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WproWadzenie
Sejneńszczyzna to kraina 100 jezior, a dokładnie 103 jezior oraz rzek: Czarnej Hań-

czy i Marychy, która daje możliwość spędzania wolnego czasu w atrakcyjnym śro-
dowisku naturalnym. Panujący tu klimat ukształtowany został przez rzeźbę terenu, 
rodzaje gruntu, wód i zagospodarowania terenu. Jest to obszar pagórkowaty z jezio-
rami, siecią strumieni i małych rzek. Są to dorzecza Niemna. W I tysiącleciu region ten 
zamieszkiwała ludność bałtyjska, należąca do plemienia Jaćwingów. Pięć kolejnych 
wieków kształtowano krajobraz kulturowy, poddawany wpływom dwóch grup et-
nicznych, polskiej i litewskiej. 

Wśród turystów odwiedzających te strony przeważają ludzie młodzi, którzy nie 
przekroczyli 40 roku życia oraz młodzież. Wynika to z faktu taniej bazy noclegowej, 
dużej ilości ścieżek rowerowych i wielu możliwości aktywnego spędzania czasu. Do 
najpopularniejszych należą spływy kajakowe Czarną Hańczą, Kanałem Augustow-
skim czy Szlamicą, żeglowanie po Wigrach i inne formy spędzania wolnego czasu 
nad jeziorami t.j.: Serwy, Mikaszewo, Pomorze, Gaładuś, Długie, połączone z siatkówką 
plażową, jazdą na rowerze, spacerami, kąpielami itp.

Inną bardzo popularną formą spędzania czasu na tym terenie jest grzybobranie 
i wędkowanie. Liczne lasy (Puszcza Augustowska), to raj dla grzybiarzy, gdzie od lipca 
do listopada można spotkać maślaki, kurki, borowiki, rydze, kanie i zielonki, które są 
przysmakiem dla każdego. Ukryte wśród wzgórz polodowcowej moreny czołowej, 
oraz większych i tych mniejszych zupełnie nie znanych wciąż czystych jezior można 
złowić sieję, sielawę, węgorza itp.

Sejneńszczyzna to miasto Sejny oraz cztery gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk 
i Sejny. Jest jednym z najmniejszych powiatów w Polsce. Zajmuje obszar 85 607 km2 
i ludności 21 120 osób. Każda gmina tworząca powiat ma do zaoferowania wyjątko-
we walory:

Gmina Giby zaprasza turystów w ostępy Puszczy Augustowskiej, jednego z naj-
większych kompleksów leśnych w Środkowej Europie.

Gmina Krasnopol to wyjątkowo malownicza lokalizacja nad jeziorami Wigry i Dłu-
gie oraz rzeką Czarną Hańczą. Wigierski Park Narodowy wraz z otuliną stanowi 
26% gminy. 

Gmina Puńsk oferuje turystom bardzo liczne artystyczne imprezy plenerowe, pro-
mujące kulturę i tradycję litewską.

Gmina Sejny to kraina starych dworków szlacheckich, a każda wieś leży nad je-
ziorem.









SzLaKi i TraSy TUrySTyczne  
po SejneńSzczyŹnie

Po terenie powiatu sejneńskiego przebiega 21 lądowych znakowanych szlaków 
turystycznych. Są to szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki edukacyjne i szlaki 
konne. Łączna ich długość wynosi 745,5 km. Z pomocą szlaków pieszych można do-
trzeć prawie do wszystkich zakątków omawianych terenów, jednak największe ich 
zagęszczenie występuje w strefie Kanału Augustowskiego, wokół wsi Giby oraz w Wi-
gierskim Parku Narodowym.

SzLaKi pieSze

SZLAK NR 1 (czerwony) – Suwalski gigant

Jastrzębna PKP, Sejny, Rakówek/Gołdap, (217 km)
Typ: szlak regionalny

Jego początek to dolina górnej Biebrzy: Bartniki – Lubinowo – Gruszki – śluza Tar-
tak – Brożane – uroczysko Wielki Bór rezerwat Tobolinka – Sejny – Babańce – Klejwy 
– Żwikiele – Smolany – Sejwy – Szlinokiemie – Puńsk – Szołtany – Pojezierze Wschod-
niosuwalskie – Puszcza Romincka – Gołdap

Jest to najbardziej atrakcyjny szlak opisanego obszaru. Prezentuje wszystkie typy kra-
jobrazu i drzewostany. Pozwala zapoznać się z różnorodnymi typami miejscowego 
osadnictwa oraz rodzajami zabudowy i stylami budownictwa wiejskiego.

Warto zobaczyć
Rezerwat Łempis z 1983 r. obejmujący 132,21 ha.

Berżniki – drewniany kościół z 1819 r. z narożnymi kapliczkami i dzwonnicami.

Sejny – Bazylika pw. Nawiedzenia NMP wraz z zabudowaniami dawnego klaszto-
ru dominikanów, Synagoga, Kaplica św. Agaty.

Smolany – kościół i budynki dawnego klasztoru reformatorów z 1839 r. wraz z ka-
plicą, grobowcem Habermanów z 1850 r.

Puńsk – kościół murowany z 1881 r., cmentarz ewangelicki i żydowski z kilkoma 
zachowanymi macewami.

Stopień trudności:
Szlak łatwy do przejścia i przejechania rowerem. Należy jednak podzielić go na kilka 
odcinków, nawet rowerem ciężko przejechać w jeden dzień.
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SZLAK NR 2 (niebieski) – pieszy, szlak Dziesięciu Jezior

Uroczysko Węgzał – Maćkowa Ruda – Buda Ruska – Wysoki Most – Jeziorki 
– Karolin – Wierśnie – Giby – Pomorze – Posejnele – Grudziewszczyzna – Sejny 
(35 km)
Typ: Na odcinku Węgzał – Giby szlak międzynarodowy (25,5 km) – stanowi on frag-
ment trasy E-11, na odcinku Giby – Sejny 
szlak lokalny (9,5 km).

Trasa przebiega pomiędzy jeziorami 
zgrupowanymi w okolicach wsi Jeziorki 
i jezior gibiańskich. Trasa atrakcyjna kra-
jobrazowo – można spotkać tu moreny 
czołowe i denne, pagórki, bory mieszane 
i sosnowe. Spotkamy też ślady kultury 
materialnej i dawnej mozaiki etnicznej 
tychże ziem: staroobrzędowców, ewan-
gelików, starozakonników katolickich 
i Żydów. Szlak dobrze oznakowany, a na 
trasie znajdziemy liczne kwatery agrotu-
rystyczne, ośrodki wypoczynkowe: Giby, 
Sejny.

Warto zobaczyć
Karolin – kościół w stylu klasycystycz-
nym, mającym wiele elementów na-
wiązujących do bizantyjskiego,

Giby – kościół drewniany, dawna 
molenna staroobrzędowców z Po-
gorzelca z 1913 r. pomnik ofiar lipco-
wej obławy z 1945r. przez NKWD

Stopień trudności
Szlak bardzo polecany do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a zimą do narciar-
stwa biegowego.

SZLAK NR 7 (czarny) pieszy, Nad Pomorzem

Aleksiejówka – Posejnele – Kukle – Zelwa (10 km)
Typ: szlak lokalny

Jest krótki ale uroczy, prowadzi brzegiem jeziora Pomorze. Rozpoczyna się przy wej-
ściu rzeki Marychy do jeziora, a kończy przy wyjściu rzeki z tego jeziora. Z trasy podzi-





wiamy piękne widoki na jezioro Pomorze i Kunis. W dolinie rzeki Kunisianki zobaczy-
my żeremia bobrowe i miejsca lęgowe ptactwa wodnego, w sąsiedztwie znajdują się 
dwa rezerwaty przyrody. Szlak z bardzo dobrze rozwiniętą całoroczną bazą noclego-
wą i gastronomiczną (Posejnele, Kukle Zelwa) z wypożyczalniami sprzętu pływające-
go oraz dwoma ogólnodostępnymi plażami.

Stopień trudności
Szlak łatwy do przejścia, ale na niektórych odcinkach trudny do przejechania rowe-
rem.

SZLAK NR 8 (czarny) pieszy, do granicy z Litwą

Dworczysko – Sztabinki – Krasnogruda – Dusznica – Ogrodniki przejście gra-
niczne (9 km)
Typ: szlak międzynarodowy – fragment E-11

Jest krótki i z pięknymi widokami ze wzgórz morenowych na jeziora: Pirczis, Sztabinki, 
Dubelek, Hołny. Ostatnie dwa kilometry biegną wzdłuż granicy litewskiej do Ogrod-
nik.

Warto zobaczyć
Dworczysko – pomnik ku czci poległych żołnierzy AK z 1943 r.

Krasnogruda – Dworek Miłosza należący do rodziny Kunatów. 

Cmentarz staroobrzędowców (czynny), na wschodnim brzegu jeziora Sztabinki.

Stopień trudności
Szlak o dużym stopniu trudności, ze względu na długie podjazdy i strome zjazdy. 
Zimą nadaje się na trasy narciarskie.

ŚcieżKi edUKacyjne
Na omawianym terenie znajdują się dwie ścieżki edukacyjne: „Puszcza” w Wi-

gierskim Parku Narodowym, i „Tropem wilka” w nadleśnictwie Głęboki Bród. Jest to 
atrakcja dla turystów pieszych, którzy pragną poznać obszary cenne przyrodniczo, 
jak rezerwaty przyrody.

SZLAK NR 13 (żółty), ścieżka edukacyjna „Puszcza”

Wysoki Most (3,8 km)
Trasa ścieżki prowadzi przez osiem przystanków, część biegnie przez las, jest dobrze 
oznaczona. Można ją pokonać pieszo, rowerem, a zimą na nartach.
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SZLAK NR 14 (czerwony), ścieżka edukacyjna „Tropem wilka”

Głęboki Bród – jez. Chylinki – leśniczówka Chylinki, Głęboki Bród (7 km) 
Typ: szlak lokalny

Na trasie osiem przystanków edukacyjnych omawiających zagadnienia dotyczące 
gospodarki leśnej, zwierząt i roślin występujących w lasach Nadleśnictwa Głęboki 
Bród. Ścieżka nadaje się na spacer, przejazd rowerem, a zimą turystykę narciarską.

SzLaKi roWeroWe
Aktualnie na terenie powiatu sej-

neńskiego istnieje 5 szlaków rowero-
wych o łącznej długości 218 km. Na ca-
łej Suwalszczyźnie są 23 szlaki rowerowe 
o łącznej długości 1119 km. Prowadzą 
one w większości ogólnodostępnymi 
drogami o nawierzchni gruntowej i as-
faltowej. Nie są to szlaki łatwe ze wzglę-
du na stan dróg i ukształtowanie terenu. 
Spełniają jednak rolę w doprowadzeniu 

turystów do najciekawszych miejsc pod względem krajobrazowym. Na trasy najlepiej 
wybierać się w małych grupach i niezbyt obciążonym bagażami rowerem z dobrymi 
przerzutkami.

SZLAK NR 16 (zielony), międzynarodowy szlak rowerowy R11

Ruda – Augustów – Ogrodniki 
(173,6 km)
Studzieniczna – Sucha Rzeczka – Ser-
wy – Dalny Las – Danowskie – Mon-
kinie (26,2 km) – Wigry – Maćkowa 
Ruda – Karolin – Sejny – Ogrodniki 
(41,4 km)
Typ: szlak międzynarodowy

Jest to jeden z węzła europejskich 
szlaków rowerowych. Prowadzi z Aten 
w  Grecji do Przylądka Północnego 
w Norwegii (5 964 km). Fragment, który biegnie przez Suwalszczyznę prowadzi przez 
wyjątkowe miejsca tego regionu: Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Augustowską 
i Wigierski Park Narodowy.

Warto zobaczyć
Studzieniczna – kościół z 1847 r., z XVIII wieczną kopią obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej.

Karolin – kościół klasycystyczny.

Sejny – bazylika pw. Nawiedzenia NMP.

Stopień trudności
Łatwy, prowadzący głównie drogami asfaltowymi.

SZLAK NR 17 (niebieski), Pierścień rowerowy Suwalszczyzny  
– część północna

Żegary – Rutka Tartak – Wiżajny – Rakówek – Legucie – Golubie – Maciejowię-
ta – Stańczyki – Przerośl – Budy – Czarne – Raczki – Suwałki – Stary Folwark 
(173,4 km)
Typ: szlak regionalny

Bardzo urozmaicony krajobrazowo, mało zaludniony, to pograniczne tereny polsko-
litewskie, a dawne polsko-pruskie.

Warto zobaczyć
Stańczyki – most kolejowy wys. 30 m z początku XX w.
Puńsk – kościół z 1881 r.
Synagoga z XIX/XX w.
Skansen
Muzeum etnograficzne
Trakiszki – drewniany budynek dworca kolejowego z XX w.
Smolany kościół z 1839 r. z klasztorem reformatorów (obecnie dom rekolekcyjny)
Kaplica Habermanów 1846 r.

Stopień trudności
Szlak łatwy, prowadzący głównie lokalnymi drogami asfaltowymi, atrakcyjny dla ro-
werzystów, turystów konnych i narciarzy zimą.

SZLAK NR 18 (zielony R65), Pierścień rowerowy Suwalszczyzny 
– część południowa

Dowspuda – Sztabin – Żegary (176,3 km)
Typ: szlak regionalny
Poznajemy tereny przygraniczne z Litwą.

Stopień trudności
Prowadzący drogami żwirowymi i drugorzędnymi asfaltowymi, nie jest najłatwiejszy.
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SZLAK NR 19 (czerwony) szlak bociani

Jesionowo – Sztabin – Lipsk – Mikaszówka – Głęboki Bród – Gulbin – Sarnetki 
– Czerwony Krzyż – Mikołajewo – Czerwony Folwark – Stary Folwark – Gulbie-
niszki – Hańcza – Stańczyki (183,1 km)
Typ: szlak krajowy

Jest przedłużeniem Podlaskiego szlaku bocianiego i prowadzi przez obszary o naj-
wyższych walorach przyrodniczych – Puszczę Białowieską, Dolinę Górnej Narwi, Ko-
tlinę Biebrzańską, Puszczę Augustowską i Pojezierze Suwalskie.

Stopień trudności
Prowadzi drogami żwirowymi i asfaltowymi, należy do średnio trudnych. Atrakcyjny 
dla rowerzystów, turystów konnych i narciarzy zimą.

SzLaKi Konne
Jest to oznakowana sieć dróg i ścieżek, na których dopuszczalna jest jazda końmi 

wierzchowymi, a tam gdzie pozwalają warunki terenowe zaprzęgami konnymi. Są 
to trasy zapewniające bezpieczeństwo koni, w 90% prowadzą po nieutwardzonych 
nawierzchniach. Są to jednak trasy o dużych walorach krajobrazowych i miejscach 
upamiętnionych historycznie. Na trasie szlaku w dość regularnych odstępach znajdu-
ją się stanice, w których można przenocować i wypożyczyć konie.

SZLAK NR 19 (zielony proporczyk) szlak konny  
Puszczy Augustowskiej (85 km)

Typ: szlak regionalny

Nie stanowi jednej linii, rozdwaja się, ma odnogi i trzy pętle.

Odcinek liniowy tworzą: Balinka, Sejenek, Czarny Bród, Śluza Paniewo.

Pętlę tworzą: rezerwat Perkuć, leśniczówka Jazy, leśniczówka Maleszewo, Mika-
szówka, Gruszki, Rudawka, śluza Tartak, Rygol, Sucha Rzeczka, śluza Perkuć.

Odcinek liniowy: Czarny Bród, Sucha Rzeczka, Danowskie.

SzLaKi KajaKoWe
Jest to szlak Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego, który na całej swej dłu-

gości stanowi atrakcyjne, znane w całej Polsce i poza granicami spływy kajakowe. 
Wraz z odbudową białoruskiego odcinka Kanału Augustowskiego i otwarciem przej-
ścia granicznego w Kurzyńcu, szlak uzyskał rangę międzynarodową. Czarna Hańcza 
przyciąga turystów całym swoim bogactwem przyrody: łąkami, borami, torfowiskami 
i ptactwem wodnym. Kanał Augustowski fascynuje harmonią połączenia poszcze-
gólnych odcinków, leżącymi na jego trasie jeziorami oraz pomysłowością i funkcjo-







nalnością inżynierii wodnej. Na szlaku 
znajdują się pola namiotowe i gospo-
darstwa agroturystyczne, które orga-
nizują i wypożyczają kajaki. Można też 
zamówić wyżywienie z kuchnią regio-
nalną.

SZLAK NR 20, kajakowy 
Czarną Hańczą i Kanałem 
Augustowskim (70 km)

Typ: szlak międzynarodowy

spływy jednodniowe: Rygol 
– Dworczysko lub Rygol, Wysoki 
Most – Frącki, Maćkowa Ruda 
– Wysoki Most

na Kanale Augustowskim: śluza So-
snówek – Mikaszówka i Gorczyca 
– Mikaszówka

Stopień trudności 
Szlak łatwy.





Fot. Piotr Malczewski – Czarna Hańcza
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MiaSTo Sejny
Sejny – 6,5 tys. miesz-

kańców, siedziba powiatu 
od 1999 r. – miasto położo-
ne w  północno-wschodniej 
części województwa podla-
skiego, w środku obszaru Sej-
neńszczyzny nad rzeką Mary-
chą. Początek Sejn to XVI w. 
za Zygmunta Starego. Miasto 
nadane zostało hetmanowi 
wojsk królewskich Iwanowi 
Michałowiczowi Wiszniowiec-
kiemu.

W 1593 r. właścicielem został Jerzy Grodziński, wzniesiono wtedy kościół parafial-
ny. W 1602 r. nowymi właścicielami zostali dominikanie z Wilna. W czasach Stanisława 
Augusta dzięki ich staraniom w mieście osiedliło się wielu rzemieślników i handlarzy. 
W 1760 r. przebudowano kościół w stylu barokowym, a w 1789 r. kaplicę św. Agaty. 
W 1770 r. dominikanie wznieśli murowany ratusz – siedzibę władz.

W 1787 r. powstały sukiennice – dziś już nieistniejące. W 1818 r. miasto przeży-
ło ogromny pożar. W 1858 r. Sejny były czynnym ośrodkiem szkolnictwa średniego 
o umacnianych tradycjach patriotycznych. Uczniowie tych szkół masowo wzięli 
udział w Powstaniu Listopadowym.

W 1795 r. Sejny znalazły się w zaborze pruskim. W 1818 r. ustanowiono tu biskup-
stwo istniejące do 1925 r. W 1973 r. katedra z kolegiaty stała się bazyliką. W latach 
1826-1914 w klasztorze funkcjonowało seminarium duchowne, a w latach 1923-1939 
gimnazjum biskupie.

W okresie 1918-1919 ziemie te były przedmiotem zatargów polsko-litewskich, 
podsycanych przez Niemców. Walki, które toczyły się w okolicy w latach 1919-1920 
ostatecznie zadecydowały o przynależności Sejneńszczyzny do Polski.

OBIEKTY ZABYTKOWE
Bazylika z XVII w. pod wezwaniem Nawiedzenia NMP z figurą Matki Bożej Sejneń-
skiej łaskami słynącej od Trójcy Świętej (szafkowa – jedna z 3 istniejących w Eu-
ropie)

Kaplica św. Agaty z 1789 r.

Ratusz – siedziba władz z 1770 r.

Synagoga









Klasztor konwentu Zakonu Dominikanów z około 1610 r. – od 2005 w rewitalizacji

WARTO ZOBACZYĆ
Muzeum Ziemi Sejneńskiej

Ośrodek ,,Pogranicze’’







Kapliczka Św. Agaty  
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GMina GiBy
Urząd Gminy, 16-506 Giby, Giby 74; tel. 87 516 50 25

Gmina położona jest na skraju Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Gieret przy 
trasie Augustów – Sejny – Ogrodniki. Zajmuje obszar 324 km2, zamieszkuje ją 2948 
osób. Przez jej teren przepływają dwie urokliwe rzeki: Czarna Hańcza i Marycha. Przez 
wieki były siedzibą osoczników, strzegących dawnej Puszczy Przełomskiej. Dziś to 
gmina o charakterze rolniczo-leśnym, a jej mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa, 
leśnictwa, turystyki i agroturystyki, gdzie gospodarstwa dysponują 150 miejscami 
noclegowymi. Atrakcyjne położenie na skraju Puszczy Augustowskiej, Czarnej Hań-
czy, Marychy i w strefie ochronnej Wigierskiego Parku Narodowego, sprzyja bardzo 
rozwojowi agroturystyki.

OBIEKTY ZABYTKOWE
Drewniany kościół rzymsko-katolicki 
p. w. św. Anny i św. Huberta z 1912 r. 
– dawna molenna staroobrzędow-
ców, przeniesiona w 1982 r. z Pogo-
rzelca do Gib. Po rekonstrukcji wnę-
trze kościoła zdobią okazałe poroża 
zwierząt oraz piękna droga krzyżo-
wa w płaskorzeźbach.

Dawna cerkiew z połowy XIX w. 
obecnie murowany kościół rzymsko-
katolicki w Karolinie p. w. św. Rodziny 
z cennym wystrojem wnętrza.

Chaty suwalskie z XIX i początku 
XX w. we wsiach: Sarnetki, Posejnele, 
Pogorzelec, Giby, Daniłowce.

Pomnik – krzyż – głazowisko projek-
tu Andrzeja Strumiłły, poświęcone 
pamięci ofiar NKWD. z lipca 1945 r., 
gdzie w obławie augustowskiej 
aresztowano około 2000 osób, spo-
śród których aż 600 osób zostało 
wywiezionych przez Rosjan i zamordowanych.

Izba Regionalna Pana Dariusza Piekuta w Zelwie, Dawna Wieś to rodzaj skansenu, 
gdzie właściciel zgromadził setki dawnych urządzeń gospodarstwa domowego 
i narzędzi rolniczych.











WARTO ZOBACZYĆ
Pozostałości po grodzisku, jako 
ślady historii i kultury średnio-
wiecznych Jaćwingów w Po-
sejnelach.

REZERWAT „Pomorze”, utwo-
rzony w 1983 r. na obszarze 
20  ha morenowego wznie-
sienia wysokiego brzegu Ma-
rychy. Ochroną objęto bór 
świeży, z około dwustuletnimi 
okazami sosny będącej pozo-
stałością po dawnej Puszczy 
Przełomskiej i Berżnickiej.

REZERWAT ,,Tobolinka’,’ utworzony w 1959 r., zajmuje 4,62 ha, położony jest po-
między jeziorami Pomorze i Zelwa. Ochroną objęto niewielkie jeziorko Tobolin-
ka, którego osobliwością są pływające małe przybrzeżne torfowe wysepki. Brzegi 
porasta bór łochyniowy, z licznymi skupiskami bagna zwyczajnego, wawrzynka 
wilcze łyko, rosiczki, borówki bagiennej i czarnej.

REZERWAT ,,Łompis” utworzony w 1983 r. na obszarze 132,21 ha. Ochroną ob-
jęto polodowcową zatorfioną rynnę z jeziorami: Stulpin, Stulpieniuk, Łempiutis 
i Łempis oraz otaczające je lasy. Jeziora wraz z torfowiskami, to miejsca lęgowe 
ptactwa wodnego. Otoczone pasem szuwarów, trzciny pospolitej, pałki szeroko-
listnej, oczeretu jeziornego, grzybieniem białym i grążelem żółtym. Od kilkunastu 
lat w rezerwacie osiedliły się bobry.

REZERWAT ,,Kukle”, utworzony w 1983 r. na obszarze 354,41 ha, jako ochrona eko-
systemów leśnych, wodnych, torfowiskowych oraz unikalnych walorów krajo-
brazowych w doliny Marychy. 
Wzniesienia doliny rzeki i oko-
lice niewielkich dystroficznych 
jezior Dzieżgonis i   Przystaje 
porasta bór bagienny przecho-
dzący w las łęgowy z bogatym 
poszyciem mchów i   wątro-
bowców. Rzeka Marycha wpły-
wając na teren rezerwatu, roz-
lewa się na kilkuset metrową 
bagienną dolinę.
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GMina KraSnopoL
Urząd Gminy, 16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 87 516 40 10

Gmina położona jest w północno-wschodniej części Polski, w powiecie sejneńskim. 
Obszarowo największa 172 km2. Zamieszkuje ją 3854 osoby, w tym 1/3 to mieszkańcy 
Krasnopola. 26% powierzchni gminy to Wigierski Park Narodowy wraz z otuliną. Jest to 
teren wzmożonej ochrony wartości przyrodniczych, geologicznych i krajobrazowych. 
Nie tylko mieszkańcy, ale również przyroda zadbała o to, by tereny te swoim urokiem  
i atrakcją zachęcały turystów do zwiedzania tych pięknych zakątków. Tym najpięk-
niejszym dziełem przyrody jest rzeka Czarna Hańcza, której kryształowa woda, leniwy 
bieg, bujna roślinność porastająca jej dno, w połączeniu z nabrzeżną roślinnością, 
nadają koloryt i bogactwo przeżyć kajakarzom korzystającym z jej nurtu, 
przybywających bardzo licznie każdego roku. W spływach kajakowych 
wodami tej rzeki uczestniczył autorytet wszechczasów Papież Jan Pa-
weł II. Rzeka przecina pola i łąki naszej gminy w miejscowościach: 
Mikołajewo, Maćkowa Ruda i Buda Ruska. Szlak wodny rzeki Czarnej 
Hańczy jest najpiękniejszą i najczęściej odwiedzaną trasą kajakową 
w Polsce. Na terenie gminy znajduje się 15 jezior pierwszej i drugiej 
klasy czystości. Przyrodniczo, atrakcyjnie, wśród morenowego krajo-
brazu położony jest Las Krasnopolski, w którym występuje wiele ga-
tunków roślin i zwierząt. U brzegów jezior i Czarnej Hańczy powstały 
liczne pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne z licznymi 
atrakcjami i tradycyjnymi wyrobami kulinarnymi. Czyste środowisko, 
krajobraz i unikalne cechy przyrody sprawiły, iż wielu artystów i twór-
ców osiedliło się na stałe, i w symbiozie z piękną naturą pracują i two-
rzą swoje prace.

OBIEKTY ZABYTKOWE
Układ urbanistyczny z końca XVIII w. W 1771 r. pojawia się po raz 
pierwszy nazwa Krasnopol.

Drewniana zrębowa kaplica św. Agaty z rzeźbą patronki na szczy-
cie z połowy XIX w.

Kościół rzymsko-katolicki: klasycystyczny jednoprzestrzenny 
z 1852 r.

Drewniana plebania – okres klasycyzmu, obecnie organistówka.

Budynek dawnej stolarni z wiatrakiem na dachu, który napędzał 
urządzenia stolarni.

Szejpiszki – zespół dworski z II połowy XIX w.













Grodzisko pradziejowe zwane Górą Różańcową – jest ono cennym obiektem, 
pozostałością osadnictwa plemion bałtyjskich, we wczesnej epoce żelaza (IV-I w 
p.n.e.), położone we wsi Żubronajcie. Jest to najwyższe wzniesienie na terenie 
gminy, stanowiące centrum kompleksu osadniczego i bardzo istotnym elemen-
tem krajobrazu kulturowego. Jest też miejscem kultu religijnego mieszkańców.

WARTO ZOBACZYĆ
Jezioro Długie – 2600 m, szerokość 800 m, największa głębokość około 37 m. Bar-
dzo czyste, bezodpływowe, zasilane licznymi źródłami i ciekami wodnymi.

Rezerwat „Ostoja Bobrów Marycha” – obejmuje górny odcinek rzeki wraz z całą 
doliną Marychy wzdłuż drogi Sejny – Smolany, pomiędzy dawną wsią Osocką, 
Michnowcami, a Murowanym Mostem. Utworzony w 1960 r. zajmuje powierzch-
nię 207,85 ha. W rezerwacie przebywa kilkanaście rodzin bobrowych. 

Galerię Fotografii Piotra Malczewskiego w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą.

Pokazy slajdów z opowieścią m. in.: o przyrodzie, Suwalszczyźnie oraz podróżach 
do Azji (Syberia, Tuwa, Mongolia i inne miejsca).

Każdego roku na Jana – 24 czerwca organizowana jest w Maćkowej Rudzie noc 
Świętojańska, w której udział biorą mieszkańcy regionu i turyści.













Jezioro Długie

Jezioro Długie  
– plaża gminna w Krasnopolu  
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1�Sejneńszczyzna
Turystyczne atrakcje, agroturystyka

GMina pUńSK
Urząd Gminy, 16-515 Puńsk, ul. Mickiewicza 23, tel./fax 87 516 10 48

Gmina Puńsk, położona tuż przy granicy z Litwą, zajmuje obszar 138 km2, zamiesz-
kuje ją 4371 osób, 80% mieszkańców to Litwini. Nazwa Puńsk przyjęła się od osad-
ników przybyłych znad Puni nad Niemnem. Prawa miejskie miejscowości nadał król 
Władysław IV, w 1647 r. Od XV w., do 1795 r. ziemia Puńska należała do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a w 1920 r. po zakończeniu I wojny światowej weszła w skład 
Rzeczpospolitej Polski. Główne źródło utrzymania mieszkańców to rolnictwo oraz co-
raz bardziej rozwijające się małe przedsiębiorstwa. W latach 2002-2004 Gmina Puńsk 
znalazła się w Złotej Setce Samorządów, a w 1999 r. otrzymała od Sejmu RP Medal 
Pamiątkowy za działalność kulturalną. Puńsk słynie z szeroko pojętej działalności kul-
turalnej. Przez cały rok odbywają się tu różne imprezy z udziałem licznych zespołów 
artystycznych, działających przy Domu Kultury Litewskiej, w szkołach i inne. Obecnie  
w DKL działa 6 zespołów artystycznych, w których skupia się około 320 amatorów. Na 
terenie gminy istnieje przejście kolejowe w Trakiszkach, jedyne na granicy z Litwą.

OBIEKTY ZABYTKOWE
Kościół rzymsko-katolicki p.w. Wniebowzię-
cia NMP wybudowany w 1881 r. w stylu neo-
gotyckim, postawiony na podstawie krzyża 
łacińskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się 
pięć ołtarzy, główny wyrzeźbiony w dębie. 
Przy kościele znajduje się stara plebania,  
w której otwarta jest izba regionalna z wy-
stawą sztuki ludowej i rękodzieła.

Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Izydora 
w Smolanach wybudowany w 1839 r., przy 
kościele znajduje się klasztor reformatorów, 
obecnie dom rekolekcyjny. Naprzeciwko 
Kościoła znajduje się kaplica Habermanów 
z 1846 r.

Synagoga w Puńsku, to przełom XIX/XX w., 
do 1941 pełniła funkcję sakralną. Synagoga 
połączona jest z budynkiem szkółki talmu-
dycznej.

Skansen, w którym zagrody litewskie pochodzą z XIX w. Budynki drewniane kryte 
słomą, przy skansenie znajduje się muzeum i zajazd.









WARTO ZOBACZYĆ
Pomnik Antanasa Matulewicza w Krejwianach – kolportera książek i prasy litewskiej  
w latach 1864-1904.

Pomnik w Kompociach, poświęcony odrodzeniu niepodległości Litwy.

Muzeum etnograficzne Józefa Vainy przy DKL w Puńsku.

Osada Jaćwiesko-Pruska w Oszkiniach, w której prowadzone są zajęcia edukacyj-
no-rekreacyjne połączone z kultywowaniem zwyczajów Bałtów. Osada ta leży na 
obszarze Chronionego Krajobrazu. „Pojezierze Sejneńskie”, jest to obszar natury 
o wysokich walorach przyrodniczych. Okolicę i teren osady upodobały sobie żu-
rawie i bociany.

Rezerwat „Bobruczek”, utworzony w 1961 r. w celu ochrony bobrów, zajmuje po-
wierzchnię 1,30 ha zabagnionej doliny z pasem trzciny, wierzbą szarą i olszą czarną.











Osada jaćwieska

Skansen w Puńsku
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GMina Sejny
Urząd Gminy, 16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1, tel. 87 516 20 45

Gmina Sejny to gmina wiejska licząca około 5 tys. osób, leży w północno-wschod-
niej części Polski w województwie podlaskim. Obszar gminy charakteryzuje się bar-
dzo wysokim stopniem walorów krajobrazowych oraz fauną i florą. Na terenie gminy 
można spotkać pomniki przyrody, pozostałości po trzech parkach dworskich, a także 
36 jezior o czystych wodach. Gmina Sejny to może jedyna, gdzie w prawie każdej wsi 
znajduje się jezioro. Wykorzystując walory turystyczne, mieszkańcy czynnie włączyli 
się w promocję i tworzenie infrastruktury  związanej z obsługą turystów. Istnieje moż-
liwość wynajęcia kwater agroturystycznych przez cały rok oraz nabycia zdrowej żyw-
ności bezpośrednio od rolników. Są to gospodarstwa typu farmerskiego o produkcji 
metodami ekologicznymi i łączenia jej z agroturystyką. Przez teren gminy przebiega: 
międzynarodowa trasa rowerowa R-11”Euro-Velo”, 2 ścieżki rowerowe, 2 szlaki piesze 
lokalne, Europejski Dalekobieżny Szlak Pieszy i szlak gigant o dł. 210 km, biegnący 
wzdłuż granic Rzeczpospolitej Polskiej, Wiążący Kotlinę Biebrzańską z puszczańską 
Równiną Augustowską i dalej północną Suwalszczyzną. Piękno, wartości przyrodni-
cze oraz korzystne warunki środowiskowe pozwalają wspaniale odpocząć turystom.

OBIEKTY ZABYTKOWE
zespół dworsko-ogrodowy w Klejwach, dwór z około 1910 r. stajnia i park,

zespół dworsko-ogrodowy w Krasnogrudzie, dwór drewniany, przebudowany 
w XX w. związany z rodziną Czesława Miłosza, w dyspozycji Ośrodka „Pogranicze”,

cmentarz wojenny z I wojny światowej w Berżnikach, gdzie pochowano 153 żoł-
nierzy niemieckich i 358 rosyjskich.

Największą i najstarszą miejscowością w gminie są Berżniki. Miasto, które burzliwe 
dzieje historii sprowadziły do wielkości wsi. Swoją historię rozpoczęły w I połowie XVI 
wieku – od założenie dworu przez Jurewicza Paca i budowy drewnianego kościoła, 
w latach 1547-1557 królowa Bona założyła miasto i w 1559 r. nadano prawa miejskie. 
Pod koniec XVI wieku zostały siedzibą starostwa niegrodowego niestety w II połowie 
XVII wieku zostały zniszczone podczas wojen szwedzkich. Następnie w 1795 r. trafiły 
pod zabór pruski, a w 1807 r. znalazły się w Księstwie Warszawskim. W 1805 r. odebra-
no prawa miejskie i od 1815 r. weszły w skład Królestwa Polskiego. 22 sierpnia 1920 r. 
rozegrała się tu bitwa niemeńska – druga co do ważności i wielkości w czasie wojny 
polsko-sowieckiej. Przesądziła też o ostatecznym kształcie polskiej granicy wschod-
niej. W latach 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy. 







Park Etnograficzny – Skansen – Zagroda litewska

Wszystkie budynki w Skansenie są drewnia-
ne, zrębowe, postawione na kamieniach lekko 
powiązanych wapnem i cementem. Do pokrycia 
dachów użyto słomy. Do domu przylega ogró-
dek kwiatowy, za nim jest ulokowany ogród wa-
rzywny, w którym posadzono również drzewka 
owocowe. Tuż przy zagrodzie błyszczy lustro 
niewielkiego stawu (sadzawki). Budynki połączył 
drewniany płot. Po drugiej stronie stawu stoi 
mały spichlerz z podcieniem drewnianym oraz 
drewniany krzyż przydrożny. 

Zagrodę litewską – Skansen oddano do użytku 
w 1992 roku, kiedy po raz pierwszy odbył się Festiwal Te-
atrów Stodolnych. Budynki Skansenu spełniają podwój-
ną rolę: mają wartość muzealną i jednocześnie służą 
jako pomieszczenia koncertowe, miejsce wystawiania 
sztuk teatralnych, spotkań zespołów ludowych i folklo-
rystycznych. Skansen można zwiedzać od wtorku do soboty w godzinach 9-17.

„Zajazd litewski”

Profil restauracji nawiązuje do tradycyjnej kultury litewskiej pogranicza polsko-li-
tewskiego. Budynek z zewnątrz stylizowany na  XIX-wiecznej drewnianej architekturze 
litewskiej, wewnątrz również wykończony w drewnie. W głównej sali konsumpcyjnej, 
w samym środku sali stoi komin, na wprost od wejścia znajduje się starodawny piec 
chlebowy. Sala udekorowana jest zabytkowymi rekwizytami, na oknach wiszą papie-
rowe wycinanki z ludowymi motywami. Kelnerki ubierają się w stylizowane stroje 
ludowe. Karta dań jest bardzo krótka, praktycznie 
wszystkie potrawy z kuchni litewskiej (główne dania 
to kartacze, kiszka ziemniaczana, chłodnik litewski). 
Restauracja czynna codziennie od 11 do 22. Zapra-
szamy.

Dane kontaktowe:
Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku,  
ul. Szkolna 67, 16-515 Puńsk,  
tel. (+87) 5161 476, kom. 693269676,  
e-mail: llkc@home.pl,  
www.zajazdlitewski.pl,  
www.skansenlitewski.pl
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inForMacje TUrySTyczne 
o SejneńSzczyŹnie

aGroTUrySTyKa  
z Bazą Turystyczną

Turyści odwiedzający Sejneńszczyznę znajdą odpoczynek w czystym i atrakcyj-
nym środowisku z tanią bazą noclegową (do 30 do 100 zł za dobę) i bogatą ofertą 
aktywnego wypoczynku. 

Bardzo dobrze rozwinięta baza agroturystyczna u miejscowych gospodarzy, 
gdzie większość kwater usytuowana jest nad bardzo czystymi jeziorami, rzeką Czarną 
Hańczą lub przy lesie. Dodatkową atrakcją jest domowa kuchnia z regionalnymi po-
trawami polskimi i litewskimi.

Władze naszego regionu widząc możliwości rozwoju jakie daje turystyka realizu-
ją coraz więcej inwestycji sprzyjających jej rozwojowi. Jednym z takich przykładów 
jest kompleksowo zagospodarowany Plac Dominikański w Sejnach. Mieści się na nim 
duży parking, punkt informacji turystycznej, wypożyczalnia rowerów oraz sklepik 
z regionalną żywnością.

Zabytki:
drewniany kościół z 1819 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP,

dzwonnica,

kaplica drewniana z początku XIX w,

klasycystyczna kaplica cmentarna z 1846 r,

granitowy pomnik,

pomnik przyrody – 18-metrowy jesion,

spichlerz murowany bez zaprawy cementowej z XIX w. w Kielczanach,

wieś Gawiniańce z zachowaną zabudową zwaną rzędówką.

















Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 
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WyBrane oFerTy 

KWaTery W GMinie GiBy – caŁoroczne

Teresa Romana Grzybowska
ZELWA, tel. 509383020, 509414787
Domek z 3 pokojami dla 3-4 os. Pokoje z aneksem kuchennym i łazienką, ognisko, 
łódka wiosłowa, plac zabaw. Możliwość użyczenia rowerów i bryczki, zwierzęta mile 
widziane. Posiłki można wykupić w ośrodku 300 m.

Wiesława Staniewicz
GIBY 94, tel. 875165068, 501283676, www.agroturgiby.republika.pl

  
5 pokoi 2 os. dla niepalących. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, kajaki, grill, ognisko, plac 
do zabaw i wypoczynku. Organizowane rejsy tratwą. Posiłki za dodatkową opłatą.

Sławomir Niemkiewicz
BUDWIEĆ 21, tel. 606166450

1 pokój 1 os.+ 2 pokoje 3 os. Do dyspozycji grill, ognisko, plac zabaw, opieka nad 
dziećmi, zwierzęta mile widziane, posiłki za dodatkową opłatą. 

Teresa Gołaszewska
DZIEMIANÓWKA 25B, tel. 875165049
Pokój 1, 2, 3 os. + apartament. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, ognisko, plac zabaw, 
posiłki za dodatkową opłatą. Organizowane są też spływy Czarną Hańczą i wycieczki 
do Wilna. Cena od 25 zł.

Regina Malinowska
BIAŁORZECZKA 7, tel. 875165187

Dom wiejski 3 pokoje 2 os. i 2 pokoje 3 os. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, pole na-
miotowe, kemping, grill, ognisko, plac zabaw. Za dodatkową opłatą wyżywienie. 

Jerzy Malinowski
BIAŁORZECZKA 8,  tel. 691071476

Dom wiejski z 1,2,3 os. pokojami. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, grill, ognisko, plac 
zabaw. Zwierzęta mile widziane. Posiłki za dodatkową opłatą.

Monika Nowakowska
BIAŁORZECZKA 11, tel. 694996096, arabian-center@tlen.pl
Możliwość wynajęcia całego domu, opieka nad dziećmi, zwierzęta mile widziane.

Wiesława i Grzegorz Szułowicz
ZELWA 29, tel. 875165263
2 pokoje 2 os. z łazienką oraz 1 wieloosobowy. Dostęp do rzeki, pomost, łódki, opieka 
nad dziećmi, rowery, grill, ognisko, plac zabaw, boisko do gry w siatkówkę i koszyków-
kę. Przejażdżki bryczką. Posiłki do uzgodnienia. 

Teresa i Janusz Czarniewscy
ZELWA 42, tel. 875165260

9 miejsc w tym pokój 2 os. z łazienką i 2 wieloosobowe. Dostęp do rzeki, pomost, 
łódki, grill, ognisko, plac zabaw. 
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Maria Maciejunas
ZELWA 48a, tel. 875165280, 663873664

Dom, 2 pokoje 2 os. i 2 wieloosobowe. Dostęp do rzeki, pomost, łódki, grill, ognisko, 
plac zabaw. Posiłki do uzgodnienia. Możliwość przetwarzania owoców i grzybów. 

Alicja i Wiesław Miszkiel „Jaćwing”
POSEJNELE 23a, tel. 875165294, 600181334

    
Dom, 18 miejsc w tym 1 pokój 2 os. bez łazienki, 3 pokoje 2 os. z łazienką, 3 pokoje 
wieloosobowe. Opieka nad dziećmi, plac zabaw i do gry w siatkówkę, grill, ognisko, 
rowery, posiłki do uzgodnienia. 

Małgorzata i Mirosław Piotrowscy
GIBY 147, tel. 875165121
1 pokój 2 os. z łazienką i bez, 4 pokoje typu apartament. 3 domy wiejskie. Dostęp do 
jeziora, pomost, łódki, kajaki, rowery wodne, grill, ognisko, plac zabaw. Zwierzęta mile  
widziane. Posiłki do uzgodnienia. 

Mieczysław Andruczyk
GIBY 15, tel. 875165542, 607476199
Pokoje 1, 2, 3 os. dla niepalących. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, grill, ognisko. Po-
siłki, w tym regionalne za dodatkową opłatą. 

Andrzej Mosiewicz
GIBY 15a, tel. 875165688, 509094299, www.gibynoclegi.pl

      
Pokój 1os. bez łazienki, 2 pokoje 2 os. jeden z łazienką, drugi bez. Dostęp do jeziora. 
pomost, łódki, rower wodny, grill, ognisko, sauna, boisko do siatkówki, plac zabaw. 
Posiłki i ceny do uzgodnienia.

Teresa i Eugeniusz Waszkiewicz
GIBY 124A, tel. 875165036, 509292506, www.gibywypoczynek.prv.pl 

   
Pokoje 2, 3 os. z pełnym wyposażeniem, 2 pokoje z balkonami. W kuchni automat do 
kawy, zmywarka, świetlica z kominkiem. Dostęp do jeziora, pomost, rowery wodne, 
kajaki, łódki. Użyczamy rowery. Organizujemy spływy Czarną Hańczą i wycieczki do 
Wilna, kuligi i inne. Posiłki do uzgodnienia. 

KWaTery GMiny GiBy – SezonoWe

Milewscy „BEJOT”
POGORZELEC, tel. 875165408, 504480429

   
Dom – 2 pokoje 1 os. bez łazienki i 7 pokoi 2 os. 9 domków kempingowych, 5 pól na-
miotowych, 3 kempingi. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, kajaki, sauna, plac zabaw, 
zwierzęta mile widziane. Posiłki do uzgodnienia.
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Paweł Luto
POSEJNELE 15a, tel. 875165001 

   
Pokoje 2, 3, 4 os. z łazienką. Kuchnie z wyposażeniem. Nad jeziorem, pomost, łódki, 
kajaki, kąpielisko. Użyczamy rowery. Obiady za dodatkową opłatą. 

Andrzej Gobczyński
BIAŁOGÓRY 15, tel. 875165365, 606457183, gobczynscy@wp.pl

   
Pokoje 2, 3, 4 os. Łazienka na korytarzu. Jadalnia z możliwością przygotowywania po-
siłków, taras z widokiem na jezioro, miejsce na wypoczynek i plac zabaw. Oddzielny 
domek przy jeziorze. Pokoje 2 ,3 os. z łazienką. Altana, grill – kominek, 6 łodzi, Posiłki 
za opłatą. 

Sławomir Stachurski
WIERŚNIE 15, tel. 875165165

Pokoje 2, 3 os. z łazienką. Dostęp do jeziora, pomost, łódki, grill, ognisko, miejsce do 
wypoczynku i plac zabaw. Obiadokolacje za opłatą. 

KWaTery W GMinie KraSnopoL – caŁoroczne

Miłosz Cichocki
Maćkowa Ruda 18; 16-503 Krasnopol; Tel. 87 51 64 627; 694 607 543,  
mackowaruda@o2.pl 

   
Obiekt całoroczny, jeden pokój 2 os. bez łazienki, dwa pokoje 2 os z łazienką, jeden 
pokój wieloosobowy, internet, TV, parking strzeżony, gril, miejsce na ognisko, plac 
zabaw dla dzieci, zwierzęta mile widziane, posiłki za dodatkową opłatą (dania regio-
nalne).

Zbigniew Terlecki – Zakole;  
Buda Ruska 2; 16-503 Krasnopol; tel. 509 320 229; budaruska@op.pl 

   
Obiekt sezonowy. Pokój 2 os. bez łazienki, parking, dwa domki kempingowe, pole 
namiotowe nad Czarną Hańczą, TV, sauna, pomost, łódki, kajaki. Opieka nad dziećmi, 
posiłki w cenie noclegu, dania regionalne (gospodarstwo ekologiczne).

Piotr Malczewski
Buda Ruska  
www.piotrmalczewski.com, budaruska@wp.pl, tel 604 654 868

Gospodarstwo agroturystyczne i Galeria Fotografii Piotra Malczewskiego w Budzie 
Ruskiej nad Czarną Hańczą. Pokazy slajdów z opowieścią m. in.: o przyrodzie, Suwalsz-
czyźnie oraz z podróży do Azji – Syberia, Tuwa, Mongolia itp. Kwatera z wyżywieniem, 
sala na spotkania, warsztaty itp. (do 70 miejsc).

Rosyjska, tradycyjna, czarna bania z winnikami na brzegu rzeki.
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Warsztaty fotograficzne: www.warsztaty-fotograficzne.com

Przewodnictwo w języku niemieckim.
Do dyspozycji gości kajak, rowery.

Aleksandra Adela Jegorow – Agroturystyka u Oli
Smolany Dąb 8, 16-503 Krasnopol, tel. 605 372 444, www.gremzdy.pl

   

 
Obiekt całoroczny skategoryzowany (dwa słoneczka). Do dyspozycji gości 5 pokoi 2-3 
osobowych z łazienką, kuchnią, salon i duży taras z widokiem na jezioro oraz własna 
plaża nad jeziorem Gremzdy.

Mariusz Rakowski „SIEDLISKO POD OSIKOWYM WIÓREM”
BUDA RUSKA 4, tel. 601295714, www.budaruska.top.pl

   
Do wynajęcia drewniany dom z poddaszem oraz pomieszczenia w stylowej „Stodo-
le” z zagospodarowanym poddaszem. Zabudowania położone w WIGIERSKIM PARKU 
NARODOWYM.

Józef Krajewski
RYŻÓWKA 3, tel. 502051045, 875164180

   
Dom, pokoje 2, 3, 4 os. bez łazienek, aneks kuchenny, dostęp do jeziora, pomost, łód-
ki, kajaki, grill, ognisko, sauna, wędzarnia, plac zabaw i miejsce do odpoczynku. 

Krystyna Chilińska
MIKOŁAJEWO 22c, tel. 875622104, 500088497, www.wigierski.pl

   
10 pokoi 2 os.z łazienkami, 7 pokoi 3 os. dla niepalących. Do dyspozycji: sauna, grill, 
ognisko, plac zabaw i miejsce do odpoczynku. Posiłki za opłatą. 

Elżbieta Giedrojć
ROSOCHATY RÓG, tel. 875164437, 608618759

   
Na poddaszu pokoje 3 i 4 os. z łazienkami. Na parterze pokoje 3 os. z łazienkami. Dostęp 
do jeziora, pomost, łodzie, grill na werandzie, przejażdżki bryczką, pole namiotowe.

Jarosław Ołowniuk
KRASNE 1B, tel. 875672627, 662145501

   
30 miejsc w 2, 3, 4 os. pokojach z łazienkami. Oddzielny domek z 2 sypialniami 2 os. 
pokój gościnny z kominkiem i aneksem kuchennym. Dostęp do jeziora, pomost, ło-
dzie, kajaki, rowery, sauna, grill, boisko, plac zabaw. Organizujemy rajdy konne po Wi-
gierskim Parku. Obiady za dodatkową opłatą. 

Jerzy Ciepielewski JU-RELAX
KRASNOPOL 1, tel. 607622627, www.ju-relax.suwalszczyzna.com.pl

   
Pokoje dla niepalących 2, 3 os. z łazienkami. Sala wypoczynku z kominkiem, sauna, grill, 
boisko do siatkówki, plac zabaw i miejsce do odpoczynku. Posiłki za dodatkową opłatą. 
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KWaTery W GMinie pUńSK – caŁoroczne

Daniela i Franciszek Szlaużys
OSZKINIE 40, tel. 875161136
8 miejsc noclegowych w tym 1 apartament. Dostęp do jeziora, grill i ognisko, plac 
zabaw. Obiady za dodatkową opłatą.

Olgierd Bobin
PUŃSK 27, tel. 875161282, 502596520
3 pokoje 2 os. z łazienką. Grill, ognisko, plac zabaw, internet, TV. Obiady za dodatkową 
opłatą w tym dania regionalne. 

KWaTery W GMinie pUńSK – SezonoWe

Albin Szuszczewicz
OSZKINIE 41, tel. 875161712, www.silaine.pl.tp

4 pokoje 2 os. z łazienką, 2 pokoje wieloosobowe, dostęp do jeziora, pomost, łódki, 
kajaki, grill, ognisko, plac zabaw, pole namiotowe, kemping, zwierzęta mile widziane 
za dodatkową opłatą.
Atrakcje: przejażdżki bryczką konną, sauna, bania.

Jolanta Makowska
SANKURY 8, tel. 875171064
4 pokoje wieloosobowe, domek kempingowy, dostęp do jeziora, pomost, łódki, grill, 
ognisko, boisko do siatkówki. Posiłki za dodatkową opłatą.

Waldemar Krakowski „SILAS”
OSZKINIE, tel. 875161483, 607394952, www.punskas.pl/silas 

   
5 pokoi 2 os. z łazienką, dostęp do jeziora, pomost, łódki, kajaki, grill, ognisko, plac 
zabaw.

 KWaTery W GMinie  Sejny – caŁoroczne

Teresa i Jan Krasnodębscy
PODLASKI 15, tel. 875162307, 603706977, www.baledz.sejny.pl

  
Parterowy dom za wsią, pod lasem, nad jeziorem Bałędzis.

Do wynajęcia pokoje 2 os. z łazienkami, dla niepalących. Możliwość wynajęcia całego 
domu.
Do dyspozycji gości: pomost, 2 łodzie wiosłowe, rowery, altana, miejsce na ognisko. 
Za dodatkową opłatą posiłki (w tym regionalne).

Romuald Maciukanis
ŻEGARY, tel. 875162037
Dom na skraju wsi, za drogą własna plaża, pomost. Pokoje dwuosobowe na parterze 
ze wspólną łazienką, na piętrze pokoje 2, 3 os., wspólna łazienka, kuchnia. Do dyspo-
zycji gości: 5 łodzi wiosłowych, altana, grill, plac do gier i zabaw. Posiłki domowe na 
życzenie. 

Irmina Norwa
SUMOWO,  tel. 226123418, 603868761, www.agro-norwa.pl 

   
Duży dom drewniany z kuchnią, pokojem kominkowym, werandą na 10 os. 4 sy-
pialnie na górze, 3 pokoje dwuosobowe z łazienkami, każdy z oddzielnym wejściem 
z ogrodu. Dwa domki góralskie 4-6 os. Bezpośredni dostęp do jeziora. Do dyspozycji: 
pomost, łódki wiosłowe, rowery, leżaki, sauna, tenis stołowy, grill, kajaki i canoe. 
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oFerTy GMiny Sejny – SezonoWe

Janina i Henryk Kościuch
BERŻNIKI 41, tel. 875162822, www.agrojasia.republika.pl

   
Dom,150 m2 z pełnym wyposażeniem, pokoje 1, 2, 3 os. Plaża z pomostem, łódki, kaja-
ki, leżaki, plac zabaw, możliwość przejażdżki bryczką, pieczenia prosiaka przy muzyce 
akordeonowej, możliwość wycieczek na Litwę. Posiłki domowe (w tym regionalne).

Ewa Wojtas
POĆKUNY 17, tel. 875162835, 781668200, ewawojtas@wp.pl 

Dom i gospodarstwo przylega do jeziora. Do dyspozycji gości: pomost, łodzie wio-
słowe, huśtawka i plac zabaw, sauna, grill na tarasie, wyposażona kuchnia. Rodziny 
z dziećmi i zwierzętami mile widziane. Posiłki na życzenie. Możliwość ustawienia 
przyczepy campingowej i namiotu. 

Teresa Trejnowska „Pod Głuszcem”
DUBOWO 5a, tel. 87517222
Dwa pokoje trzyosobowe, dostęp do jeziora, łódka, altana, grill, miejsce na ognisko, 
plac zabaw. Posiłki za dodatkową opłatą (w tym dania regionalne). Można też nabyć 
miód naturalny. Zwierzęta mile widziane.

Elżbieta i Lech Miszkiel
HOŁNY MEJERA 11, tel. 875162891, 502131757
Pokoje 1, 2, 3 os. Do dyspozycji gości wyposażona kuchnia, natryski, umywalki, plaża, 
2 pomosty, 3 łodzie wiosłowe, grill, miejsce na ognisko i do odpoczynku. W odległo-
ści 500 m znajduje się zajazd gdzie można zamówić całodzienne wyżywienie. Własna 
pasieka i degustacja miodu.

Grażyna i Henryk Koneszko
RADZIUCIE 38, tel. 875171091

 
Możliwość wynajęci całego domu: 10 pokoi 2 os. i 2 wieloosobowe, 4 łazienki, 4 anek-
sy kuchenne, dostęp do jeziora, pole namiotowe, pomost, łódki, kajaki, rower wodny, 
miejsce na grilla, ognisko, plac zabaw. Możliwość nabycia produktów z gospodar-
stwa. Atrakcje: konie, bryczka, wóz na 20 osób, zwierzęta mile widziane. Cena 25 zł.

Alicja Budowicz – ZAJAZD MORENA
HOŁNY MEJERA 4A, tel. 875172238, 609395934, www.zajazd morena.pl

   
Oferujemy 3 pokoje 2 os. i 1 czteroosobowy. Restauracja przygotowuje potrawy re-
gionalne, rybne, mięsne oraz słodkie. Do dyspozycji gości sauna, parking na samo-
chody osobowe i autokary.

Adam Żytkowski
RADZIUCIE 42, tel. 875162191, 506019643, www.radziucie.eu.pl

  
3 domki nad jeziorem Gaładuś 8 km od Sejn. Do dyspozycji gości: pomost, łódki, 
kajaki, grill, miejsce na ognisko. Możliwość udziału w spływach kajakowych. Cena za 
domek 160 zł. za dobę.

oŚrodKi WypoczynKoWe

Hołny Majera 3a, Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Białostockiej „Dwór Me-
jera”, tel./fax (+87) 517-22-08, rezerwacja – dzadm@pb.edu.pl, tel. 0 668 132 641, 
tel./fax (+85) 746 97 72, www.holny.suwalszczyzna.com.pl 

1.
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Gościniec Kukle i Sumowo, Jerzy Sewastynowicz, tel.: (+87) 516 52 95, 516 28 29, 
604 190 168, www.turystykawiejska.suwalszczyzna.com.pl 

Ośrodek Wypoczynkowy nad j. Gieret, tel. (+87) 516 57 02,  
507 07 73 31, 507 077 332, www.suwalszczyzna.net/gieret/ 

Ośrodek Wypoczynkowy „Kukle”, Giby, tel. (+87) 516 50 58, www.kukle.pl  

Ośrodek Wędkarski Zelwa, (+87) 516 50 34, 516 50 35, www.zelwa.pl  

Ośrodek Wypoczynkowy Pracowników Radia i Telewizji, Posejnele,  
tel. (+87) 516 50 16 

„Nexus” firmy „Norblin”, Giby, Ośrodek Wypocz. Zw. Zaw. Radia i TV w Warszawie, 
tel. (+87) 516 50 43 

Zajazd „Morena”, Hołny Majera 4A, (+87) 517 22 38, 609 395 934,  
www.zajazdmorena.pl  

„Na wzgórzu”, Giby 147, tel.: (+87) 516 51 21 

Pensjonat WIGIERSKI, Mikołajewo 22c, gm. Krasnopol, tel. 500 088 497 

Posejnele – Ośrodek Wypoczynkowy Państ. Teatru Dramatycznego w B-stoku  
nad jez. Pomorze,  tel. (+87) 516 50 02

WypożyczaLnie roWerÓW
Sejny, Plac Dominikański (20 rowerów).

WypożyczaLnie SprzęTU WodneGo
Kukle 24 k. Gib – J. Sewastynowicz: łódki, kajaki, rowery wodne, tel. (+87) 516 52 95, 
kom. 0 604 108 111, www.kukle.suwalszczyzna.net www.kukle.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Kukle”: łodzie okrągłe, sprzęt pływający, Giby,  
tel. (+87) 516 5058, 

oŚrodKi jazdy Konnej
Białorzeczka k. Gib, stadnina koni – M. Nowakowska,  
tel. (+87) 516 53 51, kom. 694 996 096 

Smolany Dąb, stadnina koni „Zachód na Wschodzie”,  
tel. 605 289 174, 502 051 073 begin_of_the_skype_highlighting, 502 051 073

MUzea
Ośrodek Kultury, ul.1 Maja 17 – wystawy czasowe, tel. (+87) 516 22 00 

Muzeum Ziemi Sejneńskiej, ul. Piłsudskiego 28, tel. (+87) 516 22 12 
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Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów...”, ul. Piłsudskiego 37,  
wystawy czasowe, tel. (+87) 516 27 65, www.pogranicze.sejny.pl 

Puńsk – Dom Kultury Litewskiej, ul. 11 Marca 17, tel. (+87) 516 10 32 

Puńsk – Muzeum Etnograficzne, ul.11 Marca 17, tel. (+87) 516 10 32,  
otwierane po uzgodnieniu tel. 

Puńsk – Muzeum Historyczne, ul. Szkolna 26 (świetlica w Ośrodku Zdrowia), 
otwierane po uzgodnieniu, tel. (+87) 516 11 52 

Puńsk – Skansen, ul. Szkolna, tel. (+87) 516 10 32,  
czynny codziennie 10.00 – 17.00 

Puńsk – „Stara plebania” – wystawa rękodzieła ludowego, ul. Mickiewicza 55, 
kontakt: A. Wojciechowska, tel. (+87) 516 14 06 

Zelwa 27 – Edukacyjna Izba Regionalna „Dawna wieś”, tel. (+87) 516 56 55 

BiUra podrÓży i orGanizaTorzy TUrySTyKi
„KRESY“ S.C. Agencja Turystyczna, ul. Słowackiego 5, 16-500 Sejny,  
tel. 87 516 38 12

„Ziemia Sejneńska”, Stowarzyszenie, ul. Wojska Polskiego 60b, tel. (+87) 516 34 00 

GaLerie – WySTaWy
Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny 
skr. poczt. 15, sekretariat@pogranicze.sejny.pl

Piotr Malczewski, Buda Ruska 16, nad Czarną Hańczą, Krasnopol 16-503, woj. 
podlaskie, budaruska@wp.pl, Tel. +48 604 654868,  Pokazy slajdów z opowieścią 
m.in.: o przyrodzie, Suwalszczyźnie oraz z podróży do Azji – Syberia, Tuwa, Mon-
golia itp. Warsztaty fotograficzne: www.warsztaty-fotograficzne.com  
Przewodnictwo w języku niemieckim. www.piotrmalczewski.com

aTraKcje
Oszkinie, Osada Jaćwiesko-Pruska, Piotr Łukaszewicz,  
tel. (+87) 516 12 35, 603 977 637

HoTeLe
„Skarpa”, ul. Piłsudskiego 13, tel. (+87) 516 21 87, www.sejny.info.pl/skarpa

„Dom Litewski”, ul. 22 Lipca 9, tel. (+87) 516 29 08, www.ltnamai.sejny.pl  
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GaSTronoMia
„Skarpa”, ul. Piłsudskiego 13, tel. (+87) 516 21 87, www.sejny.info.pl/skarpa 

W hotelu „Dom Litewski”, ul. 22 Lipca 9, tel. (+87) 517 33 00, www.ltnamai.sejny.pl  

,,Bar” w Skustelach, tel. 87-516-41-93

„Zajazd Litewski” w Puńsku; ul Szkolna 67; 16-515 Puńsk; tel. 87 5161776.

Restauracja „Sodas”  Puńsk; ul. Mickiewicza 17; tel. 87 5161315

Pizzeria „Sejna”, ul. E.Plater 4; 16-500 Sejny

Pizzeria „Elizabetta”, ul. Ogrodowa 1, tel. (+87) 516 30 61

Pub „Pod strzechą” – dania regionalne, ul. 22-go lipca 15,  
tel. (+87) 516 30 70, 607 470 526, 607 470 526

SaUny
Wysoki Most, Nowel, nad Czarną Hańczą, tel. 608 405 639 

Buda Ruska, Terlecki, nad Czarną Hańczą, tel. 509 320 229 

Giby, Mosiewicz, nad j. Gieret, tel. (+87) 516 51 26 

Oszkinie „Silaine”, Szuszczewicz, tel. (+87) 516 12 42, 516 17 12, 504 321 060, 
albinas@interia.pl, www.albin.pl.tp 

Sumowo i Kukle, Sewastynowicz, tel. (+ 87) 516 21 31, 604 190 168,  
kukle@su.home.pl; www.turystykawiejska.suwalszczyzna.com.pl

Studziany Las, Bogdanowicz, nad Czarną Hańczą, tel. 606 997 556

czarne Banie
Franek Terlecki, Maćkowa Ruda

Zydanowicz, Studziany Las

Malczewski Piotr, Buda Ruska

poLa naMioToWe
Terlecki Zbigniew, Buda Ruska, nad Czarną Hańczą,  
tel. 509 320 229 (ławy, wiata, palenisko, WC)

Jeziorki, 16-506 Giby

„Jastrzęby”, Zakąty (Wigierski Park Narodowy) (ławy, paleniska). 
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„Za Szkołą”, Maćkowa Ruda (Wigierski Park Narodowy) (paleniska, wiata) 

„Gremzówka” , Buda Ruska, (Wigierski Park Narodowy) (paleniska, ławy) 

Rosochaty Róg, wł. Jan Nowel (ławy, paleniska, wc). 

Camping, Jeziorki, 16-506 Giby, wł. Milewski Jerzy. 

ScHroniSKa MŁodzieżoWe
Schronisko Młodzieżowe, Szkoła Podstawowa w Maćkowej Rudzie,  
tel. (87) 516 42 02 

Schronisko młodzieżowe (w sezonie letnim) oraz internat przy Zespole Szkół 
Techniczno-Rolniczych w Sejnach, ul. Konarskiego 23, 
tel./fax (+87) 516 36 40, (+87) 516 36 40

SpŁyWy KajaKoWe
Terlecki Zbigniew, Buda Ruska, nad Czarną Hańczą, tel. 509 320 229

 Władysław Motuk, Głęboki Bród 12, tel: 87 516 52 19 lub 698 201 386 lub 
698 821 037, e-mail: tomotuk@vp.pl  

KanTory
Kantor wymiany Walut, ul. Piłsudskiego 19, tel. 516 21 00

BanKoMaTy/BanKi
Bank Spółdzielczy Rutka Tartak, Punkt kasowy w Sejny, ul. Piłsudskiego 3

PKO BP S.A, – I Odział w Sejnach, ul. Zawadzkiego 19,  
tel. (+87) 5162573 (BANKOMAT)

Bank Spółdzielczy w Sejnach, ul. Marchlewskiego 1,  
tel. (+87) 517 34 65, fax (+87) 517 34 74 (BANKOMAT)

Bank Spółdzielczy w Suwałkach. Oddział w Krasnopolu,  
16-503 Krasnopol, ul. 1 Maja 14 (BANKOMAT)

BezpieczeńSTWo
Policja, ul. 1-go Maja 13, tel. alarmowy 997 lub z kom. 112,  
tel. zaufania (+87) 517 33 33

Straż Pożarna, ul. Strażacka 2, tel. alarmowy 998, lub (+87) 516 21 54
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�� Lokalna Grupa Działania  
„Sejneńszczyzna”

��Sejneńszczyzna
Turystyczne atrakcje, agroturystyka

Straż Graniczna, zdarzenia na granicy – tel. (+87) 517 498,  
przekraczanie granicy – tel. (+87) 517 21 62

Pogotowie, tel. alarmowy 999,  
ul. Rittnera 1, tel. (+87) 516 20 09

zdroWie
„Falmed” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 1-go Maja 4,  
tel. (+87) 5162508, (+87) 5163584

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: 
- Szpital Powiatowy Sejny, ul. 22 Lipca 9, tel. (+87) 5162126 
- Dział Pomocy Doraźnej, Sejny, ul. Rittlera 1, tel. (+87) 516 20 09 lub 999, 
- Podstawowa Opieka Zdrowotna przy SPZOZ w Sejnach, ul. 1.Maja 2,  
tel. (+87) 516 23 93

apTeKi
Apteka „Malwa”, ul. Zawadzkiego 19, tel. (+87) 516 23 15, (+87) 516 21 98

Apteka św. Michała, ul. Piłsudskiego 20, tel. (+87) 516 20 32

Apteka „Remedium”, ul. 1-go Maja 3, tel. (+87) 516 35 77

Apteka Z.O.Z., 16-500 Sejny, ul. Rittlera 1

Apteka, 16-503 Krasnopol, ul. Sienkiewicza 38, tel. (+87) 5164011

Apteka prywatna, 16-515 Puńsk, ul. Szkolna 26

WarSzTaTy SaMocHodoWe
Andrzej Norwa – Service, diagnostyka pojazdów, warsztat i pomoc drogowa  
tel. (+87) 516 28 78, (+87) 516 28 79, ul. Łąkowa 26

Mechanika Pojazdowa, Pomoc Drogowa i Holowanie T. Staniewicz,  
tel. (+87) 516 65 02

Sklep Motoryzacyjny Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Łąkowa 5,  
tel. (+87) 516 62 69

Zakład Wulkanizacyjny, Marian Czeszkiewicz, ul. Targowa 2,  
tel. (+87) 5162326, 608 472 625, 880 252 041

TUN-GAZ – Sejny ul Marchlewskiego,  
tel. (+87) 5173389, 507163177
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napraWa roWerÓW
Rowerola PHU M. Rutkowski, ul. Głowackiego 2, tel. (+87) 516 62 25

inne
SKLEP WĘDKARSKI „U Zdzisi”, ul. E.Plater 6c, 16-500 Sejny – do nabycia również zezwo-
lenia wędkarskie

WeTerynarze:
„WET” Lecznica dla Zwierząt, Sejny, ul. Marchlewskiego 15, tel. (+87) 5162019, 
czynna codziennie od 7.00 do 19.00, po 19.00 dyżur domowy pod tym samym 
numerem.

„Wet – Ekspres Serwis” Lecznica dla Zwierząt, Sejny, ul. Świerczewskiego 1a,  
tel. (+87) 5173460, czynna całodobowo
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