobie, że Herta – dziewczyna która zaginęła, pojawiała się
na falach jako duch, ostrzegając rybaków przed burzą. Nie posłuchał jej kapitan
promu, kiedy się pokazała. Nie zawrócił do brzegu i stąd tragiczna katastrofa.
(wg Władysława Katarzyńskiego)

Atrakcyjne akweny wędkarskie – Jezioro Wulpińskie
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Dzierżawca jeziora:

Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie” Piotr Fenicki
Bartołty Wielkie 34, 11-010 Barczewo, tel. 89 514 3488, kom. 600 311 604
e-mail: poczta@bartolty.pl, www.bartolty.pl

Baza turystyczna
Ośrodek wypoczynkowy „Copernicus”
Ośrodek położony jest 12 km od Olsztyna nad jeziorem Wulpińskim. Dostępne są
całoroczne, wyposażone domki w zabudowie bliźniaczej. Na terenie ośrodka jest
plac zabaw, boisko do gry w siatkówkę plażową i kometkę oraz korty tenisowe.
Jest tu też kompleks podświetlanych pomostów, które są miejscem spacerów
i wędkowania. Złowione ryby można uwędzić w wędzarni samodzielnie bądź
pod okiem kucharzy. Jest tu też wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Siła 85, tel. 89 513 09 77, kom. 606 934 964, e-mail: sales@telko.com.pl
www.copernicus.olsztyn.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Zofia Traskowska
Domek letniskowy dla 3 osób (1 pokój 2-osobowy, 1 pokój 1-osobowy, kuchnia,
łazienka, taras) oraz 2 mieszkania wczasowe 2-4 osobowe w odrębnym budynku
(dwa poziomy, kuchnia, łazienka, sypialnia) we wsi Dorotowo, 6 km od Olsztyna,
bezpośrednio nad jeziorem Wulpińskim. Do dyspozycji gości jest pomost, sprzęt
pływający, miejsce na ognisko, kąpielisko, ogrodzone miejsce do parkowania.
Dorotowo 24, 11-034 Stawiguda, tel. 89 513 62 85

Jezioro Wulpńskie – widok z lotu ptaka (fot. arch. UG Stawiguda)
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Panorama Jeziora Wulpińskiego z widokiem na Hertę (fot. arch. UG Stawiguda)

Pensjonat Wulpink
Pensjonat położony nad brzegiem jeziora. Urokliwe miejsce, idealne dla osób
szukających kameralnego wypoczynku, a także dające znakomite warunki dla
uprawiania sportów wodnych i innych form rekreacji w bliskim kontakcie z naturą.
Każdy tu znajdzie coś dla siebie: wycieczki piesze i rowerowe, wyprawy na grzyby
i ryby, kąpiele w jeziorze, kuligi, ogniska, a przede wszystkim ciszę, spokój i relaks.
Majdy 8, 11-034 Stawiguda, tel. 89 513 60 97, kom. 504 813 534
e-mail: kontakt@wulpink.pl, rezerwacje@wulpink.pl, www.wulpink.pl

Okoń pospolity (Perca fluviatilis)

Łowiska specjalne
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Łowiska specjalne
W latach 90-tych popularnością cieszyły się tzw. łowiska specjalne. Funkcjonują
one na odrębnych zasadach niż te, które są zapisane w Regulaminie Amatorskiego
Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW). Cechą takiego łowiska
jest kilkakrotnie większe i regularne zarybianie, ograniczony (na stałe lub okresowo) dostęp do łowiska, regulamin wprowadzający dodatkowe ograniczenia,
obowiązki oraz dodatkowe opłaty za zezwolenia na korzystanie z łowiska.
Podsumowując, łowisko specjalne to nic innego, jak sposób użytkowania wód.
Do dziś są one odpowiedzią na stale rosnącą potrzebę społeczną. Najczęściej
korzystają z nich początkujący wędkarze, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności,
oraz całe rodziny. Z reguły w takich miejscach, poza łowiskiem, znajdują się liczne
dodatkowe atrakcje, tj. place zabaw, smażalnie, sklepiki czy wypożyczalnie sprzętu
wodnego.

Łowiska specjalne na terenie objętym Lokalną
Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich:

Łowisko specjalne w Szwaderkach
W Gospodarstwie Rybackim „Szwaderki” staw podzielony został na dwie części.
Pierwsza przeznaczona jest dla miłośników aktywnego wędkowania, jest to tzw.
część pstrągowa. Druga żaś to część karpiowo-jesiotrowa, stworzona z myślą o bardziej cierpliwych wędkarzach. Na łowisku wykupuje się kartę wstępu oraz ponosi
opłaty za złowione ryby według cennika Gospodarstwa.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 91 33, szwaderki.pl

