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Informacje o gminie

Gmina Kruklanki leży w północno-wschodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego w powiecie giżyckim. Położenie gminy na po-
graniczu trzech atrakcyjnych krain geograficznych, tj. Krainy Wielkich Jezi-
or, Mazur Garbatych i Pojezierza Ełckiego, świadczy o jej wielkich walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych.

Prawdziwe bogactwo gminy stanowią lasy i jeziora zajmujące ponad 
60% powierzchni. Niewątpliwą atrakcją jest Puszcza Borecka o powierzchni 
170 km2. Znajdują się tam dzikie i pierwotne fragmenty lasu cenne pod 
względem przyrodniczym. Oprócz pospolitych zwierząt występują tutaj 
również ich rzadkie okazy, takie jak: żubry, rysie i wilki. Żyją tu też mało spo-
tykane gatunki ptaków: orzeł bielik, rybołów, bocian czarny. Ze względu 
na cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe powstał projekt utworzenia 
Parku Krajobrazowego „Puszcza Borecka”.

Bardzo niskie stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód 
i gleby było powodem zlokalizowania na skraju Puszczy Boreckiej stacji 
kompleksowego monitoringu środowiska.

Na terenie gminy usytuowanych jest kilkanaście jezior, z których 
największe to Gołdopiwo, Sołtmany, Kruklin i Żywki.

Gmina Kruklanki nie aspiruje do roli dużego, głośnego ośrodka turystycz-
nego. Nasza oferta skierowana jest do turysty poszukującego ciszy i spoko-
ju. Malownicze jeziora położone na naszym terenie objęte są strefą ciszy. W 
ciekawym kompleksie leśnym, jakim jest Puszcza Borecka, żyje na wolności 
około 60 żubrów. Można je spotkać jeżdżąc rowerem po specjalnie ozna-
kowanych trasach. W sąsiedztwie leśniczówki Wolisko istnieje wydzielona 
zagroda z tarasem widokowym, gdzie ciągle przebywa kilka żubrów.

Kruklanki mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Istnieją tu sklepy, 
restauracje, ogólnodostępne stołówki w ośrodkach wypoczynkowych,  
kawiarnie, ośrodek zdrowia, punkt apteczny, poczta, komisariat policji, 
stacje paliw, punkt informacji turystycznej, wypożyczalnie sprzętu turysty-
cznego, korty tenisowe i stadion sportowy. W Gminnym Ośrodku Kultury 
można skorzystać ze stołu bilardowego, stołów do tenisa, siłowni.

Część właścicieli gospodarstw agroturystycznych posiadających konie 
proponuje przejażdżki bryczką lub wierzchem. W odległych o kilka kilo-
metrów miejscowościach - Pieczonki i Pozezdrze - istnieją stadniny koni 
dysponujące większa ilością tych zwierząt.

Na terenie gminy można skorzystać z miejsc noclegowych w ośrodkach 
wypoczynkowych (około 650 miejsc) oraz w kwaterach agroturystycznych 
i pensjonatach (około 350 miejsc).

Dobrze rozwinięta sieć dróg ułatwia dojazd do Giżycka, Węgorzewa czy 
też graniczącej z Rosją Gołdapi (przejście graniczne). Z Kruklanek można 
organizować wycieczki do takich atrakcyjnych miejsc jak: była kwatera Hit-
lera w Gierłoży koło Kętrzyna, była kwatera dowództwa wojsk lądowych 
III  Rzeszy w Mamerkach, śluza na Kanale Mazurskim w Gujach, piramida w 
Rapie, wiadukty w Stańczykach, bazylika w Świętej Lipce, twierdza Boyen 
w Giżycku. Korzystając z usług Żeglugi Mazurskiej w Giżycku, można też 
odbyć atrakcyjną wycieczkę statkiem po jeziorach mazurskich.
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Historia i zabytki 

Tereny nazywane dzisiaj Pojezierzem Mazurskim jeszcze na początku XIII 
wieku zamieszkiwane były wyłącznie przez pogańskie plemiona pruskie. W 
związku z podbojem prowadzonym przez Zakon Krzyżacki stan ten uległ ra-
dykalnej zmianie. Z Europy Zachodniej, głównie Niemiec i Śląska, napłynęła 
duża ilość osadników. Powstało wiele wsi i miast. Kolejna fala osadnic-
twa miała miejsce w wieku XV i XVI. Przybysze to przede wszystkim chłopi 
pańszczyźniani z Mazowsza, w mniejszej ilości Litwini, Niemcy i Rusini. Na 
bazie pozostałych tu Prusów i osadników przybywających przez kilka stuleci 
ukształtowało się społeczeństwo, które weszło w skład państwa krzyżackiego, 
a następnie pruskiego istniejącego do końca II wojny światowej.

W 1945 roku nastąpiły radykalne zmiany terytorialne i ludnościowe. 
Większa część Prus Wschodnich weszła w skład państwa polskiego, 
pozostałą przyłączono do obwodu kaliningradzkiego będącego częścią 
Rosji. Poprzedni mieszkańcy musieli opuścić te tereny, wyjechali głównie 
do Niemiec. Nowi osadnicy to przede wszystkim ludność polska przybyła 
z Polski centralnej i przyległych województw oraz repatrianci ze Wschodu. 
Znaczną część społeczeństwa stanowi ludność ukraińska przesiedlona w 
ramach akcji „Wisła”. Społeczności, które zamieszkiwały te tereny, przez 
wieki zagospodarowywały je, karczowały lasy, osuszały bagna, regulowały 
rzeki i jeziora, budowały wsie, miasta, drogi, linie kolejowe, fabryki.

Procesy te nie ominęły terenów obecnej gminy Kruklanki, gdzie pier-
wotnie zamieszkiwało pruskie plemię Galindów. Większość tutejszych wsi 
powstała na bazie osadnictwa szesnastego wieku. Jedynym świadkiem 
tamtych wydarzeń jest kościół w Kruklankach, wybudowany w 1574 roku, 
który w stylu stanowi transpozycję baroku na kościelne tradycje gotyckie.

W okresie intensywnego rozwoju gospodarczego na przełomie XIX i 
XX wieku powstały tutaj 2 linie kolejowe. Kruklanki znalazły się na trasie 
łączącej Giżycko z Węgorzewem, a Możdżany i Jurkowo na linii Kruklanki 
- Olecko. Stąd pozostałości dawnych budowli kolejowych: budynki dwor-
cowe w Kruklankach i Jurkowie, nasypy, wąwozy, wiadukty i mosty, w tym 
zburzony most kolejowy nad rzeką Sapiną - kilkaset metrów na południe 
od Kruklanek.

W urozmaiconym krajobrazowo terenie tej gminy spotykamy bardzo 
liczne pozostałości umocnień z okresu II wojny światowej. Wchodziły one 
w skład Giżyckiego Rejonu Umocnień. W okolicach Kruklanek istniało 
kilkadziesiąt schronów na 1 - 2 karabiny maszynowe, schronów piechoty, 
łączności i dowodzenia. Fortyfikacje te nie przeszły nigdy chrztu bojowe-
go. Okrążone wojska hitlerowskie zmuszone zostały do wycofania się, a 
potężne fortyfikacje wysadzono w powietrze.

W skład gminy Kruklanki wchodzą następujące sołectwa:

Kruklanki
Wieś typowo letniskowa, położona nad jeziorem Gołdopiwo, licząca 

ponad 1200 mieszkańców. Jest typowym centrum administracyjnym i han-
dlowym Gminy.

Została założona w 1545 roku przez Jana Bębelnika. W 1574 roku 
wybudowano kościół, który w mało zmienionej formie przetrwał do dziś. 
Jednonawowy  kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny  wybu-
dowano w stylu gotycko-barokowym. Na wysokiej  25-metrowej wieży są 
dwa dzwony z XVIII wieku.
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Warto również obejrzeć  zespół dworca kolejowego z 1905 roku, cmen-
tarz ewangelicki, przykościelny, obecnie parafialny rzymskokatolicki  z 
XV w., pozostałości cmentarza ewangelickiego rodzinnego na przesmyku 
pomiędzy jeziorami Gołdopiwo i Brożówka. 

Boćwinka
Wieś założona w XVI wieku. Osiedleńcami byli głównie Polacy. W cza-

sach powojennych była siedzibą gromadzkiej rady narodowej. Do końca 
lat dziewięćdziesiątych funkcjonowała tu poczta. Warta obejrzenia jest tu 
m.in. szkoła murowana z okresu międzywojennego (początek XX wieku) 
oraz dwa cmentarze ewangelickie z XIX wieku.

Brożówka
Właścicielami tej wsi byli członkowie rodu von Gansenów. Ostatni po-

tomkowie zmarli podczas epidemii dżumy w 1710 roku, a ich grobowiec  
znajduje się w kościele w Kruklankach. W okresie wojny, w pałacyku, przez 
pewien czas był przetrzymywany przez Niemców Komendant Główny Armii 
Krajowej – Stefan Rowecki „Grot”. Obecnie miejscowość nabiera charakteru 
typowo letniskowego, ale można tutaj zwiedzić m. in. zespół dworsko-par-
kowy z przełomu XIX i XX wieku, szkołę murowaną z początku XX wieku, 
rodzinny cmentarz ewangelicki z XIX wieku oraz  cmentarz ewangelicki z 
XIX wieku.

Jasieniec
Miejscowość położona nad brzegiem jeziora Gołdopiwo. Do początku 

lat dziewięćdziesiątych istniało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne.  Wart 
zwiedzenia jest tu dwór obok domu nr 6, z początku XX wieku, obecnie 
przebudowany, oraz cmentarz ewangelicki rodzinny z XIX wieku.

Jeziorowskie
Wieś letniskowa położona na wschodnim brzegu jeziora Gołdopiwo. 

Została założona w XVI wieku przez Stefana Jeziorko. Ze względu na 
malownicze położenie wybudowano tu kilka ośrodków wypoczynko- 
wych. Można tu obejrzeć kilka budynków murowanych z przełomu XIX i 
XX wieku, ponadto znajduje się tu dom młodzieży niemieckiej (obecnie 
ośrodek wypoczynkowy) z lat 30-tych XX wieku, cmentarz ewangelicki z 
XIX w. oraz cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Jurkowo
Wieś założona na początku XVIII wieku. Przed drugą wojną światową 

liczyła ok. 350 mieszkańców. Działał tu tartak, masarnia, karczma i 
przechodziła linia kolejowa. Obecnie zamieszkują tu rolnicy i pracownicy 
leśni. Na uwagę obecnie zasługuje zespół dworca kolejowego z 1908 roku, 
szkoła murowana z początku XX wieku oraz cmentarz ewangelicki z XIX 
wieku.

Lipowo
Wieś powstała w 1706 roku. Jest położona bardzo malowniczo na 

północnym wschodzie gminy, wśród  wzgórz pod samą puszczą i w 
sąsiedztwie dwóch jezior. Zamieszkiwana jest przez rolników i pra-
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cowników leśnych.  Znajdują się tu budynki z przełomu XIX i XX wieku, 
zespół leśniczówki z XX wieku, osada z późnego średniowiecza – okresu 
nowożytnego, osada od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów, 
widoczne są tu ślady osadnictwa z mezolitu – wczesnej epoki brązu, 
pradziejowy, okresu rzymskiego i okresu nowożytnego; oraz ślady osad-
nictwa z epoki kamienia, późnego średniowiecza i okresu nowożytnego. 

Możdżany
Założona w XV wieku jako wieś służebna (mieszkańcy byli zobowiązani 

dostarczyć ubitą dziką zwierzynę na zamek w Węgorzewie.) Przed II wojną 
światową liczyła ponad 300 mieszkańców. We wsi była szkoła dwuklaso-
wa  z początku  XX wieku, znajduje się tam również cmentarz ewangelicki 
wiejski z XIX wieku oraz cmentarz ewangelicki rodzinny z XIX wieku.

Sołtmany
 Założone w połowie XVI wieku przez braci Sołtmanów. Odnotowano, 

że w 1710 roku zmarło tu na dżumę 109 osób. Jest to jedna z większych 
wsi na tym terenie, położona nad pięknym jeziorem, stąd latem przybywa 
tu wieluwczasowiczów. Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim rolnic-
twem. Warto tu obejrzeć zespół szkolny  z początku XX wieku, karczmę 
pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku, cmentarz ewangelicki z XIX wieku 
oraz cmentarz ewangelicki z drugiej połowy XIX wieku. 

Żabinka
Wieś powstała w XVIII wieku. W 1741 roku na życzenie mieszkańców 

założono tu szkołę, ponieważ wysyłanie dzieci do najbliższej szkoły w 
Jakunówce wiązało się z niebezpieczeństwem zaatakowania ich przez 
grasujące w okolicy niedźwiedzie. W Żabince obecnie znajduje się szkoła z 
początku XIX w., kuźnia z przełomu XIX i XX wieku oraz cmentarz ewangel-
icki wiejski z XIX wieku.

Żywki
Istnieją od połowy XVI wieku. W środku znajduje się ciekawa zabudowa 

z ciosanego kamienia. W przeszłości nad  jeziorem stał pałacyk – siedzi-
ba majątku szlacheckiego z przełomu XIX i XX wieku. Dziś na terenie 
przypałacowego parku funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy. Oprócz tego 
znajduje się tu młyn wodny (obecnie dom mieszkalny) z początku XX w., 
budynek przystanku kolejowego z 1908 roku, szkoła (obecnie dom miesz-
kalny) również z początku XX wieku, cmentarz ewangelicki (w pobliżu 
jeziora Żywki) z drugiej połowy XIX wieku, cmentarz wojenny z I wojny 
światowej  oraz cmentarz ewangelicki z XIX wieku. 

Żywy
Wieś istnieje od połowy XVI wieku i położona jest nad brzegiem jezio-

ra Żywy. Przed wojną była to wieś typowo letniskowa, natomiast później 
istniało tu PGR. 

Na uwagę zasługuje szkoła pochodząca z początku XX w., zespół dworsko 
–parkowy z przełomu XIX i XX wieku, cmentarz ewangelicki z XIX wieku.      
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Walory przyrodnicze gminy Kruklanki

Krajobraz gminy Kruklanki ukształtowany został podczas ostatniego 
zlodowacenia bałtyckiego. Lodowiec, który kilkakrotnie nasuwał się  
i ustępował z tych terenów, pozostawił liczne ciekawe formy w postaci 
wyniesień morenowych i dolin erozyjnych. W kilkunastu takich obniżeniach 
znajdują się malowniczo położone jeziora, z których największe to: 
Gołdopiwo, Sołtmany i Żywe. Większość jezior i jeziorek połączonych jest ze 
sobą ciekami wodnymi. Urozmaicona rzeźba terenu oraz podłoże glebowe 
stwarzają korzystne warunki dla rozwoju różnych form roślinności leśnej, 
łąkowej, wodnej, szuwarowej i innej. Dodatkowo tradycyjne gospodarstwa 
chłopskie z oryginalną zabudową pruską nadają okolicy niepowtarzalny 
charakter, tym bardziej, że gospodarstwa prowadzą często ekstensywną 
produkcję, nie oddziaływując tym samym szkodliwie na środowisko.

Prawdziwą ozdobą i atrakcją gminy jest Puszcza Borecka. Znaczne 
jej obszary charakteryzują się dużym stopniem naturalności, Są to w 
większości lasy liściaste i mieszane ze zwiększonym udziałem gatunków 
borealnych. Botanicy wyróżnili tu ponad dwadzieścia zespołów roślinnych, 
z których największe obszary zajmują grądy w swych różnych odmia- 
nach - lasy liściaste i mieszane na podłożu gliniastym z dominującymi 
gatunkami drzew, takimi jak dąb szypułkowy, grab zwyczajny, lipa drob-
nolistna, świerk pospolity, jesion wyniosły i inne. Duży udział w leśnych 
zespołach roślinnych mają też świerkowe lasy mieszane, bory mieszane, a 
w obniżeniach terenu wilgotne i torfowcowe bory świerkowe, łęgi jesion-
owo-olszowe i olesy. W niektórych miejscach drzewostan liczy ponad sto 
lat, a atmosfera tchnie prawdziwie pierwotnym lasem. Tereny te otoczone 
są ochroną rezerwatową. Największym jest położony centralnie w puszczy 
rezerwat Borki. Niewątpliwą ozdobą wśród lasów są jeziora, np. Wolisko, 
liczne strumienie, torfowiska oraz rozległe łąki. Rośnie tu wiele chro- 
nionych i rzadkich gdzie indziej gatunków roślin: cis pospolity, wawrzynek 
wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, wielosił błękitny, pięknie kwitnące storczyki 
jak podkolan biały i zielonawy oraz wiele, wiele innych.

Bardzo interesujący jest też świat zwierząt. Wizytówką gminy jest żubr, 
który żyje tu na wolności w liczbie około 60 sztuk. Kilka osobników jest 
na stałe zamkniętych w specjalnej zagrodzie i można je podziwiać z tarasu 
widokowego. Pospolite są inne ssaki kopytne: sarna, jeleń, dzik. Żyją tu też 
łosie. Nieco rzadsze są duże drapieżniki: wilk (około 20 sztuk) oraz para rysi. 
Pospolite natomiast są lisy, borsuki, kuny i inne drobne drapieżne.

W puszczy i jej pobliżu gniazduje około 140 gatunków ptaków. Ich 
występowaniu sprzyja bogactwo siedlisk. Niektóre są w Polsce rzad-
kie, np. bielik, orliki, kanie, rybołów, puchacz, bocian czarny czy dzięcioł 
białogrzbiety. Częste są żurawie i jarząbki. Bogate w awifaunę są jeziora z 
przyległymi trzcinowiskami i terenami podmokłymi. Nad jeziorem Babka 
i Brożówka usłyszeć można wiosną charakterystyczne buczenie bardzo 
rzadkiego już dziś bąka. Na jeziorach w wielkiej obfitości występują różne 
gatunki kaczek, perkozy, łyski, łabędzie i wiele innych.

Przyroda roztacza swe uroki przed wzrokiem ciekawych obserwa-
torów, którzy sprawnie mogą poruszać się po wytyczonych ścieżkach  
rowerowych. Do dyspozycji turystów pozostają też inne nie oznakowane 
trasy, które przecinają pola, lasy i łąki.
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Atrakcje turystyczne gminy Kruklanki

Puszcza Borecka
Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest Puszcza Borecka o pow. 170 km2. 

Znajdują się tam dzikie i pierwotne fragmenty lasu cenne pod względem 
przyrodniczym. W puszczy występują rzadkie okazy zwierząt: żubry, 
łosie, rysie, wilki. Żyją tu też mało spotykane gatunki ptaków: orzeł bielik, 
rybołów, bocian czarny. Bardzo niskie stężenie zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, wód i gleby było powodem zlokalizowania na skraju 
Puszczy Boreckiej stacji kompleksowego monitoringu środowiska.

Jeziora
Na terenie gminy usytuowanych jest kilkanaście jezior, z których 

największe to Gołdopiwo, Sołtmany, Kruklin, Żywy. Ze względu na cenne 
walory przyrodnicze i widokowe powstał projekt utworzenia Parku Krajo-
brazowego „Puszcza Borecka”.

Zwalony most
Na terenie obecnej gminy Kruklanki ok. 15 km od Giżycka oraz Kruk-

lanek znajdują się pozostałości jednego z największych żelbetowych 
mostów kolejowych na Mazurach. Most zbudowany został we wsi Grądy  
Kruklaneckie w 1908 roku ponad ciekiem wodnym łączącym jeziora 
Gołdopiwo i Kruklin. Był to most pięcioprzęsłowy wielkością dorównujący 
mostom w Stańczykach.

Most został wysadzony w powietrze w 1915 roku przez wycofujące się 
wojska rosyjskie. Po zakończeniu wojny został odbudowany. Dotrwał jednak 
jedynie do września 1945 roku. Ludność mazurska chcąc zapobiec grabieży 
byłych terenów Prus przez wojska radzieckie wysadziła most w powietrze.

Wioska indiańska
We współczesnym uprzemysłowionym świecie niewiele jest już miejsc, 

gdzie zachowała się przyroda w jej dziewiczej, niezniszczonej przez 
człowieka formie. Na Mazurach można jeszcze podziwiać czyste jeziora i 
malownicze puszcze. Z powodu znikomości danych archeologicznych i et-
nograficznych nigdy już jednak nie dowiemy się, jak żyli tutaj ludzie kilka-
set lat temu. 

Żeby jednak uzyskać informacje o szczegółach życia codziennego 
dawnych plemion pruskich, można sięgnąć do wiedzy o ludach żyjących w 
bardzo podobnych warunkach przyrodniczo-geograficznych, a o których 
zachowało się nieporównanie więcej informacji. I oto od maja 2003 roku 
na skraju Puszczy Boreckiej nadarza się niepowtarzalna okazja zobaczenia 
autentycznej wioski indiańskiej. 

Wioska Indiańska to placówka o charakterze edukacyjno-rozrywkowym.
Zapraszamy turystów do jej zwiedzania.

Szlak kajakowy rzeki Sapiny 
Mało znany, malowniczy i spokojny szlak kajakowy, na obrzeżu Doliny 

Wielkich Jezior Mazurskich o długości około 25 km. Łączy w swoim biegu 
kilka jezior, poczynając od wysuniętego na południe jeziora Kruklin poprzez 
rozległe jezioro Gołdopiwo, a skończywszy na jeziorze Święcajty.
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Szlaki rowerowe
Atrakcyjność terenu gminy Kruklanki najlepiej można poznać poruszając 

się pieszo lub na rowerze po specjalnie oznakowanych trasach. Pagórkowaty 
teren, z długo zalegającą pokrywą śnieżną, sprzyja uprawianiu narciarstwa 
i organizowaniu kuligów.

Wszystkie trasy rowerowe oznakowane są kolorami:
Szlak czarny - wokół jez. Sołtmany i Żywe - długość trasy około 40 km.
Szlak niebieski - dookoła jez. Gołdopiwo - długość trasy około 18 km.
Szlak pomarańczowy - wokół jez. Kruklin - długość trasy około 26 km.
Szlak żółty - przez Piłackie Wzgórza - długość trasy około 48 km.
Szlak zielony - przez Puszczę Borecką - długość trasy około 36 km. 
Szlak czerwony - do jezior puszczańskich - długość trasy około 51 km.
Szlak brązowy - do jez. Dargin - długość trasy około 32 km.

Ścieżka spacerowa przyrodniczo-edukacyjna
Ścieżka ma około 7 km długości i wiedzie przez urozmaicone tereny 

okolic Kruklanek. Tak więc ścieżka wiedzie przez wieś, skrajem pól up-
rawnych, lasem, brzegiem jeziora i stawu, drogami gruntowymi, wreszcie 
nasypem kolejowym. 
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Ścieżka spacerowo-edukacyjna

Zaproponowaliśmy Państwu dwie trasy: dla mniej wytrwałych krótszą, 
mierzącą ponad 4 kilometry, oraz dla bardziej zaawansowanych o 2 kilometry 
dłuższą. Ścieżka wiedzie przez urozmaicone tereny okolic Kruklanek. Krajobraz, 
ukształtowany tu przed tysiącami lat przez ustępujący lodowiec, dość silnie 
przekształcony został przez człowieka. Przyrodników powinny zainteresować 
różnorodne zbiorowiska roślinne oraz bogaty świat zwierząt, które nietrudno 
zauważyć. Z kolej miłośnicy historii odnajdą na trasie wiele interesujących obiek-
tów, które swą konstrukcją i obecnym stanem każą się zastanowić nad barwną i 
nieraz tragiczną historią mazurskiej ziemi. Ścieżka została podzielona na przystan-
ki, czyli na miejsca, w których warto się na chwile zatrzymać.  

Przystanek 2. Poruszając się po terenie ścieżki bez trudu można zaobserwować 
najpospolitsze w kraju zwierzęta należące do ssaków, takie jak: sarna, lis, zając, 
wiewiórka. Świat drobnych ptaków reprezentowany jest na terenie ścieżki przez 
liczne gatunki, a występowanie poszczególnych gatunków uzależnione jest od 
rodzaju środowiska: pole ( np.: kuropatwa, skowronek, słowik rdzawy, kruk, itd.), las 
(np.: kos, kowalik, dzięcioł, sikora, rudzik, jarząbek, itd.). W przypadku środowiska 
leśnego występowanie rożnych gatunków zarówno zwierząt jak i roślin zależy od 
jego warstwowości.  

Przystanek 3. I tak w strukturze lasu wyróżnia się następujące warstwy:  
warstwę runa leśnego, warstwę podszytu, czyli krzewy oraz warstwę drzew, 
czyli drzewostan. Zespół roślin leśnych o charakterystycznej budowie warst-
wowej wraz z całym układem warunków klimatycznych i glebowych nazywamy 
siedliskiem. Na terenie ścieżki występują trzy siedliska: bór mieszany świeży, las 
mieszany świeży i ols typowy.  

Przystanek 4. Odcinek ścieżki biegnie brzegiem jeziora Brożówka.  Jego 
strome zbocza i bujna roślinność ograniczają widok, ale bacznie nasłuchując 
można usłyszeć, jak z trzcin dochodzi oprócz buczenia bąka, trzęsący głos 
trzcinka. Bliska obecność wody wabi także liczne zwierzęta, dając im dostęp do 
różnorodnego pokarmu i schronienia w razie potrzeby. Można się tu natknąć 
na drapieżniki z rodziny łasicowatych: chronionego gronostaja, którego poznać 
możemy po smukłym ciele i czarnym zakończeniu ogona oraz częstszą i większą 
jego kuzynkę – norkę amerykańską.

Przystanek 5. Spacerując dalej ścieżką możemy zatrzymać się w miejscu, 
gdzie na ziemi znajduje się większa ilość opadłych liści i przyjrzeć się, co żyje w 
ściółce leśnej. Jest to świat niezmiernie bogaty, aczkolwiek większość żyjących 
tu organizmów to mikroorganizmy, których nie da się zobaczyć okiem nieuz-
brojonym.

Przystanek 6. Następnym miejscem, w którym się znajdziemy, będzie miejsce, 
które było swego czasu fragmentem lasu, który nosi nazwę olsu lub olesu. 
Charakterystyczną jego cechą są rosnące na kępach drzewa inne rośliny. Rosną 
one w ten sposób, ponieważ w lesie tym przez większą część roku stoi woda. 
Króluje tu olsza czarna, nazywana też olchą.   Zwierzęta, jakie można tu spotkać, 
to dzięcioły, które zawzięcie kują w drzewie, jak i bobry, które chociaż nie lubią 
za bardzo drewna olch i zjadają ją tylko z konieczności, jednak zaglądają tu dość 
często, ponieważ mają tu wodę i dobrą bazę wypadową na żerowiska. Jeśli nie 
uda się spotkać bobra, to możemy się przyjrzeć śladom ich pobytu.

Przystanek 7. Rumowisko, które tu widzimy, to efekt wysadzenia schronu 
piechoty przez saperów radzieckich, po zakończeniu działań wojennych w 1945 
roku. Kilkadziesiąt metrów dalej, po prawej stronie ścieżki, widoczne są dwa nie- 
wielkie schrony bojowe z dobrze zachowanymi barwami maskującymi. 
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Przystanek 8. Jesteśmy nad stawem, który jest pozostałością dawnego 
płytkiego jeziorka. Głębokość tego zbiornika jest niewielka, zatem światło 
słoneczne dociera do dna na całej powierzchni i dlatego porośnięte jest ono 
bujną roślinnością, wśród której znajdują dogodne warunki do życia bardzo  
liczne organizmy. Cechą charakterystyczną stawów są duże wahania temperatury 
i zawartości tlenu w wodzie, do czego żyjące tu stworzenia muszą być przysto-
sowane. I tak rośliny możemy podzielić na zimno-wodne, wynurzone, pływające. 
W stawie i przy nim żyje ogromna liczba zwierząt bezkręgowych. Najbardziej 
popularną rybą żyjącą w stawach jest karaś, ale można spotkać także lina lub kar-
pia i tym podobne ryby.

Przystanek 9. Punkt widokowy.  
Widok: Na północy - jezioro Gołdopiwo (pow. 8,9 km, maks. gł. 29 m). Na  

zachód – rzeka Sapina - malowniczy szlak kajakowy długości ok. 26 km, łączy 
leżące na południu jezioro Kruklin z umiejscowionym na północy jeziorem 
Święcajty, wchodzącym w skład kompleksu jeziora Mamry. Na odcinku wsi Kruk-
lanki Sapina możliwa jest do wyśledzenia dzięki ciągowi drzew liściastych, jaki 
przebiega wzdłuż starych zabudowań miejscowości.  

Przystanek 10. Stanowisko artyleryjskie.  
Tu można zauważyć pozostałości z trzech punktów oporu drugiej linii oporu. 

Są tu między innymi ruiny dużego schronu bojowego.  
Na północny wschód widoczne są radary wojskowe jednostki radiolokacyjnej 

w Brożówce.  Dalej poruszamy się drogą gruntową w kierunku Grądów Krukla-
neckich. Po prawej stronie znajdują się umocnienia drugiej linii oporu. Poprzez 
wiadukt drogowy nad byłym torowiskiem docieramy do przystanku nr 11.  

Przystanek 11. Punkt widokowy – ptaki drapieżne.  
Ostry, zakrzywiony dziób i takież szpony, duże, bystre oczy, zwinny, czasem 

majestatyczny, widowiskowy lot - oto sylwetka ptaka drapieżnego, doskonałego 
łowcy, bezwzględnego dla swoich ofiar. Ptaki drapieżne od wieków fascynowały 
ludzi. Orły znalazły się w herbach wielu państw, w tym Polski, jako symbol męstwa, 
odwagi, majestatu.  

Przystanek 12. Zwalony most.  
Przed nami widać pozostałości mostu kolejowego. Most kolejowy nad rzeką 

Sapiną zwany potocznie przez dzisiejszych mieszkańców „zwalonym mostem” 
należał do większych budowli kolejowych na tutejszym terenie. Był zapewne 
najtrudniejszym pod względem technicznym i finansowym przedsięwzięciem 
inżynierskim na odcinku Kruklanki - Olecko. W sąsiedztwie mostu wytyczone jest 
miejsce, gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko.  Opuszczamy przystanek 12 i 
udajemy się początkowo polną a następnie asfaltową drogą wzdłuż rzeki Sapiny 
do Kruklanek.  

Przystanek końcowy. Nadleśnictwo Borki.  
Tablica Nadleśnictwa Borki jest ostatnim przystankiem na ścieżce spacerowej. 

Obok tablicy znajduje się siedziba nadleśnictwa. Dzięki staraniom Nadleśnictwa 
Borki utworzono w Wolisku zagrodę pokazową żubrów z pomostem widokowym.   

Teren Nadleśnictwa jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. 
Zachęcamy każdego do wyruszenia na szlaki piesze, rowerowe oraz kajakowe. 
Nad jeziorami: Mamry, Dargin, Lemięt, Gołdopiwo znajdują się pola biwakowe 
wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne, miejsca palenia ognisk. 
Na obrzeżach Puszczy Boreckiej nad jeziorem Żywy znajduje się okazały dom 
myśliwski. 
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Ważne informacje

Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10
tel. 421 70 02, 421 70 16, 421 73 53, fax. 421 70 02
godz. prac 7.15 - 15.15, piątki 8.00 - 16.00 
www.kruklanki.pl e-mail: kruklanki2@wp.pl

Urząd Pocztowy Kruklanki, ul. Dworcowa 3 
tel. 421 70 60, godz. pracy 8.00 - 18.00

Komisariat Policji w Kruklankach, ul. 22 Lipca 5
 tel. 421 70 07

Ochotnicza Straż Pożarna
* Kruklanki, tel. 421 72 48 , 506 270 366
* Jeziorowskie, tel. 421 75 86
* Lipowo, tel. 421 74 71

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Usługi Lekarskie - Marian Feliks Włodzimierski
Kruklanki,  ul. Dworcowa 4, tel. 421 70 04,

 Bank Spółdzielczy Oddział Kruklanki - tel. 421 70 13
Obsługa bankowa klientów, w tym:
- realizacja kart płatniczych w godz. 7.15 – 14.30

Punkty informacji turystycznej

Informacja Turystyczna - Gminny Punkt Informacji Turystycznej,
 ul. 22 Lipca 19 (centrum) czynne maj - wrzesień, tel. 087 421 73 01, 509 459 827 

Biuro Usług Turystycznych, A. Faliszewski,
Kruklanki, ul. 22 Lipca 23, tel. 421 70 77

Centrum Informacji Turystycznej, Giżycko,
ul. Warszawska 7. tel/fax 428 57 60, tel. 428 52 65

Stowarzyszenia i podmioty branży turystycznej

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
„Ekorozwój – Mazury”  Członek Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej

www. agroturystyka.pl/mazury
ul. 22 Lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217596, fax (087)4217990

Turystyczne Towarzystwo „ KRUKLANKI – MAZURY”
ul. 22 Lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217077, fax (087)4217990

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Puszcza Borecka”
Kruklanki, ul. 22 lipca 19, tel. 087 421 74 79

Biuro Usług Turystycznych  „AGA”
Ul. 22 Lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217077
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Pokoje gościnne, Agroturystyka

1.  Pokoje Gościnne  „Zacisze” – Irena i Piotr Kadylak  
– Towarzystwo Turystyczne
ul. 22 Lipca 29 c, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217181

www.na.zaciszu.prv.pl,  e-mail: kadylak333@poczta.onet.pl

Oferuje się: 14 miejsc noclegowych, TV, wycieczki rowerowe, sprzęt wod-
ny, jazdę konną, spływy kajakowe   

2.  Pokoje Gościnne M. J. Bolsewicz – „Ekorozwój – Mazury”   
kat.* wg. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
Brożówka 19/2, 11-612 Kruklanki, tel.(087)4217219

www.mazury.info.pl/domki/brozowka-bolsewicz

Oferuje się: 5 miejsc noclegowych, TV, wyżywienie, sprzęt wodny, plac za-
baw dla dzieci, grill, ogniska.

3.  Gospodarstwo Gościnne „AGA” Faliszewska Janina  
„Ekorozwój – Mazury” kat.** wg. Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej
ul. 22 Lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217077, tel. (087)4217596,  

 fax.(087)4217990
www.agroturystyka.pl/mazury/aga

Oferuje się: 4 miejsca w 2 pokojach z łazienkami, sala TV, wyżywienie, 
ukwiecony ogród z altanami i grillami.

4.   „Na Skarpie“ Bogdan Oryńczak
Jeziorowskie 13a, 11-612 Kruklanki, tel.(087) 4217178, kom. 503816656

www.mazury.info.pl/domki/jeziorowskie-13a

Oferuje się: 18 miejsc noclegowych, wyżywienie, TV, sprzęt wodny, grilla, 
plac zabaw dla dzieci, własne produkty z gospodarstwa     

5.  Pokoje Gościnne Jadwiga Cendrowska  „Ekorozwój – Ma-
zury” kat.* wg. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
ul. 22 Lipca 27 d, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217171,  

 tel. (087)4217122, kom.502701230 
www.dobry.wypoczynek.prv.pl    www.ujagody.prv.pl 

Oferuje się: 16 miejsc noclegowych, domowe wypieki, TV, sprzęt wodny, plac 
zabaw dla dzieci, wycieczki, spływy kajakowe, wędkowanie, grzybobranie      

6.  Pokoje Gościnne Bil Danuta i Władysław  
- Towarzystwo Turystyczne
ul. Wrzosowa 12 b, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217198
www.mazury.info.pl/domki/kruklanki3,  e-mail:kryska23@orange.pl

Oferuje się: plac zabaw dla dzieci, grilla, grzybobrania 

7.  Gospodarstwo Agroturystyczne Grażyna Chmielewska  
- „Ekorozwój – Mazury”   
kat. standard wg. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
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Jeziorowskie 43, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217434
www.jeziorowskie.prv.pl    www.jeziorowskie.prv.pl

Oferuje się: 12 miejsc noclegowych, domowe wypieki, TV, spływy kajakowe, 
wędkowanie, grzybobranie, poczęstunek ciastami własnego wypieku, 
produkty z własnego gospodarstwa  rolnego.

8.  Pokoje Gościnne „Panterej” Moszczyńska Renata  
- Towarzystwo Turystyczne
ul. 22 Lipca 17 d, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217212

www.progmed.net.pl/panterej e-mail: panterej@wp.pl

Oferuje się: 12 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, wycieczki na grzy-
bobranie, wędkowanie, grill, ognisko,       

9.  Pokoje Gościnne Teresa Żelazko - „Ekorozwój – Mazury” 
Brożówka 6/1, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217218, kom.603724172

www.bikeword.pl/zelazko

Oferuje się: 8 miejsc noclegowych, TV, wyżywienie, sprzęt wodny, rowery

10.  Anna Jakiel - Towarzystwo Turystyczne
ul. Wczasowa 12 a, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217548
www.mazury.info.pl/domki/kruklanki2,   e-mail: kruklanki12a@wp.pl

Oferuje się: 6 miejsc noclegowych, sprzęt ogrodowy, grill, huśtawki ogro-
dowe, dozorowaną posesję.

11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Kogutkiem“ Mikuła 
Zygmunt - „Ekorozwój – Mazury”  
kat. ** wg. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
ul. Wodna 10, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217316

www.mazury.pc.pl/inne/tt_kruklanki

Oferuje się: 19 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, plac zabaw dla 
dzieci, miejsce na ognisko, grill. 

12. Pokoje Gościnne, Szyszko Danuta - „Ekorozwój – Mazury” 
kat. * wg. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
Brożówka 17, 11-612 Kruklanki, te. (087)4217220

Oferuje się: 8 miejsc noclegowych w okresie długich weekendów, wakacji 
oraz sylwestra, wyżywienie, TV, sprzęt wodny, plac zabaw dla dzieci, 
ogniska, grill.

13. „Pod Wierzbami” Mikuła Janina
ul. Wczasowa 8, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217197

www.mazury.info.pl/domki/kruklanki-mikula 

Oferuje się: 16 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, rowery, grill.

14. Pokoje Gościnne Kadylak  Mirosław  
- Towarzystwo Turystyczne
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ul. Wodna 3a, 11-612 Kruklanki, te. (087)4217063
www.strumyk.prv.pl      e-mail: strumyk12@poczta.onet.pl

Oferuje się: 23 miejsca noclegowe, wyżywienie, TV, sprzęt wodny, rowery, grill 

15. „Pod Dębami” Piniaha Jadwiga - Towarzystwo Turystyczne
ul. Cicha 1, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217165

www.mazury.info.pl/domki/kruklanki-cicha1

Oferuje się: 14 miejsc noclegowych, TV,  plac zabaw dla dzieci, kort teni-
sowy, produkty z własnego gospodarstwa, grill. 

16. Pokoje Gościnne Oryńczak Mariola - „Ekorozwój – Mazury” 
kat. * wg. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej 
Jeziorowskie 13, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217178

www.mazury.info.pl/domki/jeziorowskie-13

Oferuje się:  11 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, plac zabaw dla 
dzieci, tenis stołowy, grill, 

17. Gospodarstwo Agroturystyczne Pawlik Romualda
ul. Wczasowa 11, 11-612 Kruklanki, tel (087)4217195, kom. 503692509

Oferuje się: 10 miejsc noclegowych, TV, wspólne grzybobranie, rowery, 
plac zabaw dla dzieci

18. Gospodarstwo Gościnne ”Pod Bocianem” Olkowicz Leszek
Grądy Kruklaneckie 1, 11-612 Kruklanki, tel.(087)4217222

www.podbocianem.pl 

Oferuje się: 14 miejsc noclegowych, TV, wyżywienie, rowery, sprzęt wod-
ny, plac zabaw dla dzieci, grill

19. Garbowska Dorota
ul. 22 Lipca 22, 11-612 Kruklanki, tel.(087)4217262, tel. (087)4217278

 www.mazury.info.pl/domki/kruklanki-garbowscy e-mail:  jorgo@o2.pl

Oferuje się: 4 miejsca noclegowe, TV, rowery, grill. 

20. