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Informacje turystyczne

Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie. Ale 
jest też dziedziną, w której panuje ogromna konkurencja, zwyciężają ci, którzy najszybciej 
i najelastyczniej dopasowują się do zmieniających się czynników otoczenia marketingowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społeczno – ekonomicznych. W dziedzinie turysty-
ki można mówić już o „hiperkonkurencji”. Zwycięzcami pozostaną firmy, regiony, miejsco-
wości, które opanują nowe reguły gry, opierające się na szczegółowym poznaniu preferencji 
konsumenckich. 

Podstawowym celem pobytu gości na obszarze Sejneńszczyzny i Gminy Płaska jest spędzenie 
czasu wolnego, w tym urlopu – dotyczy to wizyt ponad 75% wszystkich osób w atrakcyjnym 
środowisku naturalnym. Ponad 15% odwiedza znajomych lub rodzinę, a na pozostałe 10 % 
przypadają wyjazdy służbowe (biznesowe) i inne przyczyny. Drugą ważną cechą jest to, że 
wśród turystów przeważają osoby młode, ok. 55% z nich nie przekroczyło 40 roku życia. 15% 
stanowi młodzież w przedziale wiekowym 15 – 19 lat, 27% turyści w wieku 40 – 60 lat, a jedy-
nie ok. 3% to ludzie powyżej 60 lat.

Z szacunkowych danych wynika, że bardzo mały odsetek stanowią turyści zagraniczni – po-
niżej 3%. Najwięcej turystów dociera do nas z Warszawy i Białegostoku – ok. 41% ogółu. 
Z Gdańska, aglomeracji katowickiej, Łodzi i Poznania przyjeżdża ok. 20% turystów, a pozo-
stałe 36% stanowią goście z reszty kraju. To, iż największy segment wśród turystów stanowią 
ludzie młodzi, wynika przede wszystkim z faktu, że na charakteryzowanym terenie przeważa 
tania baza noclegowa o dość niskim standardzie – głównie w gminie Płaska i Giby. Drugą 
przyczyną jest to, że przeważają pobyty rekreacyjne – aktywne, np. spływy kajakowe, wypo-
czynek nad jeziorami (głównie jeziora Serwy, Mikaszewo, Pomorze i Gaładuś), połączone 
z siatkówką plażową, jazdą na rowerze, spacerami, kąpielami itp.
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Powierzchnia gminy -373 km2, ludność – 2700 osób. Jest jedną z większych obszarowo gmin 
w kraju. Ma też najniższy wskaźnik zaludnienia (7,2 osób/km2), z tego powodu tereny gminy 
uważane są często za zakątek ciszy i spokoju. Aż 82,2 % ogólnej powierzchni zajmują lasy. 
To oraz duża liczba jezior i rzek stanowi o wielkiej atrakcyjności turystycznej tych terenów. 
W wielogatunkowym i różnowiekowym drzewostanie dominuje sosna i świerk. Większość 
obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony prawnej, gdyż obszary chronionego 
krajobrazu zajmują niemal 60,3 % powierzchni gminy, a 16% jej terytorium obejmują re-
zerwaty przyrody: Mały Borek, Starożyn, Kuriańskie Bagno, Perkuć, Rezerwat Stara Ruda, 
położony po części w Gminie Augustów, utworzony w celu ochrony źródlisk rzeki Rudawki 
i fragmentu borów torfowych, a także Rezerwat Jeziora Kalejty, położony po części w gminie 
Nowinka, utworzony w celu ochrony Jeziora Długiego (Kalejty) oraz swoistych cech krajo-
brazu. Położenie wśród lasów i jezior, wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych 
– Kanału Augustowskiego ma decydujący wpływ na turystyczny charakter tej gminy. Ze 
względu na specyfikę terenu gminy Płaska, dominuje przede wszystkim gospodarka leśna, 
łowiecka i rybacka oraz w niewielkim stopniu rolnicza. Rozwijają się następujące branże: 
agroturystyka i obsługa ruchu turystycznego, gastronomia, hotelarstwo, rolnictwo ekolo-
giczne, przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwo runa leśnego i drzewne. Walory tury-
styczne sprawiają, iż w gminie jest znaczna ilość miejsc noclegowych, głownie sezonowych 
w ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i stanicach wodnych. Ciekawe 
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miejsca na obszarze gminy to: jezioro Serwy oraz rynna lodowcowa, ułożona równoleżni-
kowo, wypełniona jeziorami: Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo i Mikaszówek 
oraz na przedłużeniu tej rynny, w strefie przygranicznej, jezioro Głębokie i Szlamy. Rynna 
ta niemal w całości wykorzystana zastała do budowy Kanału Augustowskiego, który zastał 
uznany za zabytek klasy „O” i czynione są starania o wpisanie go na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego.

Obiekty zabytkowe: 
zespół budowli Kanału Augustowskiego – 8 śluz z lat 1828–1838, dwie strażnice oraz jazy 
i zabudowania służb obsługi, 
zespół kościoła parafialnego p.w. Świętej Marii Magdaleny w Mikaszówce z dwiema cha-
rakterystycznymi wieżami o wysokości 14 m powstał w 1907 r., a jego wnętrze urządzone jest 
w tradycyjnym puszczańskim stylu (liczne rogi jelenie). W ołtarzu głównym znajduje się obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej przesłonięty obrazem św. Marii Magdaleny, ołtarze boczne są pod 
wezwaniem św. Józefa i św. Antoniego, na prezbiterium po lewej – p.w. Matki Bożej Toruńskiej. 
Obok kościoła stoi nawiązująca do stylu całości dzwonnica (wysokość 10 m). Przed świątynią, 
na skrzyżowaniu ulic ustawiony został żeliwny pomnik pochodzący z Huty Sztabińskiej. 
kaplica p.w. Świętej Anny wraz z cmentarzem rzymsko-katolickim w Rudawce, 
5 domów mieszkalnych – w Rudawce, Strzelcowiźnie i Mułach, 
dwa cmentarze z okresu I wojny światowej. 
zespół sakralny w Studzienicznej (zabytkowy drewniany kościół z 1847 r., drewniana dzwon-
nica z 1871 r. oraz kaplica w stylu neoklasycznym zbudowana w 1872 r. na miejscu drewnia-
nej z XVIII w., gdzie umieszczono obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej), jest to miejsce kultu 
religijnego Matki Boskiej, notowanego w dokumentach kamedułów już w 1728 r. 
Ponadto na obszarze gminy zlokalizowano stanowiska archeologiczne: 
osada mieszkalna wraz z hutą żelaza w Gorczycy, 
stanowisko wielokulturowe od późnego paleolitu po okres nowożytny. 