Łowisko specjalne w Szwaderkach (źródło: www.szwaderki.pl)
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Łowisko specjalne „ZEZUJ”
Systematycznie zarybiany akwen ma powierzchnię 4 ha. Dominują tu karpie,
szczupaki, liny, sumy, jesiotry, okonie, leszcze, pstrągi oraz płotki. Obiekt wyposażony jest w liczne stanowiska wędkarskie, zadaszone pomosty oraz wiaty
z paleniskiem i grillem. Nieopodal łowiska jest kuchnia polowa ze smażalnią,
gdzie na życzenie są przygotowywane świeżo złowione ryby. Można je także
oprawić własnoręcznie w wyznaczonym do tego miejscu. Istnieje także możliwość
wypożyczenia sprzętu wędkarskiego oraz skorzystanie z placu zabaw dla dzieci.
Zezuj, 11-034 Stawiguda, kom. 501 982 940, www.zezuj.pl

Łowisko „ROBINSON” w Ramsowie
Łowisko położone jest w urokliwej
miejscowości Ramsowo, około 30 km
od Olsztyna.
Na miejscu znajdują się trzy stawy
o łącznej powierzchni 3 ha. Wokół nich
rozlokowane są ławeczki, wyznaczone
miejsca na ognisko oraz wiata. Prawdziwi miłośnicy wędkarstwa mogą
zarzucić wędkę na amury, karpie, liny,
karasie, tołpygi i szczupaki. Istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego.
Ramsowo, 11-010 Ramsowo, kom. 502
244 220, www.lowiskorobinson.pl

Łowisko „ROBINSON” w Ramsowie

Łowisko „ROBINSON” w Ramsowie (źródło: www.lowiskorobinson.pl)

Łowisko Agrosandacz – Najdymowo
Łowisko powstało w 2013 roku na powierzchni ok. 5 ha w Najdymowie. Niedaleko
łowiska znajduje się prywatna plaża nad jeziorem Dadaj, która będzie również
udostępniona dla osób odwiedzających łowisko. Ciekawostką jest praktyczne
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zastosowanie odnawialnych źródeł energii do oświetlenia oraz monitoringu
obiektu. Teren jest ogrodzony i w dalszym ciągu udoskonalany przez właściciela.

Łowisko Agrosandacz w Najdymowie (źródło: Łowisko Agrosandacz)

Ośrodek zarybieniowy „CZARCI JAR”
Oprócz stawów hodowlanych Ośrodek posiada łowiska wędkarskie. Można spróbować sił i powalczyć z pstrągiem, szczupakiem lub sumem na stawie, który znajduje
się na terenie Ośrodka. W drugim stawie atrakcją są jesiotry od 5 do 15 kg. Wstęp
jest bezpłatny, opłacie podlegają tylko złowione ryby. Można wypożyczyć wędki,
kupić przynęty. Każdy może liczyć na fachowe rady dotyczące łowienia. Złowione ryby można na miejscu obrać i usmażyć w smażalni, która znajduje się obok
łowiska. W soboty i niedziele można nabyć świeżo wędzoną rybę.
Czarci Jar 1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 21 25, kom. 601 95 56 57
www.czarcijar.w.interia.pl

„Czarci Jar” (źródło: www.czarcijar.w.interia.pl)

„Czarci Jar” (źródło: www.czarcijar.w.interia.pl)

Regulaminy wraz z cennikami dostępne są na stronach internetowych poszczególnych łowisk – zapraszamy do wędkowania!
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Gospodarka rybacka
W szeroko rozumianym kontekście, gospodarkę rybacką można zdefiniować jako
działalność na rzecz gospodarowania żywymi zasobami wód, polegającą zarówno
na poławianiu organizmów wodnych, jak i podejmowaniu działań związanych
bezpośrednio z produkcją materiału zarybieniowego, zarybianiem akwenów, czy
też w aspekcie ogólnym – ochroną ekosystemów wodnych.
Najrozsądniejszą definicję rybactwa podają Skandynawowie, którzy definiują
rybactwo jako ogólny, całościowy system instytucji, przedsięwzięć oraz prawnych
regulacji, tworzący podstawy do eksploatacji żywych zasobów wód (Turkowski
2006 za Siponnen 1999).
Eksploatacja to nic innego jak użytkowanie żywych zasobów wód (ryb, mięczaków,
skorupiaków, roślin naczyniowych i glonów), dlatego wędkarstwo czy łowiectwo podwodne są jednymi z rodzajów rybactwa, gdyż opierają się również na eksploatacji.
Znaczenie wędkarstwa dla gospodarki rybackiej dostrzegło już wiele Gospodarstw
Rybackich działających na naszym obszarze. Na wielu jeziorach prowadzona jest
tzw. gospodarka rybacko-wędkarska. Polega ona na wspólnym korzystaniu przez
rybaków i wędkarzy z dobra, którym są jeziora. Jest to model gospodarki rybackiej
najczęściej występujący w naszym kraju (prowadzi go również wiele okręgów
PZW). Taki model współpracy daje dużo pozytywnych efektów dla obu stron.
Rybacy w ramach gospodarki zobowiązani są do prowadzenia regularnych zarybień i odłowów zgodnie z operatami rybackimi. Odłowy profesjonalne są prowadzone w sposób selektywny przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Wiele
gospodarstw posiada też własne wylęgarnie i podchowalnie, w których inkubuje
się i podchowuje materiał zarybieniowy służący do zarybiania jezior i rzek.
Nieco inaczej wygląda metoda zarybiania węgorzem, który sprowadzany jest
z Europy zachodniej. Transport węgorza wysyłany jest drogą lotniczą z wybrzeża

