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Na dzień, 
weekend, 

na dłużej

Anna Szapiel-Danylczuk
redaktor naczelna

Warmia i Mazury to cu-
downy region Polski,
co możemy potwier-

dzić nie tylko opiniami miesz-
kańców i turystów, którzy u nas
wypoczywali, ale także certyfi-
katem konkursu 7 Nowych Cu-
dów Natury, w którym nasze
jeziora znalazły się w ścisłej
światowej czołówce. Jeśli jesz-
cze nie należycie do osób uza-
leżnionych od wizyt na Warmii
i Mazurach, koniecznie zajrzyj-
cie do naszego przewodnika.
Liczymy, że po lekturze zmieni-
cie zdanie. Przedstawiamy
wam piękno naszej przyrody 

i skarby historii ze wszystkich
powiatów, bo każdy z nich za-
sługuje na odkrycie. Przekonaj-
cie się, że Warmia i Mazury to
nie tylko raj żeglarzy i kajaka-
rzy, ale także wymarzone
miejsce wycieczek pieszych, ro-
werowych czy konnych. Jeśli
szukacie pomysłu na urlop lub
choćby weekendowy wypoczy-
nek, podczas którego doskona-
le będą się bawić zarówno dzie-
ci, jak i dorośli, koniecznie sko-
rzystajcie z naszego zaprosze-
nia. Jedyny towar, którego
może u nas zabraknąć, to nuda.
Wszystkie inne zapewniamy.

WYDAWCA OLSZTYN SP. Z O.O.
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Najwyżej na Mazurach

Nasze morze

Powiat braniewski

Ateny Północy
To właśnie w Braniewie mieściły
się przed wiekami instytucje,
dzięki którym miasto było słynne
w całej Europie. Były to Colle-
gium Hosianum, Akademia Kró-
lewska, Oficyna Drukarska i jedy-
ny na Warmii port morski. Dziś

już ich nie ma, ale
pozostały m.in.
budynki, które
są dziś świa-
dectwem daw-
nej świetności.
Na przykład
Spichlerz Ma-
riacki jest pa-
miątką po ożywio-
nym handlu mor-
skim i porcie. Braniewo
było też pierwszą stolicą Warmii,
a do roku 1341 siedzibą biskupów
warmińskich.

Najmniejsze zoo w Polsce
W Braniewie można odwiedzić
najmniejszy w Polsce i jedyny
w województwie ogród zoologicz-
no-botaniczny. Charakteru temu
niezwykłemu zoo dodaje fakt, że
mieści się na miejscu średnio-
wiecznej fosy obronnej, na tere-
nie przedwojennego ogrodu bota-
nicznego. Dziś na terenie bra-
niewskiego ogrodu można podzi-
wiać lamę, konia Przewalskiego,
owcę grzywiastą, pawie, małpy,
bażanty i jaki. 

Misjonarze 
w Pieniężnie
Nie trzeba jechać
do Nowej Gwinei
czy Afryki. Wy-
starczy wybrać się

w podróż do Mu-
zeum Misyjno-Et-

nograficznego w Pie-
niężnie. Dziś muzeum

ma już 50 lat i dokumentu-
je m.in. obecność polskich księży
na misjach. Są tutaj narzędzia, in-
strumenty muzyczne czy maski
używane do rytualnych tańców.
Główna wystawa zaaranżowana
jest według kontynentów ze
szczególnym uwzględnieniem bo-
gatej kolekcji z Papui Nowej Gwi-
nei, Indonezji, Indii i Chin. Wy-
starczy godzina, by odbyć podróż
dookoła świata.

Tu bywał Kopernik
Wszelkie ciekawostki i wyczerpu-
jącą historię słynnego astronoma
poznacie w Muzeum Mikołaja
Kopernika. W budynku dzwonni-
cy można obejrzeć m.in. wahadło

Foucaulta, czyli przyrząd do ob-
serwacji dobowego ruchu wiro-
wego Ziemi. Atrakcją jest również
planetarium, które znajduje się
w dawnej dzwonnicy katedralnej
zwanej Wieżą Radziejowskiego.
Na sztucznym niebie można obej-
rzeć planety, komety, sztuczne sa-
telity i ponad 6 tys. gwiazd.

Podróż dookoła świata
w godzinę

Około 15 km od Ostródy rozciąga się pasmo
Wzgórz Dylewskich z najwyższym punktem

na Warmii i Mazurach — Górą Dylewską, która
ma wysokość 312 m n.p.m. To tu pokrywa śnieżna

w regionie utrzymuje się najdłużej. Nic dziwnego, że
to miejsce jest rajem dla narciarzy. Niedaleko szczytu znajduje się
najwyżej położona miejscowość w regionie — Wysoka Wieś. Atrakcją
na pozostałe pory roku jest 37-metrowa wieża obserwacyjna, z której
możecie podziwiać niesamowite widoki.

Największe jezioro w Polsce jest na Warmii
i Mazurach. Śniardwy, bo o nim mowa, to
duma regionu. Leży na terenie powiatów
mrągowskiego i piskiego, w obrębie Mazur-
skiego Parku Krajobrazowego. Jego po-

wierzchnia mierzy 113,4 km kw. Jest dość
płytkie. Największa głębia wynosi do 23,4 m,

średnia głębokość nie przekracza 10 m, a w wie-
lu miejscach nawet trzech metrów. Na Śniardwach

znajduje się 8 wysp. Najbardziej znaną jest Czarci
Ostrów i oddzielona od niej wąskim przesmykiem Pajęcza Wyspa.

Mamy też najdłuższe jezioro w Polsce, czyli
Jeziorak. To jezioro rynnowe położone na
Pojezierzu Iławskim. Stanowi część szlaku
Kanału Elbląskiego. Jezioro otoczone jest pięk-
nymi lasami. Leży na nim 16 wysp, największa to
Wielka Żuława. Tu znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego
grodu. Jeziorak to raj dla wędkarzy. W jego wodach żyją, m.in. sumy,
sandacze, szczupaki, węgorze, liny. To także miejsce dla miłośników
sportów wodnych, kajakarzy i żeglarzy. Cóż chcieć więcej?

Warmia i Mazury to nasz cud natury,
a najpiękniejsze oprócz jezior są tu lasy.
Największym kompleksem leśnym w tym
regionie jest Puszcza Piska zajmująca po-
nad 100 tys. ha. Tu można się wsłuchać
w głos natury. Tędy przepływają dwie głów-
ne rzeki — Krutynia i Pisa. Porośnięta jest la-
sami sosnowymi i świerkowymi z niewielką do-
mieszką brzozy, osiki, klonu, olchy i dębu rosną-
cych na sandrowych piaskach. Zwierząt tu też nie bra-
kuje. Żyją tu, m.in. jelenie, łosie, sarny, dziki, zające, lisy i od niedawna
rysie. Puszczy Piskiej nie da się opisać, ją trzeba zobaczyć.

Wodny raj

Cud natury

Warmia i Mazury w pigułce
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Powiat bartoszyckiMiłość zaklęta w historii

Słynne Bartki
W miejscu gdzie dziś leżą Barto-
szyce dawniej istniało terytorium
dawnego pruskiego plemienia
Bartów. Dziś świadectwem tam-
tych czasów są w mieście dwa
granitowe posągi popularnie zwa-
ne Bartkami. To jedne z najstar-
szych rzeźb kamiennych w Polsce.

Według legendy są to Bartlo
i Gustebalda. Bartlo to podobno
pruski książę Barto, którego zły
czarownik zaklął w posąg. Z kolei
Gustebalda była pruską księż-
niczką. Dziś Bartki są najbardziej
znanymi postaciami miasta.

Park Elżbiety
Park, który mieści się nad Łyną
w Bartoszycach, ufundował
w 1903 roku starosta Heinrich von
Gottberg dla upamiętnienia swojej
zmarłej żony. Podarował miastu te-
ren o powierzchni 2,78 ha. Były tu-
taj obiekty sportowe, staw
w kształcie serca, można było wy-
począć w kawiarni. Przez lata teren
był bardzo zaniedbany. Dopiero na
początku XXI wieku odzyskuje
swój dawny blask. I znów można
podziwiać staw w kształcie serca. 

Bociania wieś
W niewielkiej wsi, tuż przy grani-
cy z obwodem kaliningradzkim,
żyje około 150 bocianów. Można

je podziwiać ze specjalnej wieży
widokowej, która znajduje się na
terenie gospodarstwa Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków.
We wsi na drzewach, dachach
i kominach, słupach bociany wy-
budowały kilkadziesiąt gniazd.
Dziś ocenia się, że mieszka tutaj
więcej bocianów niż ludzi. Nie
bez powodu miejscowość nosi
więc nazwę Bocianiej Wioski.

Z historii gazownictwa
Jeśli poszukujecie ciekawostek
technicznych, to takie znajdziecie

w Muzeum Gazownictwa w Gó-
rowie Iławeckim. Mieści się
w wyjątkowym, zabytkowym bu-
dynku gazowni. Do 1925 roku
miasto oświetlały 42 latarnie ga-
zowe, a z jej usług korzystało 40
gospodarstw domowych. Gazow-
nia pracowała do lutego 1945
roku. Dziś można tutaj podziwiać
różnego rodzaju akcesoria gazow-
nicze, m.in. gazomierze, ciśnie-
niomierze, kuchenki i piecyki ga-
zowe z różnych epok. 



Co nas czeka? Przede wszyst-
kim: urzekające spokojem
i pięknem krajobrazy, liczne

zabytki świadczące o niezwykle bo-
gatej historii tych ziem, staropolska
gościnność oraz interesujące wyda-
rzenia kulturalno-sportowe. Są tu
bardzo dobre warunki do uprawia-
nia aktywnego wypoczynku, zatem
każdy ma szansę, aby skorzystać
z takiej formy relaksu i rekreacji,
jaka najbardziej mu odpowiada.
Wielbiciele pięknej przyrody będą
z pewnością usatysfakcjonowani
zarówno spacerami, joggingiem,
jak i wyprawami  rowerowymi po
lasach, łąkach, przy nabrzeżach
rzek i jezior, w najdalsze, a często
też i najbardziej urokliwe zakątki
powiatu działdowskiego, gdzie
można spotkać i obejrzeć wiele
chronionych i unikatowych roślin.

Znajdziemy tu bardzo dobre wa-
runki do wędkowania i uprawiania
sportów wodnych, począwszy od
kąpieli, przez windsurfing, a także
pływanie łódkami, rowerami wod-
nymi czy też kajakami. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje malowniczo
meandrująca po tym terenie rzeka
Wel, która przepływa przez wiele
pełnych uroku jezior. Szlak kaja-
kowy tą rzeką umożliwia poznawa-
nie krajobrazowych, kulturowych,
a także przyrodniczych walorów
regionu, ponieważ występujące
w dolinie Welu liczne mokradła
i starorzecza stwarzają korzystne
warunki do bytowania, a zarazem
i obserwacji różnorodnych gatun-
ków roślin, zwierząt i ptaków. 
Hotele, ośrodki wczasowe, wypo-
czynkowe, gospodarstwa agrotury-
styczne, kwatery prywatne oraz
pola namiotowe są do-
brze przygoto-

wane, aby móc jak
najlepiej ugościć przybyłych
turystów. Standard tych obiektów,
oferowane usługi, dodatkowe at-
rakcje i ceny są różnorodne, więc
można wybrać to, co najbardziej
nam odpowiada, a smaczna kuch-
nia sprawi, że nie sposób oprzeć się
serwowanym tu lokalnym specja-
łom. Czekają również hale, sale
i boiska sportowe, np. do piłki 
nożnej, siatkowej, tenisa, a nawet
baseballa. Są stadniny koni, wypo-
życzalnie kajaków i kręgielnie.
Będąc w Działdowie, warto obej-
rzeć zamek krzyżacki, zabytkowy
rynek wraz z ratuszem i zwiedzić
Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego, które zostało laurea-
tem 4. edycji konkursu „7 nowych
cudów Polski” National Geograp-
hic. Zachęcamy również do zare-
zerwowania sobie czasu na
odwiedzenie Muzeum Etnograficz-
nego i Muzeum Przyrody w Jeleniu
oraz Warmińsko-Mazurskiego
Muzeum Pożarnictwa w Lidz-
barku. 

Dodać na-
leży, że w konkursie

prasowym Lidzbark został wy-
brany „Letnią Stolicą Warmii
i Mazur”. 
Liczne imprezy kulturalne, spor-
towe i rekreacyjne, w tym m.in.:
koncerty, przeglądy teatralne i mu-
zyczne, festyny i pikniki rodzinne,
wystawy malarskie i fotograficzne,
spotkania poetyckie, jarmarki, tur-
nieje sportowe i rycerskie oraz
wiele innych imprez, urozmaicą
pobyt nawet najbardziej wymaga-
jących turystów bez względu na
porę roku. Atrakcje turystyczne,
bogata oferta rekreacyjna, kultu-
ralno-sportowa, smaczna kuchnia,
przyjazna atmosfera i życzliwi lu-
dzie, a przede wszystkim cudowne
krajobrazy, pozwalają na wspaniały
odpoczynek. 

Skorzystaj zatem z możliwości za-
równo aktywnego wypoczynku, jak
i miłego relaksu! Zapraszamy do
spędzania wolnego czasu na tere-
nie powiatu działdowskiego!!!

Przed nami długo wyczekiwane
lato, a wraz z nim niepowta-
rzalna okazja spędzenia krót-
szego lub dłuższego urlopu na
terenie powiatu działdowskiego.

Odwiedź 
powiat
działdowski
i wypocznij!

Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej 

www.powiatdzialdowski.pl

21615OXBX-a
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Powiat elbląski

Piękno przyrody

Z widokiem na morze
miu Cudów Polski tuż obok ko-
palni soli w Wieliczce, zamku
w Malborku i katedry na Wawelu.
Kto nim płynął, ten wie, że to
sama przyjemność. Główną at-
rakcją jest funkcjonujący tu sys-
tem pochylni. To unikalny system
wodny łączący kilka jezior z Zale-
wem Wiślanym. Jego oryginal-
ność polega na pokonywaniu
przez statek występującej w tym
regionie 100-metrowej różnicy
poziomów wody właśnie dzięki
systemowi pochylni.

Spotkanie z historią
Dlaczego warto zajechać do wsi
Fiszewo? By zobaczyć ruiny go-
tyckiego kościoła z XIV wieku.
Turysta, który tu zawita, na pew-
no nie pożałuje. Ta trójnawowa
budowla została wzniesiona
w latach 1380-1400. Dzisiejsze
ruiny to efekt pożaru, który wy-
buchł w nocy z 31 marca na 1
kwietnia 1948 roku. Przy nich
znajdziecie cmentarz, a tam na-
tkniecie się na groby z XVIII
wieku. Imponujące wrażenie
robi dobrze zachowany pomnik
nagrobny z 1793 roku.

Podziwiaj panoramę
Zalewu
Będąc w Tolkmicku musicie od-
wiedzić taras widokowy w no-
wym ratuszu staromiejskim, na
który można wjechać windą. Tu
gwarantowane piękne widoki na
okolicę, Zalew Wiślany czy na-
wet na Krynicę Morską. Przez
lunety widać krynickie budynki
i latarnię morską. W nowym ra-
tuszu znajdzie także muzeum re-
gionalne z eksponatami pocho-
dzącymi z wykopalisk prowadzo-
nych na Wysoczyźnie Elbląskiej.

Perła wśród zabytków
Katedra św. Mikołaja w Elblągu to jeden z naj-
wyższych kościołów Polsce. Wysokość wieży to
97 m. Kościół powstał w połowie XIII wieku.
W środku warto zobaczyć gotycką chrzcielnicę
z brązu z 1387, gotycką rzeźbę św. Mikołaja,
drewniane figury apostołów i późnogotyckie
ołtarze przeniesione z innych kościołów Elbląga.
Od tego sezonu będzie dostępny też taras wido-
kowy na wieży katedralnej. Aby tam się wspiąć,
trzeba będzie pokonać około 350 schodów.

Nietypowy rejs statkiem
Kanał Elbląski z niepowtarzalnym na skalę świa-
tową systemem pochylni znalazł się na liście Sied-

i ślady historii
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Ratusz pełen atrakcji
Dawniej w budynku działdowskiego ratusza
z 1796 roku oprócz władzy urzędowali kupcy
i strażacy. W podziemiach było więzienie. Ra-
tusz był wielokrotnie niszczony. Został osta-

tecznie odrestaurowany w 1922 roku. Teraz
warto zwiedzić tu Interaktywne Muzeum

Państwa Krzyżackiego, w którym znajdują się
m.in. interaktywne ekspozycje dotyczące czasów

powstania i rozwoju państwa krzyżackiego, bitwy
pod Grunwaldem oraz ówczesnej techniki wojskowej.

Ku chwale lotników
Pomnik Lotników zbudowano na cześć dwóch pilotów. W sierpniu
1914 roku Rosjanin i Niemiec zestrzelili się wzajemnie w czasie
walki nad Działdowem. Pomnik, który postawiono w 1916 roku,
odnowiono. Przywrócono mu tablice w języku rosyjskim i nie-
mieckim: "Wrogowie za życia, równi w obliczu śmierci”. Znajdują
się tu także dwa krzyże: teutoński i prawosławny.

Relikwie św. Wojciecha
W Lidzbarku odwiedźcie kościół św. Wojciecha. Został on zbu-
dowany w 1752 roku. Kościół powstał na fundamentach wcześ-
niejszego, drewnianego kościoła, który spłonął. Wnętrze utrzy-
mano w stylu barokowym. Co warto tu obejrzeć? Oczywiście
rzeźby św. Pawła, św. Piotra i św. Wojciecha w ołtarzu głów-
nym, konfesjonał z XVIII wieku oraz barokową rzeźbę Chrys-
tusa Zmartwychwstałego. Od 2004 roku w kościele znajdują
się relikwie św. Wojciecha.

Powiat działdowski

Piekielna rzeczka
Największą atrakcją Welskiego Parku Krajobrazowego jest Wel. Prze-

piękna rzeka, która w niczym nie ustępuje Krutyni. Warto przezna-
czyć kilka dni urlopu, by spłynąć jej nurtem. Nie pożałujecie. Szlak
kajakowy „Rzeka Wel” liczy około 95 km. Rzeka płynie przez
mroczne lasy, zagajniki, pola i łąki, trzcinowe mokradła. Chwilami
przybiera charakter rwącego potoku górskiego. Jej fragment zwa-
ny „Piekiełkiem” wymaga od kajakarzy sporych umiejętności i
rozwagi.
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Gołdapski Giewont
Piękna Góra w Gołdapi co roku
przyciąga tłumy turystów. Nie tyl-
ko zimą, ale również latem. Tylko
tutaj można podziwiać mazurskie
pejzaże z wysokości 271,8 m
n.p.m. Z wierzchołka góry może-

cie podziwiać widok na Park Kra-
jobrazowy Puszczy Rominckiej
i wzgórza i jeziora Mazur Garba-
tych. Tutaj także wybudowano
pierwszą w Polsce północnej kolej
krzesełkową o łącznej długości
763 metry. Z kolei latem u podnó-
ża góry możecie skorzystać z at-
rakcji parku linowego. 

Jak w tajdze
Puszcza Romincka z Parkiem Kra-
jobrazowym Puszczy Rominckiej
jest uważana za jeden z najpięk-
niejszych w Polsce kompleksów
leśnych z lasem typu borealnego,
przypominającym tajgę. To praw-
dziwy skarb natury. Słynie z nie-
powtarzalnego krajobrazu wiel-
kiego polodowcowego obniżenia.
Występujące drzewostany spra-
wiają, że lasy przypominają te
z Kanady i syberyjskiej tajgi. 

Akwedukty Północy
Za wsią Stańczyki znajdują się
wiadukty nieczynnej linii kolejo-
wej Gołdap-Żytkiejmy. Mosty
w Stańczykach są jednymi z wy-
ższych w Polsce — mierzą aż 36
metrów. Wyjątkowa i wzbudzająca

zachwyt jest również konstrukcja
— żelbetowa, pięcioprzęsłowa
o równych — piętnastometrowych
łukach. Most północny wybudo-
wano w latach 1912-1914, a połu-
dniowy w latach 1923-1926. Filary
zdobią elementy wzorowane na
rzymskich akweduktach w Pont
du Gard. Miłośnicy mocnych wra-
żeń cenią Stańczyki za to, że ich
wysokość jest idealna, by właśnie
tutaj skoczyć na bungee. 

Głazy cesarza Wilhelma II
Na początku XX wieku tereny
Puszczy Rominckiej upodobał so-
bie jako miejsce polowań cesarz
Niemiec — Wilhelm II. Miejsca,
w których udało mu się ustrzelić
największą zwierzynę, były upa-
miętniane specjalnymi głazami.
Miały informować o sukcesach
myśliwskich cesarza. W puszczy
jest obecnie 17 głazów, w tym po
polskiej stronie osiem. Sześć
z nich ma napisy.

Ełcka Kolej Wąskotorowa
To niezwykła podróż do świata
historii Mazur i kolejnictwa, w któ-
rą przeniesiemy się, jadąc spowitą
obłokami dymu lokomotywą „pod
parą”. Pierwszą trasę otwarto
w 1913 roku, później kolejkę czeka-
ły burzliwe dzieje. Na szczęście
przetrwała i dziś można udać się
w fascynującą podróż wyjątkowym
pociągiem. Można też odwiedzić
Muzeum Kolejnictwa, w którym
zachował się zabytkowy tabor. 

Wieża ciśnień
Powstała w 1895 roku i w swoim
założeniu była jednym z elemen-

tów umożliwiających zaopatrywa-
nie mieszkańców Ełku w wodę.
A ta pochodziła z sześciu studni
głębinowych, które wybudowano
w lesie w odległości około czterech
kilometrów. Z wieży korzystano
przez 80 lat do czasu, kiedy w la-
tach 70. wybudowano nowoczesny
system wodociągowy. Mieści się
w niej obecnie Muzeum Kropli
Wody i można zobaczyć oryginal-
ne, historyczne urządzenia tech-
niczne.

Zobacz bobry w akcji
W Bartoszach w powiecie ełckim
znajduje się wyjątkowa ostoja

bobrów, która zajmuje 190 ha.
Z trzech stron otaczają ją jeziora,
a w rezerwacie jest ponad 270 ga-
tunków roślin. To okazja, by po-
dziwiać nie tylko przyrodnicze bo-
gactwo tych terenów, ale też poz-
nać trochę historii. Obok drogi
krajowej nr 16 można zobaczyć
również niemiecki cmentarz wo-
jenny, na którym znalazły się m.in.
groby przeniesione z ełckiego
cmentarza komunalnego.

Niezwykły tunel pomiędzy
jeziorami
Jezioro Szóstak i Ułówki łączy po-
dziemny tunel, o którym wie nie-
wiele osób. Zbudowano go na po-
czątku XX wieku i miał być jed-
nym z rozwiązań, dzięki którym
miały być osuszane pola. Ma około
1,60 metra średnicy i 300 metrów
długości. Na niektórych odcinkach
mieści się na głębokości nawet
dziesięciu metrów pod ziemią. Je-
śli będziecie spędzać wakacje
w okolicach Starych Juch, ko-
niecznie tam zajrzyjcie. 

Powiat ełcki

Powiat gołdapski Mazury Garbate 
pełne atrakcji

wrażeniaCiuchcią po
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Powiat iławski

Powiat giżycki wodniakówMekka
Twierdza Boyen
To największa atrakcja turystycz-
na Giżycka. Wzniesiona w poło-
wie XIX wieku, rozbudowywana
i modernizowana do wybuchu II
wojny światowej, była ważnym
ogniwem w niemieckim systemie
obronnym na wschodniej grani-
cy. Budowla z kilkoma bastiona-
mi, bramami i budynkami
wzniesiona jest z cegły oraz ka-
mieni polnych. Latem odbywa
się tutaj m.in. festiwal szantowy
i mieści się schronisko turystycz-
ne.

Most obrotowy na Kanale
Łuczańskim
Będąc w Giżycku, trzeba zoba-
czyć pochodzący z XIX wieku
most obrotowy. W 1889 roku
jego nową  konstrukcję stworzyli
inżynierowie z firmy Bechelt
C.O. Grundberg und Shel z Zie-
lonej Góry, skonstruowali rucho-
me przęsło o oryginalnym sposo-
bie zwodzenia w bok. Długość,
bagatela… 20 metrów, a szero-

kość — 8 metrów.
Most ważący po-
nad 100 ton
może być ob-
racany ręcz-
nie. Jest jed-
ną z niewielu
takich kon-
strukcji
w Europie.

Tu mieszkają
kormorany
Ciekawostki przy-
rodnicze kryje rezerwat
„Jezioro Dobskie”, który zajmuje
powierzchnię ponad 1833 hekta-
rów. Dobrze zachował się tutaj
krajobraz polodowcowy, z cha-
rakterystycznymi głazami na
brzegu. Jest także kolonia lęgo-
wa kormorana, czapli siwej, der-
kacza, żurawia, mewy srebrzystej
i rybitwy. To nie tylko efektowne
krajobrazy, ale przede wszystkim
gatunki ptaków, które rzadko
można spotkać w innych czę-
ściach kraju.

Rejs
mazurskimi
jeziorami
Jeziora Ki-
sajno i Nie-
gocin są
miejscem
rozgrywania

najważniej-
szych krajo-

wych zawodów
żeglarskich rangi

mistrzowskiej: Mist-
rzostw Polski Jachtów

Kabinowych, Mistrzostw Polski
Katamaranów czy eliminacji Pu-
charu Polski Jachtów Kabino-
wych. Na żądnych przygód żegla-
rzy czekają miejsca cumownicze
w najbardziej urokliwych zakąt-
kach, liczne porty i przystanie.
Okoliczne zatoki, a także jeziora
położone poza systemem wiel-
kich jezior, jak np. Gołdopiwo
w rejonie Kruklanek, to idealne
akweny dla wodniaków.

Ptaki Jezioraka
Jeziorak to naj-
dłuższe jezioro
w Polsce i naj-
większe na
Pojezierzu
Iławskim.
Na jeziorze
znajduje się
aż 16 wysp.
A na Wielkiej
Żuławie —
największej wy-
spie śródlądowej
w Europie zostały po-
zostałości średniowiecz-
nego grodu. Co roku nad jezioro
zjeżdżają miłośnicy żeglarstwa,
windsurfingu, kitesurfingu czy ka-
jakarstwa. Wiele wsi wokół Jezio-
raka słynie z unikalnego mikrokli-
matu, który pomaga m.in. w lecze-
niu chorób układu oddechowego.

Leśną ścieżką
Leśna Ścieżka Dydaktyczna Silm
znajdziecie w pobliżu Iławy, za-
ledwie dwa kilometry od centrum
miasta. Powstała z myślą o miesz-

kańcach i turystach
wypoczywających

nad Jeziorakiem.
Ścieżka biegnie
przez lasy nad-
leśnictwa Iława
do uroczego
śródleśnego je-
ziora o nazwie
Silm. Mierzy

zaledwie 1,8 ki-
lometra i ma

kształt pętli.
Można wędro-

wać całą rodziną
i z tablic wyczy-

tać m.in. ciekawostki na te-
mat żyjących w lesie zwie-
rząt. W połowie trasy można
odpocząć pod
zadaszoną wiatą ze stołami
i ławkami.

Niezwykły pomnik
W małej wsi Różnowo
w powiecie iławskim stoi
pomnik na którym wyry-
to napis: „bojownikom
o władzę ludową”. To

spreparowany przez władze na-
pis. Pomnik był bowiem hołdem
złożonym jego dawnym miesz-
kańcom. Po pierwszej wojnie
światowej ówcześni mieszkańcy
ufundowali pomnik ofiarom wo-
jennym. Tę inskrypcję usunięto
po 1945 roku.

Wersal Królestwa Prus
W okolicach Susza w powiecie

iławskim są dwory szlacheckie

oraz pałace. Jednym z wyjątko-
wych miejsc jest pałac w Kamień-
cu, który w latach swojej świetno-
ści zwany był Wersalem Króle-
stwa Prus. Jego mieszkańcem był
cesarz Napoleon Bonaparte, któ-
ry przebywał tam w czasie kam-
panii rosyjskiej od kwietnia do
czerwca 1807 roku. W pałacu tym
gościł także Fryderyk Wielki oraz
August II Mocny. Niestety, dziś
zachowały się jedynie jego ruiny.

Ptasi raj surferów
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Odkryj Kętrzyn
Wybierzcie się na spacer historycz-
nymi uliczkami tego miasta. Tu
warto zwiedzić zamek krzyżacki 
z drugiej połowiy XIV w., budynek
dawnej loży masońskiej czy ko-
ścioły: św. Katarzyny i obronny św.
Jerzego. Ciekawostką w tym ostat-
nim są dwie pojedyncze cele wię-
zienne znajdujące się w przyzie-
miu wieży zachodniej. Nie zapo-
mnijcie odwiedzić też Stada Ogie-
rów. Jest to jedna z najdłuższych
stajni w Europie. Każdego roku

organizowane są tu pokazy i zawo-
dy konne.

Bunkry do zwiedzania
Dziewięć kilometrów od Kętrzyna
znajdują się ruiny wojennej kwate-
ry Hitlera. To stąd w latach 1941–
44 kierował działaniami wo-
jennymi. Tutaj też 20
lipca 1944 roku doko-
nano nieudanego
zamachu na Hitle-
ra. Kwatera roz-
ciągała się na ob-

szarze 250 hektarów. Była bardzo
dobrze zamaskowana między drze-
wami. Bunkry zostały przez Nie-
mców zaminowane. Wysadzono je
w 1945 roku, na szczęście nie do
końca skutecznie. Dziś możemy zo-
baczyć ich pozostałości.

Święte miejsce
Święta Lipka to mała

miejscowość, do
której tłumnie
przybywają pielg-
rzymki. To tu jest
najsłynniejsze
sanktuarium ma-
ryjne, którego

kustoszami od kil-
ku już wieków są oj-

cowie jezuici. Klasz-
tor wybudowano w koń-

cu XVII wieku, zalicza się go
do najwspanialszych okazów późne-
go baroku w Polsce. Atrakcją dla tu-
rystów są także organy, które zbudo-
wał organmistrz Jan Josue Mosen-
gel z Królewca. Można je nie tylko
zobaczyć, ale też posłuchać. W bazy-
lice są organizowane koncerty orga-
nowe.

Owczarnia
W tym muzeum możecie sprawdzić
jak żyli Mazurzy, zobaczyć sprzęt co-
dziennego użytku i narzędzia, jakich
niegdyś używali. Największą atrak-
cją jest zachowana czarna kuchnia,
w której gotowano na ogniu otwar-
tym. Muzeum w Owczarni to ma-
zurski dom pełen mebli, naczyń
i sprzętów gospodarstwa domowe-
go. Zbiory mieszczą się w tzw. czwo-
raku, w byłym majątku ziemskim
z poł. XIX w. Turyści odwiedzający
to miejsce mają wrażenie jakby się
przenieśli w czasie.

Wawel na północy
Będąc w Lidzbarku Warmińskim,
musicie zwiedzić zamek biskupów
warmińskich. To jedna z najświet-
niejszych budowli gotyckich w Pol-
sce. Bryłę zamku stanowią cztery
skrzydła zamykające dziedziniec

otoczony dwukondygnacyjnymi
krużgankami, które do złudzenia
przypominają krużganki wawel-
skie. Stąd ten zamek nazywany jest
Wawelem północy. W latach 1350-
1795 zamek był miejscem rezyden-
cjalnym biskupów warmińskich.
Obecnie mieści się w nim muze-
um. Tutaj odbywają się też słynne
Biesiady Humoru i Satyry.

Dzwon, który wzywa 
na mszę
XIV-wieczny kościół gotycki w Ba-
biaku powstał na fundamentach
z kamienia, a mury jego wznoszo-

no z cegły. Na modlitwę wiernych
wzywa kościelny dzwon z 1445
roku. Znajdziecie tu też gotycką
chrzcielnicę. Przy kościele znajdują
się dwie neogotyckie kapliczki
z dzwonnicami. W środku turystów
zachwyci ołtarz wykonany w stylu
późnomanierystycznym z późnoba-
rokowym ornamentem roślinnym.
To miejsce jest godne uwagi.

Krużganki zachwycają
Sanktuarium w Krośnie koło Or-
nety dostarcza sporo wrażeń. Le-
genda głosi, że w nurcie płynącej
tędy rzeki znaleziono figurkę Mat-
ki Boskiej. Wzniesiono tu drewnia-
ną kaplicę, w której umieszczono
figurkę, a potem zbudowano ist-
niejący kościół. Budowla otoczona
jest krużgankami z czterema na-
rożnymi kaplicami oraz budyn-
kiem dla księży. Stanowi wspaniały
obiekt zabytkowy. We wnętrzu za-
chował się ołtarz główny z kopią fi-
gurki Matki Boskiej, gdyż oryginał
zaginął w 1945 roku.

Malowniczy ołtarz
Kościół św. Wawrzyńca w Mingaj-
nach to gotycki zabytek, który po-
wstał w I połowie XIV wieku
w miejsce spalonego kościoła
drewnianego. Był wielokrotnie
niszczony, odbudowywany i res-
taurowany, ale jego główne założe-
nia z XIV wieku przetrwały do
dziś. Szczególnie godny uwagi jest
późnogotycki tryptyk umieszczony
w ołtarzu głównym. Po zamknięciu
skrzydeł ukazują się malowidła
przedstawiające męczeństwo św.
Wawrzyńca.

Powiat kętrzyński Miejsca święte i wojenne

Królestwo Kopernika 
i Krasickiego Powiat lidzbarski



WEuropie wypoczynek w
murach klasztornych od
dawna stanowi znaną at-

rakcję, stwarzając szansę turys-
tom i pielgrzymom na oryginalne
spędzenie czasu. A Warmia jest
wprost wymarzona do takiego re-
laksu. W wyjątkowy krajobraz
„Świętej Warmii” wpisują się w
szczególny sposób sanktuaria —
miejsca pielgrzymkowe. W natu-
ralnym układzie tworzą one pąt-
niczy szlak, stanowią tak-
że ciekawy szlak tury-
styczny z bogatą his-
torią. Najbardziej
znane i charakte-
rystyczne obiekty

to: Stoczek Klasz-
torny, Krosno,
Chwalęcin, Głotowo,
Gietrzwałd i Święta
Lipka (na granicy War-
mii i Mazur).

Dlaczego Stoczek?
Przebywanie w klasztornej gościnie
pozostawia niezatarte i wyjątkowe
wspomnienia. Dzieje się tak już
od XVII wieku. W latach 1639-1641

biskup Mikołaj Szyszkowski
zbudował okrągłą świą-

tynię z kopułą, na wzór
rzymskich bazylik,
jako dar dla Królo-
wej Pokoju. Powstał
przy niejdrewniany
klasztor, który 20
lat później zastąpio-

no murowanym. Od
tego czasu Sanktua-

rium Matki Pokoju w
Stoczku co roku odwiedza-

ły tysiące pielgrzymów. Po rozbio-
rach Stoczek znalazł się na terenie
Prus. Do Polski powrócił po II woj-
nie światowej. Jego wielkim do-
brodziejem był prymas Polski kar-
dynał Stefan Wyszyński, który przez
władze komunistyczne został tu
internowany w latach 1953-1954. W
klasztorze mieści się „Izba Pamię-
ci” ku czci prymasa, cela więzienna,
a w kościele znajduje się płasko-
rzeźba wykonana z brązu, której
fundatorem jest prymas Polski kar-
dynał Józef Glemp. Zobaczymy tu
również prymasowskie votum —
bursztynowy różaniec. Co cieka-
we, osoby, które odwiedzają Stoczek
nie przejazdem, ale zatrzymują się
w nim, mają do dyspozycji prze-
wodnika, który odkryje przed nimi

niedostępne na co dzień miejsca
klasztoru.

Wyciszenie w przyrodzie
Stoczek Klasztorny ma jed nak
znacznie więcej do za oferowania.
Dodatkowym walorem, podkreśla-
jącym wyjątkowość tego miejsca,
jest przyroda, a w szczególności
piękny ogród przyklasztorny, osto-
ja ciszy i spokoju — miejsce, które
sprzyja zadumie nad nieprzemija-
jącymi wartościami. Odbywają się
tutaj okolicznościowe koncerty oraz
plenery malarskie, rekolekcje, dni
skupienia. Wielu ludzi szuka w

tym miejscu wyciszenia, próbuje
odpocząć od codziennego zgiełku,
odnaleźć sens życia. Będąc w Stocz-
ku Klasztornym, warto wybrać się
również do pobliskich Bartników,
gdzie znajduje się jeden z najwięk-
szych rezerwatów ptactwa wodne-
go. Inne zabytki regionu możemy
zobaczyć podczas wycieczki rowe-
rowej. Warto zatrzymać się na
chwilę przy Dworku Romanowski
w Sułowie, pałacu w Galinach oraz
najbardziej znanej atrakcji archi-
tektonicznej, czyli średniowiecz-
nym zamku biskupów warmiń-
skich w Lidzbarku Warmińskim.

Klasztor w Stoczku Warmińskim
(Klasztornym) stwarza niepowtarzalną

okazję przeżycia wspaniałego czasu.
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  przed zgiełkiem
miasta

Jesteś znużony zgiełkiem miasta? 
Męczy Cię szybkie tempo życia?
Unikasz tłumów w kurortach?

Schroń się

SANKTUARIUM MATKI 
POKOJU KSIĘŻA MARIANIE

STOCZEK KL. 30, 11-106 KIWITY
e-mail: marianie@stoczek.pl, tel. 89 7660911

www.stoczek.pl



Gmina Mrągowo, z myślą o przedłuże-
niu sezonu turystycznego, zarówno zi-
mowego, jak i letniego, zrealizowała

niecodzienny na terenie Warmii i Mazur pro-
jekt. 

W roku 2004 wybudowano koło Mrągowa całoroczny
ośrodek sportowy pod nazwą „GÓRA CZTERECH

WIATRÓW ”, w skład którego weszły: wyciągi narciarskie
z całą infrastrukturą zimową, nowoczesny i stylowy budynek
zaplecza - schronisko, mieszczący m.in.: bar – restaurację
z przytulnym kominkiem oraz miejsca noclegowe. Znajdują
się też dwa duże parkingi dla zmotoryzowanych, ścieżki pie-
sze i rowerowe, plaża wraz z pomostem pływającym i wypo-
życzalnią sprzętu wodnego. 
Już w roku 2006 Wójt Gminy Mrągowo Pan Jerzy Krasiń-
ski odebrał statuetkę dla Ośrodka G4W jako laureata na-
grody głównej, w drugiej edycji konkursu na NAJLEPSZY
PRODUKT  I USŁUGĘ  WARMII  I MAZUR  2006 ".

Latem Ośrodek proponuje m.in.: wypożyczalnię rowerów
górskich, miejskich, wypożyczalnię sprzętu wodnego — ro-
wery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe, miejsce plażowe oraz
dla dzieci do zabawy; boiska do piłki siatkowej plażowej
oraz do badmintona wraz z wyposażeniem; barek nad jezio-
rem przy plaży; własną gastronomię z dobrą kuchnią polską
w budynku schroniska, grill, ogniska, noclegi, a także orga-
nizację przyjęć okolicznościowych oraz organizację imprez

sportowych, sportowo-rekreacyjnych, integra-
cyjnych, firmowych i wiele innych.

Zimą udostępniamy miłośnikom spor-
tów zimowych oświetlone i sztucznie
naśnieżane stoki z trzema wyciągami

narciarskimi, pięć tras zjazdowych o różnym
stopniu trudności o łącznej długości ok. 1500
metrów. Jest również tzw. „ośla łączka” dla począt-
kujących oraz lodowisko. Tuż obok wyciągu WO1 znaj-
duje się SNOWPARK, więc jest tu także miejsce dla snow-
boardzistów. Trasy zjazdowe są dopuszczane do ruchu przez
GOPR, a nad bezpieczeństwem gości czuwają ratownicy
GOPR oraz ratownicy medyczni z Mrągowa.

Na Górze Czterech Wiatrów odbywają się też co roku Ama-
torskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snow-
boardzie oraz w Kolarstwie Górskim „Family Cup”.

Dodatkowym atutem naszego ośrodka są niewątpliwe walory
turystyczne oraz stosunkowo niewielkie odległości od
Olsztyna (60 km) i Warszawy (200 km), a także bezpośred-
nia dostępność do głównych ciągów komunikacyjnych.
Piękna okolica, spokój, cisza i pełne zadowolenie gwaranto-
wane!!!
Więcej informacji na www.gora4w.com.pl

GMINĘ MRĄGOWO warto odwiedzić o każdej porze roku.
Nudzić nie będą się tu ani miłośnicy sportów wodnych, ani
zimowych. Można tu odpocząć od monotonnej codzienno-
ści, wziąć udział w polowaniu, grzybobraniu,
wędkowaniu. Trasy piesze oraz rowe-
rowe sprzyjają aktywnemu pozna-
waniu okolic.

Czterech Wiatrów
Góra Czterech Wiatrów (G4W) położona jest na półwyspie nad jeziorem Czos, w bezpo-

średniej bliskości miasta Mrągowa. Obszar Góry Czterech Wiatrów o powierzchni
ok. 60 ha  jest własnością komunalną Gminy Mrągowo.  Góra jest czę-

ściowo zalesiona i jest wspaniałym punktem widokowym, z którego
roztacza się przepiękna panorama miasta Mrągowa i jego okolic. 

Czterech Wiatrów
GóraGóra

koło Mrągowakoło Mrągowa
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www.mragowo.pl www.mrongoville.pl www.ckit.mragowo.pl

Mrągowo - polska stolica
muzyki country – to miasto
znane w kraju  i za granicą

dzięki organizowanemu od ponad 30
lat Międzynarodowemu Festiwalowi
„Piknik Country”. Corocznie, w ostatni
weekend lipca do Mrągowa przybywa
kilka tysięcy fanów dobrej zabawy.
Kowbojskie stroje, motocykle, muzyka
i tłumy entuzjastów powodują, że
udział w Pikniku to niezapomniane
przeżycie dla każdego. Miasteczko
westernowe Mrongoville, oferujące
atrakcje w stylistyce Dzikiego Zachodu,
jest świetnym urozmaiceniem oferty
dla przejeżdżających do Mrągowa
„kowbojów”.

Miłośnikom sportu miasto oferuje siłow-
nie na świeżym powietrzu, najdłuższą w
regionie promenadę wokół jeziora Czos,
boiska, korty tenisowe oraz 300 km ozna-
kowanych szlaków rowerowych w okoli-
cach Mrągowa łączących najpiękniejsze
mazurskie miejscowości.

Mrągowo to również miasto z dobrym
klimatem dla biznesu. „Mrągowo – The
Best country to Invest” to hasło projektu,
który zacieśnił współpracę między  lokal-
nymi przedsiębiorcami  i samorządem. Z
powodzeniem rozwijają się tu lokalne
firmy, a także inwestorzy zagraniczni m.
in. z Niemiec (BRUSS) czy Indii (Far-
mtrac Tractors Europe Sp. z o.o.). Zainte-
resowanym inwestowaniem w Mrągowie
miasto oferuje 30 ha uzbrojonych tere-
nów inwestycyjnych w atrakcyjnej lokali-
zacji i cenie oraz wsparcie Zespołu ds. Ob-
sługi Inwestora w Urzędzie Miejskim. 

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji na stronach:

Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych                                           

Dni Mrągowa..........................................................................3-5 lipca 2015
Mazurska Noc Kabaretowa.........................................................11 lipca 2015
Piknik Country.....................................................................24-26 lipca 2015
Festiwal Kultury Kresowej ...................................................7-9 sierpnia 2015
Gala Muzyki Tanecznej Disco pod Żaglami..........................15-16 sierpnia 2015
Volvo Triathlon Series Mrągowo...........................................30 sierpnia 2015KA
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QUADY-MRAGOWO.PL

TEL. 506 780 008 | 505 942 005

1 QUADY
1 PAINTBALL
1 POLE PAINTBALLOWE
1 SEGWAY
1 IMPREZY INTEGRACYJNE
1 TOR KARTINGOWY
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W towarzystwie motyli
Rusałkę admirała, pokrzywnika czy
pazia królowej — te motyle zoba-
czycie w Ogrodach Pokazowych i
Motylarni w Marcinkowie pod
Mrągowem. To z jednej strony at-
rakcja turystyczna, z drugiej zaś azyl
dla coraz mniejszej populacji tych
owadów w regionie. To nie koniec
przyrodniczych atrakcji. Tu znaj-
dziecie też różne ogrody, m.in. śród-
ziemnomorski, zakochanych, biały,
traw ozdobnych, meksykański czy
też wiejski. Każda roślinka ma swo-
ją tabliczkę z nazwą, więc jest też

walor edukacyjny. To
miejsce na odpoczynek,
wycieczkę czy spacer.

Mrągowo po
wojskowemu
Interesujesz się
militariami? To
musisz zobaczyć
Muzeum Sprzętu
Wojskowego w Mrą-
gowie. Tu znajdziesz
pojazdy gąsienicowe,
wozy dowodzenia, ciężarów-
ki, działo przeciwlotnicze, kuchnie
polowe i wozy pożarnicze. Łącznie
ponad 50 eksponatów! Najciekaw-
szymi eksponatami są idealnie za-
chowany, legendarny czołg T-34
oraz czołg T-55. Najstarszymi nato-
miast — dwie ciężarówki GMC
CCKW z II wojny światowej.

Kosewo: ferma jeleniowatych
Ta Ferma Jeleniowatych znajduje
się przy Stacji Badawczej IP PAN w
Kosewie Górnym. To atrakcja dla
wszystkich miłośników przyrody. I
tych małych, i tych dużych. Tu zo-

baczycie jelenie szlachet-
ne, daniele, muflony,

sarny, koniki pol-
skie, koniki Prze-
walskiego oraz
egzotyczne jele-
nie milu. Zwie-
rzęta żyją niemal
w warunkach na-

turalnych. Spacer
wśród tych pasą-

cych się na pastwis-
kach może być nieza-

pomnianym przeżyciem.

Mikołajki – miejsce
dla wodniaków
Tu ściągają przede wszystkim ama-
torzy żeglarstwa i sportów wod-
nych. Latem odbywa się tu szereg
imprez związanych z tym sportem.
W miasteczku warto też zwiedzić
kościół ewangelicko-augsburski z
1842 i Muzeum Reformacji oraz
zabudowę miejską z przełomu
XIX-XX w. Zobaczcie też szereg
unikalnych miejsc pod względem
flory i fauny w Mazurskim Parku
Krajobrazowym. 

Niezwykłe gliniane figurki
To niezwykłe muzeum polskiej
sztuki ludowej. Dzięki staraniom
Walentyny Dermackiej i jej córki
Marii w Pieckach w ich własnym
domu powstał jeden z najbogat-
szych zbiorów etnograficznych na
Mazurach. Można tam obejrzeć kil-
ka tysięcy glinianych figurek zwią-
zanych z naszym regionem, ale i co-
dziennym życiem wsi.

Western po polskuPowiat mrągowski
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Powiat nidzicki

Powiat nowomiejski

Na szlaku zamków
To kolejny zamek na Szlaku Za-
mków Gotyckich. Ten w Nidzicy
Krzyżacy zbudowali w latach 1370-
1407. To potężna warownia od wie-
ków panująca nad miastem, która
przeżyła wojny, żołnierzy francu-
skich, którzy dokonali tu najwięcej
zniszczeń, czy też bombardowanie
Rosjan podczas II wojny światowej.
Zwiedzanie zacznijcie od ekspozycji
mieszczącej się w czterech salach za-
mkowego przyziemia. Na turystów

czeka też sala ry-
cerska — dawna
kancelaria wójta,
kaplica i refektarz
oraz sala widokowa —
krzyżacki spichlerz z pięk-
nym starym obelkowaniem drew-
nianym, i gankami wartowniczymi
i z panoramą na miasto.

Miasto i wieś w jednym
Janowo od zawsze leżało na Ma-
zowszu. W 1954 roku włączono je

w skład województwa olsztyńskiego.
Miejscowość zachowała w sobie coś
z miasta, jakim było w latach 1421-
1869, i wsi, jaką jest dzisiaj. Mamy
tu małomiasteczkowy rynek i ulice,
gdzie za domami stoją drewniane
stodoły. Zobaczcie i pokochajcie ten
klimat.

Cztery razy spalony
Kościół Niepokalanego

Poczęcia NMP i Świę-
tego Wojciecha
w Nidzicy zbudo-
wano w XIV wie-
ku. Pierwsza
wzmianka o nim
pochodzi z 1381
roku. Wówczas sta-

nowił element miej-
skiego systemu

obronnego miasta. Czte-
rokrotnie spłonął — pierw-

szy raz wraz z rynkiem w 1414 roku,
następnie w 1664 r., 1804 i w 1914 r.
W obecnym kształcie odbudowano
go w latach 1920–1924. Fragment
murów obronnych zobaczycie przy
wejściu na plebanię od strony ko-
ścioła.

Bogactwo przyrody
Lubicie podglądać przyrodę? Musi-
cie zobaczyć rezerwat przyrody
„Koniuszanka II”. Utworzony zos-
tał dla ochrony malowniczego
przełomowego odcinka rzeki Ko-
niuszanka, od której wziął swą na-
zwę. Tu znajdują się stare drzewo-
stany mieszane z pomnikowymi
dębami i bogatym runem. Ten te-
ren rezerwatu upodobały sobie
bobry. Stare drzewa i przepiękne
krajobrazy można zobaczyć, space-
rując półtorakilometrową ścieżką
dydaktyczną. Tu również nauczycie
się rozpoznawać gatunki drzew. Na
specjalnym stanowisku znajdziecie
pnie drzew i ich opis.

Przeszłość widziana z zamku

Historia pod stopami
Spacer po wzgórzu
Ze wzniesienia zamkowego
w Kurzętniku roztacza się niepo-
wtarzalny widok na okolicę. Stąd
widać Nowe Miasto Lubawskie
i dolinę Drwęcy. Panoramę moż-
na podziwiać m.in. z dziedzińca
zamkowego. Po tym średnio-
wiecznym zamku pozostały już
tylko fragmenty murów. Zamek
powstał na przełomie XIII i XIV
wieku. Z okolicami Kurzętnika
wiąże się historyczny wątek
grunwaldzki. Tu w lipcu 1410
roku zebrały się wojska krzyżac-
kie przed bitwą pod Grunwal-

dem. Spod Kurzętnika musiały
zawrócić wojska Jagiełły, by
uniknąć bitwy w trakcie przepra-
wy przez zabagnioną Drwęcę.

Kino w kościele
Na nowomiejskim rynku domi-
nującą budowlą jest kościół
ewangelicki z 1912 roku. Po II
wojnie światowej nie był on już
użytkowany. Ołtarz główny
z krucyfiksem przeniesiony zos-
tał do kościoła w Ząbrowie koło
Iławy, organy wywieziono w nie-
znanym kierunku jeszcze
w 1945 r., a ławki przekazano do
kościoła w Iławie. Zachował się
jeden z trzech dzwonów —
dzwon zegarowy. Obecnie we
wnętrzach tej dawnej świątyni
można obejrzeć film, znajdziecie
tu również kawiarnię i punkt in-
formacji turystycznej.

Muzeum Ziemi Lubawskiej
Turystom, którzy zawitają do
Nowego Miasta Lubawskiego
polecamy wizytę w średniowiecz-

nej baszcie. Budowla była jed-
nym z elementów dawnych for-
tyfikacji miejskich. Dziś znajduje
się w niej Muzeum Ziemi Lu-
bawskiej, w którym zobaczycie
zbiory z różnych okresów histo-
rycznych, od krzemiennych sie-
kierek i młotków, poprzez zbiór
średniowiecznych naczyń,
kamiennych kul armat-
nich, monet i milita-
riów, na zbiorach et-
nograficznych z po-
łowy XIX wieku
kończąc. Ciekawost-
ką są organy wyko-
nane w całości
z drewna w 1870 roku
przez Jana Kowalskiego,
lokalnego kowala.

Kościół z malowidłami
To z pewnością jeden z najład-
niejszych kościołów w regionie.
Mowa o bazylice św. Tomasza
w Nowym Mieście Lubawskim.
Kościół zbudowano w pierwszej
połowie XIV wieku. We wnętrzu

zachowały się ścienne malowidła
z okresu średniowiecza i baroku.
Pokrywają one ściany prezbite-
rium, jak też nawy głównej. Jed-
na ze scen przedstawia oblężenie
Nowego Miasta przez Szwedów
w 1628 roku. W kościele zacho-
wała się płyta nagrobna rycerza

krzyżackiego Kunona von
Liebensteina oraz kilka

cennych rzeźb, m.in.
figura Madonny Tro-
nującej z Dzieciąt-
kiem z 1390 roku.



Nowe Miasto Lubawskie to
gmina z tradycjami, gdyż na
każdym kroku napotka się tu

miejsca pamięci i zabytki będące
świadectwem chlubnej przeszłości.
Zielona, bo obszary chronionego
krajobrazu stanowią aż 65% po-
wierzchni gminy, a w 1994 roku
gminy włączono w obszar Zielonych
Płuc Polski. Przyjazna, bo władze
gminy z radością witają gości i no-
wych mieszkańców, czyniąc ciągłe sta-
rania ukierunkowane na poprawę ja-
kości życia.

Niezaprzeczalne
są walory
przyrodni-
cze gminy,
malowni-
cze poło-
ż e n i e
w ś r ó d
m a ł y c h
jeziorek i
większych
jezior, wśród
lasów i pagór-
ków, wspaniałe
krajobrazy w doli-
nie rzeki Drwęcy. 
Wszystko to przycią-
ga chętnych do
organizowania
sobie wypo-
czynku i
rekreacji
w warun-
kach na-
t u r a l -
nych, a
także jest
fascynacją
twórczą dla
wielu malarzy
i fotografików.
Bogactwo fauny
leśnej zapewnia dogod-

ne warunki
amatorom
łowiectwa.
Jeziora z
t e r e n u
gminy są
znanymi i
cenionymi
łowiskami nie
tylko przez
miejscowych węd-
karzy. Na amatorów
pieszych wycieczek czeka-

ją szlaki turystyczne. Mówi
się, że Gmina Nowe

Miasto Lubawskie
jest jeszcze nieod-

krytym eldora-
do turystycz-
nym. Dziki
odcinek rzeki
Wel przycią-
ga amatorów
kajakarstwa
z kraju i z za-

granicy. Wiel-
ką atrakcją dla

wodniaków jest
też Drwęca, która

jest zaliczana do naj-
piękniejszych szlaków kaja-

kowych w kraju.

SZLAKI 
KAJAKOWE:
Rzeka Drwę-
ca – długość
207 km, w
granicach
gminy Nowe
Miasto Lu-

bawskie odci-
nek 9,5 km.

Bratian jest do-
godnym miejscem

rozpoczęcia spływu.
Tutaj rzeka Wel kończy

swój bieg i wpada do Drwęcy,

podwajając jej przepływ. Ujście Drwę-
cy do Wisły pod Toruniem leży w od-
ległości 132,5 km od Bratiana.

Rzeka Wel – najdłuższy lewobrzeżny
dopływ Drwęcy (95,8 km) stanowi

atrakcyjny, zróżnicowany
krajobrazowo szlak

kajakowy. Wypły-
wa z jeziora

D ą b r o w a
Wielka i
przepływa
przez 9 je-
zior. Posia-
da odcinki
niemal gór-

skie (0,4%
spadku), wy-

magające du-
żej wprawy. W

regulaminie Gór-
skiej Odznaki Kajako-

wej PTTK Wel jest wymie-
niany razem z Dunajcem czy Popra-
dem do zaliczenia na „srebrną” od-
znakę.

Struga Radomno (Ruda) – długość
15,7 km, spływa od Radomna, płynie
wśród lasów. W Rudzie rzeczka wpa-
da do Drwęcy, którą można konty-
nuować spływ do Torunia.

Skarlanka – rzeka biorąca swój po-
czątek z Jeziora Skarlińskiego. Ma-
lowniczy ciek Pojezierza Brodnic-
kiego. Jej długość wynosi 37,1 km.
Skarlanka płynie licznymi rynnami
subglacyjnymi i jest rzeką typowo po-
jezierną, gdyż przepływa przez wie-
le jezior, odcinki jeziorne łącznie liczą
12 km. Uchodzi do Drwęcy.

Więcej informacji na 
www.gminanml.pl

Zachęcamy także do skorzystania z
wykwalifikowanych firm zajmują-
cych się organizacją spływów kaja-
kowych na naszym terenie:

PPHU Adam Kopiczyński
tel. 604 507 012

www.splywydrweca.pl

Wypożyczalnia Kajaków LIBRA
Waldemar Cellary

tel. 693 057 571
www.kajakidrweca.pl

Gmina Nowe Miasto Lubawskie niejedno
ma oblicze. Każde z nich chętnie odsłania
przed turystami i inwestorami, którzy 
zawsze są mile widziani i godnie
przyjmowani.

22115OXBX-a

Zielona i przyjazna 
gmina z tradycjami
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Olsztyn historyczny
Stolica Warmii i Mazur kusi gości
zabytkami. Koniecznie musicie zaj-
rzeć do naszego zamku, w którym
mieści się Muzeum Warmii i Ma-
zur, a którego najsłynniej-
szym lokatorem był Mi-
kołaj Kopernik. Do
dziś możecie
w Olsztynie podzi-
wiać skonstruo-
waną przez niego
tablicę astrono-
miczną. To właś-
nie postać Koper-
nika przyciągnęła
do Olsztyna same-
go cesarza Francu-
zów — Napoleona Bo-
napartego. Niezapomnianą
pamiątką z pobytu w Olsztynie bę-
dzie na pewno zdjęcie z astrono-
mem wykonane na ławeczce, na
którą zaprasza. Inne zabytki, na
które warto zwrócić uwagę, to Wy-
soka Brama na Starym Mieście
oraz bazylika mniejsza pw. św. Ja-
kuba, który jest patronem miasta.

Olsztyn naukowy i kulturalny
W mieście jest również możliwość
obcowania z kulturą i nauką na naj-
wyższym poziomie. Zajrzyjcie do
Galerii BWA — najważniejszego
obiektu wystawienniczego w mie-
ście. Warto też odwiedzić Miejski
Ośrodek Kultury, Centrum Eduka-
cji i Inicjatyw Kulturalnych oraz
Filharmonię Warmińsko-Mazurs-
ką. Tu będziecie mogli oderwać się
od codzienności i dać się porwać
magii dźwięków. W sezonie letnim
w każdy weekend od czerwca do

września odbywają się w Olsztynie
również imprezy plenerowe, które
składają się na Olsztyńskie Lato Ar-
tystyczne. Warto również zajrzeć do
naszych teatrów — Lalek, zwłaszcza

jeśli przyjeżdżacie z dziećmi,
i Teatru im. Stefana Ja-

racza.

Miasto 
aktywności
Olsztyn to rów-
nież niezwykłe
miejsce do upra-
wiania sportów.

W ośrodku nad
jeziorem Ukiel

można oddawać się
ekstremalnym przygo-

dom na wodzie, ale również
popływać kajakiem, rowerem, ża-
glówką, motorówką czy łodzią wio-
słową. A na brzegu nie tylko zdobę-
dziecie opaleniznę, ale też pojeździ-
cie na rolkach, rowerach czy pospa-
cerujecie z kijkami. Olsztyn warto
również poznać z perspektywy koń-
skiego grzbietu. A jeśli pogoda nie
dopisze, wybierzcie się na jedną
z olsztyńskich pływalni lub do klu-
bu fitness. Możecie też zabrać dzieci
do Warmiolandii, a starszym urzą-
dzić laserową bitwę.

Niezwykły akwedukt
W malutkiej miejscowo-
ści Silice w gminie
Purda można oglą-
dać unikalny
w skali europej-
skiej zabytek hy-
drotechniki. To
dwupoziomowe

skrzyżowanie dwóch akweduktów.
Najpierw płynie Kanał Wiktorii,
a pod kątem prostym nad nim prze-
pływa Kanał Elżbiety. Takie rozwią-
zania, popularne w Holandii, u nas
występują niezwykle rzadko.

Warmiński Nikifor
W maleńkiej miejscowości Gąsioro-
wo, ostatniej wiosce w gminie Purda
i powiecie olsztyńskim, mieści się
plenerowe muzeum rzeźby sakralnej
i naiwnej. Tu odnajdziemy warmiń-
skiego Nikifora, ks. Jana Suwałę, tyle

że nie malarza, a rzeźbiarza. 

Warmia 
w pigułce

Brąswałd to miej-
cowość, którą
trzeba zobaczyć.
Tu proboszczem
był ks. Walenty

Barczewski, walczący o polskość
w latach 20. XX wieku. W kościele
św. Katarzyny można oglądać malo-
widła częstochowskie. Na cmentarzu
brąswałdzkim można odnaleźć grób
księdza i jego rodziny, ale również
inne nagrobki ówczesnych miesz-
kańców. To skarbnica wiedzy o śla-
dach polskości na południowej War-
mii. Tam nie jest potrzebny żaden
przewodnik. Refleksje nasuwają się
same, a historię XIX wieku mamy
na talerzu. Brąswałd to jednak prze-
de wszystkim miejscowość Marii
Zientary-Malewskiej. Jest tu jej mu-
zeum i dom, w którym się urodziła.
Mieszkająca w nim obecnie pani
chętnie porozmawia o warmińskości
i losach historycznej mieszkanki. 

Spotkanie biskupów
W 2006 roku udało się reaktywo-
wać historyczny Trakt Biskupi
w Bałdach. Upamiętniono tu bisku-
pów warmińskich zarządzających
diecezją warmińską od początku jej
istnienia do dziś. W starej alei lipo-
wej ustawione są tablice z biogra-
mami biskupów, głazy pamiątkowe
i plansze z mapami historycznymi
Warmii oraz jej krótką historią. Je-
śli ktoś chce poznać tę krainę, nie
ma na to lepszego miejsca.
W ośrodku uniwersyteckim w Bał-
dach można wynająć konie pod
wierzch, zaprzęgi, bryczki. Zimą to
idealny teren do uprawiania nar-
ciarstwa biegowego. Jest tam pięk-
na trasa, która z Bałd lasami popro-
wadzi nas do miejscowości Łajs.
A tam czeka nas granica jedności
pomiędzy Warmią a Mazurami.
Widoki są przepiękne, podobnie jak
otaczająca przyroda. 

Powiat olsztyński

i Napoleona
Śladami Kopernika
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ZAJAZD POD KŁOBUKIEM 
— pyszne dania regionalnej kuchni

Restauracja w Zajeździe Pod Kłobukiem oparta jest przede wszystkim
na kuchni regionalnej i tradycyjnych warmińskich daniach. Można tu
zjeść potrawy na bazie dziczyzny, jagnięciny, ryb, gęsiny czy runa leś-

nego. Wszystkie dania przygotowywane są z lokalnych, świeżych produktów.
Karta dań jest krótka, ale treściwa — królują w niej dania sezonowe, które zmie-
niają się wraz z porami roku. Ulubione dania gości to, między innymi: pieczeń 
i gulasz z dzika, potrawy z gęsi, zupa dyniowa, czernina, hołojec oraz dania war-
mińskie, takie jak farszynki, plińce i dzyndzałki. 

Przy restauracji działa Kłobukowa Spiżarnia, czyli sklepik z domowymi i regio-
nalnymi produktami pochodzącymi od członków sieci Dziedzictwo Kulinarne War-
mia, Mazury, Powiśle. W ofercie znajdują się domowe pasztety (z dzika, gęsi),
okrasy, półgęski, tradycyjne wędliny, regionalne zagrodowe sery kozie i krowie
(wkrótce też owcze), ryby wędzone i w galarecie, domowy chleb na zakwasie, re-
gionalne piwa, miody, nalewki, miody pitne. Natomiast w Kłobukowej Piwniczce
można napić się wybornych win, miodów i regionalnego piwa.

Zajazd od kilku lat jest członkiem sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Ma-
zury, Powiśle, a do licznych nagród i wyróżnień może dołączyć statuetkę w kon-
kursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.

Zajazd Pod Kłobukiem, Małdyty, ul. Zamkowa 11
tel 89-758-61-25, www.klobuk.pl

Rycerze na polu
W tym powiecie ta atrakcja jest
obowiązkowa! Odwiedźcie Mu-
zeum Bitwy pod Grunwaldem,
najlepiej w połowie lipca, gdy
odbywa się tu inscenizacja wiel-
kiej bitwy z 1410 roku. Co roku
przyjeżdżają tu tysiące uczestni-
ków i widzów. Wówczas po wbi-
ciu w ziemię dwóch nagich mie-
czy wojska dowodzone przez

króla Władysława Jagiełłę stają
naprzeciwko wojsk krzyżackich
i dochodzi do walki. Kto wygra?
To jest już wiadome, ale
widowisko jest nie-
zwykle atrakcyjne.
W samym muze-
um warto zoba-
czyć haftowaną
wersję obrazu
Jana Matejki
„Bitwa pod
Grunwaldem”
w oryginalnych
rozmiarach.

Nartami 
po wodzie
Kochacie narty? W takim ra-
zie ta propozycja jest dla was!
Do Ostródy warto wybrać się na
przejażdżki na Jeziorze Drwęc-
kim. Liczący 800 m wyciąg nart
wodnych stał się jedną z najcie-
kawszych atrakcji turystycznych
w regionie. Nic dziwnego, że

ściągają tu tłumy
spragnione ekstre-

malnych przeżyć.
Tuż obok plaża,
tor kajakowy
i pomosty. Po-
trzebujecie od-
poczynku? Tu
macie zapew-

niony!

Cmentarz 
w Zajączkach

Ukryta w lesie ewange-
licka nekropolia jest jedną

z najciekawszych i najbardziej
tajemniczych w okolicy. Tu znaj-
duje się kaplica grobowa rodziny
właścicieli majątku — Krame-
rów. Wzniesiona jest ona z cio-
sów kamiennych, pokryta dwu-
spadowym dachem, kryta da-
chówką ceramiczną holenderską.
Cmentarz założono w drugiej
połowie XIX wieku. Warto tu
obejrzeć kilkadziesiąt oryginal-
nych pomników nagrobnych
mieszkańców wsi.

Zabytek z legendą
Ten zamek w Morągu
ma swoją legendę. Po-
dobno pojawia się
w nim duch 14-let-

niej Barbary Schwann. W 1749
roku ścięto jej głowę za dziecio-
bójstwo, choć w rzeczywistości
dziewczyna miała być niewinna.
Zamek zbudowali Krzyżacy
w drugiej połowie XIV wieku.
Posiadał 4 skrzydła z dziedziń-
cem, otoczone głęboką fosą. Był
siedzibą wójtów, a w XV wieku
komturów krzyżackich, następ-
nie starostów książęcych. Za-
niedbany przez władze pruskie
w XVIII wieku uległ ruinie.
W XIX w. zamek częściowo ro-
zebrano i przebudowano. Dziś
otwarty jest dla turystów.

Powiat ostródzki

szczęk zbroi
Średniowieczny
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Większa część gminy leży
w dorzeczu Drwęcy i jej
dopływów, wśród któ-

rych jest m.in. jeden z 7 cudów Pol-
ski, czyli Kanał Ostródzko-Elblą-
ski, mający swój początek w Sta-
rych Jabłonkach. Gmina Ostróda
to znakomite miejsce wypoczynku
dla całej rodziny oraz osób wypo-
czywających indywidualnie. Ma-
lownicze okolice, zaliczane do naj-
czystszych zakątków Polski, sprzy-
jają aktywnym formom wypo-
czynku, a usytuowane na terenie
gminy obiekty dziedzictwa kultu-
rowego zadowolą nawet najbar-
dziej wymagających turystów.

Na terenie gminy Ostróda wśród
pięknych krajobrazów funkcjo-
nują duże obiekty hotelarskie. U
podnóża najwyższego wzniesie-
nia Pojezierza Mazurskiego, czyli
Góry Dylewskiej  (312 m n.p.m.)
znajduje się Hotel SPA Dr Irena
Eris. Pięciogwiazdkowy obiekt w
połączeniu ze szczególnymi walo-
rami krajobrazowymi Wzgórz Dy-
lewskich z każdym rokiem przy-
ciąga na teren gminy coraz więk-
szą liczbę spragnionych wy-
tchnienia od wielkomiejskiego
zgiełku turystów. Atrakcji dopeł-
niają liczne rezerwaty przyrody
oraz ścieżki ekologiczne i eduka-
cyjne. 

Po sporą dawkę  relaksu można
także udać się do czterogwiazd-

kowego  Hotelu An-
ders położonego
w turystycznej
miejscowości
Stare Jabłon-
ki na szlaku
w o d n y m
K a n a ł u
Ostródzko- 
-Elbląskiego.
Hotel mieści
się nad brzegiem
jeziora Szeląg Mały,
w otoczeniu majesta-
tycznych lasów, na gra-
nicy rezerwatu Sos-
ny Taborskiej.
Malownicza
sceneria, las,
woda, świeże
powietrze
sprawiają,
że jest to
i d e a l n e
miejsce na
wypoczynek.
Wychodząc na-
przeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i tu-
rystów preferujących czynny wy-
poczynek na terenie gminy ostró-
da wyznaczone zostały cieszące
się dużym zainteresowaniem szla-
ki piesze i  rowerowe o łącznej dłu-
gości ponad 200 km. Przebiegają
one przez malownicze tereny gmi-
ny Ostróda każdy z nich jest inny,
a możliwość podziwiania prze-
pięknych krajobrazów połączona
z bogatą ofertą  licznych gospo-
darstw agroturystycznych z pew-
nością dopełnią ofertę turystyczną

gminy.  Podróżując
rowerem, i nie tyl-

ko, podziwiać
można znajdu-
jące się na te-
renie gminy
Ostróda licz-
ne zabytki. 

W s p a n i a ł ą
okazją do wypró-

bowania swoich sił
oraz aktywnego wypo-

czynku w gronie znajo-
mych i przyjaciół są

organizowane od
lat na terenie

gminy Ostró-
da imprezy
promocyj-
no-rekrea-
cyjne. U
p o d n ó ż y

Wzgórz Dy-
lewskich na sta-

łe w kalendarz im-
prez wpisał się Rajd

Rowerowy „Dylewska
Góra” (23.05.2015 r.), który każ-
dorazowo skupia na swoim starcie
coraz większe grono cyklistów.
Obecnie jest to największa im-
preza rowerowa regionu ostródz-
kiego. Ponadto dużym zaintere-
sowaniem ze strony mieszkań-
ców i turystów cieszą się Biegi Sa-
sinów (Letni i Zimowy) oraz Ma-
zurski Dzień Ziemniaka w Kra-
plewie (27.09.2015r.).

Gminę 
Ostróda 

warto odwiedzić 
niezależnie 

od pory roku.

Zapraszamy

Gmina Ostróda to jedna z największych 
gmin województwa warmińsko-mazurskiego, 

malowniczo położona wśród licznych jezior, 
rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych 

kompleksów leśnych.
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Powiat piski

Powiat olecki

Ukochany przez artystów

Rowerem 
przez Mazury
Garbate
To miejsce idealne
dla osób, które
chcą aktywnie spę-
dzić urlop. Mazury
Garbate pokrywa gęsta
sieć szlaków rowerowych i
pieszych. W gminie Olecko
można na przykład podążyć „Wie-
wiórczą ścieżką”, w gminie Świę-
tajno — zobaczyć zabytkowe dwo-
ry i zespoły folwarczne, a w gminie
Wieliczki — dobrze zachowany
modrzewiowy kościół z 1677 roku. 

Molo w Olecku
Molo powstało w
mieście już około
1930 roku. Dziś
jest chlubą i wizy-

tówką miasta. Molo
to również kamienna

półrotunda, stadion z
urządzeniami sportowymi

i halą Lega. Jezioro Oleckie
Wielkie zachwyca pejzażami, a tu-
ryści chętnie korzystają z miesz-
czącej się przy nim skoczni. Jeśli
chcecie skorzystać z atrakcji wod-
nych, tutaj mieści się również wy-
pożyczalnia sprzętu sportowego. 

Zielone płuca 
powiatu
Czas ruszyć w puszczę. A najle-
piej w leśne ostępy Puszczy Bo-
reckiej, której powierzchnia to
około 20 tysięcy hektarów. Tutaj
spotkacie wilka, łosia, rysia i
żubra, jest też ostoja ptasia o
randze europejskiej. Występuje
tutaj aż dziewięć gatunków z
Polskiej Czerwonej Księgi. Są
też tutaj liczne ślady przeszłości
— cmentarzyska i grodziska
Jaćwingów, cmentarzyki wiej-
skie i wiele śladów II wojny
światowej.

Wieliczki — gmina
artystów
Gmina Wieliczki to zagłębie
twórców ludowych. Są tutaj arty-
ści zajmujący się haftowaniem,
rzeźbiarstwem w drewnie i gip-
sie, kowalstwem artystycznym,
malarstwem i rzeźbą w kamie-
niu. Siedzibą gminy są Wieliczki,
które leżą nad jeziorem Oleckie
Małe. To raj dla wędkarzy, bo w
akwenie można złowić węgorza,
lina czy szczupaka. 

Rowerem przez puszczę

Śniardwy i nie tylko
Mazurski Park Krajobrazowy za-
chwyca turystów. W jego skład
wchodzi aż 20 dużych jezior, w
tym największe jezioro Polski —
Śniardwy. Jednak największą po-
wierzchnię zajmują lasy — po-
nad 18 tys. hektarów. To wiąże
się też z dużą liczbą zwierząt,
które znalazły tutaj schronienie.
Wśród nich są: wilk, ryś, lis, je-
not, borsuk, tchórz czy łasica. Na
jeziorach rządzi łabędź niemy,
którego chętnie fotografują mi-
łośnicy przyrody.

Ulubiony zakątek żeglarzy
Jeziora i piękne pejzaże przycią-
gają żeglarzy. Największą atrak-
cją gminy jest przede wszystkim
rzeka Krutynia, która jest jed-
nym z najciekawszych szlaków
kajakowych w Polsce. Turyści
chętnie zatrzymują się po drodze
w Rucianem-Nidzie, gdzie latem
wypoczywają w restauracjach
nad brzegami jeziora. Tutaj co
roku przyjeżdżają znawcy żeglar-
stwa, by zmierzyć się w kolejnej
edycji Żeglarskiego Grand Prix
Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur.

Świadectwo po lodowcu
Za wsią Wojnowo można podzi-
wiać największe skupisko głazów
na Mazurach. Na powierzchni
ponad dziewięciu hektarów znaj-
duje się ponad 12 tysięcy
głazów. To naprawdę
imponujący widok.
Największy głaz
ma aż 10 met-
rów w obwo-
dzie. Głazowi-
sko to pozos-
tałość po lo-
dowcu, który
przywędrował
do nas ze Skan-
dynawii. Wraca-
jąc koniecznie
przyjrzyjcie się Woj-
nowu. Tę wieś na Mazu-
rach założyli staroobrzędowcy,
którzy nie przyjęli reformy Cerk-
wii prawosławnej przeprowadzo-
nej w XVIII wieku. 

Leśniczówka poety
Będąc w Rucianem-Nidzie po-
jedźcie drogą w las i zajrzyjcie do
leśniczówki Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego. Latem od-
bywają się tutaj koncerty poetyc-

kie i występy gwiazd. Wokół Pra-
nia biegnie też przyrodnicza
ścieżka dydaktyczna. Leśniczów-
ka Pranie jest dziś tętniącym ży-
ciem kulturalnym ośrodkiem, a
przed laty była leśnictwem wsi

Krzyże. Przeszła do histo-
rii dzięki pobytom

wybitnego polskie-
go poety. 
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Aktywnie odpoczniesz 

Zapraszamy
Gmina Wielbark to wyjątkowe
miejsce na ziemi. Lasy pełne
grzybów i jagód, szlaki rowerowe 
i kajakowe oraz piękne zabytki do
zobaczenia. Tu nikt się nie nudzi. 
Do domu nie odjedzie rozczarowany.

ROWEREM 
I KAJAKIEM

PRZEZ GMINĘ
Każdy, kto aktywnie

lubi spędzać czas, z
pewnością nie będzie nu-

dził się w Wielbarku. Wystarczy
wskoczyć do kajaka lub wsiąść na
rower, by w ruchu rozkoszować
się piękną przyrodą gminy.

COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW
DAWNYCH CZASÓW
Gmina Wielbark posiada bogatą
historię. Dobrze zachowały się tu
budynki z lat przedwojennych czy
kościół ewangelicki zbudowany w
latach 1823-1827, gdy miejscowość
posiadała jeszcze prawa miejskie.

GRZYBOWE SZALEŃSTWO
Okolice Wielbarka to raj dla grzy-

biarzy i amatorów jagód. We
wrześniu w podwielbarskich la-
sach odbywają się mistrzostwa w
grzybobraniu Festiwal Grzybów
— Grzybowanie. Tropiciele po-
szukują smakowitych kapeluszy,
które później oceniają sędziowie.
Grzybowanie ma charakter ro-
dzinnego pikniku, połączonego z
wystawą rękodzieła ludowego.

ZANIM ZACZNIE SIĘ SEZON
Długi majowy weekend to okazja do
wiosennego podładowania akumu-
latorów. W tym czasie w Wielbarku
można wziąć udział w spływie kaja-
kowym czy zawodach wędkarskich.
W czerwcu zaś w Wielbarku od-
bywa się festyn Palinocka z okazji
nocy świętojańskiej. Tego dnia
można pościgać się kajakami lub
stanąć do konkursu na najpiękniej-
szy wianek świętojański.23

w gminie Wielbark

Urząd Gminy Wielbark
ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
tel. 0-89 621 83 12, 621 81 06
www.wielbark.com.pl 
wielbark@mailbox.olsztyn.pl

Powiat szczycieński

Małe stworki
Z nimi kojarzy się Szczytno. Są
symbolem tego miasta. Oto pofaj-
doki — niewielkie skrzaty, które
zdobią tutejsze ulice. Miasto zos-
tało wręcz opanowane przez te
małe ludziki. Przedstawiają różne
scenki od komicznych po histo-
ryczne. Spacerując ich szlakiem,
poznamy zabytki i historię Szczyt-

na. Zabierzcie ze sobą aparat, bo
z pewnością będziecie chcieli je
uwiecznić. W towarzystwie pofaj-
doków z ławeczki na placu Juran-
da możecie przesłać online po-
zdrowienia w najdalszy zakątek
świata. Na ławeczkę skierowana
jest kamera.

Śladami Krzysztofa
Klenczona
Krzysztof Klenczon miał 20 lat,
kiedy rzucił posadę nauczyciela
wiejskiego w Rumach koło
Szczytna i wyruszył na spotkanie
z muzyką. Wówczas Niebiesko–
Czarni poszukiwali gitarzysty. Po
kilku latach został liderem Czer-
wonych Gitar. Dzisiaj w Szczytnie
wiele miejsc mówi o tym, że to tu-
taj właśnie spędził dzieciństwo
i młodość. Przy domu kultury stoi
jego pomnik, w centrum miasta
są park i aleja jego imienia.
W muzeum natomiast można zo-
baczyć jego fotografie i płyty. Jed-

nak miejscem, które najczę-
ściej odwiedzają fani jest
grób artysty na miejsco-
wym cmentarzu.

Ruiny zamku w Szczytnie
Czas na trochę historii, a ta związa-
na jest z tutejszym zamkiem, a ra-
czej z jego pozostałościami. Na
przełomie XIII i XIV w. na prze-
smyku między Jeziorem Domo-
wym Dużym i Jeziorem Domowym
Małym Krzyżacy założyli drewnia-
no–ziemską strażnicę. Później sta-
nął tu murowany zamek. Po sekula-
ryzacji Prus stał się on siedzibą sta-
rosty szczycieńskiego, a pod koniec
XVI w. przekształcono go w luksu-
sową rezydencję myśliwską. Jego
czasy świetności nie trwały długo.
W XVIII w. groził mu całkowity
upadek, gdyż nie miał gospodarza.
Miejscowa ludność rozbierała
mury, by pozyskać materiał do bu-
dowy własnych domów. Dziś może-
my zobaczyć jego ruiny.

Sąpłaty: Babska Izba
Babska Izba to jedyne w swoim
rodzaju muzeum osobliwości i pa-
miątek regionalnych. Mieści się
w budynku dawnej szkoły w Są-
płatach. Pod koniec lat siedem-
dziesiątych XX wieku pod kierun-
kiem Maryny Okęckiej-Bromko-
wej, tutejszej mieszkanki, panie
gromadziły m.in. stare sprzęty,
kołowrotki, ceramikę, narzędzia
z jakich korzystali ludzie z oko-
licznych wiosek. Następnie zgro-
madzonymi zbiorami zaopieko-
wała się nauczycielka Zofia Ku-
bicka. Dzięki tym paniom dziś my
te eksponaty możemy zobaczyć.

Wędrówka 
z pofajdokami

23
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Powiat węgorzewski

Kościół w Radziejach
To jeden z najbardziej nietypo-
wych mazurskich kościołów. Zbu-
dowano go na planie ośmioboku
według projektu późniejszego
króla Prus Henryka Wilhelma IV.
Ostrosłupowy dach pokryty da-
chówką zakończony jest latarnią.
W środku kościoła znajduje się
naturalnej wielkości figura Chrys-
tusa na krzyżu, wykonana z poli-
chromowanego betonu, a także
barokowy anioł chrzcielny i rzeź-
by apostołów.

Sztynort wita
Tę miejscowość zna każdy żeglarz.
Tu znajduje się port jachtowy i
wioska żeglarska. Najważniej-
szym zabytkiem w miejscowości
jest XVI-wieczny pałac, w którym
zamieszkiwała rodzina Lehndor-
ffów. Na cyplu między Jeziorem
Sztynorckim a Łabapem
znajdują się ruiny gro-
bowca tej rodziny.
Budowlę wznoszo-
no i kształtowano
latami. Północną
część rezydencji
stanowił 18-hek-
tarowy park z dę-
bami. Najstarsze
zostały zasadzone
w XVI w.

Śluza cieszy oko
22-kilometrowy odcinek Ka-
nału Mazurskiego jest ciekawost-
ką hydrotechniczną powiatu wę-
gorzewskiego. To tu, w Gujiach
znajduje się jedyna ukończona
śluza. To obiekt zabytkowy, który
działa do dziś. Dotrzeć tam moż-
na z Leśniewa drogą na Węgiel-
sztyn. W wieżach śluzy znajdują
się urządzenia o napędzie ręcz-
nym do otwierania i zamykania

wrót. Niedaleko znajduje się jaz
walcowo–obrotowy.

Zobacz bunkier gigant
W Mamerkach przenosimy się w
czasy II wojny światowej. Kwate-
ra główna niemieckich wojsk lą-
dowych to zespół najlepiej zacho-

wanych w Polsce ponie-
mieckich bunkrów. Po-

wstało tu ponad 30
żelbetowych obiek-

tów, które nie-

zniszczone zachowały się do dziś.
Niemcy nie zdążyli ich wysadzić.
W Mamerkach wszędzie wejdzie-
my i wszystko obejrzymy. Najważ-
niejszą atrakcją jest bunkier gi-
gant. Jego ściany i stropy mają
grubość aż siedmiu metrów. Po
wojnie, nieopodal schronu poszu-
kiwano Bursztynowej Komnaty.
Skarbu nigdy nie odnaleziono. 
W muzeum znajduje się replika
fragmentu komnaty.

Dom żeglarzy

Mikołaj Kopernik ma na Warmii i Mazurach swo-
je ulice i pomniki, ale też znany i lubiany szlak tury-

styczny. To jedna z ważniejszych dróg krajoznawczych
Warmii i Mazur. Znalazły się na niej gotycka architektura,

warowne zamki i miejsca, w których bywał astronom. Szlak kopernikow-
ski wiedzie od Olsztyna, m.in. przez Lidzbark Warmiński, Frombork, aż
do Elbląga. Najdłuższy odcinek trasy leży na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego i wynosi 237 kilometrów.

To szlak turystyczny wyznaczony na terenach
Polski Północnej. Na jego trasie znalazły się
najpiękniejsze gotyckie zamki, m.in. właśnie
Warmii i Mazur. Atrakcjami szlaku nie są je-
dynie średniowieczne mury. To również im-
prezy i turnieje rycerskie, koncerty muzyki

dawnej, które są organizowane w historycz-
nych wnętrzach. Jednym z obowiązkowych

punktów jest zamek krzyżacki w Malborku, naj-
większa twierdza w Europie wybudowana w stylu go-

tyckim. To też niezwykłe świadectwo historii zakonu krzy-
żackiego na naszych ziemiach. Punktami szlaku są m.in. zamek kapi-
tuły warmińskiej w Olsztynie czy zamek biskupów warmińskich w
Lidzbarku Warmińskim.

Jednym ze szlaków napoleońskich w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim stała się trasa piesza
wytyczona na zlecenie starostwa powiatowego.
Szlak o długości 39 kilometrów prowadzi przez urokli-
we warmińskie wioski, które w lutym 1807 roku znalazły się na trasie
pościgu Napoleona za wojskami rosyjsko-pruskimi. Wyprawa rozpo-
czyna się w Barkwedzie, gdzie 3 lutego 1807 roku stoczył on krwawą
bitwę o przeprawę na Łynie. Na trasie nie mogło zabraknąć Jonkowa,
gdzie co roku odgrywa się inscenizacja stoczonej tu jednej z walk.
Szlak wiedzie przez Gutkowo, Mątki, Jonkowo, Łomy,
Pupki, Gołogórę, Skolity, Dąbrówkę i kończy się w
Konradowie.

Droga św. Jakuba jest jednym z najsłynniej-
szych szlaków pielgrzymkowych w Europie.
Trakt prowadzi m.in. przez Polskę, Niemcy,
Francję aż do Santiago de Compostella w za-
chodniej Hiszpanii. Trasa na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego wiedzie przez m.in.
warmińskie i mazurskie wsie, ale też przez malownicze
zakątki leśne. Turyści na szlaku mogą odwiedzić m.in. katedrę św. Ja-
kuba w Olsztynie czy sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie.

Szlak kopernikowski Szlak napoleoński

Szlak św. Jakuba

Warmia i Mazury w pigułce
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Bogactwem województwa
warmińsko-mazurskiego są lasy
i puszcze, które zajmują prawie
30 proc. jego powierzchni. 
To właśnie tutaj znajduje się
wiele przyrodniczych
ciekawostek. Krystalicznie czyste
jeziora, widowiskowe wzgórza 
i lasy. Warto poznać ich piękno 
z bliska. Zatrzymać się na chwilę
i zachwycić się naturą. 

Zielone płuca
Każdego lata na Warmię i Mazu-
ry przyjeżdżają turyści, którzy
chcą wypocząć na łonie nieska-
żonej natury. Przyciąga ich czys-
te powietrze, woda i lasy. Te wa-
lory zadecydowały o tym, że są to
zielone płuca Polski. Krajobraz
urozmaicają m.in. Puszcza Bo-
recka, Romincka, Lasy Napi-
wodzko-Ramuckie i Taborskie.
To również kraina tysiąca jezior,
chociaż tak naprawdę jest ich tu
o wiele więcej.

Różnorodność bogactwa
Województwo warmińsko-ma-
zurskie jest jednym z najbardziej
wyróżniających się w skali kraju
obszarów. To region niezwykle
bogaty i różnorodny przyrodni-
czo. W województwie warmiń-
sko-mazurskim żyje ponad 60

gatunków ssaków, m.in. te, które
umieszczono na kartach, Pol-
skiej czerwonej księgi zwierząt.
Są to nietoperz, wilk, ryś, wydra,
bóbr, żubr, koszatka, popielica,
orzesznica czy smużka. Najlicz-
niejszą grupę w faunie woje-
wództwa stanowią jednak ptaki.
Tereny Warmii i Mazur zamiesz-
kuje około 300 gatunków pta-
ków. Tutaj możecie podziwiać
zagrożone gatunki. Są to podgo-
rzałka, derkacz, orlik grubodzio-
by i wodniczka. To też istny raj
dla wędkarzy. W jeziorach i rze-
kach żyje ponad 45 gatunków
ryb. Niewiele osób wie, ale w
wodach Drwęcy ponownie moż-
na spotkać łososia.
Najpiękniejsze zakątki objęto
ochroną, na przykład w zespole
parków krajobrazowych Pojezie-
rza Iławskiego i Wzgórz Dylew-

skich, Górznieńsko-Lidzbarskim
Parku Krajobrazowym, Mazur-
skim Parku Krajobrazowym czy
Brodnickim. Najstarszym z nich
jest Mazurski Park Krajobrazo-
wy, który utworzono już w 1970
roku. Każdy z nich jest inny.
Każdy ma bogatą florę i faunę.
Warto poznać liczne rezerwaty,
spektakularne pomniki przyrody
czy budowle związane z historią. 

Jeszcze więcej drzew
Do tej pory w warmińsko-ma-
zurskich lasach przeważała sos-
na, ale już wkrótce ma się to
zmienić. W tym roku leśnicy
mają posadzić w warmińsko-
mazurskich lasach około 7,5 mi-
liona sadzonek dębów. Tym sa-
mym ten gatunek zdetronizuje
dotychczasową królową lasów —
sosnę. W tym roku jest to około

6 mln okazów sosny. Kolejne
miejsca zajmuje buk z 1,8 mln
sadzonek i świerk z 1,2 mln. Leś-
nicy dbają o to, by piękno lasów
wciąż zachwycało. Drzewka ros-
ną więc w licznych leśnych
szkółkach.  

Piękne pejzaże zachęcają do
aktywności
Lasy zachęcają, by po wyznaczo-
nych szlakach jeździć rowerem
czy po prostu biegać. Jeśli nie
macie zamiłowania do biegów,
wybierzcie marsze. Nordic wal-
king, czyli popularny marsz z
kijkami można uprawiać w do-
wolnym terenie, o każdej porze
roku. To idealny sport dla
wszystkich. Nie wymaga szcze-
gólnych umiejętności. Dzięki
specjalnie zaprojektowanym kij-
kom pracuje 90 procent wszyst-

Warmia i Mazury
Skarby naszych lasów

wśród lasów



kich mięśni ciała. I możesz w
pełni zachwycić się naturą. Pa-
górki, które są na przykład ele-
mentem Wzgórz Dylewskich, za-
chęcają zimą do uprawiania nar-
ciarstwa biegowego. Latem mogą
je zastąpić nartorolki. 
Leśnicy wyznaczają trasy przy-
rodnicze, by turyści zauroczeni
widokami wrócili do nich jeszcze
wiele razy. Wyznaczanie tras ma
też rolę edukacyjną. Dzięki temu
w czasie nordic walking można
zaobserwować zjawiska i obiekty
ważne nie tylko przyrodniczo, ale
również kulturowo, społecznie.
Nie tylko dzieciom, ale też ich ro-
dzicom nadleśnictwa dedykują
ścieżki dydaktyczne. Leśnicy
uczą, jak rozpoznawać gatunki
zwierząt czy roślin, ale też prze-
kazują najciekawsze historie. 

Wypoczywasz — nie śmieć
Turystów przybywa, więc leśnicy
muszą też szukać rozwiązań, by
las był na to przygotowany. Bu-
dują specjalne grzybo- i rybopar-
kingi, by miłośnicy przyrody
mogli zostawiać tam auta. I ru-
szać w leśne ostępy, nie niszcząc
naturalnych traktów. Niestety
każdy sezon turystyczny kończy
się podobnie — setki ton śmieci,
które turyści zostawiają w la-
sach. Lasy Państwowe co roku
muszą przeznaczyć na wielkie
sprzątanie kilkaset tysięcy zło-
tych. To tysiące drzew, które
można posadzić. Setki nowych,
pięknych miejsc. Warto o tym
pamiętać, kiedy wybierzemy się
całą rodziną do lasu. 

Skarby naszych lasów

w i jezior
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Nadleśnictwo Dwukoły swo-
im zasięgiem obejmuje po-
nad 17 tys. ha lasów. Leś-

nicy opiekują się również około 15
tys. hektarami lasów, które nie są
własnością państwa, ale dbają o to,
by nie straciły swojego naturalne-
go piękna. A te tereny – położone
w dorzeczu rzeki Wkry, dopływu
Narwii oraz rzeki Mławki – są
wyjątkowe dzięki ukształtowaniu
powierzchni. Ozdobą pejzażu są
liczne wąwozy i faliste równiny
moreny dennej, które są wyni-
kiem działania lodowca. Nadleś-
nictwo podzielone jest na dwa ob-
ręby: Dwukoły i Żuromin. Lasy
rozciągają się na terenie dwóch wo-
jewództw: mazowieckiego oraz
warmińsko-mazurskiego i czte-
rech powiatów: działdowskiego,
mławskiego, żuromińskiego i płoń-
skiego, oraz dziewiętnastu gmin.

Leśniczówka z historią
Dwukoły to piękna osada leśna w
Polsce w gminie Iłowo-Osada, w
województwie warmińsko-ma-
zurskim. Dziś jest siedzibą Nad-
leśnictwa Dwukoły. Już w okresie
międzywojennym istniało na tym
terenie nadleśnictwo o nazwie
Dwukoła (1921-1939), które pod-
legało Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Toruniu. Do dziś zachował
się również budynek leśniczówki,
który powstał na przełomie XIX i
XX wieku. Po drugiej wojnie świa-
towej rozpoczyna się współczesna
historia nadleśnictwa Dwukoły. 

Nazwa od młyna
W XIV wieku na rzece Dwuko-
lance, która jest prawym dopły-
wem rzeki Mławki, wybudowano
młyn wodny. Połączenie dwóch
kół młyńskich zainspirowało
mieszkańców, by nadać osadzie
nazwę. I tak powstały Dwukoły.

Bitwa powstania
styczniowego
To właśnie na tych terenach, w
miejscowości Wróblewo pod Ra-

dzanowem, rozegrała się drama-
tyczna potyczka powstania stycz-
niowego. Zginęło w niej stu po-
wstańców, tyle samo osób zostało
rannych. Dziś stanął tutaj krzyż-
obelisk powstańczy. Co roku 21
marca odbywa się tutaj uroczys-
tość, która upamiętnia wydarzenie
sprzed lat. Na terenie nadleśnict-
wa mieści się też cmentarz w Le-
sie Białuckim z II wojny światowej.
Pochowano tutaj więźniów za-
mordowanych w obozie w Dział-
dowie w czasie II wojny światowej. 

Unikalny krajobraz
Na terenie nadleśnictwa znajduje
się aż sześć rezerwatów o łącznej
powierzchni ponad 660 hektarów.
Jednym z nich jest rezerwat Góra
Dębowa. Ma powierzchnię ponad
163 hektarów. Powstał, by zacho-
wać unikalny, pagórkowaty kra-
jobraz leśny z wiekowym drzewo-
stanem mieszanym. Najwyższe
wzniesienie, czyli właśnie Góra
Dębowa, mierzy 185 metrów n.p.m.

Metody dawnych leś-
ników
Na szczególną uwa-
gę w rezerwacie
Góra Dębowa
zasługuje zmie-
szanie. W
drzewosta-
nach założo-
nych na prze-
łomie XIX i
XX wieku ce-
chą charaktery-
styczną są tzw.
„kręgi”. Są to drze-
wostany, w których
buk, rzadziej dąb czer-
wony, dąb bezszypułkowy i szy-
pułkowy oraz lipa drobnolistna,
jodła i daglezja posadzono na okrę-
gu o średnicy około 40-50 metrów.
Kręgi te są śladem oryginalnego
sposobu zagospodarowania, któ-
rego jednym z propagatorów był
niemiecki leśnik Mortzfeld. Sposób
ten polegał na tym, że w rozrze-

dzonych sos-
nowych drzewo-
stanach sadzono np.
gatunki liściaste w formie zmie-
szania pierścieniowego, efektem
którego są „kręgi”. Na terenach la-
sów RDLP Olsztyn podobnych
przykładów można znaleźć więcej.
Obecnie środki kręgów są porosłe
zarówno krzewami, np. leszczyną,
młodym pokoleniem gatunków jak
i innymi gatunkami drzew liścia-
stych.

Przełajem
po naturze

Lasy nadleśnict-
wa można poz-

nać z bliska
w czasie majo-

wej imprezy. Już 30
maja odbędzie się bieg „Przełajem
po naturze”. Impreza odbędzie się
na terenie leśnictwa Bieżany.
Wśród uczestników na starcie
mogą  już stanąć czterolatki! Nad-
leśnictwo organizuje wiele cieka-
wych akcji, imprez i konkursów, w
których bierze udział kilka tysięcy
osób w ciągu roku. Na wszystkich
poszukiwaczy przygód czekają
miejsca odpoczynku. Jedna z wiat
na terenie nadleśnictwa może po-
mieścić nawet 90 osób. Są stoły z
ławami i bezpieczne miejsce na
ognisko.

Przełajem po 
Teren nadleśnictwa mieści się na historycznym
pograniczu Polski i Prus, był też linią walk 
z 1939 roku. Po lekcji historii udajcie się
podziwiać krajobrazy. A są tak wyjątkowe, 
że będziecie tu wracać. 

Dwukoły – osada leśna w Polsce położona w wojew-
ództwie warmińsko-mazurskim, w powiecie dział-
dowskim, w gminie Iłowo-Osada posadowiona wśród

lasów, obecnie siedziba Nadleśnictwa Dwukoły
należącego do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Olsztynie.

Historia
Historia Dwukół nierozerwalnie związana jest z pobliskim Iłowem. W XIV
wieku powstał młyn wodny na Dwukolance. Prawdopodobnie również w
tym okresie powstał tu tartak. W XIX wieku zlokalizowano tu leśnictwo
Zworaden. W okresie dwudziestolecia międzywojennego istniało
Nadleśnictwo o nazwie Dwukoła (1921-1939) podlegające Dyrekcji Lasów
Państwowych w Toruniu. Po drugiej wojnie światowej z upaństwowionych
lasów (na mocy dekretów o reformie rolnej i o przyjęciu niektórych lasów
na własność państwa) utworzono nadleśnictwo Dwukoły. Obecny bu-
dynek, będący siedzibą nadleśnictwa, pochodzi z czasów pruskich. 

nadleśnictwie Dwukoły



Nadleśnictwo

Niespełna 21  500 ha lasów
o nieocenionych walorach
przyrodniczych i bogatą

różnorodnością biologiczną są
miejscem, gdzie z każdym nowym
rokiem budzi się, rozkwita i usypia
życie niezliczonej liczby żywych
organizmów.  Wszystko to za spra-
wą wielu czynników, które wpły-
wają na tutejsze warunki siedli-
skowe. Polodowcowa forma terenu
z licznymi wysoczyznami more-
nowymi, wysoka żyzność gleb, róż-
na wystawa i wilgotność wpływa-
ją na dużą zmienność środowiska,
czyniąc nasze lasy szczególnie in-
teresującymi dla przyrodników. 
W zasięgu nadleśnictwa Górowo

Iławeckie znajdują się bogate grą-
dy, lasy łęgowe, olesy oraz bory sos-
nowe,  ale nie brakuje tu także
śródleśnych bagien i oczek wod-
nych uznanych za szczególnie cen-
ne ostoje chronione w ramach sie-
ci Natura 2000. Jedną z najwięk-
szych atrakcji jest bociania wieś
Żywkowo, w której żyje 3 razy
więcej bocianów białych niż miesz-
kańców. Dla utrzymania bazy że-
rowej tego gatunku Nadleśnictwo 

utworzyło ponad 87 ha użytek eko-
logiczny Grądzik, na który składają
się łąki i zalewiska. 
Ciekawostką jest  leżący na terenie
nadleśnictwa rezerwat przyrody
„Jezioro Martwe” powołany w celu
ochrony rośliny reliktowej maliny
moroszki. Martwe nie tylko z na-
zwy, ale i dosłownie, gdyż z powo-
du znacznego zakwaszenia w wo-
dach jeziora praktycznie zamarło
życie biologiczne. 
Nieopodal rezerwatu znajduje się
największe wzniesienie Wzniesień
Górowskich Góra Zamkowa, a u jej
podnóża leśna ścieżka dydaktycz-
na. Aby zdobyć jej szczyt, należy
pokonać ponad 140 drewnianych
schodów. 

W naszych lasach nie brakuje
wiekowych drzew,

których

najciekawsze egzemplarze zosta-
ły uznane za pomniki przyrody. To
właśnie w górowskich lasach roś-
nie najgrubsza na terenie całych
Lasów Państwowych brzoza bro-
dawkowata mierząca w obwodzie
295 cm. Łącznie na terenie nadleś-
nictwa Górowo Iławeckie powoła-
nych zostało 100 pomników przy-
rody, w tym 99 drzew i 1 głaz na-
rzutowy, będący pozostałością po
ostatnim, bałtyckim zlodowaceniu.
Nie tylko przyrodnicy znajdą na
górowszczyźnie ciekawe atrakcje
turystyczne. Dla osób interesują-
cych się historią górowskie lasy roz-
taczają moc ciekawych i tajemni-
czych miejsc. Legendy głoszą, że w
górze pareżkowskiej, do której
prowadzą wejścia z 4 stron świata
ukryto bursztynową komnatę.
Przechadzając się drogami leśny-
mi  – śladami poligonu Stablack,
zaobserwujemy wiele bunkrów bę-
dących pozostałością po II wojnie
światowej. Wciąż tajemnicą po-
zostaje prawdziwe przeznaczenie
częściowo zachowanych budowli,
wykorzystywanych tu w trakcie
wojny. 
Cienie leśnych drzew kryją również
wiele cmentarzy poległych tu w
czasie kolejnych wojen żołnierzy.
Odwiedzając górowskie lasy, nie
można także nie zwiedzić urokli-
wego miasteczka Górowo Iławec-
kie, w którym mieści się siedziba
nadleśnictwa. Miasto wielu kultur,
choć niewielkie, może pochwalić
się bogatą historią i wieloma za-
bytkami. Warte zobaczenia są
m.in.: Muzeum Gazownictwa, trzy
kościoły oraz dom, w którym no-
cował Napoleon Bonaparte przed
wyprawą do Rosji.
Niewątpliwie ziemia górowska jest
atrakcyjną turystycznie ofertą dla

osób szukających ciszy i spokoju,
dla tych, którzy pragną odpocząć
na łonie natury wśród malowni-
czych krajobrazów, atrakcyjnych
obiektów przyrodniczych oraz za-
bytków architektonicznych.

Wśród przepięknych, malowniczych krajobrazów
północnej części województwa warmińsko-
-mazurskiego, tuż przy granicy z obwodem 

kaliningradzkim położone jest  nadleśnictwo
Górowo Iławeckie.

Górowo Iławeckie
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Nadleśnictwo

zaprasza!

Lasy  Nadleśnictwa Jagiełek tak jak
wszystkie lasy na Warmii i Mazurach ob-
fitują w grzyby i owoce leśne.

Wiosna i zbliżające się lato zachęcają do wy-
poczynku na świeżym powietrzu. W ofercie tu-
rystyczno-edukacyjnej Nadleśnictwa Jagie-
łek znajdują się:
• 4 „zielone klasy”: na szkółce leśnej przy

miejscowości Ameryka, w L-ctwie Kieraj
koło Stawigudy, 

• w L-ctwie Mitelki koło Śródki i przy siedzi-
bie N-ctwa w Olsztynku,

• leśna ścieżka przyrodniczo-dy-
daktyczna koło szpitala
w Ameryce,

• leśna ścieżka dydaktycz-
na w L-ctwie Mitelki
koło miejscowości Gu-
zowy Piec,

• trasy spacerowo-ro-
werowe  do wieży
widokowej na dolinę
Drwęcy w L-ctwie
Potok, zaczynające się
w miejscowości Rych-
nowska Wola, Szyldak
i na par-
kingu

leś-
n y m

koło Ostrowina
przy trasie Olsztynek -
Ostrowin,
• siłownia na wol-
nym powietrzu
w Guzowym Piecu.
W „zielonych kla-
sach” odbywają się

lekcje prowadzone
przez edukatora-leś-

nika. Termin takiej lek-
cji trzeba wcześniej uzgod-

nić z n-ctwem.
Trasy dydaktyczno-spacerowe,

ścieżki rowerowe i wieża widokowa  do-
stępne są cały czas w ciągu roku. Siłownia do-
stępna jest stale poza sezonem zimowym.
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są
udostępnione dla ludności, to znaczy, że
można korzystać z rekreacji w lesie, zbierać
płody runa leśnego.

Nadleśnictwo Jagiełek ma siedzibę w Olsztynku przy
ulicy Park 1. W zarządzie nadleśnictwa znajdują się lasy
o powierzchni ok. 11 000 ha pomiędzy drogami S7 
Olsztynek-Ostróda do Idzbarka po Ostrowin, Elgnówko, 
Tomaszyn, i S51 Olsztynek-Olsztyn do Dorotowa 
po Unieszewo i Biesal.

Odwiedzając lasy N-ctwa Jagiełek, korzystając
z udostępnionych obiektów, pamiętajmy:

• nie śmiecimy, śmieci wyrzucamy do po-
jemników albo zabieramy ze sobą,

• nie rozniecamy ognia i nie wyrzucamy
niedopałków papierosów,

• nie hałasujemy,
• nie niszczymy drzew, roślin runa, grzy-

bów,
• nie niszczymy obiektów rekreacji,
• nie wchodzimy na uprawy leśne,
• nie wjeżdżamy pojazdami na drogi leśne.

Jeśli zauważysz ogień w lesie, dzwoń pod
nr 998 lub 112.

Las jest dobrem wspólnym. Szanujmy lasy,
tak jak szanujemy swoją własność, bo przecież
jesteśmy ich współwłaścicielami.
Nadleśnictwo Jagiełek serdecznie zaprasza
do korzystania z oferty rekreacyjno-dydak-
tycznej.
Życzymy dobrego wypoczynku.

LAS TO NIE ŚMIETNIK!!!
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Do dzisiejszych
czasów zacho-
wało się Gro-

dzisko – potocznie na-
zywane Zameczek –
odkryte w 1881 roku

przez niemieckiego ar-
cheologa Z.K. Bujacka, a

do rejestru zabytków wpi-
sane w 1948 roku. Grodzisko
pochodzi z okresu wczesnego
średniowiecza. Położone jest na

krawędzi doliny rzeki Sawicy
po obu jej stronach. Obec-

nie są tam prowadzone
badania archeologiczne,
podczas których odna-
leziono fragmenty dy-
marki i liczne frag-
menty poprodukcyjne
żużli.

Ekosystem leśny spełnia
szereg funkcji, z których

najważniejsze to: produkcyjna
– lasy są producentem tlenu
oraz dostarczają drewna, eko-
logiczna (ochronna) i spo-

łeczna.  
Drewno jest jednym z naj-

doskonalszych, najbar-
dziej uniwersalnych
oraz niezastąpionych
materiałów. Znajduje
ono ok. 30 tys. zastoso-
wań. A wszystko dzięki

swym właściwościom:
lekkości, elastyczności,

wytrzymałości i walorom
estetycznym..

Aby poznać i zrozumieć las, nie
wystarczy o nim czytać czy oglą-
dać na fotografiach. Trzeba go
zobaczyć na własne oczy, do-
tknąć i posłuchać. Odwie-
dzającym nasze lasy przy-
gotowaliśmy  dwie
ścieżki edukacyjno-
przyrodnicze. Pierwsza
propozycja to ścieżka
edukacyjna „Jęcznik” o
długości 3,5 km. Trasa
prowadzi przez atrak-
cyjny, pokryty lasem mie-
szanym, pagórkowaty teren
pomiędzy dwoma jeziorami:
Sasek Wielki a Gromskim. Na
ścieżce ustawione zostały tab-
lice edukacyjne oraz wielki głaz
nazwany „Kamieniem Hinden-
burga”. Upamiętnia on pobyt
tego wielkiego wodza z czasów I
wojny światowej i słynnej bitwy
pod Dannenbergiem, w której
pokonał armię Samsonowa.

Druga ścieżka edukacyjna znaj-
duje się w szkółce leśnej w Dę-
bówku i jest przeznaczona
głównie dla grup zorganizowa-
nych i szkół.  Można tu się do-
wiedzieć, jak „powstaje” las od
ziarenka poprzez wszystkie
etapy jego hodowli. Znajduje się
tu również wiata edukacyjna.

Dla amatorów zdrowego stylu
życia i szybkich spacerów
utworzona została ścieżka nor-
dic walking oraz ścieżki rowe-

rowe pokazujące piękno tutej-
szych lasów. Są też dwa szlaki
turystyczne  - tatarski (zielony)
szczególnie atrakcyjny dla osób
kochających bezkresne ostępy
leśne  i mazursko-kurpiowski
(żółty) prowadzący z Muzeum
Mazurskiego w Szczytnie do
Myszyńca.  

Odwiedzając las, należy pamię-
tać, że jest on żywym organiz-
mem. Pamiętajmy, że jest to na-
sze wspólne dobro, które należy
do każdego z nas i wszyscy jes-
teśmy za nie odpowiedzialni.
Dlatego nigdy nie bądźmy obo-
jętni na zachowania ludzi, któ-
rzy śmiecą w lesie, hałasują, pło-
szą zwierzęta lub niszczą rośliny.

Darz Bór

Nadleśnictwo

Korpele
Nadleśnictwo Korpele to 15 tys. ha przepięknie położonych

lasów wśród jezior w pobliżu zamku w Szczytnie.
Od najdawniejszych czasów tereny nadleśnictwa 

wchodziły w skład wielkich puszcz na pograniczu państwa 
polskiego i terenów staropruskich, później państwa 

Krzyżackiego, Prus Książęcych 
i Królestwa Prus. 
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Leśny 
Zaledwie 3 km od Olsztyna znajduje
się niezwykłe miejsce, jedyny w
Polsce północno-wschodniej ogród
botaniczny Leśne Arboretum
Warmii i Mazur w Kudypach.

Arboretum to ogród dendro-
logiczny założony i prowa-
dzony przez leśników. Na

powierzchni 15 ha, w starym drze-
wostanie sosnowym posadzono
prawie 1000 gatunków i odmian ro-
ślin drzewiastych. Spacerując po
tym szczególnym lesie, możemy
poznać rodzime gatunki drzew,
które zostały szczegółowo opisane
na licznych tablicach informacyj-
nych. Spotkamy tu zarówno naj-
bardziej charakterystyczne drzewa
lasów warmińskich, takie jak sosna,
świerk, dąb czy buk, jak również
inne ciekawe, często unikatowe ga-
tunki występujące naturalnie za-
równo na północy, jak i na południu
Polski, takie jak kłokoczka połu-
dniowa, azalia pontyjska czy brzo-
za niska.
W dalszej części ogrodu poznamy
rośliny obcego pochodzenia wy-
stępujące naturalnie w Azji, Ame-
ryce Północnej i Południowej. W li-
czącej ponad 700 gatunków kolek-
cji znajdziemy liczne gatunki sosen,
świerków, żywotników i jodeł – od-
mian ozdobnych spotykanych częs-
to w naszych ogrodach. Wśród
drzew liściastych dominują klony
(ponad 30 gatunków) pięknie prze-
barwiające się jesienią, natomiast
wiosną kwitną liczne magnolie, ró-
żaneczniki i azalie.

Arboretum
warto odwiedzić
o każdej porze roku, ale
najpiękniej jest wiosną, gdy przyro-
da budzi się do życia, dno lasu po-
rastają kobierce przylaszczek i za-
wilców, zaczynają kwitnąć pierwsze
drzewa owocowe, a przy oczkach
wodnych radośnie kumkają niebie-
skie żaby (samce żaby moczarowej
w okresie godowym).
Przyjeżdżając do Kudyp, można
miło spędzić czas korzystając z in-
frastruktury towarzyszącej ogrodo-
wi. Sąsiedztwo arboretum zostało za-
gospodarowane rekreacyjnie, znaj-
duje się tu ścieżka zdrowia, dwie
ścieżki przyrodniczo-leśne oraz 6-ki-
lometrowa trasa biegowa zataczająca
pętlę wokół ogrodu. Warto również
zajrzeć do budynku arboretum,
gdzie na piętrze mieści się minimu-
zeum leśnictwa.
W arboretum organizowane są za-
jęcia dla grup zorganizowanych –
w trakcie spaceru po ogrodzie z leś-
nikiem poznamy najciekawsze 

gatunki
roślin ziel-

nych i drzew
naszych lasów. 

Ogród można zwiedzać również in-
dywidualnie. Dla osób pragnących
pogłębić swoja wiedzę z zakresu
dendrologii opracowana została spe-
cjalna mobilna aplikacja przewod-
nik po arboretum do ściągnięcia na
telefon komórkowy.
Arboretum jest czynne codziennie od
15 kwietnia do 30 października
w godzinach 9.00 – 18.00

ogród

Więcej informacji na stronie:  www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl
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WXIX wieku dzisiejsze aleje dębowe
dopiero zapełniały się młodymi drze-
wami. Ale już przyciągały swoim pięk-
nem. Ten zachwyt nie przeszedł do
historii. Dziś, kiedy tereny są wadmi-
nistracji Lasów Państwowych, piękna
spuścizna nie została zaprzepasz-

czona. Nadleśnictwo Lidzbark zało-
żono w 1874 roku jako Nadleśnictwo
Królewsko-Pruskie. Obecnie lasy nad-
leśnictwa znajdują się na terenie 
pięciu powiatów — działdowskiego, 
żuromińskiego, nowomiejskiego,
iławskiego i ostródzkiego. Leśnicy 
pieczołowicie pielęgnują otaczającą 
naturę.

— Jesteśmy bogatym przyrodniczo
Nadleśnictwem, bo na naszym tere-
nie mamy aż dwa parki krajobrazowe
— Welski i Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy. Są tu również
cztery rezerwaty przyrody: dwa kra-
jobrazowe i dwa leśne oraz 11 ośrod-
ków wczasowo-wypoczynkowych —
podkreśla Jacek Folborski, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Lidzbark. — Mamy
wiele miejsc, w których atrakcje
znajdą dla siebie całe rodziny. W Ko-
nopatach mieści się na przykład ze-
spół myśliwski z hotelem i ścieżką
edukacyjną dla najmłodszych. Na te-
renie nadleśnictwa wybudowaliśmy
specjalne wiaty, gdzie mogą odpocząć
rodziny. Z wież widokowych można
podziwiać pejzaże.

Miejsca, które trzeba odkryć
Nadleśnictwo Lidzbark kryje wiele
przyrodniczych i historycznych nie-
spodzianek. Tyle jest tutaj fascynują-
cych miejsc do odkrycia. Leśnicy pie-
czołowicie budują kolejne ścieżki
dydaktyczne. Dzięki temu każde
dziecko z rozdziawioną buzią może
posłuchać fascynujących opowieści
oich pracy. Tu nierzadko można spot-
kać łosia, który jest stałym mieszkań-
cem okolicznych lasów. Szczególnie
często widuje się samice łosia wędru-
jące z łoszakami. To piękne zwierzę,
a dorosły osobnik osiąga dwa metry

wysokości i 400 kilogramów wagi.
Łosie potrafią doskonale pływać,
a w razie potrzeby nawet zanurko-
wać. Kiedy zrywają się do biegu mogą
osiągnąć prędkość 55 kilometrów na
godzinę. Nadleśnictwo Lidzbark po-
siada również jedną z dwóch bażan-
tarni wPolsce, które są pod egidą La-
sów Państwowych. Hoduje się tutaj
ponad 15 tysięcy dorosłych ptaków.
Można je podziwiać w Ośrodku Ho-
dowli Zwierzyny wKonopatach. Leś-
nicy nauczą was tutaj również roz-
poznawania tropów zwierząt.

Spacerując wokół siedziby Nadleś-
nictwa koniecznie trzeba spojrzeć
wgórę, ponad aleje dębowe, by podzi-
wiać korony majestatycznych daglezji.
Trafiły tu w XIX wieku z Kanady,
dzięki pomysłowi jednego z leśników.

Dziecięcy raj
Dzieci są stałymi gośćmi nadleś-
nictwa. Jedna ze szkół przyjeżdża tu
co roku i bierze udział w zawieszaniu
budek lęgowych dla ptaków. Później
wracają, by sprawdzić, czy zagnieź-
dziły się w nich ptasie rodziny. Leś-
nicy pasją są w stanie zarazić każ-
dego. Dowodem na to są m.in.
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
ochrony przyrody i edukacji leśnej.
Nadleśnictwo otrzymało m.in. dwu-
krotnie międzynarodową nagrodę
Green Apple, w 2009 i 2010 roku.

Do Piekiełka schodami do nieba
Tłumy turystów latem przyciąga Re-
zerwat Piekiełko. Są tutaj chronione
rośliny i wijąca się urokliwie wśród
wzgórz rzeka Wel. Nie jest już tutaj
tak spokojna, jaką ją znają jeszcze
mieszkańcy Lidzbarka. Tutaj prze-
mienia się w górski, rwący potok. Za
to kochają ją miłośnicy kajaków, któ-
rzy tłumnie przypływają tutaj każ-
dego lata. Głębokość rzeki nie jest za
duża,  dlatego przygodę z kajakar-
stwem mogą tutaj rozpocząć nawet
maluchy. I zobaczyć z bliska pewne
czerwone głazy w korycie rzeki. Nie,
nie. Żaden leśnik ich specjalnie nie
malował. To dzieło natury. Mówiąc
bardziej szczegółowo — porasta je
krwistoczerwony nalot krasnorostów.

Roślin, które lubią krystalicznie czystą
wodę. Jeszcze jedno. ZPiekiełka pro-
wadzą wybudowane na zboczu
„Schody do Nieba”.

Na grzyby tylko tutaj
Jesienią trzeba koniecznie wrócić tu-
taj na grzyby. Jeśli pogoda sprzyja,
jest to istny raj dla grzybiarzy. Kie-
rowcy nie muszą się już zastanawiać,
gdzie zostawić auto. Czekają na nich
bezpieczne i wygodne miejsca posto-
jowe, które zyskały lokalną nazwę —
grzyboparkingi. Z kolei na wędkarzy
czekają ryboparkingi. Niejeden leś-
nik przy ich powstawaniu zastana-
wiał się, co z tego wyniknie. A przy-
niosło to serię tylko pozytywnych
wydarzeń. Czyli kilkanaście tysięcy
osób rocznie, które idą w las.

Odkryjcie tajemnice lasów 
Nadleśnictwa

Malowniczość tego terenu doceniła pewnego
majowego dnia 1875 roku młoda para 
— Marianna i Joseph. W leśniczówce 
w Lidzbarku młodzi zawarli związek małżeński.
Teraz czas, byście to wy zakochali się
w zakątkach Nadleśnictwa Lidzbark.

Lidzbark
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Niezwykła

Co sprawiło, że właśnie ten su-
rowiec był tak cenny i poszu-
kiwany?

Tutejsze sosny miały długie na po-
nad 40 metrów, proste pnie o wą-
skosłoistym drewnie. Wąskosłois-
tość sprawiała, że było ono
elastyczne, odporne na uderzenia
wiatru i nie ulegało odkształceniom.
Te wszystkie, niewystępujące u in-
nych gatunków drzew cechy spra-
wiły, że przed trzystu laty wykorzy-
stywano je jako idealny materiał do

budowy masztów
okrętów największych morskich po-

tęg Europy. Dodatkowym atu-
tem takiego masztu była

jego duża wytrzy-
małość przy

stosun-
kowo

niewielkim ciężarze. Do omaszto-
wania średniej wielkości okrętu po-
trzebowano nawet 50 sztuk drzew
różnych rozmiarów! Niebagatelne
sumy płacono więc w owym czasie
za „wyborowe” pnie sosen, w tym
również tych z Taborza. Ten nie-
zwykle rzadki na europejskim
rynku surowiec był w stanie spros-
tać wysokim wymaganiom, jakie
stawiano drewnu masztowemu.
W dodatku  intensywna rozbudowa
flot wojennych nieustannie zwięk-
szała zapotrzebowanie na najdo-
rodniejsze okazy.

A jak powstały drzewostany sosny
taborskiej? Cofnijmy się jeszcze kil-
kaset lat. Najstarsze drzewostany
sosnowe, te wykorzystywane do bu-
dowy masztów, powstały najpraw-
dopodobniej w sposób naturalny,
a drzewostany młodsze, których
ostatnie fragmenty do dziś możemy
podziwiać w miłomłyńskich la-
sach… zasiał człowiek.
Warto w tym miejscu szerzej opisać
bardzo interesujący proces odna-
wiania lasów. 
Najpierw na powierzchni powstałej
po wycięciu lasu karczowano pnie.
Następnie ziemię orano i wysie-
wano przez dwa kolejne lata zboże.
Zysk ze sprzedaży  zboża przezna-
czano na pokrycie kosztów zakupu
nasion i założenia uprawy. Wyko-
rzystywano nasiona miejscowego
pochodzenia, pozyskiwane z wysu-
szonych w słońcu szyszek. Pulchna

i niezachwaszczona w wyniku
uprawy rolniczej gleba była ideal-
nym podłożem dla wysiewanych na
niej nasion. 
Do osiągnięcia tak niespotykanej
jakości drewna, oprócz odpowied-
niego przygotowania podłoża na
żyznym siedlisku, przyczyniły się tu-
tejszy klimat i przede wszystkim ce-
chy genetyczne sosen.
Dziś jedne z ostatnich, prawie 300-
letnich okazów, możemy podziwiać
w utworzonym na obszarze ponad
95 ha leśnym rezerwacie „Sosny Ta-
borskie”. Ponad pułapem koron
trzeciego już pokolenia buków ros-
nących w dolnym piętrze górują 40-
metrowe sosny – niemi świadko-
wie trzech wieków historii.
Biegnąca przez rezerwat ścieżka dy-
daktyczna poprowadzona została
wśród najstarszych, najpiękniej-
szych i najbardziej charakterystycz-
nych dla tego ekotypu drzew. Prze-
znaczona zarówno dla pieszych
i rowerzystów, dorosłych i dzieci.
Początek i koniec trasy zlokalizo-
wano przy wjeździe do miejscowo-
ści Tabórz na parkingu przygoto-
wanym specjalnie dla gości
rezerwatu. 
Wzdłuż ścieżki ustawiono kilkana-
ście drewnianych tablic edukacyj-
nych, pozwalających turystom poz-
nać niektóre tajniki lasu.
Wycieczki mają możliwość zwie-
dzania rezerwatu z przewodni-
kiem z Nadleśnictwa. Mogą sko-
rzystać też z „Leśnej Klasy” –
położonej w zacisznym miejscu
wiaty ze stołami, ławkami i miejs-
cem na ognisko. Właśnie tutaj,
w otoczeniu starych sosen i dębów
jest okazja do wysłuchania nie-
zwykłych opowieści o lesie lub po
prostu wsłuchania się w ciszę lasu.

Źródło: H. Dziekoński SYLWANY z lat 1994, 1998, 2004, 
P. Daszkiewicz, J. Oleksyn SYLWAN z roku 2003
Folder Nadleśnictwa Miłomłyn

sosna zwyczajna
To chyba najbardziej trafne
określenie sosny rosnącej 

w lasach Nadleśnictwa Miłomłyn. 
Na przestrzeni dziejów

ludzkość odkryła, wykorzystała 
i doceniła niespotykane walory

drewna sosen z Taborza. 
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Nadleśnictwo Młynary
jest jednym z 33 nadleś-
nictw Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie. Zarządza w imieniu
Skarbu Państwa lasami pań-
stwowymi na powierzchni 18
223 ha. Jest położone na terenie
powiatu elbląskiego, braniew-
skiego, ostródzkiego. Tutaj znaj-
dziecie wiele urokliwych zakąt-
ków, które trzeba poznać. 

Pomnikowa Kaśka
Atrakcją nadleśnictwa jest m.in.
ścieżka dydaktyczna związana
z pomnikiem przyrody — sosną
pospolitą. Turyści potocznie mó-
wią o niej — „Gruba Kaśka”. To
potężne drzewo o wysokości 40
metrów. W tym miejscu co roku
w lipcu odbywa się Rekreacyjny
Bieg do Grubej Kaśki. Organi-
zatorami imprezy są Ośrodek
Kultury w Młynarach i Nadleś-
nictwo Młynary. Uczestnicy nie
ścigają się po to, by zdobywać
rekordy, a dla zabawy. I zwolen-
ników tej zabawy przybywa. 

Malina moroszka 
- złoto mokradeł
Na terenie nadleśnictwa zacho-
wały się unikalne rośliny. Jedną
z nich jest malina moroszka, któ-
rej obecność w Polsce jest zwią-
zana z epoką lodowcową. Pod
koniec epoki lodowej za cofają-
cym się ku północy wałem lądo-
lodu wkroczyła roślinność ark-
tyczna. Na opuszczonych przez
lodowiec obszarach powstała
wówczas tundra i zaczęły się
tworzyć torfowiska. Malina mo-
roszka występuje w Polsce na
Pomorzu, Warmii i Mazurach
oraz w Karkonoszach, tylko
w Europie Północnej. Jest zali-
czana do roślin ginących. Rezer-
wat znajdziecie w leśnictwie
Stępniewo. 

Tu spotkasz bobra
Rezerwat częściowy - Ostoja
Bobrów na Rzece Pasłęce to
prawdziwa gratka dla miłośni-
ków bobrów. Żyje tutaj kilkadzie-
siąt bobrzych rodzin, które upo-
dobały sobie strome zbocza
wąwozu, w którym płynie rzeka.
Teren jest zróżnicowany nie tylko
pod względem krajobrazu, ale też
zachwyca występującą tutaj bo-
gatą roślinnością. 

Historia słynnej ucieczki
W Kwitajnach wciąż można po-
dziwiać pałac otoczony stawami,
park i kościół, które do 1945 roku
należały do rodziny Dönhoffów.
Ostatnią właścicielką majątku
była hrabina Marion Dönhoff,
dziennikarka, redaktor naczelna
i wydawca „Die Zeit”, orędow-
niczka pojednania Niemców
z Polakami. Słynna stała się
dzięki brawurowej ucieczce przed
Armią Czerwoną pod koniec dru-
giej wojny światowej. Marion
opuściła Kwitajny nocą, konno.
Jazda zajęła jej siedem tygodni.
Ucieczkę opisała później
w książce „Nazwy, których nikt
już nie wymienia”. 

Mazurskie Stonehenge 
w Markowie
W okolicach Markowa mieści się
nadal rodzinny cmentarz rodziny
Marion Dönhoff, jednego z naj-
potężniejszych rodów dawnych
Prus Wschodnich. Pochowano tu

Friedricha Ludwiga i jego syna
Christopha Friedricha — hra-
biów z rodu zu Dohna, właścicieli
dworu w Markowie i rozległych
posiadłości ziemskich w Prusach
Górnych. Jest rzadkością również
z innego powodu. To przykład
współczesnego cmentarza, który
nawiązuje do kamiennych krę-
gów kultury megalitycznej.
W jego centrum znajduje się sze-
roki półokrąg, który tworzy kil-
kadziesiąt półtorametrowych gła-
zów. Młody hrabia — Christoph
Friedrich zginął w wypadku sa-
mochodowym u podnóża Alp
w 1934 roku. Na nagrobku wy-
ryto cytaty z Pierwszego Listu do
Koryntian, ale również nazwisko
Adolf Hitler. Na głazie obok gro-
bowca wyciosano z kolei ogromną
swastykę wpisaną w tarczę sło-
neczną. Dziś popada w ruinę
w leśnej głuszy, choć czasem przy-
pomni o nim pasjonat historii.
Nie bez powodu o Markowie
mówi się mazurskie Stonehenge. 

Lipy na budowę 
łodzi wikingów
W latach 90. lipami z Młynar za-
interesowali się Duńczycy. Szu-
kali odpowiedniego materiału,
dzięki któremu stworzyliby re-
plikę łodzi wikingów. A drewno
było odpowiednie, bo lipy osią-
gają tu wysokość nawet 40 met-
rów. Dziś gotową zrekonstruo-
waną łódź można podziwiać
w skansenie pod Kopenhagą.

Czy wiecie, że tutaj spotkacie najwięcej
bobrzych rodzin? Ale nadleśnictwo 
Młynary jest nie tylko niezwykle bogate
przyrodniczo, ale również historycznie. 
To tutaj mieszkała hrabina 
Marion Dönhoff, która zasłynęła słynną
ucieczką przed Armią Czerwoną.
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Najcenniejszy skarb 
To oczywiście DREWNO. Jedni mówią, iż
jest to surowiec doskonały – mają rację, inni,
że odnawialny – też mają rację. Drewno jest
nowoczesne i tradycyjne. Właśnie na tym po-
lega wyjątkowość tego surowca. W lasach
nadleśnictwa rośnie większość rodzimych ga-
tunków drzew (z czego m.in.: sosna zajmuje
41% powierzchni, świerk 16%, brzoza 19%).
Drewno, które pozyskujemy, ma wiele zasto-
sowań. Najcenniejsze drewno jest wykorzy-
stywane do produkcji oklein i sklejek, które
mają zastosowanie w meblarstwie i stolar-
stwie. Duże ilości surowca drzewnego znaj-
dują zastosowanie w budownictwie. Drewno
o niższej jakości używane jest do produkcji
papieru lub przeznaczane na opał.

Szkółka leśna
Co roku w Nadleśnictwie Mrągowo jest 
sadzonych ponad 1 mln drzewek. Szkółka
leśna, istniejąca od lat 70, produkuje sa-
dzonki na zalesienia, poprawki i odnowienia
w całym nadleśnictwie oraz dla prywatnych
właścicieli lasów. Młode drzewka sosny,
świerka, dębów, buka, lipy, olszy wyrosną
z nasion zbieranych w wybranych drzewosta-
nach o wysokiej jakości i odporności. Z nich
mazurscy leśnicy wyhodują kolejne pokole-
nia pięknych lasów.

Na granicy Warmii
To tutaj w maleńkiej wiosce znajduje się pe-
rełka architektury barokowej — bazylika
w Świętej Lipce.  Zawiłe losy tych okolic stały
się inspiracją dla leśników z Nadleśnictwa
Mrągowo do stworzenia ścieżki „Na histo-
rycznej granicy Warmii". Możecie przejść się
dawnym traktem pielgrzymkowym z Reszla
do Świętej Lipki oraz spróbować odkryć, gdzie
przebiegała niegdyś historyczna granica.

Park Sorkwicki
Winnice na Mazurach? Na półwyspie nad Je-
ziorem Lampackim możecie zobaczyć
miejsce, gdzie zostały założone. To niejedyna
atrakcja Parku Sorkwickiego. To miejsce
warto również odwiedzić ze względu na oka-
załe modrzewie, które są pomnikami przy-
rody. Dech w piersiach zapiera również
widok na jezioro i pałac w Sorkwitach.

Kurhany w Łężanach
To właśnie na tych terenach znajdują się
liczne kurhany, grodziska i wały. Wciąż 
trwają tu badania archeologiczne, które
coraz lepiej pozwalają poznać historię na-
szych przodków.

Jary Lampasza
Wyjątkowość tej trasy polega na tym, że zos-
tała wybudowana przez wolontariuszy z fun-
dacji Rodowo oraz przez młodzież z wielu
krajów Europy. A czym są Jary Lampasza? To
nic innego jak wąwozy znajdujące się w są-
siedztwie jeziora Lampasz. Szczególną uwagę
warto zwrócić na dwa — Sucha Woda
i Czarci Jar. Wrażenie robią również lipy, za-
równo te tworzące niezwykłe aleje, jak i ros-
nąca wśród znacznie młodszych drzew stara
lipa, której obwód pierśnicy wynosi 5,5 m.

Do Źródełka Miłości
To trasa nie tylko dla zakochanych. Rozpo-
czyna się za amfiteatrem  przy promenadzie
nad jeziorem Czos. Na całej długości ścieżki
umieszczono tablice o tematyce leśnej i przy-
rodniczej. Dowiadujemy się z nich o tym,
jakie drzewa rosną w naszych lasach, jakie
mamy zwierzęta i ptaki. Jednym z przystan-
ków jest Źródełko Miłości. Z powstaniem
tego miejsca jest związana legenda, którą
poznacie na miejscu. 

Skarby natury 
Mrągowskie lasy skrywają wielkie bogactwo. 
Nie tylko przyrodnicze, ale i historyczne. Koniecznie
trzeba odwiedzić te tereny. Zachwycić się ich
pięknem i polecić je innym.

i przeszłości

Nadleśnictwo Mrągowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo

Tel. 89 741 22 36
mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl Zapraszamy!

Jary Lampasza

Źródełko Miłości

Winnice w Sorkwitach
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Na turystów czekają
przygotowane w naj-
atrakcyjnie jszych-

miejscach Nadleśnictwa
Olsztynek szlaki, ścieżki i wiaty.
Tak przygotowane miejsca do-
skonale się nadają dla rodzin
z dziećmi i osób starszych.  Dla
miłośników aktywnej turystyki
przygotowaliśmy dwie intere-
sujące propozycje. Obszar edu-
kacji topograficzno-przyrodni-
czej „Uroczysko Kołatek” – na
wydzielonym obszarze teren
leśny został udostępniony
w nietypowej formie, która po-

lega na samodzielnym porusza-
niu się po terenie. Specjalnie do
tego celu przygotowano mapę
topograficzną z zaznaczonymi 
e-punktami odpowiednio ozna-
kowanymi w terenie. Trasa prze-
marszu miedzy punktami jest
dowolna, jej wybór i realizacja
stanowi dodatkową atrakcję po-
bytu w lesie. Wszystkie punkty
są oznaczone w terenie słup-
kami. To znakomity sposób na
sprawdzenie lub naukę umiejęt-
ności orientowania się w tere-
nie i korzystania z mapy. 
W rezerwacie Bagno Nadrow-
skie zbudowaliśmy platformę
widokową do uprawnia turystyki
ornitologicznej. Cierpliwi obser-
watorzy będą mogli tu wypat-
rzeć takie gatunki jak bielik ry-
bołów czy kanię rudą. Dla tych,
którzy dopiero zaczynają swoją
przygodę z turystyką ornitolo-
giczną, pomocne będą specjalne
tablice do rozpoznawania wi-
dzianych gatunków ptaków. 
W malowniczym rejonie
Wzgórz Dylewskich zapra-
szamy na naszą ścieżkę przy-
rodniczą prowadzącą pętlą od
szczytu Góry Dylewskiej (naj-
wyższe wzniesienie na Mazu-
rach) przez najwyżej położone
na Mazurach Jezioro Francu-
skie i zawracającą na prze-
piękną polanę rekreacyjną. Naj-
dalej wysunięte na wschód lasy
bukowe można również podzi-
wiać, spacerując po położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie
Leśniczówki Napromek ścieżce
„Uroczysko Napromek”. Leśni-

czówka Napromek to doskonałe
miejsce na rodzinny piknik, do
dyspozycji odwiedzających są
ławy, stoły, wiaty i miejsce na
ognisko. Liczne szlaki tury-
styczne zostały zebrane na ma-
pie turystycznej wydanej przez
Nadleśnictwo Olsztynek. Mapę
można bezpłatnie otrzymać
w siedzibie Nadleśnictwa
w Olsztynku oraz w każdej leś-
niczówce. 

Lasy Nadleśnictwa Olsztynek
są wyjątkowo atrakcyjne pod
względem turystycznym.
Sprzyja temu duża liczba jezior
położonych wśród lasów i pól,
malowniczość terenów i duża
bioróżnorodność utrzymywana
dzięki zrównoważonej gospo-
darce leśnej prowadzonej
w Lasach Państwowych. 

Więcej o lasach 
Nadleśnictwa Olsztynek na 

www.olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl
oraz www.facebook.com/

laswszkatulce 

Nadleśnictwo Olsztynek

Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich 
i stają się coraz częstszym celem wycieczek. 
Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze
przyciągają turystów. Leśnicy wychodzą 
naprzeciw tej grupie użytkowników lasu.

Co zrobić, żeby  
nie zabłądzić w lesie?
• Zabierz ze sobą mapę terenu i za-

pamiętaj, w którym punkcie rozpo-
cząłeś  wędrówkę i gdzie zostawiłeś
samochód, zwróć uwagę, po której
stronie znajduje się słońce.

• Jeśli nie czujesz się pewnie w tere-
nie, nie zbaczaj z oznakowanych
szlaków.

• Podczas wędrówek zwracaj uwagę
na charakterystyczne punkty w te-
renie.

• Nawet jeśli idziesz w towarzystwie,
nie wdawaj się w gorące dyskusje,
nie idź bezmyślnie za kolegami, ob-
serwuj trasę.

• Od czasu do czasu spoglądaj za sie-
bie zwłaszcza przy rozwidleniach
dróg, wtedy rozpoznasz je podczas
drogi powrotnej.

• Staraj się cały czas ustalać kierunek
i położenie punktu, z którego wyru-
szyłeś.

Leśny relaks! 
Nadleśnictwo Olsztynek zaprasza!
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Cechą charakterystyczną dla ob-
szaru będącego w zasięgu nad-
leśnictwa jest duże rozproszenie

i rozdrobnienie kompleksów leśnych.
Większe i bardziej zwarte obszary lasu
znajdują się w części południowo-
wschodniej i ciągną się na północny
zachód od Ornety. W części połu-
dniowo-zachodniej, środkowej i pół-
nocnej dominuje krajobraz pól i łąk.
Nizina Staropruska, która zajmuje
większość obszaru w zasięgu nadleś-
nictwa, jest prawie zupełnie pozba-
wiona jezior. Natomiast liczne rzeki,
rzeczki i strumienie wyżłobiły wiele
głębokich wąwozów często o stromych
zboczach, tworząc jednocześnie ma-
lownicze przełomy. 
Zachodnią granicę zasięgu nadleś-
nictwa stanowi rzeka Pasłęka ucho-
dząca do Zalewu Wiślanego. Jej do-
pływami na tym terenie są Drwęca
Warmińska, Młyńska Struga, Wałsza
i Kruszynka. Jedyne w tej okolicy je-
zioro Taftowo pochodzenia polodow-
cowego, o powierzchni 86,26 ha, po-
łożone jest w środku dużego
kompleksu leśnego w leśnictwie Taf-
towo. Poza tym na całym obszarze
nadleśnictwa rozsiane są małe śród-
leśne i śródpolne oczka wodne. 

Turystyka
Orneckie lasy są cenionym miejscem
turystyki  i rekreacji dla  zwiedzających.
Najbardziej widowiskowe i malowni-
cze, ale przede wszystkim najcenniej-
sze pod względem przyrodniczym frag-
menty lasu objęto ochronnym
statusem częściowych rezerwatów
przyrody. Są to  Dolina rzeki Wałszy
(205,74 ha) oraz Ostoja bobrów na
rzece Pasłęce (666,56 ha).
Obydwa rezerwaty są głębokimi
wąwozami wrzynającymi się w
morenowe wzgórza poroś-
nięte lasem mieszanym.
Lokalną atrakcją turystyczną
stał się  wytyczony w rezerwacie
Dolina rzeki Wałszy szlak przy-
rodniczo-dydaktyczny Czarci Jar.
Jego długość wynosi 7 km, a szlak
prowadzi wzdłuż przełomowego od-
cinka rzeki Wałszy o brzegach poroś-

niętych lasem. Początek ścieżki znaj-
duje się pod ruinami zamku w Pie-
niężnie i wiedzie przez las wzdłuż pra-
wego brzegu rzeki do kapliczki księży
werbistów oraz dalej do wieży wido-
kowej. Drogę można skrócić, korzys-
tając z odbudowanej historycznej
kładki. Fragment ścieżki oraz parking
przystosowano dla osób niepełnos-
prawnych. Integralnym elementem
ścieżki jest wiata edukacyjna usytuo-
wana przy leśniczówce i pełniąca rolę
„zielonej klasy”. 
Na terenie rezerwatu Dolina rzeki
Wałszy na niewielkim, naturalnym
wzniesieniu w dolinie rzeki, na jej za-
chodnim brzegu znajduje się grodzi-
sko pruskie, datowane na okres śred-
niowieczny około XI-XIII w.
Grodzisko stanowiło ważny punkt
obronny na granicy plemiennej War-
mów i Pogezanów. Jako wyjątkowo
cenny obiekt archeologiczny z zacho-
wanymi śladami pierwotnego osad-
nictwa i działalności człowieka, gro-
dzisko zostało wpisane do rejestru
zbytków dóbr kultury.
Kolejną atrakcję turystyczną wystę-
pującą na terenie nadleśnictwa Or-
neta stanowią Obiekty obronne Trój-
kąta Lidzbarskiego, zwane
oficjalnie Pozycją
Lidzbarską, któ-
rych budowę
rozpoczęto
w 1932
roku. Na
t e r e n i e
n a d l e ś -
nictwa znaj-

duje się najdłuższy w Polsce fragment
tej linii [35 km] składający się z blisko
250 różnego rodzaju budowli, w tym
204 schronów różnego typu. Przy dro-
dze wojewódzkiej nr 513 Orneta –
Lidzbark Warmiński została utwo-
rzona ścieżka spacerowa wyposażona
w 12 tablic, które umożliwiają zwie-
dzanie indywidualne.  
Opcją często wybieraną przez turys-
tów jest pokonywanie dróg leśnych ro-
werem. Nadleśnictwo Orneta wzbo-
gaciło swoją ofertę turystyczną
wyznaczając  5 tras o łącznej długości
około 170 km. Perłą regionu stała się
ścieżka rowerowa wytyczona po sta-
rym nasypie kolejowym linii Orneta -
Lidzbark Warmiński - Stopy Samu-
lewo, funkcjonującej w latach 1905 –
1945. Ścieżka wyposażona jest w tab-
lice informujące o przebiegu trasy oraz
okolicznych miejscach, które warto zo-
baczyć. 
Wędrówkę przez tereny nadleśnictwa
uatrakcyjniają zabytki kultury mate-
rialnej, głównie kapliczki przydrożne,
zabytkowe parki i cmentarze, liczne
stanowiska archeologiczne.
W lesie położonym w najbliższej oko-
licy Ornety znajduje się trzykilomet-
rowa ścieżka św.  Jerzego, służąca 
s t a r s z y m  
i młod-
s z y m
wiel-
b i -
cie-

lom nordic walking. Każdy chętny
może dzięki niej zadbać o swoją kon-
dycję oraz stan samopoczucia nieza-
leżnie od warunków atmosferycznych.
Fauna tych stron jest bogata i spotkać
można wśród jej licznych przedstawi-
cieli gatunki już rzadkie, a nawet za-
grożone wyginięciem: wilka, bobra,
wydrę, żmiję zygzakowatą oraz ku-
maka nizinnego.Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że zgodnie z podsumo-
waniem wykonanym w trakcie opra-
cowywania Krajowego Programu
Ochrony Orlika Krzykliwego Nadleś-
nictwo Orneta zajmuje 1 pozycję pod
względem liczebności tego gatunku.
Zagęszczenie na 100 km2 (liczone dla
powierzchni całkowitej Nadleśnictwa
Orneta) przekracza 10 par. Jest to je-
den z najwyższych wskaźników, jaki
stwierdzono w całym światowym za-
sięgu występowania orlika krzykli-
wego. Integralnym składnikiem leś-
nych ekosystemów są liczne populacje
zwierzyny łownej – głównie jeleni, sa-
ren,  dzików i  coraz częściej łosi.
Zapraszam w nasze orneckie lasy na

wypoczynek i spotkania z unikatowym
klimatem oraz osobliwymi widokami
ojczystej  przyrody.

Nadleśnictwo Orneta usytuowane
w północno-zachodniej części 
województwa warmińsko-mazurskiego 
swoim zasięgiem terytorialnym 
obejmuje 640,4 km². Powierzchnia 
gruntów będących w zasobie 
nadleśnictwa wynosi około 19,5 tys. ha.

Nadleśnictwo

Orneta
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Obszar, na którym znajdują
się lasy nadleśnictwa, zali-
cza się do „Zielonych Płuc

Polski”. Charakteryzuje się on roz-
ległymi terenami rolnymi, leśnymi
oraz dobrym stanem środowiska
leśnego. Rejon ten jest mało uprze-
mysłowiony i słabo zaludniony. 
Okres wiosny i zbliżającego się lata
to okres największego zagrożenia
dla lasu, jakim jest pożar. Obszar
nadleśnictwa należy do I strefy za-
grożenia pożarowego. Nadleśnic-
two posiada system ochrony prze-
ciwpożarowej, na który składają się
4 dostrzegalnie przeciwpożarowe,
wyposażone w środki łączności, a
także nowoczesne urządzenia po-
magające w szybki sposób zlokali-
zować pożar. 
W nadleśnictwie znajduje się punkt
prognostyczny, w którym od kwiet-
nia do końca września wykony-
wana jest ocena zagrożenia poża-
rowego. Niszczycielska siła ognia
bezpowrotnie niszczy
wszystko na
s w o j e j
d r o -
dze

od malutkich
owadów do
olbrzymich dę-
bów. Pamię-
tajmy o tym w
czasie naszych
wędrówek, bo
jak głosi stare
leśne powiedzenie,
„las rośnie wolno, a
płonie szybko”. 

Lasy ochronne wraz
z rezerwatami i ob-
szarami NA-
TURA 2000,
stanowią ok.
50% po-
wierzchni la-
sów państwo-
wych. Na
terenie Nadleś-
nictwa Parciaki
wyznaczone zostały
dwa obszary NA-
TURA 2000. Pierwszy to

„Dolina Omulwi i Płodownicy”
, który powołany został dla

ochrony rzadkich ga-
tunków ptaków

wodno -błotnych,
a w szczególno-

ści derkacza,
błotniaka  łą-
kowego, bo-
ciana czar-
n e g o ,
w o d n i k a ,
kraski, ciet-
rzewia, orlika

krzykliwego
oraz wielu in-

nych. Drugi obszar to
NATURA 2000 „Zachodnio-
kurpiowskie Bory Sasankowe”,
ustanowiony dla ochrony ważnego
w skali Europy stanowiska sasanki
otwartej.
Każdy z nas w jakiś sposób korzysta
z lasu. Wszyscy oddychamy tlenem,
który produkują drzewa, do lasu
chodzimy na spacery i wypoczy-
wamy w nim na urlopach, grzybia-
rze zbierają grzyby, zielarze zioła,

artyści czerpią z lasu natchnie-
nie, myśliwi polują. Las

daje nam najbardziej
ekologiczny suro-

wiec odnawialny
o nadzwyczaj-
nych właści-
wościach –
drewno –
obecne w na-
szym życiu na

każdym kroku.

Dla tych, którzy
oprócz wypoczynku

chcą o lesie dowiedzieć się
czegoś więcej, w nad-

leśnictwie powstały
dwie leśne ścieżki

e d u k a c y j n e :
„Pod sosnami”
oraz „ Z lasem
za pan brat”.
Tablice zloka-
lizowane przy

oznakowanych
trasach infor-

mują o otaczają-
cym lesie, przedsta-

wiając pracę leśnika,
sposoby ochrony lasu i przy-

rody, gospodarkę łowiecką  oraz za-
grożenia dla trwałości lasu i spo-
soby im zapobiegania. Po trudach
leśnych wędrówek nadleśnictwo
przygotowało dla zmęczonego pie-
chura ogólnodostępne wiaty zloka-
lizowane przy ścieżce edukacyjnej
w Budziskach i przy rezerwacie
„Zwierzyniec”, w których każdy
może zregenerować siły. 

Rezerwat częściowy „ Zwierzyniec”,
o pow. 40.42 ha, utworzono w 1949
roku w celu zachowania fragmen-
tów boru mieszanego świeżego,

natural-
nego pocho-

dzenia – charaktery-
stycznego dla Puszczy
Kurpiowskiej. Występują tu drze-
wostany sosnowe z domieszką
świerka w wieku od 150 do 220 lat.
Położenie rezerwatu wewnątrz du-
żego kompleksu leśnego o słabej
sieci dróg sprzyja bytowaniu zwie-
rzyny. Na terenie rezerwatu spo-
tyka się jelenie, dziki, sarny, bor-
suki, lisy, zające, wiewiórki, a z
ptaków sikorki, zięby, kowaliki, my-
szołowy,  jastrzębie oraz  bociana
czarnego i orlika krzykliwego.
Pracownicy  Nadleśnictwa Parciaki
prowadzą  lekcje edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z okolicznych
szkół. Zajęcia prowadzone  są pod
wiatą  „Zielona Klasa”, w sali edu-
kacyjnej i na ścieżkach przyrodni-
czych, a  wszystko po to, by zainte-
resować i zwiększyć wrażliwość na
otaczającą nas przyrodę.
Brak większych zbiorników wod-
nych i znaczna odległość od dużych
ośrodków miejskich nie sprzyja
rozwojowi turystyki. Jednocześnie
ze względu na brak w okolicy du-
żych zakładów przemysłowych, na-
sze lasy są czyste i cenne pod wzglę-
dem przyrodniczym. Jesienią lasy
nadleśnictwa stają się atrakcyjne
dla miłośników grzybobrania.
Zmotoryzowani turyści mogą sko-
rzystać z naszej gościnności, za-
trzymując się na specjalnie przygo-
towanych miejscach leśnego
postoju, znajdujących się przy
głównych drogach publicznych.

Tekst: Hanna Kępczyńska
Zdjęcia: archiwum 
Nadleśnictwa 
Parciaki

Nadleśnictwo Parciaki leży w północnej części wo-
jewództwa mazowieckiego. Jest to IV kraina ma-
zowiecko-podlaska w dzielnicach: 
IV – Puszczy Kurpiowskiej i I – Niziny Północno-
Mazowieckiej. Rejon nadleśnictwa to południowa
część Puszczy Kurpiowskiej, zwanej rów-
nież Puszczą Zieloną.

Nadleśnictwo

Parciaki 
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piszczy

Lasy Nadleśnictwa Pisz
wchodzą w skład Puszczy
Piskiej. Największą rzeką

regionu jest Pisa, wypływająca
z jeziora Roś. Występują tu liczne
jeziora, największe z nich to
Śniardwy. Lasy składają się głów-
nie z sosny zwyczajnej rosnącej na
siedliskach borowych. 

Obszar leśny w zasięgu teryto-
rialnym Nadleśnictwa Pisz cha-
rakteryzuje się ponadprzeciętnym
bogactwem form przyrodniczych.
Znajdują się tu między innymi:
Rezerwaty Przyrody „Jezioro
Nidzkie” i „Jezioro Pogubie Wiel-
kie”; Mazurski Park Krajobrazo-
wy; obszary Natura 2000; użytki
ekologiczne w postaci wysp na je-
ziorze Śniardwy oraz pomniki
przyrody.

Nadleśnictwo, oprócz prowadze-
nia typowej gospodarki leśnej,
zadbało również o przystosowanie
Puszczy na potrzeby turystów.
Zlokalizowane są tu trasy rowe-
rowe, trasy narciarstwa biegowe-
go, szlaki konne, ścieżka histo-
ryczna Piska Pozycja Ryglowa.
Nadleśnictwo Pisz prowadzi Ośro-
dek Edukacji Leśnej „Pliszka”.

Jest to miejsce ogól-
nodostępne, gdzie oso-

by zainteresowane mogą
zgłębiać wiedzę o lesie i poz-

nawać sekrety przyrody. Ośrodek
składa się z sali wykładowej wy-
posażonej w pomoce dydaktyczne
oraz izby przyrodniczej, w której
znajduje się kolekcja zwierząt leś-
nych zamieszkujących Puszczę
Piską. Do dyspozycji zwiedzają-
cych jest także ścieżka dydak-
tyczna „Brzeziny-Szast” prowa-
dząca do Lasu Ochronne-
go „Szast”, na której
warto zobaczyć kępę
posadzonych so-
sen, wyrosłych
z nasion poświę-
conych przez pa-
pieża Benedykta
XVI.

Las Ochronny
„Szast” powstał w na-
stępstwie huraganu, któ-
ry miał miejsce 4 lipca
2002 r. Jest to ob-
szar około 475 ha
w y ł ą c z o n y
z wszelkich za-
biegów gospo-
darczych, na
którym pozosta-
wiono wszystkie
wywrócone, poła-
mane i uszkodzone
drzewa do naturalnej
odbudowy. W celu uła-
twienia obserwacji

procesów przy-
rodniczych, ja-
kie tam zacho-
dzą, wybudo-
wano wieżę wi-
dokową oraz

galerię nad rze-
ką Pisą. Grupy

zorganizowane
mogą odwiedzić

„Szast” pod opieką prze-
wodnika z nadleś-

nictwa.

Nadleśnictwo
Pisz dysponuje
również leśny-
mi miejscami
postoju oraz

wiatami. Na ob-
szarze Nadleśnict-

wa znajdują się
miejsca biwakowania:

Mały Lasek, Przyla-
sek, Wysoki Brzeg,

Binduga Młyńska, Binduga Port,
Trzy Sosny oraz Stoczek położone
nad malowniczymi jeziorami ma-
zurskimi. 

Dla miłośników przyrody i pasjo-
natów łowiectwa Nadleśnictwo
Pisz posiada dodatkową atrakcję
w postaci kwatery myśliwskiej
w Szerokim Borze położoną nad
przepięknym jeziorem Jaśkowo
Duże. Taka lokalizacja miejsca za-
kwaterowania zapewnia nieza-
pomniane doznania płynące z ota-
czającego krajobrazu oraz kon-
takt z naturalnym środowiskiem
Puszczy Piskiej. 

Zapraszamy Państwa do Lasów
Państwowych Puszczy Piskiej
i największego Nadleśnictwa
w Polsce nie tylko na grzyby i ryby. 

Szczegółowe informacje 
o atrakcjach na stronie

www.pisz.bialystok.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Pisz o powierzchni blisko
36 500,00 ha leży w południowo-

wschodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego. Podzielone jest

na 23 leśnictwa, posiada szkółkę leśną
i ośrodek hodowli zwierzyny oraz

wchodzi w skład Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Mazurskie”. 

Co w Puszczy 
Piskiej

Skarby naszych lasów



Nadleśnictwo 

Nadleśnictwo Srokowo wy-
różnia bogactwo gatun-
kowe drzew, które budują

tutaj zróżnicowane drzewostany.
Specyficzny klimat, bliskie są-
siedztwo dużych jezior oraz róż-
nogatunkowe drzewostany
sprawiają, że zwierzęta oraz ro-
śliny znalazły tutaj dogodne
miejsce do życia. Zwierzę, które
jest w tej części kraju kojarzone ze
Srokowem, to niewątpliwie wspa-
niały meliorant – bóbr europejski.
Jego populacja w naszym nadleś-
nictwie jest jedną z najwyższych 
w kraju.

Oprócz niewątpliwych walorów
przyrodniczych Nadleśnictwo
Srokowo może poszczycić się róż-
nymi obiektami edukacyjnymi
oraz turystycznymi, które są skie-
rowane do społeczeństwa.
Obiekty, które proponujemy, to:
Leśna Szkoła, Zaczarowana Po-
lana, ścieżka dydaktyczna Wy-
skok, leśna trasa rowerowa
Gierłoż. Szczegółowe opisy
wszystkich obiektów znajdują się
na stronie internetowej nadleś-
nictwa oraz w folderach i w prze-
wodnikach.

Dzisiaj przybliżymy Państwu
leśną trasę turystyczną Gierłoż.  

Leśna trasa turystyczna Gierłoż
rozpoczyna się w Kętrzynie i prze-
biega przez  ciekawe przyrodniczo
i historycznie tereny  leśnictw
Dąbrowa i Gierłoż. W leśnictwie
Dąbrowa znajduje się obiekt his-
toryczny „Była wojenna kwatera
Hitlera w Gierłoży”, którą corocz-

nie odwiedza około 200 tysięcy
osób zarówno z Polski, jak i goście
z zagranicy. Dotychczas turyści
poznawali historię tego terenu.
Leśna trasa turystyczna poszerza
tę historyczną ofertę o walory
przyrodnicze i krajoznawcze, któ-
rych na tym terenie nie brakuje. 
Utworzenie leśnej trasy turystycz-
nej Gierłoż w okolicach Kętrzyna
przyczyniło się do skanalizowania

bardzo dużego ruchu turys-
tów wokół Wilczego

Szańca. Wzdłuż całej
trasy rozmiesz-

czone są 2
miejsca wido-

kowe z plat-
f o r m a m i
obserwacyj-
nymi ,
głównie dla
pasjonatów
dzikiej przy-
rody, którzy

korzystając z
lornetki lub

lunety, będą po-
dziwiać faunę,

zwłaszcza ptaki
znajdujące się na rozle-

wisku, które powstało na
skutek działalności bobra. Na tra-

sie wyznaczone są również 
3 miejsca odpoczynku ze stołami,
ławkami i wiatami. Leśna trasa tu-
rystyczna Gierłoż jest bardzo do-
brze oznakowana za pomocą,
drogowskazów, które nie tylko
wskazują kierunek poruszania, ale
także długość pozostałej do poko-
nania trasy i ciekawostki w pobliżu.
Turysta korzystający z roweru, nart
biegowych czy uprawiający biega-
nie połączy dbałość o formę z moż-
liwością przebywania na świeżym
powietrzu i podglądania przyrody.
Ułatwią mu w tym rozmieszczone
wzdłuż trasy tablice dydaktyczne
oraz tablice przedstawiające prze-
bieg trasy. Dzikie ostępy i mo-
kradła są ostoją dla zwierząt
leśnych, tj.: dzik, łoś, bóbr, jeleń,
sarna czy żuraw, które można cza-
sem spotkać na leśnej drodze.  
Leśna ścieżka turystyczna Gierłoż
jest wspaniałym sposobem spędza-
nia wolnego czasu na świeżym po-
wietrzu dla mieszkańców Kętrzyna
i okolic oraz turystów odwiedzają-
cych ciekawe miejsca naszego po-
wiatu.
Serdecznie zapraszamy do skorzys-
tania z naszej oferty turystycznej
oraz zapraszamy na zielone lekcje
z przewodnikiem.

Nadleśnictwo Srokowo położone
jest w północno-wschodniej części
województwa warmińsko-mazur-
skiego. Jest jednym z 33 nadleś-
nictw RDLP w Olsztynie
graniczącym od wschodu z RDLP 
w Białymstoku.

Srokowo
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„(...) PUSZCZA JEST NICZYJA,
NIE MOJA, ANI TWOJA,
ANI NASZA, JENO BOŻA, ŚWIĘTA!” 

St. Żeromski, „Puszcza Jodłowa” 1926

Nadleśnic two
S t r z a ł o w o
położone

jest we wschodniej
części wojewódz-
twa warmińsko-
mazurskiego na
terenie Puszczy
Piskiej, która sta-
nowi wyjątkowej
wartości obszar przy-
rodniczy o rzadko spo-
tykanej różnorodności
biologicznej. Lasy tworzą
kompleks z licznie zachowanymi frag-
mentami o charakterze zbliżonym do
naturalnego. Dominują tu zbiorowiska
lasowe (57%)  i borowe (42%), uzupeł-
nione przez olsy i łęgi, występują
wszystkie typy torfowisk oraz duża
liczba zbiorników i cieków wodnych.
Wszystko to stanowi o atrakcyjności
przyrodniczej i turystycznej naszego
nadleśnictwa.

Wartości  historyczne 
i kulturowe

Tereny obecnego Nadleśnictwa Strza-
łowo położone są na obszarach nie-
przebytej niegdyś pierwotnej puszczy,
zwanej obecnie Puszczą Piską, a nie-
gdyś Wielką Knieją  lub Puszczą Jań-
sborską. W roku 1793 wprowadzono
reformę leśną, w wyniku której powo-
łano nową administrację leśną, wpro-
wadzono podział na ostępy, leśnictwa
i nadleśnictwa. Napływający osadnicy
zakładali osady leśne i przyleśne sta-
nice. Pomimo zmian był to okres ciąg-
łego zmniejszania obszarów leśnych na
korzyść osadnictwa i rolnictwa. Nad-
leśnictwo utworzono w roku 1870 z czę-
ści nadleśnictw Krutyń i Mikołajki na-
zywając je    P f e i l s w a l d e  na cześć
wybitnego niemieckiego uczonego fi-
lozofa dr. Friedricha Wilhelma Leo-
polda Pfeila (1783-1859). 
Pierwszym nadleśniczym nowo utwo-
rzonego nadleśnictwa został  Of Koch.
W roku 1873 na stanowisko nadleśni-
czego powołano Of Gustawa Roeck-

nera (od 16 X 1871 do 1
X 1902 r., tj. 31 lat był

najdłużej panują-
cym nadleśni-
czym). W latach
1874-75 wybudo-
wano obecną sie-
dzibę nadleś-
nictwa. Dzięki

uprzejmości pani
Kamili Storz posia-

damy rzut parteru bu-
dynku wraz z rozmiesz-

czeniem pomieszczeń.
Okazuje się, że na parterze nie było po-
mieszczeń służbowych za wyjątkiem
biura nadleśniczego. Na piętrze mie-
ściły się cztery dodatkowe sypialnie.
W piwnicy znajdowały się następujące
pomieszczenia: piekarnia z piecem
chlebowym, pralnia i maglownia, po-
mieszczenie na mleko i nabiał, piw-
niczka na piwo i wino, piwniczka na
ziemniaki  oraz pomieszczenie dla
służby oraz registratura i biuro nadleś-
nictwa. Po wojnie w pomieszczeniach
piwnicznych mieszkał wraz z rodziną
robotnik leśny opiekujący się końmi,
które pracowały w lesie. Na piętrze
i części parteru było mieszkanie nad-
leśniczego i w czterech pomieszcze-
niach  znajdowało się   biuro. Budynek
z niewielkimi zmianami polegającymi
na adaptacji pomieszczeń do potrzeb-
nych obecnie funkcji przetrwał do
obecnych czasów. 
Z chwilą zakończenia działań wojen-
nych na terenie powiatu mrągowskiego
w tutejszym nadleśnictwie powołany
został na stanowisko nadleśniczego Ta-
deusz Paciorkowski. Pełnił on funkcję
nadleśniczego w latach 1945-1946. Ko-
lejnymi nadleśniczymi byli:
• Józef Przedrzymirski  1947 – 50
• Wiesław Mitscha  1951 – 54
• Władysław Fafiński  1955 – 56
• Franciszek Kudliński  1957 – 61
• Jan Kapuściak  1962 – 67
• Marian Rau  1968 – 71
• Kazimierz Sławiński  1972 – 80
• Andrzej Vogt  1981 – 83
• Zygfryd Mielnik  1984

• Alfred
S z l a s k i
1985 – 92
• Jan Kraiński

1993
• Zbigniew Ciepluch  od 1994 

W roku 1945 nadleśnictwo otrzymało
nazwę  STRZAŁOWO. 
Nazwa ta pochodzi od niemieckiego
słowa Pfeil oznaczającego strzałę do
łuku, czyli tworząc nazwę nadleśnictwa,
przetłumaczono na język polski jego po-
przednią nazwę z języka niemieckiego. 
Leśnicy dbają   o las, a także  o starą ar-
chitekturę. Pięknie prezentuje się wyre-
montowana siedziba nadleśnictwa oraz
odrestaurowane siedziby leśniczówek. 
Na obszarze działania nadleśnictwa
znajduje się wiele obiektów o dużej war-
tości historycznej, m.in.: pozostałości po
osadzie Galindów, kurhan z XII-XIII
w., pozostałości trzech pieców do wypa-
lania rudy darniowej, Droga Napoleoń-
ska, rów przeciwczołgowy i wiele bun-
krów z II wojny światowej, stare
kościoły, klasztor z XVII w. itp. W leśni-
czówce Piersławek urodził się i wycho-
wał syn leśniczego Ernst Wiechert, nie-
miecki pisarz, który w swoich książkach
opisywał życie i losy ludzi z Puszczy Pi-
skiej. W budynku tym utworzono izbę
jego pamięci. Las Nadleśnictwa Strza-
łowo był natchnieniem dla słynnej
współczesnej rzeźbiarki Magdaleny
Abakanowicz — tu powstał pomysł ar-
chitektoniczno-rzeźbiarski „Domy
Drzewa”. We wsi Krutyń, w domu nad
rzeką, mieszkał w latach 60. XX wieku
działacz i pisarz mazurski Karol Małłek
— piewca mazurskiej przyrody i kultury.
We wsi Zgon nad Jeziorem Mokrym
mieszkał i tworzył znany pisarz Igor Ne-

werly. Obecnie powierzchnia  ogólna
nadleśnictwa  wynosi 20 216,77 ha,
wtym powierzchnia  leśna    18 947,47 ha.
W ramach 3 obrębów leśnych funkcjo-
nuje   11 leśnictw o powierzchniach od
1470 do 2370 ha oraz gospodarstwo ło-
wieckie,  w skład którego wchodzą  dwa
obwody łowieckie. Myśl o ochronie, za-
chowaniu i powiększaniu leśnych zaso-
bów  towarzyszy codziennej pracy leś-
nika.

Leśnicy zdają sobie sprawę z tego, że gospodarują
majątkiem narodowym powierzonym tylko ich
opiece. Jest to szczególnie trudne, zważywszy na
fakt, że las rośnie  długo, a leśnik rzadko ogląda
efekty swojej pracy. Dopiero następne pokolenia
będą mogły je ocenić i wykorzystać. 

Nadleśnictwo

Strzałowo
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Malowniczo położone po-
śród jezior Pojezierza Iław-
skiego lasy Nadleśnictwa

Susz  są terenem o wielkim poten-
cjale turystyczno-rekreacyjnym.
Skryte w urozmaiconej rzeźbie te-
renu cenne przyrodniczo zakątki, ci-
sza i bliskość natury czynią tereny
nadleśnictwa idealnym miejscem na
ucieczkę od miejskiego zgiełku. 

AKTYWNY WYPOCZYNEK 
NA ŁONIE NATURY
Nie od dziś wiadomo, że Susz jest

kolebką polskiego triathlonu. Od
wielu lat do małego miasteczka nad
Jezioro Suskie na ogólnopolskie za-
wody Susz Triathlon  przyjeżdżają la-
tem setki zawodników. W naszych la-
sach stworzono idealne warunki do
uprawiania sportów. O ile przyjem-
niej biega się tam, gdzie unosi się za-
pach drzew oraz słychać szum liści
i śpiew ptaków. Leśne ścieżki mają
również zdecydowaną przewagę nad
asfaltowymi — amortyzują wstrząsy,
co ma zbawienny wpływ na kolana
i kręgosłup.
Amatorom dwóch kółek Nadleś-

nictwo Susz udostępnia bogatą sieć
dróg leśnych stanowiących dosko-
nałe szlaki rowerowe. Z uwagi na
zakaz wjazdu samochodów są one
idealną bazą do korzystania z tej for-
my rekreacji. Naturalna na-
wierzchnia leśnych szlaków sprzy-
ja również uprawianiu coraz popu-
larniejszej w naszym kraju dyscy-
pliny sportu, jaką jest nordic wal-
king. 
Obfitość jezior w suskich lasach
zachęca do kąpieli. Nadleśnictwo
Susz udostępnia kąpieliska nad je-
ziorami: Jeziorak, Płaskie, Uro-
wiec, Merynos, Witoszewskie i Bur-
gale. Wielką atrakcją jest możliwość
uprawiania żeglarstwa na najdłuż-
szym w Polsce jeziorze Jeziorak.
Jego liczne wysepki dają możli-
wość przycumowania i odpoczynku.

ZAPRASZAMY NA SPACER
Wędrówki piesze to jedna z najpo-
pularniejszych form spędzania cza-
su na łonie przyrody. Aby umilić
czas spacerowiczom, Nadleśnictwo
Susz utworzyło na swoim terenie
dwie ścieżki edukacyjne: „Jasne” w

Siemianach oraz „Jezioro Suskie”
przy promenadzie wokół Jeziora
Suskiego. Zaprowadzą one w naj-
bardziej urokliwe zakamarki lasu,
przybliżą życie jego mieszkańców
oraz pozwolą zapoznać się z pracą
leśników.

A MOŻE TAK UWIECZNIĆ
PIĘKNO PRZYRODY?
Nadleśnictwo ma również wiele do
zaoferowania miłośnikom fotogra-
fii przyrodniczej. Wystarczy wczes-
nym świtem wyjść na śródleśną
łąkę, by uchwycić, dziką
zwierzynę wracającą
z żerowiska. Wyspe-
cjalizowani foto-
graficy przyrody
wiedzą, że Nad-
leśnictwo Susz
słynie w całym
kraju z najwięk-
szej ilości gniaz-
dujących tutaj
ptaków chronio-
nych strefowo – bie-
lika, orlika krzykliwego,
kani rudej oraz bociana
czarnego (łącznie zainwentaryzo-
wano 104 gniazda). Zrobienie im
zdjęcia jest nie lada wyczynem i wy-
maga wiele wytrwałości, jednak
z uwagi na piękno tych ptaków
daje również mnóstwo satys-
fakcji. Dużo radości spra-
wią również bez-
krwawe łowy na
drobne zwie-

rzęta i ptaki leśne. Mniej cierpliwe
osoby odnajdą się w fotografowaniu
uroczych leśnych zakątków oraz
malowniczo położonych śródleś-
nych jezior, takich jak Luba lub
Czarne. 

CHROŃMY POLSKIE LASY
Goszcząc na łonie natury, musimy
mieć jednak świadomość, że obo-
wiązują nas pewne zasady stosow-
nego zachowania się. Wytrawnym
sportowcom i turystom nie trzeba
przypominać, że niedopuszczalne

są: śmiecenie, płoszenie
zwierząt, niszczenie

drzew i krzewów,
urządzeń tury-

stycznych oraz
biwakowanie
i rozpalanie
ognisk poza
miejscami do
tego celu wy-

znaczonymi.
Leśnicy przykła-

dają wielką wagę
do bezpieczeństwa

pożarowego — co roku
płoną tysiące hektarów pol-

skich lasów. Zadbajmy wspólnie
o to, aby ich piękno cieszyło kolej-
ne pokolenia.

ZAPRASZAMY DO ODPOCZYNKU 

Wielu z nas uważa las za najlepsze miejsce 
do dobrego wypoczynku oraz wierzy 
w jego zbawienny wpływ na zdrowie 
i samopoczucie. Przez cały rok szukamy
sposobności, aby korzystać z jego uroków.

w suskich lasach

fot. Stanisław Blonkowski (4)
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Nadleśnictwo Wichrowo

Nadleśnictwo Wichrowo od
lat z powodzeniem dba
o ochronę warmińskich

lasów. Gospodarując lasem,
pomyślnie godzi ochronę przyrody,
turystykę i edukację z rosnącym za-
potrzebowaniem społeczeństwa na
d r e w n o .

Nadleśnictwo stara się także łączyć
tradycję z nowoczesnością, czego
przykładem jest szkółka leśna, gdzie
stosowana jest innowacyjna tech-
nologia hodowli sadzonek z zakry-
tym systemem korzeniowym.
Aby zachować bogactwo naszych
lasów dla przyszłych pokoleń,
Nadleśnictwo prowadzi szeroko
zakrojone działania. W sposób ak-

tywny chronione są ginące
gatunki i ekosystemy, chro-

nione są także obszary
podmokłe i ostoje

zwierzyny. W granicach
nadleśnictwa znajdują
się również obszary
sieci Natura 2000.
Leśnicy Nadleśnictwa
Wichrowo swoim
d o ś w i a d c z e n i e m
i wiedzą o lesie chętnie

dzielą się ze społeczeństwem. Pod-
czas licznych imprez i spotkań
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
każdy może przyjrzeć się z bliska
pracy leśnika i lepiej poznać
warmińską przyrodę.
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia Nadleśnictwa
Wichrowo. Posiadamy ścieżki
edukacyjne i rowerowe, izbę
edukacji przyrodniczo-leśnej, wiaty
rekreacyjne, tarasy widokowe
i wiele innych atrakcyjnych tu-
rystycznie obiektów. Wichrowskie
lasy są doskonałym miejscem do
bliskiego spotkania z naturą,
wypoczynku nad wodą i grzybo-
brania. Podczas pobytu w lesie
pamiętajmy o zachowaniu ciszy
i czystości, w ten sposób sami zad-
bamy o nasze wspólne dobro, jakim
jest las.

Wichrowo 2, 11-040 Dobre Miasto
wichrowo@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. 89 616 13 20

www.olsztyn.lasy.gov.pl
24715OXBX-a

Lasy Mazurskie, czyli zwarty obszar Puszczy Piskiej, to teren nie-
zwykle cenny przyrodniczo. Leśnicy dbają, aby służył jako siedlisko
chronionych roślin i zwierząt, był czysty i dostępny dla społeczeń-

stwa oraz dostarczał cennego surowca, jakim jest drewno. To wszystko da
się pogodzić, ponieważ funkcjonuje tu Leśny Kompleks Promocyjny. 

Nadleśnictwo Spychowo przygoto wało oznakowane szlaki tury-
styczne: piesze i rowerowe, miejsce bi wakowania, ścieżki dydak-
tyczne, obiekty rekreacyjne. Jednym z najatrakcyjniejszych jest

rowerowy Szlak Juranda: 40 km trasy przez leśne ostępy puszczy. Jest
również nowo powstały szlak konny im. Marion Donhoff. Warto przy
okazji od wiedzić Muzeum Leśne (pn.-pt. godz. 7-15), czy zwiedzić wyjąt-
kowy Rezerwat Pupy.

Lasy Mazurskie
rajem dla turysty

Skarby naszych lasów Nadleśnictwo Spychowo zaprasza 
na imprezy plenerowe wiosna-lato 2015
25 kwietnia 2015. Dogtrekking w Spychowie 
To już drugi marszobieg z psami po Puszczy Piskiej połączony z biegami na orientację. Przy użyciu
map i kompasów należy odnaleźć w lesie punkty kontrolne i w jak najkrótszym czasie dotrzeć do
mety. Dla uczestników i ich czworonogów czekają atrakcyjne nagrody.

Czerwiec 2015. Plener malarski
To tygodniowe warsztaty malarskie, na które do Spychowa przyjeżdżają artyści profesjonalni i ama-
torzy. Tworzą własne prace oraz prowadzą zajęcia z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Wystawa
powstałych dzieł wędruje przez cały rok po różnych muzeach i galeriach.

7-11 lipica 2015. Święto Mazurskiej Dłubanki w Spychowie
Jedyne takie warsztaty ekologiczno-historyczne w Polsce, podczas których uczestnicy wykonują ło-
dzie z całych pni drzew, przy użyciu również tradycyjnych narzędzi: cioseł, dłut, siekier, ośników. Warsz-
tatom towarzyszą również zajęcia z innych tradycyjnych umiejętności: kowalstwa, garncarstwa, rzeź-
biarstwa, czy tańców tradycyjnych z zespołem muzyki dawnej. Zwieńczeniem święta są regaty dłu-
banek na Jeziorze Spychowskim podczas „Powrotu Juranda do Spychowa”. 

22 sierpnia 2015. XI Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich im.
Tomka Napiórkowskiego
Konkurs skupiający w spychowskim amfiteatrze prawie tysięczną widownię i zespoły oraz solistów
z całego kraju i z zagranicy. Można tu posłuchać hejnałów i muzyki myśliwskiej w wykonaniu naj-
lepszych zespołów w kraju. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wykonują dla publiczności koncert
na 100 rogów. Podczas konkursu odbywa się licytacja obrazów z pleneru malarskiego, odbywają
się wystawy prac artystycznych i prezentacje stoisk promocyjnych.

22 sierpnia 2015. Konkurs Umiejętności Łowieckich 
Widowiskowy konkurs dla kół łowieckich promujący łowiectwo i kuchnię myśliwską. Koła łowiec-
kie rywalizują ze sobą w konkurencjach sprawnościowych takich jak: wleczenie dzika na czas, strze-
lanie z łuku do celu, ocena odległości, rozpoznawanie selekcyjnych byków, czy ucieczka przed odyń-
cem na drzewo. Konkurs jest imprezą towarzyszącą Konkursu Sygnalistów i odbywa się na terenie
siedziby Nadleśnictwa Spychowo.

Szczegóły wydarzeń na: www.spychowo.olsztyn.lasy.gov.pl 
w zakładce WYDARZENIA
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Nadleśnictwo Wipsowo za-
prasza do warmińskich la-
sów, zarówno typowo bo-

rowych, jak i pięknych lasów buko-
wych. Niewątpliwą atrakcją Nad-
leśnictwa są przepiękne czyste je-
ziora. Jezioro Dadaj, Luterskie, Tu-
miańskie i wiele, wiele innych mniej-
szych leśnych jezior jest pięknie
wkomponowanych w charaktery-
styczny malowniczy i wyjątkowo
zróżnicowany krajobraz. 
Gęsta cieć rzek łącząca jeziora to wy-
śmienita okazja do spędzania wol-
nego czasu na trasach kajakowych.
Jedną z najpiękniejszych jest nie-
wątpliwie trasa jezioro Dadaj-rzeka
Dadaj-Jezioro Tumiańskie. Zachę-
camy do skorzystania również z
stras: jezioro Pisz - rzeka Pisa -
Barczewo; Barczewo - rzeka Kier-
mas - rzeka Pisa - Jezioro Wadąg -
rzeka Wadąg - elektrownia w Kieź-
linach. Oprócz wielu tras kajako-
wych proponujemy również kilka-
naście tras rowerowych, m.in trasa
żółta, czerwona, niebieska czy czar-
na. 
Odwiedzając Nadleśnictwo Wip-
sowo,  obowiązkowo należy zwiedzić
najnowszą ścieżkę przyrodniczo 
-edukacyjną „Śladami Leśnych
Duchów” nie-
daleko

miejscowości Węgój.  Przechadza-
jąc się ścieżką napotkać można kil-
kanaście kilkumetrowych leśnych
duchów wyrzeźbionych w drewnie.
Każdy z nich opisuje swoją historię,
mity, legendy. Największą atrakcją
jest krzywa, drewniana chatka Ba-
bojędzy.
Najbardziej zapracowanych zapra-
szamy do obejrzenia wirtualnej ścież-
ki duchów. Na stronie www.zwipso-
wa.pl. Można zobaczyć nie tylko
ścieżki ale i inne panoramy 360st.
Pasjonatów gotowania i zielarstwa za-
praszamy do „Leśnego ogrodu”,
gdzie kilkadziesiąt gatunków ziół
i przypraw spowoduje „zapa-

chowy zawrót głowy”.

Niewątpliwą atrakcją
jest również słynny
szlak Santiago de
Compostela . Szlak
św. Jakuba jest
barczo często
uczęszczanym
szlakiem. Przy biu-
rze Nadleśnictwa
usytuowany został
jeden w głazów
charakterystycz-
n y c h

d l a
tego szla-

ku. Niejednokrot-
nie  pielgrzymi zatrzymują się
przy nadleśnictwie w Cisowym
Zakątku - specjalnie utworzo-
nym przez Nadleśnictwo  miej-
scu noclegowym. Nazwa Cisowy
Zakątek nie jest przypadkowa. 
W Nadleśnictwie jako nielicznym

w Polsce odnawiają się naturalnie
wielkie ilości najcenniejszego drze-

wa cisa. Najokazalszy cis w Nad-
leśnictwie ma niemal 400 lat. 

Drugi ponad 350 letni został od-
ratowany dzięki heroicznej wal-

ce leśników o utrzymaniem go
przy życiu po tym jak w 2011 roku

potężna wichura przewróciła go.
Ciężki sprzęt liny stabilizujące i
praca leśników spowodowała iż cis
ocalał i ma się dobrze. Warto zoba-
czyć ten pomnik przyrody i przy-
bliżyć sobie jego historię. Na stronie
www.zwipsowa.pl można podejrzeć
Nasze cisy w panoramach 360st.
Rządnym przygód  podpowiadamy,
iż tuż obok cisa  znajduje się jeden
z wielu punktów geocachingu. Wię-
cej na ten temat, jak również walo-
rów i atrakcji Nadleśnictwa Wip-
sowo na stronie nadleśnictwa
www.wipsowo@olsztyn.lasy.gov.pl.
Zapraszamy.

ipsowo
zaprasza

Nadleśnictwo

Nadleśnictwo Wipsowo jest położone na terenie
unikalnym w skali kraju (Warmia i Mazury). 
Malowniczo prezentują się wzniesienia, ich
wysokości nad poziomem morza wahają się
w granicach 105-199 m. Większość powierzchni za-
jmują cenne przyrodniczo obszary leśne. 
Mnogość lasów i jezior niewątpliwie 
przyciąga turystów z całej Polski.

W
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Witamyw nadleśnictwie

Nadleśnictwo Zaporowo zaj-
muje teren powiatu bra-
niewskiego i część wschod-

nią powiatu elbląskiego w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim.
Powierzchnia nadleśnictwa wy-
nosi 18343 ha. W zasięgu teryto-
rialnym znajdują się miasta Bra-
niewo i Frombork.

Wspaniała przyroda
Lasy nadleśnictwa Zaporowo to w
95% rosnące na bardzo żyznych
glebach drzewostany liściaste.
Często spotykane tutaj grab, lipa,
klon, wiąz, czereśnia oraz wystę-
pujące w podszyciu jarzębina, bez,
kruszyna, głóg i wiele innych krze-
wów owocowych. Na terenie nad-
leśnictwa znajduje się szkółka leś-
na Kurowo, o powierzchni 10,62
ha, na której produkowanych jest
corocznie około 6 mln sadzonek
ponad 20 gatunków drzew i krze-
wów leśnych. Nasiona potrzebne

do wysiewu na szkółce pozy-
skiwane są z najlepszych i naj-
ładniejszych drzewostanów
oraz plantacji nasiennych, aby
wyhodowane sadzonki były
dobrej jakości. Leśnicy sadzą
rocznie około 1,5 mln drzew na
powierzchni około 200 ha.

NATURA godna podziwu 
71% terenów  nadleśnictwa to ob-
szary objęte ochroną, w tym NA-
TURA 2000, rezerwaty, lasy
ochronne, strefy ochrony ptaków
i inne. Celem wyznaczenia obsza-
rów NATURA 2000 jest ochrona
terenów najcenniejszych pod
względem przyrodniczym w
skali Unii Europejskiej. Łącz-
nie różnymi formami ochrony
przyrody objęto około 13 000
ha. W nadleśnictwie Zaporo-
wo są również 63 pomniki
przyrody.  Sposób postępowania
i ochrony tych powierzchni jest
konsultowany i nadzorowany
przez Regionalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska, instytucje nauko-
we, organizacje przyrodnicze oraz
samorządy. Szczególne formy
ochrony przyrody w nadleśnic-
twie to między innymi rezerwaty,
jako obszary o szczególnych war-
tościach przyrodniczych, zacho-
wane w stanie naturalnym. Na
terenie nadleśnictwa występują
dwa rezerwaty: „Ostoja bobrów
na rzece Pasłęce” - powołany w
1965 roku, powierzchnia ogólna
4239 ha, w tym na obszarze Nad-
leśnictwa 711 ha;  „Cielętnik” -
powołany w 1959 roku, po-
wierzchnia 3,38 ha.

Ochrona przyrody
Użytki ekologiczne to pozostałości
ekosystemów, mające znaczenie
dla zachowania różnorodności bio-
logicznej. Na terenie nadleśnictwa
znajduje się 16 użytków ekolo-
gicznych o łącznej powierzchni
237 ha. Ptaki, dla których ustano-
wiono 29 stref
ochron-

nych, to bielik, bocian czarny, or-
lik krzykliwy. Łączna powierzchnia

ochrony miejsc ich gniazdowania
to 763 ha. Lasy całkowicie od-
dane we władanie przyrody:
cenne siedliska, źródliska, do-
liny rzek, w których leśnicy nie
wykonują żadnych prac gos-
podarczych, to w nadleśnictwie

1230 ha, czyli prawie 7% po-
wierzchni.

Nie śmiecimy
Nadleśnictwo należy do najniż-
szej kategorii zagrożenia pożaro-
wego, mimo tego w okresie wio-
senno-letnim prowadzone są sta-
łe obserwacje lasów. Nadleśnictwo

Zaporowo wywozi po sezonie let-
nim wiele ton śmieci, co jest
problemem również innych
nadleśnictw w kraju.  Wędru-
jąc po lesie, należy pamiętać,
że to dom wielu organizmów,
a niektóre z nich są wrogo
nastawione do człowieka.

Szczególnie groźne i podstępne
są  kleszcze, które przenoszą

bardzo groźne choroby. 
— Edukacja jest naszym obowiąz-
kiem społecznym – podkreślają
przedstawiciele Nadleśnictwa Za-
porowo. — Wysoka świadomość
społeczna i wiedza o lesie pozwa-
la nam chronić las i czerpać z nie-
go korzyści.
Zapraszamy do naszego nadleś-
nictwa, na ścieżkę edukacyjną
Leśne Prawdy nad Jeziorem Pierz-
chalskim, a także na sąsiadującą
ścieżkę zdrowia. 

Nadleśnictwo Zaporowo to kraina 
bogata przyrodniczo, ciekawa 
pod względem historycznym, 
w której można podziwiać piękno 
wiekowych dębów i buków, a także 
spotkać ciekawych mieszkańców lasu.

Zaporowo
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Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy Lasów Państwowych
w Olsztynie jest jednostką
Lasów Państwowych działającą
od 1990 r. prowadzącą kom-
pleksowe zaopatrzenie
leśnictwa.  

Podstawowym zakresem działalności za-
kładu jest handel – hurtowy i detaliczny. 
W chwili obecnej w strukturze organiza-
cyjnej znajdują się:

• Dział Zaopatrzenia i Zbytu z Hur-
towniami nr 1 i 2 w Olsztynie oraz
Hurtownią nr 3 w Toruniu
prowadzący sprzedaż dla
nadleśnictw, zakładów usług
leśnych i pozostałych firm. 

• Magazyn sprzedaży hurtowej środ-
ków ochrony roślin działający
w oparciu o koncesję uzyskaną
z PIOR, będący jednocześnie cen-
tralnym magazynem środków
ochrony lasu DGLP

• Dwa sklepy HUSQVARNA –
w Olsztynie i Ostródzie z punk-
tami serwisowo-naprawczymi.

• Stacja Oceny Nasion świadcząca
usługi na rzecz nadleśnictw RDLP
Olsztyn i Białystok

• Dział Elektroniczny – zajmuje się
naprawą, konserwacją i sprzedażą
urządzeń elektronicznych niezbęd-
nych do pracy w Lasach Państ-
wowych.

Główne towary rozprowadzane
przez ZPUH LP to:

• sorty mundurowe
• odzież myśliwska
• odzież i obuwie robocze
• środki ochrony roślin
• feromony i pułapki
• repelenty
• osłonki na drzewka
• narzędzia leśne
• narzędzia pomiarowe i do

znakowania
• posiłki regeneracyjne
• siatki ogrodzeniowe
• dzianiny cieniujące i agrowłókniny
• budki lęgowe i karma
• tusze, tonery, papier
• samochody osobowe, terenowe,

typu pick-up i busy  dla jednostek
organizacyjnych LP

• radiotelefony, drukarki i rejestratory
• pilarki firm HUSQVARNA, 

PARTNER i McCULLOCH
• mikrociągniki 

Mając wyspecjalizowane i w pełni pro-
fesjonalne służby zaopatrzeniowe oraz
podpisane umowy bezpośrednio z pro-
ducentami (również zagranicznymi)
i wyłącznymi importerami na rynek
polski, zakład gwarantuje najwyższą
jakość dostarczanych towarów
w konkurencyjnych cenach. 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
Lasów Państwowych

Sekretariat:
tel./fax 89 5260137, 89 5268817
e-mail: zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl

Dział handlowy: 
tel./fax 89 5327306, 89 5327316, 89 5264827
e-mail: zbyt.zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl
tomasz.szkutnik@olsztyn.lasy.gov.pl

Sklepy:
Olsztyn, ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53,  tel./fax 89 5327310
Ostróda, ul. Plebiscytowa 1,  tel./fax 89 6461060

Hurtownia w Toruniu:
Toruń ul. Mickiewicza 9, tel./fax 056 6584346, 056 6584330

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy jednostką organizacyjną Lasów Państwowych i zakupy dokonywane 
w naszym zakładzie przez jednostki LP nie podlegają procedurom zamówień publicznych.

10-307 Olsztyn, ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53
www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl
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