Warto zobaczyć
Szlak wodny Kanału Augustowskiego – zespół budowli Kanału Augustowskiego – 8 śluz 
z lat 1828–1838, dwie strażnice oraz jazy i zabudowania służb. Kanał Augustowski jest naj-
bardziej atrakcyjnym szlakiem wodnym ziemi augustowskiej, województwa podlaskiego oraz 
jednym z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce. Kanał Augustowski należy do naj-
dłuższych sztucznych dróg wodnych w kraju i jest jednym z najciekawszych zabytków tech-
niki, a jednocześnie dużą atrakcją turystyczną wykorzystywaną obecnie głównie przez kaja-
karzy i turystyczne statki żeglugi. Kanał ma charakter liniowy. Łączy Wisłę poprzez dopływ 
Narwi – Biebrzę, dopływ Niemna – Czarną Hańczę z Niemnem. Powstał w latach 1823-1839 
wg projektu polskiego inżyniera gen. I. Prądzyńskiego.
Nadleśnictwo Płaska – na obszarze nadleśnictwa zarejestrowano 24 pomniki przyrody. Są to 
przede wszystkim okazałe, sędziwe pojedyncze drzewa i grupy drzew. Pod względem liczeb-
ności dominują dęby szypułkowe i lipy drobnolistne, rzadziej spotyka się świerki pospolite, 
sosny, klony zwyczajne, jałowce i dzikie drzewa owocowe.
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Rezerwat „Starożyn” – rezerwat leśny utworzony w 1960 r. na powierzchni 183,43 ha, po-
większony do 298,43 ha w 1985 r. Obejmuje on jeden z najcenniejszych fragmentów Puszczy 
Augustowskiej o dużym zróżnicowaniu szaty roślinnej. Celem ochrony jest „zachowanie grą-
du niskiego, lasu mieszanego i olsu w Puszczy Augustowskiej”. Szczególnie okazale prezentują 
się zbiorowiska wielowarstwowych lasów grabowo – dębowych (grądów) z licznymi okazami 
drzew o wymiarach pomnikowych. Zbiorowiska te odpowiadają siedliskowym typom lasu 
świeżego i lasu wilgotnego. Znaczne powierzchnie zajmuje zespół leszczynowo – świerkowy 
lasu mieszanego, sosnowego boru trzęślicowego (wilgotnego) i olsu. Rezerwat jest miejscem 
stałego bytowania dużych ssaków kopytnych, można tu spotkać wilka i rysia.
Rezerwat „Mały Borek” – w rezerwacie na niewielkiej powierzchni występują płaty olsu i so-
snowego boru bagiennego na torfowisku wysokim.
Rezerwat „Perkuć” – rezerwat wodno-torfowiskowo-leśny, powołany w 1970 r. na po-
wierzchni 64,50 ha i powiększony do 209,82 ha w roku 1985. W skład rezerwatu wchodzi 
śródleśne, zarastające jezioro Kruglak oraz otaczające je torfowiska i lasy. Bardzo bogata jest 
roślinność torfowiskowa i wodna, obejmująca szereg rzadkich i ginących gatunków roślin. 
Wśród zbiorowisk leśnych dominują zespoły z grupy borów sosnowych i borów mieszanych, 
rzadziej leszczynowo-świerkowych lasów mieszanych i grądów. 
Rezerwat „Kuriańskie Bagno” – Rezerwat leśno-torfowiskowy, powołany w 1985 r. Do czasu 
utworzenia rezerwatu Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej był to największy rezerwat leśny 
w kraju. Celem ochrony jest zachowanie dużego obszaru lasów odznaczających się wysokim 
stopniem naturalności oraz obecnością wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obszar re-
zerwatu charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi wyniesieniami wydmowy-
mi i zatorfionymi zagłębieniami. Płaty siedlisk bagiennych są zajęte przez różnorodne zbioro-
wiska leśne, od ubogich borów bagiennych, przez bory mieszane torfowcowe, sosnowo-brzo-
zowe lasy bagienne do olsów. Rezerwat jest ostoją rzadkich i chronionych gatunków zwierząt; 
można tu spotkać m.in. wilka, rysia, bociana czarnego i ginącego w skali kraju głuszca, który 
ma tokowiska i gniazduje na obszarze rezerwatu. 
Jezioro Gorczyckie – jest jednym z wielu jezior położonych w gminie Płaska, na terenie 
Puszczy Augustowskiej. Jest to niewielkie jezioro o powierzchni 20,59 ha, długości 2,1 km 
i maksymalnej szerokości – w części północnej – 400 m. Charakteryzuje się postrzępioną 
linią brzegową i bardzo małą głębokością – 3,5 m. Brzegi jeziora są niskie i w wielu miej-
scach zabagnione, od północnej strony porośnięte lasem. Na wschodzie łączy się z jeziorem 
Orle poprzez krótki sztuczny przekop, na zachodzie z niewielkim jeziorem Swoboda długim 
sztucznym kanałem. Wody jeziora charakteryzują się drugą klasą czystości. Dla zachowania 
cennych walorów przyrodniczych jezioro zostało objęte strefą ciszy. 
Jezioro Orle (Orlewo) – to jezioro położone na terenie gminy Płaska. Jego powierzchnia 
wynosi 27,42 ha, długość — poniżej 900 m, szerokość – do 400 m, a maksymalna głębokość 
dochodzi do 4,7 m. Jego brzegi są na ogół niskie, zabagnione, a od strony południowej wy-
sokie. Jezioro od zachodu łączy się sztucznym kanałem z Jeziorem Gorczyckim, a od strony 
wschodniej kanałem z jeziorem Paniewo. 
Jezioro Paniewo – to charakterystyczne jezioro o prawie regularnie owalnym kształcie, po-
łożone na terenie gminy Płaska. Jego długość wynosi 1 km, największa szerokość – 700 m, co 
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daje powierzchnię 42 ha. Maksymalna głębokość dochodzi do 12,5 m. Od strony zachodniej 
łączy się poprzez sztuczny kanał z Jeziorem Orlewo, od strony wschodniej z Jeziorem Krzy-
we. Jego brzegi w dużej części porośnięte są lasami Puszczy Augustowskiej. To małe i płytkie 
jezioro charakteryzuje się ciepłą wodą, piaszczystymi plażami oraz, ze względu na otoczenie 
lasem, bezwietrznym klimatem. 
Jezioro Krzywe – to jezioro leżące w systemie Kanału Augustowskiego, położone na terenie 
gminy Płaska. Jego powierzchnia wynosi 21,5 ha, długość 200 m, szerokość 100 m. Maksy-
malna głębokość sięga 6 m. Jego brzegi w północnej części są zabagnione, w południowej 
– wysokie i suche. Na całej swej długości (1 km) otoczone jest lasem. Na wschodzie łączy 
się z jeziorem Mikaszewo, na zachodzie z jeziorem Paniewo. Ze względu na swoje położe-
nie wśród lasów Puszczy Augustowskiej jezioro to jest jednym z najciekawszych akwenów 
położonych na szlaku Kanału Augustowskiego. Dla zachowania szczególnych walorów przy-
rodniczych jezioro zostało dodatkowo objęte strefą ciszy. Na brzegach jeziora znajdują się 
doskonałe miejsca umożliwiające biwakowanie
Jezioro Mikaszewo – akwen położony na terenie gminy Płaska. Jego powierzchnia wynosi 126 
ha, głębokość maksymalną 15 m, długość 3,8 m. Jezioro ma charakter rynnowy, brzegi północne 
są niskie a południowe wysokie i suche. Położone jest między dwoma śluzami: śluzą Perkuć, któ-
ra łączy je z Jeziorem Krzywe i śluzą Mikaszówka tworzącą połączenie ze „Stawem Sosnówka”. 
Wzdłuż brzegów jeziora, na bindugach, wyznaczonych zostało kilka miejsc na pola namiotowe.
Rzeka Czarna Hańcza – jest dopływem Niemna i najdłuższą rzeką ziemi augustowskiej 
i Suwalszczyzny. Wypływa ze wzniesień morenowych, znajdujących się na północ od jeziora 
Hańcza. Jej długość wynosi 141,7 km, z czego w Polsce biegnie odcinek o długości 107,8 km. 
Jej dolny bieg o długości 25 kilometrów został skanalizowany i włączony do systemu Kanału. 
Brzegi Hańczy porośnięte są lasami i stąd wziął się pierwszy człon jej nazwy. Czarna Hańcza 
jest jednym z najatrakcyjniejszych polskich szlaków kajakowych.
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GMINA PUŃSK
Urząd Gminy w Puńsku, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk tel./fax. 087/5161048  
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl; http://www.ugpunsk.pl/ 

Gmina Puńsk położona jest tuż przy granicy z Litwą. Wyróżnikiem gminy jest fakt, że jej miesz-
kańcy to głównie Litwini – 80%. Nazwa Puńsk przyjęła się od osadników przybyłych znad Puni 
nad Niemnem. Prawa miejskie Puńsk posiadał od 1647 do 1852 r. W czasach Zygmunta III Wazy, 
chorąży litewski ufundował kościół parafialny. Ziemia Puńska od XV w. do 1795 r. należała do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W roku 1920 weszła w skład państwa polskiego. Główne źródło 
utrzymania mieszkańców stanowi rolnictwo, coraz bardziej rozwijają się małe przedsiębiorstwa. 
W latach 2002, 2003 i 2004 Gmina Puńsk znalazła się w Złotej Setce Samorządów. W 1999 r. 
otrzymała od Sejmu RP Medal Pamiątkowy za działalność kulturalną. Na terenie gminy istnieje 
przejście kolejowe w Trakiszkach, jedyne na granicy z Litwą. Ważnym czynnikiem wspierają-
cym konkurencyjność gminy jest współpraca transgraniczna z Litwą polegająca na współpracy 
w przygotowaniu programów unijnych. Przy UG w Puńsku działa Centrum Informacji Tury-
stycznej, ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. 087 5161 079, cit@cit.ugpunsk.pl. 

Obiekty zabytkowe
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wybudowany w 1881 r., 
w stylu neogotyckim, posadowiony na podstawie krzyża łacińskiego. Wewnątrz kościoła znaj-
duje się pięć ołtarzy. Główny ołtarz wyrzeźbiony został w dębie. Przy kościele znajduje się 
stara plebania, w której otwarta jest izba regionalna, gdzie organizowane są wystawy sztuki 
ludowej i rękodzieła. 
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Kościół parafialny w Smolanach pw. św. Izydora wybudowany w 1839 r., przy kościele znaj-
duje się klasztor reformatorów – obecnie w klasztorze mieści się diecezjalny dom rekolekcyj-
ny. Naprzeciwko kościoła znajduje się kaplica Habermanów zbudowana w 1846 r. 
Synagoga w Puńsku pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, do roku 1941 pełniła funkcję 
sakralną. Synagoga połączona jest z budynkiem szkółki talmudycznej.
Drewniany budynek dworca kolejowego z końca XX w. w Trakiszkach.
Skansen, w którym zagrody litewskie pochodzą z XIX w., znajdują się w nim m.in.: dwuizbo-
wy dom, stodoła w której odbywają się festiwale teatrów stodolanych, obora i sień. Budynki 
są drewniane, kryte słomą, przy skansenie znajduje się zajazd oraz muzeum.  
W miejscowości Krejwiany znajduje się pomnik poświęcony Ananasowi Matulewiczowi – 
kolporterowi książek i prasy litewskiej, działającemu w latach 1864 – 1904.
Natomiast pomnik w miejscowości Kompocie poświęcony jest odrodzeniu niepodległości 
Litwy.
Muzeum etnograficzne Józefa Vainy działające przy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. 

Warto zobaczyć 
Osada Jaćwiesko – Pruska w Oszkiniach (w jęz. lit. Jotvingių – Prūsų gyvenvietė Ožkiniu-
ose) odtwarzająca elementy historii i cywilizacji naszych przodków, w której prowadzone są 
zajęcia edukacyjno-rekreacyjne połączone z kultywowaniem zwyczajów Bałtów (Jaćwingów 
i Prusów). Gościom proponuje się zwiedzenie „Grodu pruskiego drewnianego“ oraz „Wartow-
ni Wojów” poza tym na tym terenie wybudowanych jest wiele innych obiektów związanych 
z codziennym i duchowym życiem Bałtów, między innymi „Święty Gaj – Ramowie”, „Sło-
neczny krąg kamienny – Saulės Ratas“. Znajdują się tam portrety wodzów pruskich i jaćwie-
skich oraz unikalny kamień „Baba Pruska – Prūsų Stabas“ itd. Dodatkowymi atrakcjami jest 
ekspozycja świadectw kultury materialnej Bałtów, prezentacja rzemiosła, obyczajów i woj-
skowości Prusów, Jaćwingów, budowa klimatu dawnej cywilizacji, przybliżenie historii przy 
ognisku i inne atrakcje związane z życiem Bałtów. Osada Jaćwiesko – Pruska leży na obszarze 
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie“. Zaprojektowany jest też użytek ekologiczny 
„Jaćwieskie Pelki“. Jest to nieskażony obszar natury o wysokich walorach przyrodniczych, 
charakteryzujących się swoim bogactwem biocenotycznym, flory, fauny, niezliczoną ilością 
ptactwa oraz różnych ssaków. Przeważają tu są gatunki rzadkie, chronione. Okolicę i teren 
Osady upodobały sobie żurawie i bociany. 
Rezerwat ,,Bobruczek” został on utworzony w 1961 r. w celu ochrony bobrów. Zajmuje po-
wierzchnię 1,30 ha zabagnionej doliny z pasem trzciny oraz wierzbą szarą i olszą czarną. Na 
jego obszarze spotykamy kilka bobrowych żeremi. Generalnie teren jest niedostępny tury-
stycznie. 
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GMINA SEJNY 
Urząd Gminy, 16-500 Sejny, ul. Świerczewskiego 1 tel. centrala (0-87) 516-20-45; 516-20-
48 fax. (0-87) 516-26-76; e-mail: ugsejny@op.pl

Gmina Sejny leży w północno-wschodniej części Polski w województwie podlaskim. Gra-
niczy od północy z gminą Puńsk, od zachodu z gminą Krasnopol, od południa z gminą 
Giby, granicę wschodnią gminy tworzy granica z Litwą. Obszar gminy charakteryzuje bar-
dzo wysoki stopień walorów estetycznych krajobrazu oraz unikalnej fauny i flory. Lokalny 
klimat jest zależny od rzeźby terenu, rodzaju gruntu, zalegania wód i istniejącego zagospo-
darowania terenu. Pod względem ukształtowania jest to obszar pagórkowaty z jeziorami, 
siecią strumieni i małych rzek. Całość gminy znajduje się w dorzeczu Niemna. W I tysiąc-
leciu region Gminy Sejny zamieszkiwała ludność bałtyjska należąca we wczesnym średnio-
wieczu do plemienia Jaćwingów. W ciągu pięciu wieków osadnictwa na terenie obejmują-
cym obecnie granice gminy kształtował się krajobraz kulturowy poddany wpływom dwóch 
grup etnicznych – litewskiej i polskiej. Ukształtowanie krajobrazu kulturowego gminy na-
stąpiło w czasie intensywnego rozwoju gospodarki od XVII do XX wieku. Na terenie gmi-
ny spotkać można pomniki przyrody, pozostałości po trzech parkach dworskich, a także 
36 jezior o czystych wodach. Brak przemysłu i hałasów korzystnie wpływa na roślinność 
i krajobraz gminy. We wsi Berżniki znajduje się cmentarz wojenny z okresu 1914 – 1918, 
pochowanych jest na nim 153 żołnierzy niemieckich i 358 żołnierzy rosyjskich, znajduje 
się tu również zabytkowy XIX wieczny kościół parafialny. Na szczególną uwagę zasługuje 
wieś Gawieniańce, w której zachowała się zabudowa zwana rzędówką. Na terenie gminy 
znajdują się żeremia bobra europejskiego oraz bardzo rzadkie gatunki fauny i flory. Gmina 
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Sejny jest jedną z niewielu, jeżeli nie jedyną, gdzie w prawie każdej wsi znajduje się jezioro. 
Wykorzystując walory turystyczne (piękno krajobrazu, czystość wód i powietrza, bujność 
i różnorodność roślinności oraz brak przemysłu), gmina rozpoczyna tworzenie infrastruk-
tury związanej z obsługą turystów. Istnieje możliwość wynajęcia kwater agroturystycznych 
przez cały rok oraz nabycia zdrowej żywności bezpośrednio od rolników. Przez teren gminy 
przebiega: międzynarodowa trasa rowerowa R-11 „Euro-Velo”, 2 ścieżki rowerowe, 2 szlaki 
piesze lokalne i Europejski Dalekobieżny Szlak Pieszy z Europy Zachodniej i szlak gigant 
o dł. 210 km., biegnący wzdłuż granic Rzeczpospolitej Polskiej, wiążący Kotlinę Biebrzań-
ską z puszczańską Równiną Augustowską i dalej północną Suwalszczyzną. Piękno i warto-
ści przyrodnicze krajobrazu Gminy Sejny oraz korzystne warunki środowiskowe pozwalają 
odpocząć turystom. Korzystna struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych 
daje możliwość produkcji rolnej metodami ekologicznymi i łączenia jej z agroturystyką. 
Dominującą rolę w strukturze gospodarstw rolnych zajmują gospodarstwa typu farmer-
skiego. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi około 12,00 ha.

Obiekty zabytkowe 
– zespół dworsko-ogrodowy w Hołnach Mejera, zrewitalizowany dwór i park, własność Po-
litechniki Białostockiej,
– zespół dworsko-ogrodowy w Klejwach, dwór z około 1910 r., stajnia i park, całość czeka 
na rewitalizację,
– zespół dworsko-ogrodowy w Krasnogrudzie, dwór drewniany, przebudowy w XX w., 
związany w latach międzywojennych z rodziną Czesława Miłosza, aktualnie w dyspozycji 
Ośrodka, „Pogranicze” z Sejn, czeka na rewitalizację, 
– cmentarz wojenny z I wojny światowej w Berżnikach,
– kościół parafii rzymsko-katolickiej z XIX w. w Berżnikach, kościół drewniany z I ćwierć-
wiecza XIX w., dwie kapliczki murowano-drewniane z połowy z XIX w., dwie dzwonnice 
murowano-drewniane z połowy XIX w., ogrodzenie z bramą murowane z polowy XIX w., 
Plebania drewniana – obecnie rekustruowania.

Warto zobaczyć 
– Jezioro graniczne Gaładuś 
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GMINA KRASNOPOL
Urząd Gminy w Krasnopolu, 16-503 Krasnopol ul. Wojska Polskiego 4, tel. (087)5164010 
e-mail: ugkras@op.pl woj. podlaskie 

Gmina Krasnopol położona jest w północnowschodniej cześci Polski w powiecie sejneńskim 
i zajmuje obszar 172 km2 . Podzielona jest na 37 sołectw. Jej obszar zamieszkuje 4300 osób, w tym 
1/3 mieszka w Krasnopolu, 26% powierzchni gminy obejmuje Wigierski Park Narodowy wraz 
z otuliną. Jest to teren wzmożonej ochrony szczególnych wartości przyrodniczych, geologicznych 
i krajobrazowych. W centrum Krasnopola znajduje się okazały budynek Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji, w którym w 2007 r. przeprowadzono remont generalny wraz z przygotowaniem placu 
przede wszystkim na potrzeby kulturalne gminy. Nie tylko mieszkańcy starają się pielęgnować 
tradycje przekazane im przez przodków, ale również przyroda zadbała o to, by te tereny stały się 
atrakcyjne i swoim urokiem zachęcały turystów do zwiedzania tego pięknego zakątka. Takim 
dziełem natury jest rzeka Czarna Hańcza, która krętą wstęgą toczy swe wody między innymi 
przez część pól naszej gminy. Przecina pola i łąki w miejscowościach: Mikołajewo, Maćkowa 
Ruda i Buda Ruska. Szlak wodny rzeki Czarnej Hańczy jest jedną z najpiękniejszych oraz naj-
częściej odwiedzaną trasą kajakową w Polsce. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż sama krysz-
tałowa tafla wody, bujność roślin porastających jej dno, leniwy bieg w połączeniu z nabrzeżną 
roślinnością nadają koloryt i bogactwo przeżyć korzystającym z jej nurtu kajakarzom. W spły-
wach kajakowych wodami tej rzeki uczestniczył największy autorytet wszechczasów Papież Jan 
Paweł II. Gmina bogata jest w 15 jezior pierwszej i drugiej klasy czystości plus rzeki, co stanowi 
6,2% powierzchni gminy. Bardzo atrakcyjnym przyrodniczo jest położony wśród morenowego 
krajobrazu Las Krasnopolski, w którym występuje wiele gatunków roślin i zwierząt. U brzegów 