Łyna przepływająca przez wieś Bartąg. W tle jezioro Bartąg (źródło: arch. UG Stawiguda)
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Atlantyku. Otrzymuje się go w formie narybku żerującego. Narybek ten po krótkiej
aklimatyzacji trafia bezpośrednio do naszych jezior.
Wędkarze natomiast stanowią bardzo ważny filar gospodarki na jeziorach i rzekach.
Są grupą bardzo liczną i aktywnie uczestniczącą w gospodarowaniu. Z uwagi na
to, iż spędzają nad akwenami dużo czasu, są istną skarbnicą wiedzy na temat
stanu ekosystemu jeziorowego czy występujących w nim zagrożeń. To wędkarze
najczęściej widzą nad wodami kłusowników czy wypadki skażenia i zanieczyszczenia wód. Stąd bardzo istotną kwestią jest udzielanie informacji i sugestii
odpowiednim dzierżawcom jezior.
Istotnym zadaniem ze strony wędkarzy jest również wykonywanie połowów
zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Respektowanie limitów połowów, utrzymanie porządku na stanowisku czy niestosowanie nadmiernych ilości karmy,
systematycznie prowadzi do polepszenia łowisk.
Do ochrony ekosystemów jeziorowych powołana jest Straż Rybacka, która zajmuje
się głównie zwalczaniem kłusownictwa. Prowadzi też szeroko pojęty monitoring
środowiska, edukację ekologiczną oraz kontrolę wędkujących.
Główną istotą gospodarki rybacko-wędkarskiej jest zatem współpraca. Współpraca polegająca na wzajemnym zrozumieniu, wymianie doświadczeń i informacji.
Celem jest utrzymanie dobrostanu, czystych i rybnych jezior, na których nie występuje kłusownictwo. Można to osiągnąć poprzez wiedzę, wzajemne zrozumienie
i respektowanie potrzeb każdej z grup użytkowników wód.
Taka aktywna współpraca została już podjęta między innymi przez Stowarzyszenie
„Nasz Dadaj” skupiające miłośników wędkowania oraz Gospodarstwo RybackoWędkarskie Olsztyn będące dzierżawcą jeziora Dadaj.
Według „Strategii rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim
do 2030 roku“ w naszym województwie znajduje się 115 361 ha powierzchni
wód płynących. Znaczna ich część (107 000 ha) jest użytkowana przez około 70
podmiotów zajmujących się różnymi typami gospodarki rybackiej. Należą do
niej: gospodarka rybacko-wędkarska, wędkarska, towarowa i wyspecjalizowana.

Do najprężniej działających gospodarstw rybackich leżących na terenie
Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie należą:

GOSPODARSTWO RYBACKIE
„SZWADERKI” SP. Z O. O.
Gospodarstwo dysponuje ponad 80
jeziorami i rzekami zlokalizowanymi w
południowej części Pojezierza Olsztyńskiego o łącznej powierzchni 5,5 tys. ha.
Szczególną uwagę zwraca się na jakość
materiału zarybieniowego oraz stałe
podnoszenie atrakcyjności łowisk. W
celu zarybienia akwenów pracownicy
inkubują, wylęgają oraz podchowują
szczupaki, sandacze, sieje, sielawy,
pstrągi potokowe, liny i karasie.
Na terenie gospodarstwa, poza wylęgarnią, znajduje się łowisko specjalne, podzielone na część pstrągową i karpiowo-

Gospodarstwo Rybackie „Szwaderki” Sp. z o.o.
(źródło: www.szwaderki.pl)
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jesiotrową, smażalnia, przetwórnia (ryb świeżych patroszonych, tusz, płatów, filetów, ryb wędzonych, ryb marynowanych w zalewie octowej) oraz sklepik. Dodatkowo prowadzona jest tzw. gospodarka rybacko-wędkarska polegająca na współpracy oraz wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy rybakami a wędkarzami.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11, szwaderki.pl

GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN II SP. Z O. O.
Jednym z czterech ośrodków hodowlanych, na którym gospodarstwo prowadzi
swoją działalność jest Ośrodek Produkcji Pstrąga w Rusi (gmina Stawiguda). Od
1976 r. hoduje się tu przede wszystkim pstrąga tęczowego, karpia, jesiotra, lina
i karasia. Prowadzona jest produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego szczupaka
i lina oraz przetwórstwo ryb. W asortymencie jest ponad 30 propozycji podania
ryb. Produkuje się ryby patroszone, tuszki, filety oraz dzwonki (świeże, mrożone,
wędzone). Gospodarstwo jest obecnie na etapie zmian w kierunku produkcji jesiotra.
Ruś 97, 10-685 Olsztyn, tel. 89 541 03 29, www.ryby-rus.pl

Ośrodek produkcji pstrąga w Rusi (źródło: arch. UG Stawiguda)

