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Szanowni Państwo,
Wędkarstwo i rybactwo
jest od wieków wpisane
w unikatowy krajobraz Warmii
i Mazur. Wynika to z faktu,
że
region
charakteryzuje
się
najwyższą
przeciętną
jeziornością w Polsce, która
wynosi 4,8 proc. i stanowi 40
proc. całkowitej powierzchni
jezior użytkowanych rybacko.
Efektem wyjątkowych walorów
przyrodniczych i krajobrazowych
jest bogactwo jezior i ich bioróżnorodność. Jednocześnie
ochrona tych niespotykanych ekosystemów z dynamicznym
układem ekologicznym jest jednym z priorytetowych zadań
samorządu województwa. Na szczególną uwagę zasługuje
zapis Ramowej Dyrektywy Wodnej, który stanowi, że jednym
z podstawowych elementów oceny stanu ekologicznego
wód powierzchniowych płynących jest stan ichtiofauny.
W wodach regionu występuje wiele gatunków ryb,
a łowiska są bardzo zróżnicowane. Stanowią one głównie
własność Skarbu Państwa, dlatego wszystkie grupy
społeczne powinny mieć równy dostęp do ich zasobów.
Konstruktywna i merytoryczna współpraca oraz wymiana
doświadczeń, poglądów czy też przedstawianie stanowisk
przez zainteresowane strony to przesłanki niezbędne
w racjonalnym korzystaniu z darów natury, które muszą
być zachowane dla przyszłych pokoleń. Zasadą jest, że
wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa zwiększa
się liczba użytkowników wód oraz wzrasta znaczenie
funkcji rekreacyjnej, która nie może jednak oddziaływać
niekorzystnie na środowisko.
Nasz region jest doskonałym miejscem na uprawianie
wędkarstwa i rybactwa.
Wędkarze są ważną i liczną grupą, która aktywnie
uczestniczy w zagospodarowaniu jezior i rzek. Ryby zaś
stanowią turystyczną atrakcję nie tylko dla wędkarzy, ale są
także istotnym elementem naturalnej, lokalnej i tradycyjnej
żywności. Osoby, które cenią ciszę i spokój, a jednocześnie
wypoczynek na łonie natury, odnajdą w wędkarstwie to,
czego szukają.
Dokąd się jednak udać, gdzie zarzucić wędkę? Mam
nadzieję, że niniejszy przewodnik ułatwi dokonanie wyboru.
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
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Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:

ul. 11 Listopada 51A
19-300 Ełk
tel. 87 621 78 14
mail: g.jeziorowe@gmail.com
Andrzej Abramczyk, tel. 503316025
mail: andrzejabramczyk@gmail.com
Gospodarstwo jest użytkownikiem rybackim 46
jezior położonych w okolicach Ełku. Największe z nich to
Selmęt Wielki, Szostak Duży, Łaśmiady i Druglin Duży.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Informacje dotyczące punktów sprzedaży zezwoleń
wędkarskich znajdują się na stronie internetowej:
http://gospodarstwojeziorowe.pl/

Informacje dodatkowe

Zakład dysponuje bazą noclegową w miejscowościach
Klusy nad jeziorem Lipińskim oraz Sajzy nad jeziorem
Łaśmiady. Na miejscu jest także możliwość wypożyczenia
łodzi i zakupu świeżej ryby.
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Gospodarstwo Rybackie Ełk Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:

ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk
tel./fax +48 87 610 21 71
www.rybackie.elk.pl
Gospodarstwo Rybackie Ełk Sp. z o.o. prowadzi
działalność w zakresie chowu, hodowli, przetwórstwa
i sprzedaży ryb słodkowodnych.
Produkcja ryb konsumpcyjnych i materiału zarybieniowego prowadzona jest na stawach w Knyszynie.
Dzięki czystej wodzie i naturalnemu pokarmowi karpie
królewskie z Gospodarstwa mają wyjątkowe walory
smakowe i zdrowotne, o czym świadczą przyznawane
certyfikaty i odznaczenia.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Ełku
funkcjonuje regularnie zarybiane łowisko specjalne,
z którego miłośnicy wędkarstwa mogą korzystać od
wiosny do jesieni. Gatunki ryb, które można złowić to
m.in.: karp, amur, tołpyga, karaś, okoń, lin, płoć, leszcz
i szczupak. Przed rozpoczęciem łowienia należy wykupić
zezwolenie w siedzibie Gospodarstwa.
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Informacje dodatkowe

Firma
dysponuje
nowoczesną
przetwórnią,
wytwarzającą wysokiej jakości produkty rybne, które
można nabyć w sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepie
firmowym. Oferowane są ryby świeże, mrożone, wędzone
i marynaty w słoikach.
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Zakład Rybacki Janowo
Dane kontaktowe:
Janowo 1
12-100 Szczytno
tel. 89 624 23 17

Zakład Rybacki Janowo jest zakładem produkcyjnym
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie. Gospodaruje na następujących jeziorach
Pojezierza Szczycieńskiego: Burdąg, Małszewskie,
Borówko, Brajniki, Łaźnica, Narty, Natać, Sasek Mały,
Sasek Wielki, Sędańsk, Warchały, Głęboczek, Jasne,
Konik, Płociczne, Rekowe, Skoneczne, Średnie, Fręczek,
Grom, Machnacz, Małszewo, Młyński Staw, Lemany,
Zielonka, Wałpusz, Piasutno, Nożyce i Staw Kobylocha.
Szczególnym zainteresowaniem wśród wędkarzy cieszą
się jeziora: Wałpusz, Narty, Sasek Wielki oraz Bartniki.
W ośrodku prowadzona jest hodowla pstrąga.

Punkty sprzedaży zezwoleń
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• Zakład Rybacki Janowo 1, tel: (89) 624 23 17
•S
 klep Wędkarski PERKOZ Szczytno, ul. Sienkiewicza,
tel: (89) 624 53 67
• Sklep Wędkarski Szczytno, ul. 1 Maja, tel: 517 435 699
•K
 oło Miasto 74, Szczytno, ul. Spacerowa,
tel: 515 198 673
•K
 oło Odrodzenie 75, Szczytno, ul. Solidarności,
tel: 669 125 974

Informacje dodatkowe

Przy Zakładzie Rybackim znajduje się Restauracja
Rybna „MŁYŃSKI STAW” oraz Sklep Rybny „PSTRĄG”,
który jest codziennie zaopatrywany w świeżą rybę.
W ofercie znajdują się również ryby w zalewie octowej
i ryby wędzone.

11

Łowisko Specjalne Lisy
Dane kontaktowe:

Iwona Kaczmarczyk-Rybczyńska
tel. 607134565
mail: lowiskolisy@gmail.com
Łowisko Specjalne Lisy posiada powierzchnię
25 ha i głębokość 1,5m-6m. Położone jest w Gminie
Banie Mazurskie w miejscowości Lisy.
Jest to naturalny akwen wodny w którym występuje
6 gatunków ryb: karp, amur, sum, sandacz, karaś i lin.

Punkty sprzedaży zezwoleń
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Rezerwacja telefoniczna 607 134 565 lub mailowa:
lowiskolisy@gmail.com

13

Gospodarstwo Rybackie Śniardwy Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:
Okartowo 7a
12-250 Orzysz
tel. 87 425 30 06

Gospodarstwo Rybackie Śniardwy Sp. z o.o.
użytkuje następujące jeziora: Śniardwy, Seksty,
Kaczerajno, Tyrkło, Tuchlin, Warnołty i Wejsunek.