Informacje turystyczne i agroturystyka

11

Czarnej Hańczy i licznych jezior powstały pola namiotowe i liczne gospodarstwa agroturystycz-
ne. Obecnie 17 rolników prowadzi działalność agroturystyczną, powstało 6 pól namiotowych. 
Dysponujemy kwaterami w miejscowościach: Rosochaty Róg, Maćkowa Ruda, Mikołajewo, Ry-
żówka, Krasnopol, Czarna Buchta, Głuszyn, Jeziorki, Żubrówka Stara. Tutaj oprócz miejsc nocle-
gowych turyści mogą korzystać z łaźni, łowienia ryb w stawach i innych licznych atrakcji. 

Obiekty zabytkowe 
Układ urbanistyczny z końca XVIII w. Drewniana zrębowa kaplica św. Agaty z rzeźbą patronki 
na szczycie z połowy XIX w. Jednoprzestrzenny klasycystyczny kościół z 1852 r., w którym 
pielęgnowana jest najstarsza tradycja dotycząca wiary: trzymania straży przy Grobie Pana Je-
zusa. Cały ceremoniał rozpoczyna się w Wielki Piątek po złożeniu ciała Pana Jezusa do grobu, 
wtedy zaczyna czuwanie straż. Żołnierze Piłata ubrani są w zbroje z czasów Chrystusa i trzyma-
ją wartę przy grobie do dnia Zmartwychwstania, w którym na mszy rezurekcyjnej z przerażenia 
demonstracyjnie uciekają. Obok kościoła mieści się drewniana kaplica św. Agaty z naturalnej 
wielkości rzeźbą patronki na szczycie. Kaplica ta posiada kształt dachu w typie „polskim”. Z tego 
też okresu (klasycyzmu) pochodzi drewniana plebania i wcześniej przytułek dla osób kalekich, 
obecnie tzw. organistówka. Budynek dawnej stolarni z wiatrakiem na dachu, który napędzał 
urządzenia warsztatu. Szejpiszki – zespół dworski z II połowy XIX wieku. Daszek nad studnią 
z 1941 roku, znajdujący się w Krasnopolu przy ul: Wojska Polskiego. Zabytkowe drewniane 
domy, zabudowania inwentarskie, piwnice, które doskonale są wkomponowane w wiejski kra-
jobraz pól i łąk. Grodzisko pradziejowe zwane Górą Różańcową – jest ono cennym obiektem, 
pozostałością osadnictwa plemion bałtyjskich we wczesnej epoce żelaza (IV–I wiek p.n.e.), po-
łożone we wsi Żubronajcie. Jest to najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy stanowiące 
centrum kompleksu osadniczego i jest bardzo istotnym elementem krajobrazu kulturowego na-
szej gminy. Jest również miejscem kultu religijnego mieszkańców, gdyż miejscowe pielgrzymki 
kończą się modlitwą na wierzchołku wzniesienia, pod którym jak głosi legenda, jest zapadnięty 
pod ziemię klasztor. Unikalne cechy przyrody i krajobrazu w postaci: lazurowych tafli jezior, 
soczystej zieleni niewielkich lasków, różnobarwnej szachownicy uprawianych pól, czystego śro-
dowiska naturalnego sprawiły, iż wielu znanych artystów i twórców osiedliło się na naszej ziemi 
na stałe i w symbiozie z piękną naturą pracują i tworzą swoje prace.

Warto zobaczyć 
Jezioro Długie – jest położone w granicach miejscowości Krasnopol w odległości 1,5 km na 
północny zachód od kościoła. Jego długość to około 2600 m, szerokość około 800 m w naj-
szerszym miejscu, powierzchnia 105,8 ha największa głębokość około 37 m. Jezioro jest bar-
dzo czyste, bezodpływowe, zasilane jedynie licznymi źródłami i ciekami wodnymi. 
Rzeka Czarna Hańcza – jest jednym z najatrakcyjniejszych polskich szlaków kajakowych, 
brzegi Hańczy porośnięte są lasami i stąd wziął się pierwszy człon jej nazwy.
Rezerwat „Ostoja Bobrów Marycha” – obejmuje górny odcinek rzeki wraz z całą doliną Ma-
rychy (Czarnej), wzdłuż drogi Sejny – Smolany, pomiędzy dawną wsią Osocką, Michnowce, 
a miejscowością Murowany Most. Został on utworzony w 1960 r. i zajmuje powierzchnię 
207,85 ha. W rezerwacie przebywa kilkanaście rodzin bobra europejskiego.
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GMINA GIBY
Urząd Gminy, Giby, tel. (087) 516 50 25, (087) 516 50 38, fax (087) 516 50 27

Gmina położona jest na skraju Puszczy Augustowskiej nad jeziorem Heret (Gieret) przy trasie 
Augustów – Sejny – Ogrodniki. Przez jej teren przepływa Czarna Hańcza oraz rzeka Marycha.  
Giby – dawniej zwane Heret lub Gieret – przez wieki były siedzibą osoczników, strzegących 
dawnej Puszczy Przełomskiej. Dziś to znana wieś letniskowa. Gmina ma charakter rolniczo 
– leśny. Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa, leśnictwa oraz z turystyki i agrotury-
styki. Gospodarstwa dysponują łącznie ok. 150 miejscami noclegowymi. Rozwojowi agrotu-
rystyki sprzyja położenie na skraju Puszczy Augustowskiej i częściowo w strefie ochronnej 
Wigierskiego Parku Narodowego. Na atrakcje mogą liczyć miłośnicy przyrody – zapewnia-
ją je cztery rezerwaty przyrody. „Pomorze” to 20 ha – najstarszego liczącego około 190 lat 
drzewostanu Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości grodziska Jaćwingów w Pomorzu; 
w „Tobolince” i „Łempisie” w okolicach Zelwy można zobaczyć rzecz niezwykłą – pływające 
wyspy torfowe oraz jeziora dystroficzne, natomiast w – „Kuklach” – malowniczą panoramę 
rzeki Marychy. W miejscowości Zelwa (15 km od Sejn) znajduje się bardzo atrakcyjna wysta-
wa etnograficzna „Dawna wieś”. W jej skład wchodzi ok. 200 eksponatów: narzędzi, naczyń, 
ubrań, dawniej bardzo powszechnych, dzisiaj całkowicie unikatowych. Trwałymi śladami po 
świątyniach staroobrzędowców (molennach) są: obecny katolicki kościół p.w. Świętej Rodzi-
ny w Karolinie (Pokrowsku) i przeniesiona w 1982 r. z Pogorzelca do Gib drewniana molenna, 
która po przebudowie służy jako kościół parafialny p.w. św. Anny i św. Huberta. W czasie 
kampanii wrześniowej w 1945 r. doszło do ciężkich walk z Armią Czerwoną w okolicach Bu-
dwiecia i Stanowiska. Po dwutygodniowej okupacji radzieckiej na mocy ustaleń niemiecko 
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– sowieckich cała Suwalszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką i została wcielona do 
Prus Wschodnich, rejencji gąbińskiej. Najbardziej dramatyczny przebieg miały lipcowe obła-
wy z 1945 r., w wyniku których około 600 osób zostało wywiezionych przez Rosjan i najpraw-
dopodobniej zamordowanych.

Obiekty zabytkowe 
we wsiach Sarnetki, Posejnele, Pogorzelec, Giby, Daniłowce zachowały się chaty suwalskie 
z XIX i początku XX w. 
drewniany kościół p.w. św. Anny z 1912 r. – dawną molennę – przeniesioną do Gib z Pogo-
rzelca. 
pomnik – krzyż – i głazowisko projektu Andrzeja Strumiłły, poświęcone pamięci ofiar NKWD 
z 1945 r., 
w Karolinie – dawna cerkiew z połowy XIX w, obecnie murowany kościół rzymskokatolicki 
pod wezwaniem św. Rodziny z cennym wystrojem wnętrza. 
w Zelwie znajduje się Izba Regionalna pana Dariusza Piekuta ze stałą wystawą etnograficzną 
„Dawna Wieś”. Jest to rodzaj skansenu (zagroda wiejska), gdzie właściciel zgromadził setki 
dawnych urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi rolniczych, wyposażenia wnętrz itp. 
Izba jest odwiedzana przez wycieczki, a pan Piekut wspaniale opowiada i demonstruje dawne 
życie mieszkańców wsi.