GOSPODARSTWO RYBACKIE „BARTOŁTY WIELKIE” PIOTR FENICKI
Dzięki współpracy z Instytutem Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, produkowany tu materiał
zarybieniowy jest naprawdę wysokiej
jakości. Produkcja obejmuje m.in. takie
gatunki ryb, jak pstrąg tęczowy i potokowy, karp, sum europejski, sandacz,
szczupak, lin, brzana, boleń, miętus,
jaź, kleń i jesiotr.
Ponadto gospodarstwo udostępnia wędkarzom ponad 2300 ha jezior. Należą do
nich: Krzywe (Ukiel), Wulpińskie (To-

Udany połów szczupaka (źródło: www.bartolty.pl)
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maszkowskie), Naterskie, Pisz (Pissa), Tumiańskie, Dobrąg, Kierźlińskie (Aar),
Orzyc Duży (Zalesie Duże), Kiełdzinek (Studzianek), Kiermas, Umląg, Świętajno,
Kinkajmskie (Kinkowo), Kielarskie, Bartąg (Bartążek), Raks Duży.
Bartołty Wielkie 34, 11-010 Barczewo, tel. 89 514 34 88, kom. 600 311 604,
www.bartolty.pl
GOSPODARSTWO RYBACKO-WĘDKARSKIE OLSZTYN
Głównym celem Gospodarstwa jest wykorzystywanie możliwości wód w oparciu
o dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego wraz z jego zasobami. Niezbędne są także systematyczne odłowy kontrolne i selekcyjne. Produkcja materiału
zarybieniowego wykorzystywanego do zarybień obwodów rybackich objętych
działalnością GR-WO powstaje m.in. we współpracy z Uniwersytetem WarmińskoMazurskim oraz Gospodarstwem Rybackim w Mrągowie. Swoje łowiska posiadają
m.in. na takich jeziorach jak Bierdawy, Bogdany, Dadaj, Klebarskie, Kraksy Duże,
Kraksy Małe, Linowskie, Luterskie, Silickie, Tejstymy, czy Węgój.
ul. Kraska 145, 18-400 Łomża, kom. 664 460 127, 508 849 141, 728 307 909,
www.grolsztyn.pl

Gospodarstwo rybacko-wędkarskie Olsztyn – zarybianie sieją Jeziora Linowo (źródło: www.grolsztyn.pl)

OŚRODEK ZARYBIENIOWY „CZARCI JAR”
Ośrodek położony jest na terenie wodnego rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” w gminie Olsztynek. Otoczony lasem punkt hodowli narybku powstał już na
początku lat 50-tych XX wieku i słynął z produkcji ryb łososiowatych. Do dziś
dominuje tu hodowla pstrąga potokowego, tęczowego oraz źródlanego. Innym
materiałem zarybieniowym są m.in. certa, troć wędrowna, boleń, miętus, kleń,
jaź, jelec czy brzana. Ciekawostką jest możliwość nabycia gatunków ryb ozdobnych,
takich jak karp koi, jaź złocisty (orfa) czy karasie, których hodowla jest możliwa
w przydomowych oczkach. Poza stawami hodowlanymi są tu jeszcze łowiska dla
wędkarzy. Oferta obejmuje darmowy wstęp, opłatę za złowioną rybę, możliwość
wypożyczenia sprzętu wędkarskiego oraz zakup przynęt. Obok łowiska znajduje
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się smażalnia, w której można oprawić i usmażyć świeżo złowione zdobycze.
Czarci Jar 1, 11-015 Olsztynek, kom. 601 95 56 57
www: czarcijar.w.interia.pl
KOMPANIA MAZURSKA PASYM SP. Z O. O.
Jednym z głównych kierunków działalności spółki jest chów i hodowla ryb oraz
pozostałych organizmów wodnych na wodach śródlądowych. Dochodzi do tego
odłów ryb konsumpcyjnych, tarlaków oraz zarybianie jezior. Przetwarza się i
konserwowuje tu ryby i produkty rybactwa (patroszenie, filetowanie, tuszkowanie,
wędzenie ryb oraz rybne wyroby garmażeryjne). Produkty można nabyć w sklepach
i smażalniach Kompanii Mazurskiej Pasym (KMP). Ponadto na dzierżawionych
jeziorach prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarska.
ul. Wypoczynkowa 2, 12-130 Pasym, tel. 89 621 20 55

Wiosenne zarybianie Jeziora Kalwa (żródło: arch. Kompanii Mazurskiej Pasym Sp. z o.o.)