Punkty sprzedaży zezwoleń
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• „BENTRA “ Sp.j J. Dąbrowski, Z. Kijora, Pisz ul. Grunwaldzka 1
• Sklep Akwarystyczny „ARA” Joanna Zalewska, Pisz
ul. Młodzieżowa 18
• PHU Sklep Wędkarski „PIKE” Patryk Lipiński, Pisz
ul. Warszawska 55 E
• Agencja Handlowa „ROBERT” R.Woch, Ruciane-Nida
ul. Dworcowa 9
• Sklep Przemysłowy Jadwiga Anuszkiewicz, Wejsuny 23 b
• Handel Artykuły Spożywczo-Przemysłowe „BOMIR”
Mirosław Cwalina, Zdory 15 F
• Sklep Wędkarsko-Przemysłowy Barbara Kawałek, Mrągowo
ul. Warszawska 5
• Sklep Wędkarsko-Przemysłowy Paweł Gryka, Mikołajki
ul 3-go Maja 17
• MARK-FISHING Marek Myśliński, Łomża, ul. Konstytucji
3-go Maja 6/31

• Sklep Wędkarski „PASJA” S.C., Mrągowo ul. Brzozowa 16 C
• Sklep Wędkarski Danuta Kurczewska, Łomża, Aleja Legionów 43 A
• „SETON” Sp.j K.Cichocki, R.Matusiewicz, Nowa Wieś Ełcka,
ul Ełcka 9 B
• PPH „FOKUS” Julian Uściłowicz, Ełk ul. Letniskowa 2 A
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Okartowie Lucyna
Winiarska, Okartowo 18

Informacje dodatkowe

W Okartowie i Głodowie można kupić ryby świeże
prosto z połowów oraz mrożone i wędzone.
W Okartowie jest również smażalnia ryb oraz
niewielka baza noclegowa, która jest udostępniana
turystom w sezonie letnim.
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Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:

ul. Sienkiewicza 28
14-200 Iława
tel. 89 648 28 62
mail: biuro@grybilawa.pl
Magazyn rybny (Sprzedaż bezpośrednia ryb):
tel. 89 648 29 63, tel. kom. +48 608492454
www.grybilawa.pl
Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o. jest
dzierżawcą ponad 6000 ha jezior. Najatrakcyjniejszymi
łowiskami są: jezioro Jeziorak, które jest świetnym
łowiskiem sandacza, łowisko specjalne Łabędź, gdzie
można złowić pokaźne okazy amura, karpia oraz
szczupaka, jeziora specjalne Dół i Płaskie oraz wiele
zbiorników położonych w lasach, które są idealnym
miejscem dla wędkarzy ceniących sobie ciszę, spokój
oraz piękno otaczającej przyrody.
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Punkty sprzedaży zezwoleń

Siedziba Gospodarstwa, ul. Sienkiewicza 28
Sklep Wędkarski, ul. Kościuszki 9a
Sklep Wędkarski, ul. Wiejska 7
Sklep Wędkarski „Cormo Fishing Poland”, ul. Wyszyńskiego 6a/6
Kuba Zbigniew Pokoje do wynajęcia, Matyty4
FHU T. Fiedrowicz, ul. Sienkiewicza1, Zalewo
„Kasmar” Mariusz Juchniewicz, Stare Miasto 14, Susz

Dodatkowo w sezonie letnim zezwolenia można nabyć w:
• Pensjonat „U Dzidka”, Alicja Bieniek Leśniewska,
Siemiany 61
• Letnisko Chmielówka, Nowe Chmielówko
• Firma Handlowo-Usługowa „Źródełko” Henryk Guść,
Makowo

Informacje dodatkowe

W siedzibie Gospodarstwa można kupić ryby w różnej
postaci: świeże, patroszone, filety oraz wędzone.
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Zakład Rybacki Bogaczewo Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:
Bogaczewo 102
14-300 Morąg
tel. 89 757 40 31

Zakład Rybacki Bogaczewo Sp. z o. o. użytkuje 32
jeziora o łącznej powierzchni 4200 ha. Najbardziej
znane jeziora to: Narie, Ruda Woda, Bartężek, Morąg,
Dziki Gil, Wukśniki.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Opłaty za wędkowanie można uiścić w siedzibie firmy
w Bogaczewie, dwóch sklepach firmowych w Morągu przy
ul. 3-go Maja i Pułaskiego oraz w okresie letnim w Barze
Restauracyjnym „Wodnik” w Kretowinach nad jeziorem Narie.

Informacje dodatkowe
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W powyższych punktach istnieje też możliwość
nabycia ryb świeżych i przetworzonych, pochodzących
z gospodarstwa.
Zakład w Bogaczewie udostępnia również turystom
całoroczny, przestronny domek tuż nad brzegiem jeziora
Narie. Teren wokół domu jest ogrodzony, samochody
parkować można tuż obok budynku. Nie ma również
żadnych przeszkód w odniesieniu do zwierząt domowych.
Atrakcją dla miłośników wędkowania jest pozostająca do
dyspozycji gości łódź rybacka oraz pomost usytuowany
nieopodal domu.
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Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:
ul. Mrągowska 14
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 63 32

Powierzchnia dzierżawionych przez Gospodarstwo
jezior wynosi 4337 ha. Najbardziej atrakcyjne wędkarsko
są następujące jeziora:
Inulec – specjalne dla wędkarzy, na którym nie prowadzi
się odłowów gospodarczych i słynące z dużej ilości
szczupaków i linów.
Głębokie – specjalne dla wędkarzy, na którym nie prowadzi
się odłowów gospodarczych i słynące z wielkich
szczupaków i leszczy.
Ołów – jezioro sielawowe z wielkimi szczupakami.
Ryńskie-Tałty – duża ilość sandacza i dużego szczupaka.
Tałtowisko – duża ilość sandacza.
Mikołajskie – duża ilość sandacza oraz wielkiego okonia.
Bełdany – duża ilość sandacza i dużego szczupaka.
Ponadto do amatorskiego połowu ryb polecane są takie
jeziora jak Płociczno, Zelwążek, Jorzec, Orło, Kotek,
Szymon, Ogrodowe, Malinówka, Jerzewko, Wigryny
i Karłowo.

Punkty sprzedaży zezwoleń
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• Sklep wędkarski „Pasja” Marcin Mazur, Krzysztof
Maruszkiewicz ul. Brzozowska 16C, 11-700 Mrągowo
• Firma Handlowa „Miegra”, Plac Wolności 1A, Ryn
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jadwiga Anuszkiewicz,

Wejsuny 23b, Ruciane-Nida
• Sklep Wędkarski „Kontrast” Zbigniew Cichowski,
ul. Kopernika 4, Ostrołęka
• Camping „Kama” Adam Kamiński, Tałty 36, Mikołajki
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Rudbar” Wiesław
Szybiński, ul. Dworcowa 6, Ruciane-Nida
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski Dorota Bąk,
ul. K.Wyszyńskiego 8, Kolno
• Sklep Wędkarsko-Przemysłowy Paweł Gryka,
ul. 3-Maja 17, Mikołajki
• Kiosk Handlowy M. Gwiazda, ul. Dworcowa 9, Ruciane-Nida
• Sklep Wędkarsko-Przemysłowy Barbara Kawałek,
ul. Konopnickiej 2, Kętrzyn
• PrzedsiębiorstwoHandlowo-Przemysłowe„Marko”Marek
Kobuszewski, ul. Paderewskiego 33, Bartoszyce
• Sklep Wędkarski D.Kurczewska, Al. Legionów 43 A, Łomża
• Pole Namiotowe Jerzy Motała, Szymonka 39 A, Ryn
• Sklep Wędkarski „Linek” Jacek Skórski, ul. Zamkowa 2,
Kętrzyn
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski Elżbieta Pawęza,
ul. Partyzantów 2D, Ryn

Sprzedaż ryb świeżych i przetworzonych

• Sklep Firmowy – ul. Mrągowska 14, Mikołajki
Baza gastronomiczna
• Smażalnia ryb ul. Mrągowska 14, 11-730 Mikołajki
• Restauracja „Na Wodzie”, ul. Mrągowska 14, Mikołajki
• Restauracja „Cinema”, Pl. Wolności 10, 11-730 Mikołajki
• Nocleg „Hostel”, Pl. Wolności 10, 11-730 Mikołajki

21

Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:

Piękna Góra 4C
11-500 Giżycko
tel./fax 87 428 54 08
tel. 87 429 25 07
mail: grgizycko@gmail.com
www.ryba.mazury.pl
Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Spółka z o.o.
powstało w 1994 r. Prowadzi działalność opartą
głównie na gospodarce rybacko-wędkarskiej na obszarze
11400 ha jezior i świadczeniu usług turystycznych
w dwóch portach – przystaniach wędkarsko-żeglarskich.
Najpopularniejszymi wśród wędkarzy akwenami są
następujące jeziora: Doba, Dargin, Kisajno, Niegocin,
Jagodno, Wojnowo, Bawełno, Ublik Mały, Ublik Wielki,
Okrągłe, Byczek, Sztynort i Wojsak. Prowadzone są
regularne zarybienia szczupakiem, węgorzem, sandaczem,
linem, sieją, karpiem i karasiem.