Warto zobaczyć 
Ślady historii i kultury materialnej średniowiecznych Jaćwingów, pozostałości po ich grodzi-
sku zobaczymy w Posejnelach
Rezerwat ,,Pomorze” utworzony w 1983 roku na obszarze 20 ha morenowego wyniesienia 
wysokiego brzegu Marychy. Ochroną objęto bór świeży z około dwustuletnimi okazami sosny 
będącej pozostałością po dawnej Puszczy Przełomskiej i Berżnickiej. Wzgórze kryje w sobie 
także szczątki pojaćwieskiego grodziska. Rezerwat Pomorze cechuje bardzo dobra dostęp-
ność komunikacyjna, biegną przez jego teren oznakowane szlaki turystyczne.
Rezerwat ,,Tobolinka” został utworzony w 1959 r. Zajmuje powierzchnię 4,62 ha i jest po-
łożony pomiędzy jeziorami Pomorze i Zelwa, niedaleko drogi Giby – Zelwa. Ochroną objęto 
niewielkie dystroficzne jezioro Tobolinka, którego osobliwością są pływające małe, przybrzeż-
ne torfowe wysepki. Brzegi jeziorka porasta bór łochyniowy z licznymi skupiskami, m.in. 
bagna zwyczajnego, wawrzynka wilcze łyko, rosiczki, borówki bagiennej i czarnej. 
Rezerwat ,,Łempis” został utworzony w 1983 r. i obejmuje obszar 132,21 ha. Ochroną objęto 
polodowcową zatorfioną rynnę z jeziorami Stulpin, Stulpieniuk, Łempiutis i Łempis oraz ota-
czające je lasy. Wymienione jeziora zaliczamy do typowych dla leśnych i wodno – torfowisko-
wych ekosystemów Pojezierza Wschodniosuwalskiego. Jeziora wraz z torfowiskami stanowią 
miejsca lęgowe ptactwa wodnego, są otoczone szerokim pasem szuwarów, złożonych głównie 
z trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej i oczeretu jeziornego. Całą strefę przybrzeżną i duże 
połacie jezior zajmują zbiorowiska roślinności wodnej z grzybieniem białym i grążelem żół-
tym na czele. Występują tutaj brzozowo – świerkowe bory torfowcowe z domieszką olszy 
czarnej i sosny, lasy łochyniowe i olsy. Od kilkunastu lat w rezerwacie osiedliły się bobry. 
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Rezerwat ,,Kukle” utworzono w celu ochrony naturalnych ekosystemów leśnych, wodnych  
i torfowiskowych oraz unikalnych walorów krajobrazowych w 1983 r. w dolinie Marychy, 
na jej pięciokilometrowym odcinku od miejscowości Zelwa do granicy z Litwą. Ogólna po-
wierzchnia rezerwatu wynosi 354,41 ha. Wyniesienia terenu oraz zbocza doliny porasta bór 
sosnowo-świerkowy z domieszką brzozy, klonu, lipy, dębu i osiki. Dolinę rzeki i okolice nie-
wielkich dystroficznych jezior Dzieżgonis i Przystaje pokrywa bór bagienny, przechodzący 
miejscami w las łęgowy z bogatym poszyciem, w tym licznymi gatunkami mchów i wątro-
bowców. Rzeka Marycha, wpływając na teren rezerwatu, tworzy rozległą kilkuset metrowej 
szerokości bagienną dolinę pokrytą szuwarami z kępami łozin i wierzby. 
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Agroturystyka

Na Sejneńszczyźnie i terenie gminy Płaska do wiodących form turystyki należą: 
agroturystyka 
turystyka aktywna i przyrodnicza jako forma scalająca i komplementarna dla wszystkich 
wskazanych dla Sejneńszczyzny innych form turystyki
turystyka etniczno-kulturowa 
turystyka transgraniczna i międzynarodowa

Albin Szuszczewicz
Oszkinie 41, 16-515 Puńsk; tel/fax 087/5161242; 087/5161712; e-mail albinas@interia.pl; 
www.silaine.pl.tp 
Obiekt sezonowy. 
Do dyspozycji gości: cztery pokoje 2 os. z łazienką, dwa pokoje wieloosobowe, pole namio-
towe, kemping. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci, parkingu, TV, zwierzęta są mile widziane. Posiłki za dodatkową opłatą wg indywidualnego 
zamówienia – dania regionalne: sękacz, mrowisko, kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziem-
niaczana, czenaki, ryby, miód.
Dodatkowe atrakcje: przejażdżki bryczką, jazda konno, sauna, bania. Imprezy kulturalne 
otwarcie/zamknięcie sezonu.
Cena za nocleg od 20zł do 35zł.
Mówimy w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim.

Danutaa i Olgierd Szlaużys
Oszkinie 40, 16-500 Puńsk; tel. 087/5161136; 669314336
Obiekt całoroczny.
Do dyspozycji gości: 8 miejsc noclegowych, 1 apartament. 
Dostęp do: jeziora, placu zabaw dla dzieci, internetu,  telefonu, TV, grilla, miejsca na ognisko. 
Posiłki (obiady) za dodatkową opłatą, dania regionalne: kartacze, babka i kiszka ziemniacza-
na, czenaki.
Cena za nocleg od 100zł do 120zł (za apartament).
Mówimy w językach: angielskim, rosyjskim i litewskim.
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Jan Olgiert Bobin
Puńsk 27, tel. 087/5161282; 502596520; janbobin@o2.pl   
Obiekt całoroczny.
Do dyspozycji gości: trzy pokoje 2 os. z łazienką. 
Dostęp do: internetu, telefonu, parkingu, TV, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci. Posiłki (obiady) za dodatkową opłatą, dania regionalne: sękacz, mrowisko, kartacze, babka 
kiszka ziemniaczana, czenaki, ryby, miód.
Cena za nocleg od 20zł do 25zł.
Mówimy w językach: rosyjskim, angielskim i litewskim. 

Jolanta Makowska
Sankury 8, tel. 087/5171064
Obiekt sezonowy.
Do dyspozycji gości: cztery pokoje wieloosobowe, domek kempingowy.
Dostęp do: jeziora, telefonu, parkingu, TV, pomostu, łódki, grilla, miejsca na ognisko, boiska 
do siatkówki, za dodatkową opłatą posiłki – wg indywidualnego zamówienia.
Cena za nocleg od 25 zł. 
Mówimy w językach: rosyjskim i litewskim.

Waldemar Krakowski
Oszkinie 16-515 Puńsk; tel. 087/5161483; 607394952 www.punskas.pl/silas   
Obiekt sezonowy. 
Do dyspozycji gości: pięć pokoi 2 os. bez łazienki, dwa pokoje 2 osobowe z łazienką. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci, sauny, parkingu, TV.
Cena za nocleg od 35zł do 40zł
Mówimy w językach: rosyjskim i litewskim.

Weronika Jarosław Starosta „Starostówka”
16-326 Płaska, Małowiste 24b, tel. 608668813 e-mail: biuro@starostowka.pl  
www.starostowka.pl 
Do dyspozycji gości: cztery apartamenty – razem 16 miejsc noclegowych. Możliwość wyna-
jęcia całego domu wiejskiego.
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódek, kajaków, grilla, miejsca do wypoczynku na zewnątrz, 
miejsca na ognisko, parking, TV. Posiłki za dodatkową opłatą wg indywidualnego zamówie-
nia – dania regionalne: sękacz, kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana, ryby.
Cena za nocleg od 60 zł do 100 zł.
Mówimy w językach: niemieckim, angielskim, rosyjskim, francuskim.

Danuta Krauze
Płaska 82a, tel. 087/6418910; 691967842
Obiekt całoroczny.
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Do dyspozycji gości: pięć pokoi wieloosobowych, pole namiotowe. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódek, kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci, internetu, telefonu, parkingu. Zwierzęta mile widziane. Posiłki za dodatkową opłatą wg 
indywidualnego zamówienia: kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana, ryby.
Cena za nocleg od 20zł do 30zł.
Mówimy w językach: niemieckim i angielskim.
Gospodarstwo dostało wyróżnienie w konkursie „Zielone Lato” 2005r.

Małgorzata Ciężkowska
Płaska 86, tel. 087/6418912; 607764107; e-mail  malciez@wp.pl ; www.plumbum.pl/plaska/ 
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: dwa pokoje 2 os. bez łazienki, trzy pokoje wieloosobowe. Możliwość 
wynajęcia całego domu wiejskiego, pole namiotowe, kemping. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódek, kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci internetu, parkingu, TV. Posiłki za dodatkową opłatą, dania regionalne: sękacz, mrowisko, 
kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana, ryby, miód.
Dodatkowe atrakcje: możliwość zorganizowania kuligu, ogniska, przejażdżki bryczką. 
Cena za nocleg od 20zł do 30zł.

Aneta i Jacek Abryccy
Małowiste 4, 16-326 Płaska; tel. 504530862; www.wakacje-mazury.prv.pl 
Obiekt sezonowy. 
Do dyspozycji gości: dwa pokoje 2 os. bez łazienki, domek kempingowy, pole namiotowe, 
kemping. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci, parkingu, zwierzęta są mile widziane. Posiłki (obiad) za dodatkową opłatą wg indywidual-
nego zamówienia. Dania regionalne: kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana.
Cena za nocleg od 25zł do 30zł.

Alicja Sztukowska
Płaska 97a 16-326 Płaska; tel. 087/6418764
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: pokój 1 os. bez łazienki, pokój 1 os. z łazienką, pokój 2 os. bez łazienki, 
pokój 2 os. z umywalką, pokój 2 os. z łazienką. Możliwość wynajęcia całego domu wiejskie-
go. 
Dostęp do: jeziora, grilla, miejsca na ognisko, miejsca do wypoczynku na zewnątrz, placu 
zabaw dla dzieci, internetu, telefonu, parkingu, TV, posiłki za dodatkową opłatą wg indywi-
dualnego zamówienia. 
Cena za nocleg od 20zł do 25zł.
Mówimy w języku rosyjskim.
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Romuald i Danuta Jadeszko 
Płaska 112, tel. 087/6418881
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: siedem pokoi 2 os. z łazienką, dwa pokoje wieloosobowe, możliwość 
wynajęcia całego domu wiejskiego.
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódek, kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci, internetu, telefonu, istnieje możliwość opieki nad dziećmi, parking strzeżony, TV-SAT. 
Posiłki, dania regionalne: kartacze, babka i kiszka ziemniaczana, ryby, miód.
Dodatkowe atrakcje: organizacja „Zielonych Szkół”, wycieczek, kuligów. 
Cena za nocleg od 20zł do 30zł
Mówimy w języku angielskim.

Zbigniew Terlecki
Buda Ruska 2, 16-503 Krasnopol; tel. 509320219; budaruska@op.pl www.latawiec.pl 
Obiekt sezonowy. 
Do dyspozycji gości: pokój 2 os. bez łazienki, dwa domki kempingowe, pole namiotowe nad 
Czarną Hańczą, 
Dostęp do: pomostu, łódki, kajaków, parkingu, TV, istnieje możliwość opieki nad dziećmi, 
posiłki w cenie noclegu, dania regionalne z gospodarstwa ekologicznego.
Mówimy w językach rosyjskim i niemieckim.

Miłosz Cichocki
Maćkowa Ruda 18, 16-503 Krasnopol; tel. 087/51 64 627; 694607543; mackowaruda@o2.pl 
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: jeden pokój 2 os. bez łazienki, dwa pokoje 2 os z łazienką, jeden pokój 
wieloosobowy, 
Dostęp do: internetu, TV, parkingu strzeżonego, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla 
dzieci, zwierzęta są mile widziane, posiłki za dodatkową opłatą – dania regionalne.
Cena za nocleg 25zł.
Mówimy w języku angielskim.

Wiesława Staniewicz
Giby 94, tel. 087/5165068, 501283676; www.agroturgiby.republika.pl
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: 5 pokoi 2 osobowych dla niepalących. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki i kajaków, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzie-
ci internetu, telefonu, TV. Zwierzęta są mile widziane,. Za dodatkową opłatą można zamó-
wić całodzienne wyżywienie, również dania regionalne tj. kartacze, soczewki, babkę i kiszkę 
ziemniaczaną, potrawy z ryb,  mrowisko i sękacz.
Dodatkowe atrakcje: właściciele organizują rejs tratwą po jeziorze Pomorze. 
Cena za nocleg od 25 do 30 zł od osoby.
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Teresa Gołaszewska
„Marianówka u Tesi”, Dziemianówka 25B, 16-506 Giby; tel. 087/5165049
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: 1 pokój jednoosobowy, 1 pokój 2 osobowy, 1 pokój trzyosobowy, 1 apar-
tament. 
Dostęp do: jeziora, pomost, łódki, internetu, telefonu i TV, miejsca na ognisko i do wypo-
czynku na zewnątrz oraz plac zabaw dla dzieci, miejsca do parkowania samochodów. Wła-
ściciele przyrządzają posiłki, również dania regionalne tj. soczewiaki, kartacze, babka i kiszka 
ziemniaczana, dania z ryb, sękacz i miód. 
Dodatkowe atrakcje: organizowane są spływy Czarną Hańczą, wycieczki do Wilna, Druskien-
nik, po Suwalszczyźnie, biesiady. 
Cena za nocleg od 25 do30 zł od osoby.
Mówimy w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Sławomir Niemkiewcz
Budwieć 21, 16-506 Giby; tel. 606166450; e-mail: slawik3@wp.pl  
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: 1 pokój jednoosobowy i 2 pokoje 3 osobowe. 
Dostęp do: internetu, telefonu, TV, miejsca na grill, ogniska, placu zabaw dla dzieci, parkingu. 
Za dodatkową opłatą właściciele przygotują posiłki, dania regionalne: soczewiaki, kartacze, 
babka i kiszka ziemniaczana, dania z ryb, sękacz i miód. Właściciele zaopiekują się dziećmi. 
Zwierzęta są mile widziane. 
Cena za nocleg od 20 do40 zł. od osoby.

Regina Malinowska
Białorzeczka 7, 16-506 Giby; tel. 087/5165187; e-mail: malinowska@interia.eu 
 www.nocleg.suwalszczyzna.com.pl/bialorzeczka7/index.php  
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: cały dom wiejski, w którym są 3 pokoje dwu osobowe i 2 pokoje trzy 
osobowe, pole namiotowe i kemping. 
Dostęp do: jeziora, pomostu i łódki, internetu, telefonu, miejsca na grill, ogniska, placu zabaw 
dla dzieci, parkingu strzeżonego. Za dodatkową opłatą można zamówić całodzienne wyży-
wienie, również dania regionalne tj. mrowisko, kartacze, soczewki, babkę i kiszkę ziemnia-
czaną i potrawy z ryb. 
Cena za nocleg od 25 do 30 zł od osoby.

Jerzy Malinowski
Dom Mieszkalny, Białorzeczka 8, 16-506 Giby; tel. 691071476
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: wolnostojący dom wiejski z pokojami jedno, dwu i trzyosobowymi.



Informacje turystyczne i agroturystyka

21

Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, grilla, ogniska, miejsca do wypoczynku i placu zabaw dla 
dzieci, parkingu strzeżonego. Właściciel za dodatkową opłatą może przyrządzić posiłki m.in. 
z tradycyjnych potraw: kartacze, potrawy z ryb, miód, sękacz. Zwierzęta są mile widziane.
Cena za nocleg od 20 do 25 zł.

Andrzej Gobczyński 
Białogóry 15, 16-506 Giby, tel. 087/5165365, 606457183; www.aqa.pl/agro/ 
Do dyspozycji gości: jeden pokój dwuosobowy, jeden pokój trzyosobowy, jeden pokój czte-
roosobowy ze wspólną łazienką na korytarzu. W przyziemiu jadalnia z możliwością przygo-
towania posiłków; taras z widokiem na jezioro, miejsce na wypoczynek oraz kącik zabaw dla 
dzieci. Dodatkowo właściciel posiada do wynajęcia oddzielny domek usytuowany przy jezio-
rze, gdzie czkają na Państwa następujące pokoje:  dziennego pobytu z aneksem kuchennym na 
parterze oraz pokój 3 osobowy a na piętrze  pokój 2 i 3 osobowy z łazienką. 
Dostęp do: altany, grilla – kominku, 6 łodzi wiosłowych, miejsca na ognisko, parkingu strze-
żonego. Na życzenie gości, za dodatkową opłatą możliwość przyrządzenia obiadów domo-
wych, szczególnie polecane są dania regionalne sękacz, mrowisko, kartacze, soczewiaki, bab-
kę i kiszkę ziemniaczaną, czenaki, potrawy z ryb.
Cena za nocleg od 20 do 30 zł. 
Mówimy w językach: niemieckim i rosyjskim.

Teresa i Egeniusz Waszkiewicz
16-506 Giby 124A, tel. 087/5165036, 509292506; www.gibywypoczynek.prv.pl 
Do dyspozycji gości: pokoje 2, 3 osobowe z pełnym wyposażeniem RTV z SAT (całoroczne), 
w tym 2 pokoje z balkonami i widokiem na jezioro, kuchnia wyposażona w pralkę, zmywarkę, mi-
krofalówkę, automaty do kawy, lodówkę, zamrażarkę itp., Świetlica  z kominkiem i RTV z SAT. 
Dostęp do: jeziora, pomostu,  roweru wodnego, rowerów, łódki, kajaków, parkingu dla samo-
chodów osobowych, miejsca na ognisko, grilla, placu zabaw dla dzieci. Właściciele za dodat-
kowa opłata mogą przygotować regionalne potrawy: sękacz, mrowisko, kartacze, soczewiaki, 
babkę i kiszkę ziemniaczaną, czenaki, potrawy z ryb i przyrządzone prze siebie wędliny. 
Dodatkowe atrakcje: możliwość organizacji:  imprez noworocznych, okolicznościowych, ku-
ligów,  spływów kajakowych Czarną Hańczą, wycieczek do Wilna. Można kupić kartę węd-
karską. 
Cena za nocleg od 25 zł.

Stanisław Stachurski
Wierśnie 15, 16-506 Giby; tel:  0875165165
Obiekt sezonowy.
Do dyspozycji gości: 1 pokój 2 osobowy  i 3 osobowe pokoje z łazienkami. Posiadają telefon 
i TV. Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, parkingu strzeżonego, grilla, ogniska oraz miejsca 
do wypoczynku na zewnątrz z placem zabaw dla dzieci. Na życzenie jest możliwość przygo-
towania obiadokolacji. 
Cena za nocleg od 25 do30 zł. 
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Wiesława i Grzegorz Szułowicz
Zelwa 29, 16-506 Giby; tel. 087/5165263
Obiekt całoroczny.
Do dyspozycji gości: 2 pokoje 2 os z łazienką oraz jeden pokój wieloosobowy. 
Dostęp do: rzeki, pomostu, łódki, grilla, miejsca na ognisko, miejsca do wypoczynku na ze-
wnątrz, boiska do gry w kosza i siatkówkę, placu zabaw dla dzieci, rowerów, TV. Możliwość 
opieki nad dziećmi. Posiłki (obiady) do uzgodnienia.
Dodatkowe atrakcje: przejażdżki bryczką
Cena za nocleg od 15 zł do 20 zł.

Teresa i Janusz Czerniewscy
Zelwa 42, 16-506 Giby; tel. 087/5165260
Obiekt całoroczny.
Do dyspozycji gości: 1 pokój 2 os. bez łazienki oraz 2 pokoje wieloosobowe. 
Dostęp do: rzeki, pomostu, łódki, internetu, telefonu, parkingu, TV, grilla, miejsca na ogni-
sko, miejsca do wypoczynku na zewnątrz, placu zabaw dla dzieci.
Cena za nocleg od 15 zł do 20 zł.
Mówimy w językach: rosyjskim, niemieckim i litewskim.

Maria Maciejunas
Zelwa 48a, 16-506 Giby, tel. 087/5165280,   663873664 
e-mail: maria_maciejunas@poczta.onet.pl 
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: cały domek w sezonie. Gospodarstwo oferuje dwa pokoje 2 os. oraz dwa 
pokoje wieloosobowe dla niepalących. 
Dostęp do: rzeki, pomostu, łódki, grilla, miejsca na ognisko, miejsca do wypoczynku na ze-
wnątrz, placu zabaw dla dzieci, internetu, telefonu, parkingu strzeżonego, TV. Posiłki – dania 
regionalne za dodatkową opłatą wg indywidualnego zamówienia: sękacz, mrowisko, kartacze, 
soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana, czenaki, ryby i miód. Dodatkowo oferujemy moż-
liwość samodzielnego korzystania z kuchni, przetwarzania owoców runa leśnego i suszenia 
grzybów.
Cena za nocleg od 20 zł do 25 zł.
Mówimy w językach angielskim i rosyjskim.

Elżbieta Motulewicz
16-506 Giby, Dziemianówka 26a; tel. 087/5165062
Obiekt sezonowy 
Do dyspozycji gości: 5 pokoi typu apartament. Możliwość wynajęcia całego domu wiejskie-
go. 
Dostęp do: jeziora, grilla oraz do miejsca wypoczynku na zewnątrz.
Cena za nocleg 20 zł.



24

Małgorzata i Mirosław Piotrowscy
Gospodarstwo Agroturystyczne „Turystyka wiejska”
16-506 Giby 147, tel/fax. 087/5165121,  e-mail: paula@05op.pl
Obiekt sezonowy.
Do dyspozycji gości: 1 pokój 2 os. bez łazienki i 1 pokój 2 os. z łazienką oraz 4 pokoje typu 
apartament, 3 domy wiejskie. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, kajaków, rowerów wodnych, parkingu strzeżonego, inter-
netu, miejsca na ognisko, grilla, miejsca do wypoczynku oraz placu zabaw dla dzieci, telefonu 
i TV. Zwierzęta są mile widziane. Właściciele przyrządzają potrawy regionalne: sękacz, mro-
wisko, kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana, czenaki oraz potrawy z ryb i miód. 
Gospodarstwo jest laureatem „Zielone Lato”. 
Cena za nocleg od 22 do 35 zł.
Mówimy w języku angielskim.

Mieczysław Andruczyk
Giby 15, 16-506 Giby, tel. 087/516 55 42,  607476199
Do dyspozycji gości: pokoje 1,2,3 osobowe dla niepalących. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, grilla, ogniska, internetu, telefonu, TV. Właściciele zaj-
mują się przygotowaniem potraw regionalnych: sękacz, mrowisko, kartacze, soczewiaki, bab-
ka i kiszka ziemniaczana, czenaki. 
Cena za nocleg 20 zł.

Alicja i Władysław Miszkiel
Posejnele 23a, 16-506 Giby, tel. 087/5165294, 500127152, e-mail miszkiel@op.pl 
www.miszkiel.republika.pl 
Obiekt całoroczny.
Do dyspozycji gości: jeden pokój 2 os. bez łazienki, trzy pokoje 2 os. z łazienką, trzy pokoje 
wieloosobowe. Możliwość wynajęcia całego domu wiejskiego. 
Dostęp do: parkingu, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw dla dzieci, miejsca do gry w siat-
kówkę, rowerów, istnieje możliwość opieki nad dziećmi. Posiłki za dodatkową opłatą wg indy-
widualnego zamówienia: sękacz, kartacze, soczewiaki, babka i kiszka ziemniaczana, ryby, miód. 
W gospodarstwie wytwarzane są sery żółte i białe, masło, wędliny, oraz wypieka się chleb.
Cena za nocleg od 18 do 25zł.
Mówimy w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Andrzej Mosiewicz
Giby 15d, 16-506 Giby, tel. 087/5165688; 509094299, E-mail mazurywakacje@o2.pl 
www.mazurywakacje.pl 
Obiekt sezonowy.
Do dyspozycji gości: pokój 1 os. bez łazienki, pokój 2 os. bez łazienki, pokój 2 os. z łazienką. 
Dostęp do: jeziora, pomostu, łódki, roweru wodnego, grilla, miejsca na ognisko, placu zabaw 
dla dzieci, sauny, boiska do siatkówki, rowerów, internetu, telefonu, parkingu strzeżonego, 
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TV SAT, zwierzęta są mile widziane. Posiłki za dodatkową opłatą wg indywidualnego zamó-
wienia: sękacz, kartacze, soczewiaki, czenaki, babka i kiszka ziemniaczana, ryby.
Cena do uzgodnienia– indywidualne negocjacje.
Mówimy w języku angielskim i niemieckim.

Monika Nowakowska
Białorzeczka 11, 16-506 Giby, tel./fax 087/5165351, arabian-center@tlen.pl;  694996096
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: możliwość wynajęcia całego domu wiejskiego. 
Dostęp do: internetu, telefonu, parkingu strzeżonego, TV SAT, zwierzęta są mile widziane, 
możliwość opieki nad dziećmi. Cena za nocleg 20zł.
Mówimy w języku niemieckim.

Koneszko Grażyna
Bubele 5, 15-500 Sejny, tel. 087/5171091 
Do dyspozycji gości: 4 pokoje2-osobowe, łazienka, na korytarzu stół, lodówka, rogowa ława, 
TV, samodzielne wejście. Możliwość korzystania z kuchni gospodarzy. 
Dostęp do: dużego placu zabaw, altany, garaży samochodowych. Na życzenie gości są przygo-
towywane domowe posiłki. Możliwość nabycia produktów z gospodarstwa. 
Dodatkowe atrakcje: konie, bryczka, wóz na 20 osób.

Elżbieta i Lech Miszkiel 
Hołny Mejera 11, gmina Sejny, tel. 087/5162891, 087/5172078, 502099974, 502131757 
lechmiszkiel@interia.pl
Do dyspozycji gości: 1 pokój– 1 osobowy, 3 pokoje – 2 osobowe, 1 pokój – 3 osobowy. Obszerny 
węzeł sanitarny (natryski, umywalki, WC, bidet) i wyposażona kuchnia. W holu znajduje się TV. 
Dostęp do: plaży, pomostów, łódek wiosłowych, miejsca wypoczynku, grilla, miejsca na 
ognisko nad jeziorem. W pobliżu znajduje się zajazd (500 m.), w którym można zamówić 
wyżywienie w tym dania regionalne. Właściciele posiadają własną pasiekę, co pozwala na 
degustację miodu prosto z ula.
Okres przyjmowania gości: V – IX. 
Ceny za nocleg od 30 do 35zł. 

Teresa Trejnowska
„Pod Głuszcem”, Dubowo 5a, 16-500 Sejny, tel. 087/5172220
Obiekt sezonowy. 
Do dyspozycji gości: 2 pokoje trzyosobowe. 
Dostęp do: jeziora, łódki, altany, miejsca na grill, ogniska, placu zabaw dla dzieci, parkingu. 
Zwierzęta są mile widziane. Właściciele za dodatkową opłatą przyrządzają posiłki, w tym da-
nia regionalne: soczewiaki, kartacze, babkę i kiszkę ziemniaczana, ryby, sękacz i mrowisko. 
Można też nabyć miód.
Cena za nocleg 25zł.
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Romuald Maciukanis 
Żegary, gm. Sejny, tel. 087/5172037
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: pięć pokoi 2 osobowych, wspólna łazienka, które znajdują się na parterze. 
Na piętrze 6 dwu – trzyosobowych pokoi, wyposażona kuchnia, wspólna łazienka.
Dostęp do: jeziora, pomostu, 5 – łodzi wiosłowych, altany, grilla, parkingu samochodowego, 
placu gier i zabaw. Na życzenie gości są przyrządzane posiłki domowe. Możliwość nabycia 
produktów z gospodarstwa.
Cena za nocleg 25zł, przed i po sezonie cena niższa.

Ewa Wojtas
Poćkuny 17, tel. 087/5162835, e-mail: zandarys@wp.pl, www.zandarys.webpark.pl
Do dyspozycji gości: 5 pokoi różnej wielkości. Większość pokoi ma własne wyjścia na tarasy, 
gdzie można grillować nawet w czasie deszczu, 3 łazienki są do wspólnego użytku. Dodat-
kowo goście mogą skorzystać z dwóch wyposażonych kuchni na piętrze i w piwnicy. Nad 
jeziorem jest możliwość rozbicia namiotów, miejsca campingowe z możliwością podłączenia 
się do prądu.
Dostęp do: garażu dla samochodów osobowych, wody, korzystania z łazienek i kuchni. Na 
miejscu można wynająć rowery. Właściciele przygotowują domowe wyżywienie, głównie 
z własnych ekologicznych produktów. Wyżywienie dla następnych osób w rodzinie ze zniżką. 
Zwierzęta są mile widziane. 
Cena za nocleg 25zł.

Irmina Norwa
Sumowo, gmina Sejny, tel. 022/6123418, 087/5163125, 603-868-761, www.agro-norwa.pl
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: nowe trzy drewniane domy. 
Dostęp do: łódek wiosłowych, kajaków + canoe (spływ Czarną Hańczą), pomostu, rowerów, 
sauny tradycyjnej – bani, tenisa stołowego, leżaki, miejsca na ognisko, grilla. Obiady i śniada-
nia na zamówienie. Gospodarstwo zostało uhonorowane wyróżnieniami: „Zielone lato 2002”, 
„Zielone lato 2004” oraz „Zielone lato 2007”.

Zajazd „MORENA”
Alicja Budowicz, 16-500 Sejny, Hołny Majera 4A, tel. 087/5172238, 609 395 934, 
www.zajazdmorena.pl
Do dyspozycji gości: 10 miejsc noclegowych w 3 pokojach dwuosobowych i 1 pokoju czte-
roosobowym. Dostęp do: sauny, parkingu strzeżonego na ok. 40 samochodów oraz parkingu 
niestrzeżonego na ok. 100 samochodów i 20 autokarów. W restauracji są przygotowywane 
potrawy zgodnie z oryginalnymi recepturami i z wykorzystaniem naturalnych surowców po-
chodzących z tych rejonów Polski. Poza daniami tradycyjnymi oferowane są również dania 
rybne, mięsne, półmięsne, bezmięsne oraz słodkie. Zajazd usytuowany jest w odległości 1km 
od całodobowego przejścia granicznego Ogrodniki.
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Jerzy Ciepielewski 
„Ju-Relax”, Krasnopol I, 16-503 Krasnopol, fax. 087/5164308, 0607 622 627,
e-mail: jurelax@vp.pl, www.ju-relax.suwalszczyzna.com.pl, 
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: 9 pokoi 2 osobowych z łazienkami i 4 pokoje 3 osobowe, są to pokoje dla 
niepalących, pole namiotowe. 
Dostęp do: łódek, sauny, miejsca do grillowania, wypoczynku na zewnątrz, placu zabaw dla 
dzieci Za dodatkową opłatą można zamówić śniadanie i obiadokolację. Przyrządzane są da-
nia regionalne, w tym kartacze, sękacz, babka i kiszka ziemniaczana, ryby oraz można kupić 
miód. W gospodarstwie jest specjalna sala wypoczynkowa z kominkiem. Teren ogrodzony 
z parkingiem. Odległość do jeziora ok. 300m (jezioro Długie) a do lasu 3 km, staw – na miej-
scu.
Cena za nocleg od 30 do 35 zł.
Mówimy w językach: rosyjskim i angielskim. 

Piotr Nowel 
Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Wigrami”, Rosochaty Róg 3, tel. 087/5164182, 
www.nowel.suwalszczyzna.com.pl 
Obiekt sezonowy.
Do dyspozycji gości: domek letniskowy, dom gościnny, pole namiotowe i miejsca na przy-
czepy campingowe. Gospodarstwo położone jest na rozległym terenie pełnym zieleni i drzew 
z stawami i kanałem. W pobliżu domu znajduje się staw rybny – z którego mogą skorzystać 
goście. 
Dostęp do: pomostu, łódek, grilla, oraz miejsca na ogniska. Gospodarze serwują dania kuchni 
polskiej ze specjałami kuchni regionalnej. Wykorzystywane są produkty z własnego gospo-
darstwa – wszystko świeże i wyprodukowane ekologicznie. Właściciele posiadają, również 
wędzarnię ryb, z której zawsze mogą skorzystać goście.

Elżbieta Giedrojć
Rosochaty Róg, gm. Krasnopol, tel. 087 516 44 37, tel.608618759
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: na poddaszu są dwa 3 – osobowe pokoje z łazienkami, dwa pokoje 4 – 
osobowe, na korytarzu węzeł sanitarny; umywalki, 2 prysznice, 2 WC, taras. Na parterze trzy 
pokoje 3 osobowe z łazienkami, jadalnia z TV i wyposażona kuchnia, prysznic i 2x WC, duża 
weranda, pole namiotowe. 
Dostęp do: brzegu jeziora, pomostu, 2 łodzi wiosłowych, grilla, Na życzenie są przygotowy-
wane posiłki domowe, w tym dania regionalne. 
Dodatkowe atrakcje: przejażdżki bryczką. 
Cena za nocleg 25zł.
Mówimy w językach: niemieckim i angielskim.
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Jarosław Ołowniuk
„GRONDY”, Krasne 1 B, 16-503 Krasnopol, tel. 087/5672627, 662145501, 501358684 
jarolo@wp.pl, www.krasne.suwalszczyzna.net
Obiekt całoroczny.
Do dyspozycji gości: teren ogrodzony i zagospodarowany z bezpośrednim dostępem do jezio-
ra, własna plaża, sprzęt pływający. Do wynajęcia jest przeznaczonych łącznie 30 miejsc nocle-
gowych w pokojach 2, 3 i 4-osobowych w pełni wyposażonych z oddzielnymi łazienkami. Do 
wynajęcia jest również oddzielny domek, w którym znajduje się salon gościnny z kominkiem, 
aneks kuchenny z wyposażeniem, łazienka, 2 sypialnie, łącznie 6 miejsc noclegowych. 
Dostęp do: boiska sportowego, placu zabaw, grilla, miejsca na ognisko, parkingu samochodo-
wego, sauny, łodzi wiosłowych i kajaków. Wszystkim gościom oferowane są domowe obiady, 
w tym serwowane są dania regionalne. 
Dodatkowe atrakcje: właściciele organizują rajdy konne w grupach 4-6-osobowych, po tere-
nie Wigierskiego Parku Narodowego i okolicach Krasnopola. 
Cena za nocleg w pokojach od 25 zł. do 40 zł., dla dzieci są przewidziane zniżki, natomiast 
wynajęcie całego domku 180 zł.

Ryszard Grzybowski 
Zelwa, gm. Giby, tel. 509383020, 509414787
Obiekt całoroczny. 
Do dyspozycji gości: w parterowym domku letniskowym, 3 pokoje dla 3 – 4 osób każdy, wy-
posażony w aneks kuchenny i łazienkę.
Dostęp do: grilla, miejsca na ognisko, łódek wiosłowych, urządzeń do suszenia grzybów, ma-
łego placu zabaw dla dzieci, rowerów, bryczki, możliwość korzystania z posiłków w pobliskim 
ośrodku wypoczynkowym (300 m.). Zwierzęta są mile widziane.
Cena za nocleg 22zł. Przed i po sezonie cena niższa o 20 %.