GOSPODARSTWO RYBACKIE „LOKFISH” – KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
Gospodarstwo dysponuje dwoma kompleksami stawów karpiowych: w Oterkach
(47 ha) i Leginach (14 ha). Produkowany jest w nich przede wszystkim materiał
zarybieniowy karpia, lina, sandacza, szczupaka, karasia pospolitego, amura, oraz
ryby towarowe: karp i szczupak. Jeziora udostępniane są przede wszystkim do
uprawiania wędkarstwa. Wszystkie zbiorniki zarybiane są wylęgiem szczupaka.
Dodatkowo wybrane jeziora zarybiane są węgorzem, sandaczem, sumem, karasiem
pospolitym i linem. Odłowy prowadzone są zwykle w cyklach kilkuletnich przede
wszystkim w celu monitoringu ichtiofauny. Na wybranych jeziorach w okresie
wiosennym prowadzone są odłowy tarlaków szczupaka i sandacza. Znakomita
większość szczupaków po pozyskaniu produktów płciowych (ikra, nasienie) z powrotem wypuszczana jest do wody. Tarlaki sandacza przetrzymywane są w stawach
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i przystępują tam do tarła w ciągu następnych kilku lat.
tel. 697 366 123, www.lokfish.pl, e-mail: k.kozlowski@uwm.edu.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ROLŁAJSY Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo posiada obiekt stawowy
Unieszewo o powierzchni ogólnej 169
ha, w tym 136 ha stawów. Od czternastu
lat prowadzi produkcję rybacką.
Obiekt stawowy ze względu na swój
charakter (niespuszczalny staw zalewowy o średniej głębokości 140 cm)
zezwala na mało intensywną produkcję
ryb następujących gatunków: karp, amur,
tołpyga i lin. Ponadto w obiekcie odławia
się pokaźne ilości szczupaków, okoni
i karasi. ROLŁAJSY Sp. z o.o. posiada również zabudowania wpisane do rejestru
zabytków, które w ramach projektu
realizowanego ze środków LGR Pojezierze
Olsztyńskie, będą przeznaczone pod
działalność Regionalnej Izby Rybackiej
i schroniska wędkarskiego.

Projekt rewitalizacji zabudowań PW Rolłajsy
(źródło: PW Rolłajsy)

Zezwolenia wędkarskie do nabycia drogą elektroniczną (za pośrednictwem stron
internetowych gospodarstw rybackich) oraz w punktach sprzedaży wymienionych
na ostatnich stronach przewodnika.

Sandacz pospolity (Sander lucioperca)
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Specyfikacja jezior
GODPODARSTWO RYBACKIE „LOKFISH”
LP.

NAZWA JEZIORA

1.

Giławy

2.
3.
4.
5.

Krzywek
Kemno Małe
Łowne Duże, Małe
Tytląg

6.

Sarąg

7.

Wymój

8. Omłunek
9. Masakojtek
10. Dłużek
11. Mielnik
12. Bobrynek

POWIERZ- GŁĘBOKOŚĆ
CHNIA [ha]
max. [m]

31,0

4,5

4,7
14,4
19,7
10,6

3,5
5,0
24,0
6,0

47,0

17,0

183,0

17,0

16,2
3,5
53,0

8,0
2,5
29,0

8,0

12,0

18,0

11,0

ZARYBIENIE
szczupak, lin, okoń, płoć, wzdręga,
węgorz, sandacz
szczupak, lin, okoń
szczupak, lin, okoń
szczupak, lin, sandacz, okoń, leszcz, karp
szczupak, lin, karaś pospolity, okoń, płoć
szczupak, sandacz, węgorz, lin, okoń,
leszcz, płoć
sandacz, szczupak, okoń, sum, leszcz,
lin, pstrąg tęczowy
szczupak, okoń, lin, leszcz, płoć
lin, szczupak, okoń
szczupak, okoń, sielawa, płoć, leszcz
szczupak, okoń, sandacz, lin, leszcz,
karaś pospolity
szczupak, sandacz, sieja, lin, okoń, leszcz

GOSPODARSTWO RYBACKIE „BARTOŁTY WIELKIE”
LP.
1.
2.
3.

NAZWA JEZIORA
Ukiel (Krzywe)
Wulpińskie
(Tomaszkowskie)
Naterskie
(Świętajno Naterskie)

4.

Pisz (Pissa)

5.

Tumiańskie

6.

Dobrąg

7.

Kierźlińskie (Aar)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Orzyc Duży
(Zalesie Duże)
Kiełdzinek
(Studzianek,
Kiełdynek)
Kiermas
Umląg
Świętajno
Kinkajmskie (Kinkowo)
Kielarskie
Bartąg (Bartążek)
Raks Górny (Duży)

POWIERZ- GŁĘBOKOŚĆ
CHNIA [ha]
max. [m]

415,0

43,0

720,0

20,0
54,6

206,0

25,2

72,0

122,0
-

92,0

9,7

17,0

28,0

44,5

60,0

11,5

80,0
92,0
20,0
148,0
70,0
74,0
20,0

9,3
5,0
6,6
1,7
2,0
15,2
1,5

9,0

4,0

ZARYBIENIE
leszcz, szczupak, okoń, płoć, lin, sum,
węgorz, sieja, sielawa
szczupak, lin, leszcz, okoń, płoć,
węgorz, sum europejski, sielawa, sieja
szczupak, sandacz, leszcz, lin, płoć,
węgorz
szczupak, sandacz, leszcz, lin, płoć,
węgorz, sum
szczupak, sandacz, leszcz, lin, płoć,
węgorz, sum, okoń
leszcz, płoć, szczupak, sielawa, sieja,
okoń
szczupak, leszcz, okoń, lin, płoć,
sieja, sum, węgorz

leszcz, szczupak, płoć, sandacz

szczupak, lin i karaś

szczupak, leszcz, lin, sandacz, płoć
szczupak, sandacz, leszcz, lin, płoć
szczupak, okoń, leszcz, lin, płoć
szczupak, karaś, okoń, lin, karp
lin, płoć, szczupak, leszcz, okoń
leszcz, lin, szczupak, płoć, okoń, sum
szczupak, okoń, lin, karaś, płoć, karp

Specyfikacja jezior

|

45

GOSPODARSTWO RYBACKO-WĘDKARSKIE OLSZTYN
LP.

NAZWA JEZIORA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POWIERZ- GŁĘBOKOŚĆ
CHNIA [ha]
max. [m]

Wadąg
Bogdany
Klebarskie
Linowskie
Silickie (zatoka Silicka)
Dadaj
Tejstymy
Stryjewskie
Węgój
Bęskie
Bierdawy
Kraksy Duże
12.
i Kraksy Małe

497,0
21,5
261,9
163,4
50,0
976.8
200,0
68,0
54,0
55,1
35,0

13. Luterskie

691.8

45,0

36,0
1,4
7,5
25,0
9,7
39,8
33,0
6,2
6,0
8,0
2,0
4,0
1,7

20,7

ZARYBIENIE
sandacz, szczupak, leszcz, płoć, lin
leszcz, okoń, płoć, sieja, szczupak, węgorz
sandacz, szczupak, karaś, okoń, sum
sandacz, leszcz, okoń
sandacz, okoń, lin, szczupak
sandacz, okoń, szczupak, sielawa
szczupak, węgorz, sielawa, lin, płoć, leszcz
sandacz
szczupak, lin
szczupak, lin, leszcz, okoń, karaś, płoć
szczupak, lin

szczupak, lin

szczupak, sielawa, węgorz, lin,
leszcz, płoć, okoń

KOMPANIA MAZURSKA PASYM
LP.

NAZWA JEZIORA

1.

Leleszki

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krominek
Jegły
Okrągłe
Elganowiec
Kroninek
Kiepunki

8.

Kalwa Duża

9. Kalwa Mała
10. Rusek
11. Sąpłaty
12. Serwent
13. Dłużek
14. Links D
15. Links M
16. Orżyny
17. Marksoby
18. Rańsk
19. Babant D
20. Babant M
21. Miętkie

POWIERZ- GŁĘBOKOŚĆ
CHNIA [ha]
max. [m]

445,0
19,0
10,0
8,0
12,0
14,0
14,0

49,5
4
6
6
4

2

640,0

31,7

85,0

16

10,0
46,0

249,0

4,7
4,3

28,2

28,0

12,6

39,5
31,0
162,0

16,8
14
10,2

116,5

268,0
264,0
67,0
26,0

39,5

7,8
63

7,5
3

ZARYBIENIE
sielawa, płoć, leszcz, okoń, szczupak,
sieja, wegorz, lin
lin, płoć, leszcz, karaś, szczupak
lin, karaś, leszcz, płoć, szczupak, okoń
lin, karaś, leszcz, szczupak
lin, karaś, leszcz, szczupak
lin, karaś, leszcz, płoć, szczupak, okoń
leszcz, lin, okoń, płoć, szczupak, węgorz
leszcz, płoć, szczupak, węgorz, okoń,
lin, sum
karaś, szczupak, lin, leszcz
leszcz, karaś, lin, szczupak, okoń
leszcz, sandacz, szczupak, okoń, lin,
karaś, płoć, węgorz
sielawa, leszcz, płoć, okoń, szczupak,
lin, sieja, węgorz
płoć, leszcz, okoń, szczupak, lin
płoć, sielawa, okoń, wegorz, leszcz,
szczupak, lin
leszcz, szczupak, płoć, okoń, lin
płoć, leszcz, okoń, szczupak, lin, węgorz
lin, leszcz, szczupak, okoń,
płoć, leszcz, okoń, węgorz, szczupak,
lin, karaś, karp
sielawa, sieja, płoć, okoń, lin, kleń,
szczupak, leszcz, węgorz
okoń, lin, płoć, szczupak, leszcz, kleń
lin, szczupak, płoć, leszcz, okoń, karaś
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22. Słupek
23. Tejsowo
24. Kały
25. Krawno

17,0
33,0
9,0

15,8
7

42,0

9

86,0

26. Krawienko

14,3

leszcz, lin, szczupak, płoć, karaś, okoń
leszcz, płoć, lin, szczupak, jaź, kleń
leszcz, karaś, lin, szczupak, okoń
leszcz, płoć, lin, szczupak, okoń,
karaś, sandacz, węgorz
leszcz, lin, szczupak, karaś, okoń

GOSPODARSTWO RYBACKIE „SZWADERKI”
LP.

NAZWA JEZIORA*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borówko
Brzeźno Małe
Brzeźno Duże
Czarne (k. Świerkocina)
Dłużek
Gąsiorowskie

7.

Gim

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Głęboczek Duży
Głęboczek Mały
Jemiołowo
Kiernoz Duży (Wielki)
Kiernoz Mały
Klimut
Konopne
Luteckie (Lutek)

16. Łańskie
17. Maróz (Maróz Duży)
18.
19.
20.
21.
22.

Mielno
Myślice
Niskie
Okomin Duży
Pawlik

23. Pluszne
24.
25.
26.
27.

Poplusz
Sarąg Wielki
Sarąg Mały
Staw

28. Święte
29. Wenig (Łutynowskie)
30. Wysokie

POWIERZ- GŁĘBOKOŚĆ
CHNIA [ha]
max. [m]

36,3
8,5
40,8
5,7
29,0
50,5

16,8
4,1
7,0

ZARYBIENIE
leszcz, lin, okoń, szczupak

leszcz, lin, płoć, szczupak

12,6
28,0

4,0
1,2
48,7
85,0
54,0
13,8
5,7
38,4

leszcz, lin, okoń, płoć, szczupak
leszcz, lin, okoń, płoć, szczupak
leszcz, lin, okoń, płoć, sieja, sielawa,
szczupak

6,0
15,4
11,4
10,3

sandacz
leszcz, lin, płoć, szczupak, węgorz
leszcz, lin, okoń, szczupak, węgorz

332,5

41,0

175,9

1042,2

25,8

10,3
53,0

367,1
18,7
39,5
10,0
13,5

39,9
6,1
18,7
8,2
4,3

12,7
12,2
3,5
20,4

4,7
13,4

903,3

59,4

23,1
25,2

52,0

13,9
40,8
8,6
7,3

leszcz, lin, okoń, płoć, sieja, sielawa,
szczupak, węgorz
jaź, kleń, leszcz, lin, miętus, płoć,
sieja, sielawa, szczupak, węgorz
leszcz, płoć, sandacz, sieja, szczupak, węgorz
leszcz, sandacz, szczupak

leszcz, miętus, okoń, płoć, sieja,
sielawa, szczupak,węgorz
leszcz, sandacz, szczupak

leszcz, lin, płoć, sandacz, szczupak
leszcz, lin, okoń, płoć, sieja,
szczupak, węgorz
leszcz, sandacz, szczupak

* wykaz obejmuje opis większych zbiorników wodnych użytkowanych przez GR „Szwaderki” [Źródło: szwaderki.pl; mojemazury.pl]
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Lista punktów sprzedaży zezwoleń wędkarskich
GOSPODARSTWO RYBACKIE „SZWADERKI” szwaderki.pl
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ADRES
Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Swaderki 13a/1, 11-015 Olsztynek
Sklep Wędkarski Jarosław Luberacki Targowisko Miejskie
ul. Kościuszki 4, Olsztynek
Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe Mierki Mierki, ul. Kołatek 2
Smażalnia Ryb Krzysztof Motus Pluski, ul. Jeziorna 48/1
Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk
Sklep Wędkarski Krzysztof Knapp ul. Gen. Berlinga 5/27, Olsztyn
Sklep SEZON Ulatowski ul. Dworcowa 7, Olsztyn
FISHINGLAND Marek Tomaszewicz Olsztyn, ul. Knosały 7/4
PPHU DEST Elżbieta Worobiej Jedwabno, ul. Leśna 1/1
Sklep FARGO Andrzej Fiedorowicz Nidzica, ul. Świerkowa 1
Sklep Wędkarski M. Gołębiewski Nidzica, ul. Kilińskiego 13
Sklep SZUWAREK Andrzej Nowakowski Mława, ul. Piłsudskiego 18b

TELEFON
89 519 90 11, 89 519 91 33
516 127 318, 502 215 114

89 519 51 00, 89 519 55 00
605 224 478
89 512 13 00, 89 512 11 80
89 542 52 96
89 539 95 78
89 527 31 87
89 621 31 34
89 625 65 45, 502 472 522
509 461 676
236 121 554

KOMPANIA MAZURSKA PASYM www.kompania-mazurska.pl
LP.
1
2
3
4
5
6

ADRES

TELEFON

Sklep wędkarski Bass Olsztyn, ul. Pstrowskiego 31
89 534 58 72, 604 535 440
Kiosk ruchu na rynku w Pasymiu (naprzeciwko Ratusza)
Sklep rybny KMP Sp. z o.o. Pasym, ul. Rynek 2 (po lewej stronie Ratusza)
89 621 20 30
Sklep wędkarski Perkoz Szczytno, ul. Sienkiewicza 6
89 624 53 67
Sklep wędkarsko-zoologiczny Ochotka Szczytno, ul. Odrodzenia 18
89 624 09 87
Biuro Kompanii Mazurskiej Pasym Sp. z o.o.
89 621 20 09
Pasym, ul. Wypoczynkowa 2

GOSPODARSTWO RYBACKO-WĘDKARSKIE OLSZTYN www.grolsztyn.pl
LP.

ADRES

TELEFON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sklep wędkarski Barczewo, ul. Mickiewicza 28/1
Sklep wędkarski Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 117
Sklep wędkarski Bartoszyce, ul. Sikorskiego 6 (I piętro)
Sklep wędkarski Bartoszyce, ul. Paderewskiego 33
Sklep wędkarski „Rybi Ogon” Bartoszyce, ul. Witosa 1B
Sklep wędkarski Biskupiec, ul. Dworcowa 5A
Aleksander Jaskulski Biskupiec, ul. Aleja Róż 11
Sklep wędkarski Bisztynek, ul. Sienkiewicza 10
Sklep spożywczy Bogacko
Sklep wędkarski Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 7a
Sklep wędkarski Dobre Miasto, ul. Warszawska 10
Sklep wędkarski „Foto-Kaśka” Giżycko, ul. Daszyńskiego 28B
Sklep wędkarski Giżycko, ul. Olsztyńska 5F
Andrzej Styczyński, Grzybowo
Hotel Star-Dadaj Resort & SPA Ramsowo, 11-010 Barczewo
Sklep wielobranżowy Jeziorany, Plac Jedności Narodowej 13
Sklep wędkarski, Dom Handlowy Central Kętrzyn, ul. Traugutta 7
Sklep wędkarski Kętrzyn, ul. Zamkowa 2
Sklep wędkarski Korsze

89 514 10 90
89 762 01 39
604 629 281
609 652 752
505 107 296, 696 479 524
89 715 24 19
662 881 608
608 680 515
89 616 12 80
874 288 089

503 725 546
89 514 57 29

89 752 39 34
606 288 435
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Sklep wędkarski „Szafir” Lidzbark Warmiński, ul. Piłsudskiego 3
Marian Mic, Lutry
Pensjonat Romanowscy Lutry 17
Pan Kuriata (były Sołtys Łęgajn) Łęgajny, ul. Olsztyńska 33
Sklep Wędkarski “Ochotka” Orzysz, ul. Giżycka 2
Sklep wędkarski “Cefal” Olsztyn, ul. Dworcowa 7
Sklep wędkarski Olsztyn, ul. Berlinga 5
Sklep wędkarski Olsztyn, ul. Janowicza 3D
Sklep wędkarski Olsztyn, ul. Kościuszki 19A
Sklep wędkarski Olsztyn, ul. Pstrowskiego 31
Sklep wędkarski Olsztyn, ul. Żeromskiego 23A
Sklep wędkarski Olsztyn, ul. Kołobrzeska 3
Bogdan Pluciński, Potryty
Warmińska Winnica Skajboty Skajboty 74
Sklep wędkarski Stare Juchy, ul. Mazowiecka 1
Całoroczne Domy Wypoczynkowe w Surytach Suryty 135
Ośrodek Wypoczynkowy nad Jez. Limajno w Swobodnej
Gospodarstwo Agroturystyczne „Urszula” Wilimy 13
Domki w Wilimach (pan Wysocki)
Gospodarstwo Agroturystyczne Ryszard Tuszkowski Wrony
Sklep wędkarski Węgorzewo, ul. Zamkowa 4

602 354 530
508 686 319
89 716 20 30, 89 716 21 89
89 532 95 19
89 542 52 96
89 541 62 09
89 534 23 56

663 755 111
501 800 559
89 616 51 53
514 007 433
505 164 714
603 746 222

GOSPODARSTWO RYBACKIE BARTOŁTY WIELKIE www.bartolty.pl
LP.

ADRES

TELEFON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sklep Wędkarski "Sezon" Olsztyn, ul. Dworcowa 7
Sklep Wędkarski "Knapp" Olsztyn, ul. Berlinga 5/27
Salon Wędkarski "Guljus" Olsztyn, ul. Żeromskiego 23a
PZW Olsztyn Olsztyn, ul. Bałtycka 2
Sklep Wędkarski "Weekend" Olsztyn, ul. Kościuszki
Sklep Wędkarski "Bass" Olsztyn, ul. Pstrowskiego 31
Sklep Wędkarski "Leszcz" Barczewo
Sklep Wędkarski "Skalar" Olsztyn, ul. Janowicza 3D
Sklep Wędkarski "Okoń" Olsztyn, ul. Jeziołowicza 7G
Sklep Wędkarski "Esox" Olsztyn, ul. Kołobrzeska 3
Sklep Wędkarski "Kameleon" Bartoszyce, ul. Sikorskiego 6
Sklep Spożywczy "Malinka" Dorotowo
Camping Tumiany Tumiany 1A, Barczewo
Stary Folwark Tumiany Tumiany 7, Barczewo
Hotel Zalesie Mazury Active SPA Zalesie 12, 11-010 Barczewo
Ośrodek Straży Pożarnej Kręsk
Sklep Spożywczy Sząbruk
Sklep Spożywczy Bartołty Wielkie

89 539 95 78
89 542 52 96
89 535 87 80
89 527 34 60, 89 535 24 27
89 534 23 56
89 534 58 72, 604 535 440
89 514 10 90
89 541 62 09
513 137 020

89 513 61 86
602 757 481
89 514 35 04
89 514 82 41
89 513 62 26

GOSPODARSTWO RYBACKIE „LOKFISH” Krzysztof Kozłowski www.lokfish.pl
LP.

ADRES

TELEFON

1
2
3

Sklep Wędkarski "Knapp" Olsztyn, ul. Berlinga 5/27
Sklep Wędkarski "Sezon" Olsztyn, ul. Dworcowa 7
Sklep Wędkarski "Weekend" Olsztyn, ul. Kościuszki

89 542 52 96
89 539 95 78
89 534 23 56