Punkty sprzedaży zezwoleń
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• Siedziba Firmy w Pięknej Górze
• Stacja Paliw „Białas i Synowie”, Giżycko
• Sklep wędkarski Ciunowicz, Kętrzyn
• Stacja Paliw, Miłki
• Sklep wędkarski „Ochotka”, Orzysz

Informacje dodatkowe

Na terenie firmy znajduje się przetwórnia i wędzarnia
ryb. W siedzibie zakładu oraz dwóch sklepach (Giżycko,
Plac Targowy i Kętrzyn, ul. Mazurska 3) oferowane są do
sprzedaży ryby świeże, patroszone, mrożone i wędzone.
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Gospodarstwo Rybackie PZW
w Suwałkach Zakład w Olecku
Dane kontaktowe:

Zakładu PZW w Olecku
ul. Zamkowa 17 A
19-400 Olecko
tel. +48 87 520 20 83
Dyrektor Zakładu +48 606182466
www.pzw.suwalki.com.pl
Zakład gospodaruje na 55 jeziorach i prowadzi
działalność na terenie powiatu oleckiego, gołdapskiego,
ełckiego i suwalskiego. Najatrakcyjniejszymi zbiornikami
są następujące jeziora: Bitkowo, Czarne, Ełckie, Haleckie,
Gołdap, Łękuk, Sedranki, Sedranki Staw, Olecko Wielkie,
Olecko Małe, Ostrów, Dobki, Zajdy, Kukowino, Dudeckie,
Dworackie, Świętajno, Muliste i Przerośl.
Zakład Rybacki PZW w Olecku udostępnia także
łowisko specjalne jakim jest Jezioro Kociołek. Położone
jest ono w miejscowości Doliwy, bezpośrednio przy
szosie Olecko – Giżycko, 12 km od miejscowości Olecko
i 6 km od Świętajna.

?
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Punkty sprzedaży zezwoleń

Biuro Zakładu Rybackiego PZW w Olecku, tel. 87 5202083
Biuro Zakładu Rybackiego PZW Suwałki, tel. 875664005
Ośrodek Zarybieniowy PZW w Doliwach, tel.875204838
Biuro Zakładu Rybackiego PZW Ruciane-Nida, ul. Rybacka

Informacje dodatkowe

Ośrodek Zarybieniowy PZW w Doliwach oferuje
pokoje gościnne w budynku położonym bezpośrednio
przy jeziorach Kociołek i Romoty na obrzeżu Puszczy
Boreckiej. Jest to miejsce idealne na założenie bazy
wypadowej dla osób aktywnie spędzających urlop
i wędkujących.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej www.pzw.suwalki.com.pl
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Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:
ul. Wypoczynkowa 2
12-300 Pasym
tel. 531203502

Kompania Mazurska Pasym Sp. z o.o. zajmuje się
szeroko pojętą działalnością związaną z rybactwem,
wędkarstwem, akwakulturą i przetwórstwem ryb.
Gospodarstwo jest użytkownikiem rybackim 27 jezior
o łącznej powierzchni 2754 ha. Jeziora należą do
różnych typów rybackich, począwszy od głębokich
jezior sielawowych, poprzez leszczowe i sandaczowe
do linowo-szczupakowych. Spółka użytkuje jedne
z najczystszych i najgłębszych jezior w województwie
warmińsko-mazurskim, a są to: Leleskie, Babięty Wielkie
czy Łęsk.
Aktualnie Spółka nie prowadzi połowów rybackich
na jeziorach Serwent, Leleskie i Kalwa Duża. Jeziora te
udostępniono wyłącznie dla wędkarzy. Na pozostałych
akwenach połowy rybackie są prowadzone jedynie w celu
zaspokojenia lokalnego rynku turystycznego. Głównym
zadaniem firmy jest zachowanie równowagi ekologicznej
w zarządzanych jeziorach.

?
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Największy nacisk kładzie się na zaspokojenie
potrzeb wędkarzy poprzez systematyczne zarybianie
jezior, selektywne odłowy ryb oraz takie organizowanie
infrastruktury jeziornej, aby służyła ona szerokiemu
gronu klientów. W ramach podjętych działań realizowane
jest zwiększanie populacji ryb drapieżnych, a zwłaszcza
szczupaka, okonia i sandacza. Wprowadzenie zmian
w liczebności poszczególnych gatunków ryb w jeziorach
spowoduje uatrakcyjnienie ich pod względem turystycznym
oraz wędkarskim.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Informacje dotyczące sprzedaży zezwoleń dostępne
są na stronie internetowej: www.jezioro.com.pl
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Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000
Dane kontaktowe:

mail: biuro@lajs2000.pl
www.lajs2000.pl
Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000 jest
dzierżawcą jezior Kośno, Łajs i Purda oraz rzeki Kośna
na odcinku do Pajtuńskiego Młyna. Stowarzyszenie
prowadzi intensywne zarybienia węgorzem, szczupakiem,
sandaczem, sieją i sielawą. Zasadniczym zadaniem
jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarsko
-rybackiej i związane z tym uatrakcyjnienie łowisk
wędkarskich. W ofercie znajduje się wyjątkowe łowisko
na terenie rezerwatu Jezioro Kośno z dużą populacją
szczupaka i rekordowymi okazami okonia. Obowiązuje
na nim limitowana ilość zezwoleń (70 licencji). Nad
malowniczo położonym jeziorem Purda można złowić duże
okazy szczupaka, a na jeziorze Łajs dużego sandacza.
Ze względu na ochronę przyrody w linii brzegowej i wokół
jezior, połowy są dozwolone z łodzi i z kilku wyznaczonych
miejsc na brzegu. Odłowy gospodarcze są ograniczone
i dotyczą jedynie siei, sielawy i węgorza.

Punkty sprzedaży zezwoleń

?
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Zezwolenia na łowiska można nabyć na stronie
internetowej www.lajs2000.pl dokonując wpłaty na
konto Stowarzyszenia lub w jednym ze sklepów:
• „SEZON” przy ul. Dworcowej w Olsztynie
• „PERKOZ” przy ul. Sienkiewicza w Szczytnie
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Gospodarstwo Rybackie w Rajgrodzie
Dane kontaktowe:
ul. Warszawska 11
19-206 Rajgród
tel. 86 272 14 11

Gospodarstwo Rybackie w Rajgrodzie gospodaruje
w województwie warmińsko-mazurskim na jeziorach:
Białe, Krzywe, Kucze, Skomętno i Żydy.
Jezioro Białe położone jest w granicach powiatu
ełckiego, na terenie gminy Kalinowo. W powyższym
jeziorze dominują duże płocie i leszcze oraz występuje
stabilna populacja drapieżników tj. szczupak, okoń
i węgorz. Występująca w tym zbiorniku sieja i sielawa
świadczą o stosunkowo czystym ekosystemie jeziornym.
Jeziora Krzywe i Kucze położone są w granicach
powiatu ełckiego, na terenie gminy Prostki. Dominującymi
gatunkami ichtiofauny są szczupak, lin i karaś.
Jeziora Skomętno i Żydy położone są w granicach
powiatu ełckiego, na terenie gminy Kalinowo. W ichtiofaunie dominują gatunki strefy litoralu takie jak szczupak,
lin i karaś oraz duże karpiowate – płoć i leszcz.

Punkty sprzedaży zezwoleń

?
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• Sklep wędkarski: „Garbus”, Ełk, ul. Mickiewicza 42
• Zakład Usługowo Produkcyjny Sprzętu Wędkarskiego
„Adaś”, Ełk, ul. Słowackiego 1

• Sklep Spożywczy w Miejscowości Borzymy
• Stacja Paliw w Miejscowości Tama
• Sklep wędkarski „Szuwarek”, Grajewo
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Gospodarstwo Rybackie Maciej Bagiński,
Drygały
Dane kontaktowe:
tel. 506360087
mail: gzyzio1@wp.pl

Firma posiada w dzierżawie kilka jezior, które są
zasobne w ryby. Ich powierzchnia oscyluje w granicach
5–45 ha.
Jeziora udostępnione do wędkowania:
- Powiat piski: Orłowo, Kumielsk, Kozioł i Kępno Małe.
- Powiat ełcki: Selmęt Mały, Szyba, Mącze Wielkie oraz
Tatary Duże.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Bezpośrednio u dzierżawcy (po wcześniejszym umówieniu)
lub w punktach sprzedaży :
• Sklep Wędkarski „Rybka”, Ełk, ul. Chopina 12
• Sklep Wędkarski, Ełk, ul. Targowa 20
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Florian”, Kumielsk 7

?
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Rodzinne Gospodarstwo
Rybackie Ossowskich
Dane kontaktowe:

Koszelewy 114
13-206 Płośnica
tel: 601647164, 605099070
www.ryby-koszelewy.xxl.pl
Gospodarstwo Rybackie położone jest w powiecie
działdowskim, w gminie Rybno i zajmuje powierzchnię
49 ha, z czego pod lustrem wody jest 26 ha.
Do dyspozycji wędkarzy są dwa łowiska: pstrągowe
i wielogatunkowe, w którym można złowić około
10 gatunków ryb tj: karp, karaś, lin, sum, szczupak,
amur, jesiotr, leszcz i płoć.

Informacje dodatkowe

Dla wędkarzy istnieje możliwość biesiadowania w miłej
i domowej atmosferze, a dla zmęczonych udostępniane
są pokoje wypoczynkowe.W pobliskich zagrodach można
także pojeździć konno. Możliwa jest również sprzedaż
ryb świeżych bezpośrednio z wody.

?
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Gospodarstwo Rybackie PZW
w Suwałkach
Zakład Rybacki w Węgorzewie
Dane kontaktowe:

Ogonki, ul. Giżycka 14
11-600 Węgorzewo
tel.87 427 31 10,
mail: pzwwegorzewo@neostrada.pl
www.pzw.suwalki.com.pl
W ofercie Zakładu znajdują się ryby jeziorowe
świeże i wędzone. Do dyspozycji wędkarzy jest około
7000 ha jezior na terenie powiatu węgorzewskiego
i giżyckiego. Szczególnie cenione przez wędkarzy jeziora
to Mamry, Gołdapiwo i Kruklin oraz łowisko specjalne
Lemięt. Ponadto Zakład dysponuje obiektem stawowym
i wylęgarnią ryb. Wędkujących obowiązuje Regulamin
Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
Szczegółowe dane dotyczące jezior udostępnionych
do wędkowania dostępne są na stronie internetowej
www.pzw.suwalki.com.pl.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Bezpośrednio w siedzibie Zakładu oraz sklepach
wędkarskich w Węgorzewie i Giżycku.

?
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Szczegółowy wykaz punktów sprzedaży zezwoleń
wędkarskich znajduje się na stronie internetowej:
www.pzw.suwalki.com.pl

Informacje dodatkowe

Zakład świadczy również usługi szkutnicze i portowe oraz prowadzi produkcję i remont łodzi rybackich
i wędkarskich.
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Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie”
Dane kontaktowe:

Piotr Fenicki
Bartołty Wielkie 34
11-010 Barczewo
mail: poczta@bartolty.pl
tel. 600311604
tel. do Społecznej Straży Rybackiej: 666853727
www.bartolty.pl

?
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Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie” jest
użytkownikiem rybackim 15 jezior o łącznej powierzchni
2300 hektarów oraz kilku niewielkich odcinków rzek
i strug. Praktycznie wszystkie jeziora położone są na
Warmii w okolicach Olsztyna.
Wykaz jezior udostępnianych do wędkowania:
Ukiel (Krzywe) – wśród wędkarzy uchodzi za doskonałe
łowisko leszcza, szczupaka i okonia. Szczególnie można
polecić połowy spod lodu na tymzbiorniku. Występują tu
także: płocie, liny, sumy, węgorze, sieja i sielawa.
Wulpińskie – urozmaicone pod względem wędkarskim.
Gatunkami występującymi w jeziorze są: szczupak, lin,
leszcz, okoń, płoć, węgorz, sum europejski, sielawa,
sieja i inne gatunki ryb.
Naterskie – według klasyfikacji rybackiej, jezioro zostało
zaliczone do typu sandaczowego. W skład zasobów
ichtiofauny wchodzą: szczupaki, sandacze, leszcze, liny,
płocie, węgorze i inne gatunki ryb.

Pisz – zaliczono do typu leszczowego. Gatunkami
atrakcyjnymi wędkarsko są: szczupak, sandacz, leszcz,
lin, płoć, węgorz i sum.
Tumiańskie – typu leszczowego. Występujące gatunki
ryb są zróżnicowane: szczupak, sandacz, leszcz, lin,
płoć, węgorz, sum i okoń.
Dobrąg – sklasyfikowano jako sielawowe. Przeważające
gatunki to leszcz, płoć, szczupak, sielawa, sieja i okoń.
Orzyc Duży (Zalesie) – zaliczone do typu leszczowego.
Przeważające gatunki to leszcz, szczupak, płoć
i sandacz.
Kierźlińskie – typu sielawowego. Oprócz sielawy w
jeziorze występują także szczupak, leszcz, okoń, lin,
płoć, sieja, sum i węgorz. Jezioro od dawna słynie
z dużych okazów leszczy oraz wielkich okoni i płoci.
Kiełdzinek – linowo-szczupakowe. Najczęściej spotykane
ryby to szczupak, lin i karaś.
Kiermas – typu leszczowego. Dominującymi gatunkami
są szczupak, leszcz, lin, sandacz oraz płoć.
Umląg – typu linowo-szczupakowego. Występują:
szczupak, sandacz, leszcz, lin i płoć.
Świętajno – typu linowo-szczupakowego. Dominują
szczupaki, okonie, leszcze, liny i płocie.
Bartąg – zaliczane do typu leszczowego. Zasadnicze
gatunki ryb to: leszcz, lin, szczupak, płoć, okoń i sum.
Reprezentatywne dla tego jeziora są duże leszcze oraz
okazałe okonie, które łowione są głównie spod lodu.
W jeziorze nie są prowadzone połowy sieciowe.
Kielarskie – jedne z najlepszych wiosennych łowisk
lina i płoci. Licznie występuje tu szczupak, zdarza
się duży leszcz. Połączenie z rzeką Łyną umożliwia
pojawianie się typowo rzecznych gatunków jak bolenie,
klenie i jazie. Zimą „Kielary” szybko zamarzają i na lodzie
można złowić okazałe okonie.
Kinkajmskie – sklasyfikowano jako linowo-szczupakowe.
Wśród odłowów wędkarskich przeważa szczupak, karaś,
okoń, lin i karp.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Zezwolenia wędkarskie można kupić w sklepach
wędkarskich na terenie Olsztyna, Barczewa i Bartoszyc
oraz w kilku punktach położonych nad jeziorami. Pełną
listę punktów można znaleźć na stronie internetowej
www.bartolty.pl Zezwolenia można kupić również drogą
elektroniczną na portalu eOkoń: http://bartolty.eokon.pl/
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Gospodarstwo Rybackie
Ostróda Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:
Warlity Wielkie 9
14-100 Ostróda
Tel. 89 646 14 01
www.gro.ostroda.pl

?
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Gospodarstwo Rybackie Ostróda użytkuje 42 jeziora w
okolicach Ostródy oraz w sąsiednich powiatach. Większość
jezior udostępniona jest do wędkowania. Gospodarstwo
prowadzi systematyczne zarybienia jezior zwłaszcza
takimi gatunkami jak: szczupak, sandacz, lin i sielawa.
Szczególnie atrakcyjne jeziora do wędkowania to :
Dąbrowa Wielka – gatunkami dominującymi są: szczupak,
leszcz, lin, okoń i węgorz.
Drwęckie – w skład zasobów ichtiofauny wchodzą: lin,
sandacz, szczupak, leszcz i węgorz.
Isąg – przeważającymi gatunkami są: leszcz, okoń, płoć,
sielawa i szczupak.
Gil Wielki – reprezentatywnymi gatunkami dla tego
jeziora są leszcz, okoń, płoć i szczupak.
Wykaz wszystkich dostępnych jezior do wędkowania:
Dąbrowa Wielka, Drwęckie, Gil Wielki, Isąg, Karnickie,
Łęguty, Szeląg Mały, Jakuba, Kajkowskie, Ornowskie,
Perskie, Brzeźno, Dąbrowa, Dąbrowa Mała, Dubno,
Drwęckie, Gil Mały, Gorczyńskie, Jelonek Mały,

Kocioł, Korweckie, Lichtajny, Linowiec, Loba, Ostrowin,
Pancerz,
Pauzeńskie,
Piekło,
Rapaty,
Rentyny,
Rumian, Szeląg Wielki, Tabórz, Okrągłe, Grzybiny,
Jankowice-Straszewo, Jaśkowo i Jelonek D. – Hotel
Anders w Starych Jabłonkach.
•
•
•
•

Punkty sprzedaży zezwoleń

Biuro firmy w Warlitach Wielkich koło Ostródy
Sklep wędkarski, Ostróda, ul. Słowackiego 9
Sklep wędkarski, Ostróda, ul. Chrobrego
Sklep wędkarski w Centrum Handlowym „Carrefour”
Ostróda, ul. Jana Pawła II 9/6
• Hotel Anders w Starych Jabłonkach
• strona internetowa http://www.ostroda.eokon.pl
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Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o.
Dane kontaktowe:

Swaderki 13A/1
11-015 Olsztynek,
tel. 89 519 90 11
mail: kontakt@szwaderki.pl
www.szwaderki.pl
http://zezwolenia.szwaderki.pl/,
http://szwaderki.pl/mapa-lowisk.html
Gospodarstwo dysponuje ponad 80 jeziorami
i rzekami o łącznej powierzchni 5,5 tys. hektarów. Są to
łowiska położone w południowej części Pojezierza
Olsztyńskiego. Jest to region bardzo urokliwy
o wybitnych walorach przyrodniczych. Tutaj właśnie
z dala od miejskiego zgiełku można zrelaksować się
w ciszy na łonie natury.
Na wszystkich akwenach prowadzone są profesjonalne zarybienia takimi gatunkami jak: szczupak, sandacz,
sieja, sielawa, pstrąg potokowy oraz lin i karaś. Akweny
dodatkowo zarybiane są również węgorzem.
Gospodarstwo Szwaderki dysponuje także łowiskami
specjalnymi, których wykaz znajduje się na stronie
internetowej http://szwaderki.pl/mapa-lowisk.html

Punkty sprzedaży zezwoleń

?
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Na stronie internetowej
http://zezwolenia.szwaderki.pl/

Ponadto:
• W siedzibie gospodarstwa - tel. 89 519 90 11,
89 519 91 33
• Sklep Wędkarski Knapp Krzysztof, Olsztyn, ul. Gen.
Berlinga 5/27, tel. 89 542 52 96
• Sklep „SEZON” Ulatowski, Olsztyn, ul. Dworcowa 7,
tel. 89 539 95 78
• PPHU „DEST”[sklep ABC] , Jedwabno, ul. Olsztyńska 16,
tel. 621-31-34
• Sklep „FARGO” Fiedorowicz Andrzej, Nidzica,
ul. Żeromskiego 10a, tel. 89 625 65 45,
502 472 522
• Sklep Wędkarski Gołębiewski M., Nidzica, ul. Kilińskiego 13,
tel.509 461 676
• Sklep „SZUWAREK” Nowakowski Andrzej, Mława,
ul. Piłsudskiego 18b, tel. 23 612 15 54

Informacje dodatkowe

W siedzibie zakładu oraz w Szwaderkomobilach
zlokalizowanych
w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej
(targowisko) oraz w pobliżu Tesco, ul. Hanki Sawickiej
i na parkingu przy CH Viktor, można zakupić ryby świeże,
wędzone, marynowane i smażone.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://szwaderki.pl/gdzie-kupic.html
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Łowisko Zezuj
Dane kontaktowe:

tel. 601501605
mail: dorota@ukomtura.pl
www.zezuj.pl
Jest to malownicze miejsce na Warmii. Wędkarze
wiedzą, że nic tak nie relaksuje jak świeże powietrze,
odpowiedni akwen wodny i możliwość sprawdzenia
swoich sił z dużą rybą. Na łowisku możliwe jest
zrealizowanie indywidualnych preferencji wędkarzy,
gdyż mają możliwość złowienia różnych gatunków ryb
takich jak: karp, szczupak, jesiotr, okoń, sum, pstrąg
i leszcz. Łowisko jest przygotowane do spędzenia czasu
z rodziną oraz dziećmi.

Informacje dodatkowe

W ofercie jest możliwość skorzystania z bazy
noclegowej, miejsc kempingowych i namiotowych.
Organizowane są także imprezy i zawody wędkarskie.
Goście znajdą w ofercie kuchnię regionalną, zdrową
naturalną żywność oraz ryby świeże, wędzone
i w zalewie octowej.
Istnieje możliwość zakupu ryb oraz wypożyczenia
sprzętu wędkarskiego.

?
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Ciechanowie
Dane kontaktowe:

ul. Solna 7
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 58 86;
mail:biuro@pzw-ciechanow.pl
www.pzw.org.pl/18

?
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W województwie warmińsko-mazurskim Okręg
PZW gospodaruje na 14 jeziorach: Lidzbarskim,
Zwórzno, Moczydło, Piaseczno Duże, Piaseczno Małe,
Jeleń, Wlecz, Zarybinek, Rybno, Tarczyńskie, Grądy,
Gronowskie, Zakracz i Hartowieckie. Jeziora oddane są
wyłącznie do dyspozycji wędkarzy. Nie są prowadzone
na nich odłowy gospodarcze, a akweny zarybiane są
corocznie atrakcyjnymi gatunkami ryb: szczupakiem,
sandaczem, linem, karasiem pospolitym, karpiem, sieją
i sumem. Większość wymienionych jezior znajduje się na
terenie Welskiego Parku Krajobrazowego.
Część jezior łączy ze sobą przepływająca przez
nie bardzo malownicza rzeka Wel. Taki układ sprawia,
że wędkowanie można sobie dodatkowo uatrakcyjnić
wybierając się na typowo rzeczne gatunki ryb.
Próba złowienia występujących tu licznie jazi,
kleni, jelców oraz pstrągów potokowych będzie dla wielu
niezapomnianym wędkarskim wyzwaniem.

Punkty sprzedaży zezwoleń

• Sklep wędkarski, Lidzbark, Pl. Hallera 2
• Sklep wędkarski, Działdowo, ul. Górna 7
• Rybno, ul. Wyzwolenia 98
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Gospodarstwo Rybackie w Wydminach,
Wiesław Chmielewski
Dane kontaktowe:

Gospodarstwo Rybackie w Wydminach
Wiesław Chmielewski
ul. Grunwaldzka 2A
11-510 Wydminy
tel. 608463034
Gospodarstwo użytkuje następujące jeziora:
Wydmińskie, Smolnik Mały, Smolnik Duży, Gawlik, Sowie,
Skomackie i Okrągłe w gminie Wydminy oraz j. Bielskie
w gminie Miłki.
Powyższe
jeziora
corocznie
zarybiane
są
szlachetnymi gatunkami ryb drapieżnych, takimi jak
szczupak, węgorz i sandacz. Najbardziej rybne i atrakcyjne
wędkarsko oraz turystycznie jest jezioro Wydmińskie
w którym dominuje szczupak, okoń, lin i karaś. Nie
ustępuje mu największe powierzchniowo jezioro
Gawlik zasobne w dużego sandacza, okonia, leszcza
i suma oraz jezioro Bielskie zasobne w duże szczupaki,
okonie i leszcze.

Punkty sprzedaży zezwoleń
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• Agropensjonat „Rybak” przy ul. Suwalskiej 11 A
w Wydminach
• Sklep przemysłowo-wędkarski w centrum Wydmin
przy ul. Grunwaldzkiej 45 A

• Bezpośrednio u użytkownika rybackiego pod nr tel.
608 463 034

Informacje dodatkowe

Istnieje
możliwość
nabycia
ryb
świeżych
bezpośrednio w bazie rybackiej przy ul. Suwalskiej 11 A.
Gospodarstwo posiada własną bazę gastronomiczną
i noclegową położoną bezpośrednio nad jeziorem
Wydmińskim w Agropensjonacie „Rybak”.
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dane kontaktowe:

 atedra Biologii i Hodowli Ryb
K
Wydział Nauk o Środowisku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
10-917 Olsztyn
tel. 89 523 49 41

?
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest
użytkownikiem następujących jezior: Legińskie, Widryńskie,
Pasterzewo, Klawój, Trzcinno, Mutek, Dejnowa, Wirbel
i Kortowskie.
Największym akwenem jest jezioro Legińskie
o powierzchni 230 ha. Jest to głęboki do 37 m zbiornik
typu sielawowego. Malowniczo położone, z silnie
rozwiniętą linią brzegową i wyspą w jego centralnej
części. Jest znane z dużej ilości znacznych rozmiarów
szczupaków i okoni. Dodatkowo na jeziorze występuje
dużo ryb spokojnego żeru takich jak płoć, leszcz i lin.
Jezioro Widryńskie zajmuje powierzchnię 124 ha.
Ma podobną charakterystykę jak jezioro Legińskie
z którym połączone jest krótkim kanałem. Pozostałe
jeziora obwodu mają mniejszą powierzchnię od 10 do
37 ha. Są to płytsze zbiorniki typu leszczowego i linowo
-szczupakowego.
Jezioro Dejnowa ma powierzchnię 125 ha, jest
to wydłużony polodowcowy zbiornik o maksymalnej głębokości 33 m. Dominują tu ryby karpiowate:

płoć, leszcz i lin. Zbiornik znany jest z dużych okazów
szczupaka, sandacza i okonia.
Jezioro Wirbel ma powierzchnię 11 ha. Jest to
płytki zbiornik linowo-szczupakowy.
Jezioro Kortowskie położone jest w Olsztynie
w dzielnicy Kortowo na terenie malowniczego kampusu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego powierzchnia
wynosi 90 ha. Maksymalna głębokość sięga 17 m.
Jest to zbiornik typu leszczowego, znany z dużej ilości
szczupaków i okoni.
Na wodach użytkowanych przez UWM w Olsztynie
prowadzona jest gospodarka wędkarsko-rybacka. Główny
nacisk położony jest na zarybianie rybami drapieżnymi:
szczupakiem, sandaczem i sumem. Połowy rybackie są
niewielkie i ograniczone głównie do sielawy na jeziorach
Legińskim i Widryńskim. Na zbiornikach prowadzone
są doświadczenia i badania naukowe związane z efektywnością zarybień i rekultywacją.
Wszystkie zbiorniki poza jeziorem Mutek udostępnione są do wędkowania.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Sprzedaż zezwoleń prowadzona jest w sekretariacie Katedry Biologii i Hodowli Ryb w Kortowie przy ulicy
Oczapowskiego oraz na terenie Przystani Rybackiej nad
jeziorem Legińskim w miejscowości Łężany.

Informacje dodatkowe

Dodatkowo na jeziorze Legińskim jest udostępniony
sprzęt pływający do połowu ryb.
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Gospodarstwo Rybackie Lokfish
Krzysztof Kozłowski
Dane kontaktowe:

ul. Witosa 1/17
10-688 Olsztyn
tel. 697 366 123
mail: k.kozlowski@uwm.edu.pl
http://lokfish.pl, http://www.jezioro.com.pl

?
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Gospodarstwo użytkowane przez siebie jeziora
udostępnia przede wszystkim do uprawiania wędkarstwa.
Gospodarka rybacka ograniczona jest głównie do
zarybień. Wszystkie zbiorniki zarybiane są szczupakiem.
Dodatkowo wybrane jeziora zarybiane są węgorzem,
sandaczem i sumem oraz karasiem pospolitym i linem.
Odłowy prowadzone są w celu monitoringu ichtiofauny.
Wykaz jezior:
Giławy –
typu szczupakowo-linowego. Ichtiofauna:
szczupak, lin, okoń, płoć, wzdręga, węgorz i sandacz.
Krzywek – typu szczupakowo-linowego połączone
kanałem z Giławami. Ichtiofauna: szczupak, lin i okoń.
Kemno Małe – typu szczupakowo-linowego. Ichtiofauna:
szczupak, lin i okoń.
Łowne Duże i Małe – typu leszczowego. Ichtiofauna:
szczupak, lin, sandacz, okoń, leszcz oraz duże karpie.
Tytląg – typu szczupakowo-linowego. Ichtiofauna:
szczupak, lin, karaś pospolity, okoń i płoć.

Sarąg – typu sandaczowego. Ichtiofauna: szczupak,
sandacz, węgorz, lin, okoń, leszcz i płoć. Ilość zezwoleń
wędkarskich limitowana. Atrakcyjny akwen do połowów
podlodowych.
Wymój – typu sandaczowego. Ichtiofauna: sandacz,
szczupak, okoń, sum, leszcz, lin i pstrąg tęczowy, który
uciekł z pobliskiej hodowli.
Omłunek – typu szczupakowo-linowego. Ichtiofauna:
szczupak, okoń, lin, leszcz i płoć.
Masakojtek – typu szczupakowo-linowego. Ichtiofauna:
lin, szczupak i okoń.
Dłużek – typu sielawowego. Ichtiofauna: szczupak,
okoń, sielawa, płoć i leszcz. Zbiornik udostępniony do
łowiectwa podwodnego.
Mielnik – typu leszczowego. Ichtiofauna: szczupak,
okoń, sandacz, lin, leszcz i karaś pospolity.
Bobrynek – typu leszczowego. Ichtiofauna: szczupak,
sandacz, sieja, lin, okoń i leszcz.
Wymienione zbiorniki w większości znajdują się
w kompleksach leśnych i zapewniają niezmącony cywilizacją
wypoczynek.
Gospodarstwo dysponuje kompleksem stawów
karpiowych zlokalizowanych w Leginach o powierzchni
14 ha. Produkowany jest w nich przede wszystkim
materiał zarybieniowy karpia, lina, sandacza, szczupaka,
karasia pospolitego i amura oraz towarowy karp
i szczupak.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Zezwolenia wędkarskie na użytkowane wody są
dostępne w sklepach wędkarskich na terenie Olsztyna:
• „Weekend”, ul. Kościuszki
• „Sezon”, ul. Oworcowa
• „Bass”, ul. Pstrowskiego
• „Knapp”, ul. Berlinga
• „Skalar”, ul. Janowicza
Równocześnie istnieje możliwość nabycia zezwoleń drogą
internetową na stronie http://www.jezioro.com.pl

Informacje dodatkowe

Gospodarstwo prowadzi usługi w zakresie
doradztwa rybackiego, odłowów wszelkich gatunków
ryb różnymi przyżyciowymi metodami, sporządzania
operatów rybackich i wodnoprawnych, opracowania
raportów środowiskowych w zakresie ichtiofauny
i roślinności.
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Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo
Rybackie PZW w Suwałkach Zakład
Rybacki w Rucianem-Nidzie
Dane kontaktowe:

Zakład Rybacki w Rucianem-Nidzie
ul. Rybacka 7
tel. 87 423 10 11

?
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Zakład Rybacki swym działaniem obejmuje 25 jezior
w powiecie piskim o powierzchni ponad 7000 ha.
W gminie Pisz znajdują się następujące jeziora: Roś,
Kocioł, Białoławki, Wiartel, Przylasek, Jaśkowo Małe,
Brzozolasek, Pogubię Wielkie, Kałki, Pogubię Średnie,
Jegocin, Jegocinek, Nicponek i Linówek.
W gminie Orzysz są to jeziora: Orzysz, Strzelniki
i Sajno.
W gminie Ruciane-Nida położone są poniższe jeziora:
Nidzkie, Oko, Guzianka Duża i Mała, Kaik, Jaśkowo Duże,
Zgniłka, Jany, Jany Małe i Małży.
Jeziora Kałki, Zgniłka, Jany, Jany Małe i Małży są
wyłączone z eksploatacji rybackiej oraz wędkarskiej
ze względu na swój ekologiczny charakter, stadium
troficzne oraz bardzo utrudniony i zabagniony dostęp.
Łowisko specjalne Wiartel jest szczególnie polecane
wędkarzom ze względu na całkowite zaniechanie połowów
gospodarczych oraz silne zarybianie drapieżnikami,
głównie szczupakiem. Na jeziorze tym obowiązują inne
zasady wędkowania i opłaty.

Punkty sprzedaży zezwoleń

W siedzibie Zakładu można kupić zezwolenia wędkarskie oraz uzyskać zezwolenia ulgowe dla seniorów,
młodzieży i członków honorowych PZW.
Zezwolenia można zakupić w sklepach wędkarskich,
niektórych ośrodkach wypoczynkowych, u skarbników kół
wędkarskich, oraz korzystając ze strony internetowej:
www.pzw.suwalki.com.pl w zakładce E-zezwolenia
Wykaz wszystkich punktów sprzedaży oraz
wysokość opłat znajduje się na powyższej stronie
internetowej w zakładce tabela opłat.

Informacje dodatkowe

W siedzibie Zakładu można również nabyć świeżą
rybę. Natomiast przy ulicy Guzianka 5A znajduje się
ośrodek zarybieniowo-hodowlany w którym można nabyć
ryby z hodowli, takie jak pstrąg i jesiotr w ciągu całego
roku, sezonowo karpia i suma oraz ryby marynowane
i wędzone.
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Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Olszynie
Dane kontaktowe:

ul. Bałtycka 2
10-136 Olsztyn
tel.89 527 34 60
fax. 89 535 24 27
mail: zarzad.olsztyn@gmail.com
mail: zagospodarowanie.wod.pzw@gmail.com
www.pzw.org.pl/olsztyn

?
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie
gospodaruje na wodach płynących oraz stojących
o łącznej powierzchni ok. 3 tys. ha. Zbiorniki te
charakteryzują się zróżnicowaniem hydrologicznym
oraz przyrodniczym. Wędkując na rzece Łynie, każdy
wędkarz znajdzie coś dla siebie. Od spokojnego,
nizinnego charakteru ze starorzeczami oraz dołami
rzecznymi, do odcinków typowych dla rzek górskich
o burzliwym nurcie. A to wszystko w malowniczym
otoczeniu lasów i łąk. Na zapalonych pstrągarzy czeka
rzeka Pasłęka, Węgorapa oraz Gołdapa.
Jeziora użytkowane przez Okręg PZW w Olsztynie:
Arklickie, Babieniec, Bartosz, Białe Błota, Bieniasze,
Bolity, Bożęcin, Brejdyny, Czarne Duże, Czarne Małe,
Czarne północne, Czerwone, Długie, Domowe Duże,

Domowe Małe, Dost, Durąg, Duś, Ględy – Brzeźne,
Gąsiorowskie, Gisie, Ględy, Guber, Gugowo, Guzowy Piec,
Jasna Woda, Linowo, Linówko, Litwa, Łazduny, Łąckie,
Łomy, Kieplin, Kiersztanowo, Kirszyty, Mańki, Martiany,
Mazany, Motylek Mój, Niesławki, Orzyc Mały, Pajtuny,
Komin, Kwidzkie, Arkun, Pasłęk, Paproteckie, Pawełek,
Siniec Mały, Skok, Skolity, Pieckowskie, Pietraszewo,
Srebrne Duże, Srebrne Małe, Suche, Platyny, Przylesie, Pupel Duży, Pupel Mały, Tolkowskie, Tuche, Tynwałd,
Siemki, Siercze, Siniec Wielki, Urowiec, Wielochowo,
Wronowo, Wipsowo, Włodowo Zdrężno i Złotna - Kalnicki
Staw.

Punkty sprzedaży zezwoleń

W Kołach wędkarskich, które położone są w następujących miejscowościach: Bartoszyce, Biskupiec,
Barciany, Biała Piska, Dobre Miasto, Ełk, Giżycko, Gołdap,
Górowo Iławeckie, Trawa, Kętrzyn, Kowale Oleckie,
Korsze, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Łankiejmy, Morąg,
Miłakowo, Morąg, Nidzica, Olsztynek, Ostróda, Olsztyn,
Olecko, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Szczytno, Sępopol,
Szeroki Bór, Węgorzewo, Wilkasy oraz Wydminy.
Dane kontaktowe do wyżej wymienionych Kół można
uzyskać na stronie internetowej Okręgu PZW w Olsztynie:
www.pzw.org.pl/olsztyn
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Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.
w Mrągowie
Dane kontaktowe:

ul. Młodkowskiego 22
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 34 22
www.gospryb.pl

?
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Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Mrągowie
powstało w 1994 roku. Prowadzi gospodarkę rybacką
w sześćdziesięciu jeziorach Pojezierza Mrągowskiego
o łącznej powierzchni 7200 ha. Są to między innymi
popularne wśród wędkarzy akweny, takie jak: jezioro
Mokre, Juno, Czos, Zdróżno, Spychowo, Nawiady, Białe,
czy Gieląd.
Zarybianie ukierunkowane jest na gatunki cenne
gospodarczo, spełniające jednocześnie potrzeby wędkarzy.
Jeziora są systematycznie zarybiane szczupakiem,
linem, sandaczem, węgorzem, sielawą, karasiem i karpiem.
Jeziora użytkowane przez Gospodarstwo:
Gmina Mrągowo: Krzywe, Dobrynek, Sutapie Wielkie,
Wierzbowskie, Janowskie, Kujno, Sarż, Juksty, Muntowskie,
Probark, Czarne, Juno, Kiersztanowskie, Kocie, Piecuch,
Ruskowiejskie, Rydwągi, Salent Duży, Salent Mały, Zaleć
Duży, Karwie, Notyst, Czos oraz Sutapie Małe.
Gmina Sorkwity: Gieląd, Piłakno, Lampasz, Pustnik,
Lampackie, Warpuny, Zyndaki, Jełmuń, Stromek i Białe.
Gmina Piecki: Dłużec, Ganty, Szklarnia, Rutkowo,
Wągiel, Majcz Duży, Majcz Mały, Kiełbonki i Kołowin Duży,
Krutyń – zakaz wędkowania, Mojtyny, Mokre, Nawiady,
Uplik, Zdróżno, Kołowinek oraz Zyzdrój Wielki.

Gmina Świętajno: Świętajno, Kierwik, Spychowo, Zyzdrój Mały.
Gmina Biskupiec: Pierwoj.
Gmina Sorkwity: Jełmuń.
Gmina Reszel: Szpigiel.

Punkty sprzedaży zezwoleń

• Sklep wędkarski Barbara Kawałek, Mrągowo,
ul. Konopnickiej 2, tel. 605660888
• Sklep Wędkarski „Pasja” s.c., Mrągowo, ul. Brzozowa
160, tel. 690424722
• PHU „Milan”, Piecki, ul. Zwycięstwa 60,
tel. 89 7421145
• PTTK Sorkwity, tel. 606627503
• Rybaczówka Zgon 5, tel. 660477609
• Rybaczówka Spychowo, ul. Rybacka, tel. 606991153
• Sklep Wędkarski, Świętajno, ul. Mickiewicza,
tel. 534190279
• Sklep Wędkarski Szczytno, tel. 606210536
• PZW Mojtyny, tel. 505332192
• Sklep Wędkarski, Kętrzyn, ul. Traugutta 7,
tel. 89 7523934

Informacje dodatkowe

Gospodarstwo posiada także tradycyjną, ale
spełniającą wszelkie współczesne normy wędzarnię
w której wędzone są ryby z własnej produkcji. Ponadto
prowadzi hodowlę karpia, pstrąga i jesiotra w stawach.
Ryby świeże, mrożone i wędzone można nabyć na miejscu
w sprzedaży bezpośredniej. Na życzenie pakowane są
próżniowo.
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Gospodarstwo Rybacko-Wędkarskie Olsztyn
Dane kontaktowe:

ul. Kraska 145
18-400 Łomża
Tel.alarm. 663 375 511, 664 460 127, 508 849 141

?
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Gospodarstwo Rybacko-Wędkarskie Olsztyn ma
duże doświadczenie w dziedzinie urządzania atrakcyjnych
łowisk wędkarskich na jeziorach. Wyspecjalizowało się
w prowadzeniu gospodarki polegającej na zaspokajaniu
potrzeb rekreacyjnych wędkarzy. Prowadzone są jedynie
systematyczne odłowy kontrolne i selekcyjne, które
są niezbędne do prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej. Odłowy gospodarcze nie są prowadzone na
dzierżawionych akwenach. Gospodarstwo jest znaczącym
producentem materiału zarybieniowego wielu gatunków
ryb, który w całości jest wykorzystywany do zarybień
obwodów rybackich.
Działalność zakładu oparta jest na dewizie, że
wędkarstwo jest sportem, a nie sposobem na pozyskiwanie
ryb w celach handlowych.
Jeziora udostępniane do wędkowania:
Bęskie, ze względu na klasyfikację rybacką jezioro
należy do jezior linowo-szczupakowych. W zbiorniku tym
obok linów i szczupaków występują też leszcze, okonie,
karasie i płotki. Bierdawy, zbiornik zaliczany do grupy
jezior linowo-szczupakowych. Blanki, jezioro sandaczowe
w którym po zredukowaniu odłowów gospodarczych i dużym
letnim zarybianiu pojawił się dość licznie sandacz oraz
okoń. Bogdany, zbiornik o powierzchni 21,5 ha. Dadaj jest
jeziorem zasobnym w różne gatunki ryb. Występują tu:
szczupak, okoń, sandacz, leszcz, płoć i sielawa. Dejguny
i Dejgunek, jezioro zaliczane jest do zbiorników

sielawowych. Polecane dla wędkarzy pragnących złowić
wyjątkowego szczupaka. Grajewko, zbiornik o powierzchni
42,7 ha przylegający do wschodniego brzegu jeziora
Niegocin. Iławki, jezioro o charakterze sandaczowym.
Występuje w nim również leszcz, karaś pospolity, lin.
Klebarskie, jezioro sandaczowe, ale licznie występuje też
szczupak i sum. Kraksy Duże i Kraksy Małe, pod względem
rybackim sklasyfikowane jako jezioro szczupakowo-linowe.
Krzywe, o powierzchni 24 ha. Limajno, jezioro typu sielawowego. Licznie występuje w nim szczupak, okoń, leszcz,
węgorz i wiele innych gatunków. Linowskie, jezioro o powierzchni 163,4 ha. Luterskie, jezioro typu sielawowego.
Można w nim złowić wyjątkowe okazy szczupaka i okonia.
Występują tu również węgorz, lin, leszcz i płoć. Ławki,
jezioro linowo-szczupakowe, występuje tu również sandacz.
Mosąg, można złowić tu prawie wszystkie gatunki ryb
rzecznych i jeziornych, między innymi okonia, sandacza,
szczupaka, suma, bolenia i jazia. Orzołek, zbiornik ceniony
przez wędkarzy z powodu licznie występującego sandacza
i szczupaka. Rydzówka, licznie występujący duży okoń.
Silec, jezioro pod względem klasyfikacji rybackiej zaliczane
jest do wód sandaczowych. Skanda, zbiornik o charakterze
linowo
szczupakowym.
Staw
Surwile,
zbiornik
o powierzchni 15 ha. Stoczek, akwen o powierzchni
17,3 ha. Stobojno (Stobagien), atrakcyjny wędkarsko ze
względu na możliwość złowienia rekordowego szczupaka
i lina. Stryjewskie, zbiornik typowo sandaczowy. Można
złowić także piękne okazy lina. Silickie, akwen typu linowo
-szczupakowego. Symsar (Kłębowo), jezioro linowo
-szczupakowe, ale licznie występuje też sandacz, objęte jest
strefą ciszy. Tejstymy (Biesowo), jezioro ze zróżnicowaną
ichtiofauną. Występuje tu szczupak, węgorz, sielawa, lin,
płoć i leszcz. Węgój, jezioro o pow. 54 ha. Wadąg, akwen
atrakcyjny wędkarsko z uwagi na okazy sandacza,
szczupaka, dużego leszcza, płoci a w ukrytych zatoczkach
lina. Węgielsztyn, można złowić tu dużego szczupaka oraz
lina, karpia i karasia.

Punkty sprzedaży zezwoleń

•
•
•
•
•
•

Olsztyn:
Sklep wędkarski „Cefal”, ul. Dworcowa 7, tel. 895329519
Sklep wędkarski, ul. Berlinga 5, tel. 895425296
Sklep wędkarski, ul. Janowicza 3D, tel.895416209
Sklep wędkarski, ul. Kościuszki 19A, tel. 895342356
Sklep wędkarski, ul. Pstrowskiego 3
Sklep wędkarski, ul. Żeromskiego 23A
Szczegółowy wykaz punktów sprzedaży dostępny na
stronie internetowej: www.grolsztyn.pl
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Elblągu
Dane kontaktowe:

ul. Sukiennicza 10
82-300 Elbląg
tel./fax (55) 232 54 82/ (55) 237 08 09

?
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Wykaz wód będących w użytkowaniu Okręgu
PZW w Elblągu na obszarze województwa warmińsko
-mazurskiego:
Rzeka Bauda;
Rzeka Brzeźnica w zlewni kanału Kanał Elbląski;
Jezioro bez nazwy przy miejscowości Kisielice (Piękne,
Bakutil) na cieku Dopływ w Kisielicach w zlewni rzeki
Gardęga;
Kanał Brajteryna w zlewni rzeki Nogat;
Jeziora Drużno (rezerwat przyrody);
Rzeka Drwęca Warmińska w zlewni rzeki Pasłęka;
Rzeka Dzierzgoń w zlewni kanału Kanał Elbląski;
Jezioro Kisielice w zlewni rzeki Gardęga;
Rzeka Kumiela w zlewni rzeki Elbląg;
Jezioro Miejskie w miejscowości Kisielice na cieku bez
nazwy w zlewni rzeki Gardęga;
Rzeka Nogat;
Jezioro Orneta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęcy
Warmińskiej;
Rzeka Pasłęka (rezerwat przyrody);
Rzeka Wąska w zlewni kanału Kanał Elbląski.

Jezioro Drużno – płytkie, zarastające jezioro deltowe
na Żuławach Wiślanych w województwie warmińsko
-mazurskim. Króluje szczupak, którego jest tu bardzo
dużo oraz okonie, miętusy, węgorze, leszcze, liny, karasie,
wzdręgi i płocie.
Nogat – rzeka łączy Wisłę z Zalewem Wiślanym i szlakiem
Pojezierza Iławskiego poprzez Kanał Jagielloński. Jest
to rzeka, która już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przez wielu wędkarzy była uznawana za
atrakcyjne i rybne łowisko.
Pasłęka – to jedna z najpiękniejszych rzek Warmii. Jest
wodą rybną. Można w niej złowić piękne okazy jazia,
klenia, szczupaka, jelca, płoci i leszcza, ale również
pstrąga potokowego i troci wędrownej. Ponadto w skład
ichtiofauny wchodzą również certy, miętusy, świnki
i brzany.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Zezwolenia okresowe można nabyć w jednym z 39
kół, których wykaz znajduje się na stronie internetowej
http://www.pzw.elblag.pl/koa.html oraz w systemie
eOkoń http://www.eokon.pl/.
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Toruniu
Dane kontaktowe:

ul. Słowackiego 80
87-100 Toruń
tel. 56 622 52 92
tel/ fax. 56 622 36 32
mail: pzwtorun@wp.pl
www.pzw.torun.pl

?
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu
obecnie użytkuje 14606 ha wód. Prowadzi racjonalną
gospodarkę rybacko-wędkarską ukierunkowaną na
amatorski połów ryb. Od kilku lat nie prowadzi odłowów
gospodarczych na swoich akwenach. W ramach swoich
działań Okręg przygotowuje ponadto młodzież do
zgodnego z zasadami ochrony środowiska wędkowania
i obcowania z przyrodą oraz uczy odpowiedzialności za
jej stan, działa na rzecz ochrony ekosystemów wodnych
i ich rybostanu. Wspiera program udrażniania rzek.
Okręg posiada jeden z najnowocześniejszych w Europie
obiektów wylęgu i podchowu ryb w Grzmięcy. Produkuje
się w nim materiał zarybieniowy m.in. narybek jesiotra
ostronosego, którego restytucja jest prowadzona
w ramach krajowego programu. Na terenie Zakładu
działa także Ośrodek Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa.
Okręg PZW w Toruniu aktywnie uczestniczy w promocji
wędkarstwa i naszych wód

Wykaz jezior:
Wielkie Partęczyny, powiat nowomiejski, gm. Kurzętnik.
Pod względem klasyfikacji rybackiej zaliczane jest do grupy
jezior leszczowych. Największe i jedno z najpiękniejszych
jezior Pojezierza Brodnickiego w Brodnickim Parku
Krajobrazowym. Zakaz używania sprzętu pływającego
z silnikami spalinowymi. Dominuje leszcz i płoć,
z drapieżników szczupak i okoń. Występują okazałe liny
i węgorze, a także sumy. Jedno z najlepszych łowisk
dużego okonia spod lodu.
Kakaj, powiat nowomiejski, gm. Biskupiec. Zaliczane do
wód linowo-szczupakowych. Przepięknie położone jezioro
otoczone lasem, na trasie rzeki Laka. Licznie występuje
szczupak i lin, a także leszcz, płoć i węgorz. Zakaz
używania sprzętu pływającego z silnikami spalinowymi.
Skarlińskie, powiat nowomiejski, gm. Nowe Miasto
Lubawskie. Sklasyfikowane jako jezioro leszczowe. Duże
jezioro o charakterze typowo rynnowym. Atrakcyjne
łowisko, szczególnie płoci, leszczy, okoni i szczupaków.
Występują duże liny i wzdręgi oraz węgorze. Dobre
łowisko podlodowe. Zakaz używania sprzętu pływającego
z silnikami spalinowymi.
Rubkowo (Gwiździny), powiat nowomiejski, gm. Nowe
Miasto Lubawskie. Zaliczane do jezior typu linowo
-szczupakowego. Niewielkie bezodpływowe jeziorko
położone w pięknej kotlinie. Dobra dostępność do
wędkowania z brzegu. Występuje płoć, leszcz, szczupak,
lin, karaś.
Wyrobisko pożwirowe Nielbark, powiat nowomiejski,
gm. Kurzętnik. Zbiornik typu leszczowego. Malowniczo
położony akwen wśród pagórkowatego krajobrazu jest
objęty ochroną przyrodniczą, gdyż leży na obszarze
NATURA 2000. Zbiornik głęboki z bardzo urozmaiconą
linią brzegową i nierównym dnem. Świetna dostępność
z brzegu. Zakaz wędkowania z łodzi i używania sprzętu
pływającego z silnikami spalinowymi.

Punkty sprzedaży zezwoleń

Sprzedaż składek członkowskich ogólnozwiązkowych
oraz okręgowych odbywa się w siedzibach Kół, m.in.
w Biskupcu (ul. Grunwaldzka 10/3, Biskupiec) i Nowym
Mieście Lubawskim (ul. Okólna 41, Nowe Miasto
Lubawskie). Możliwa jest także płatność składek
okresowych on-line.
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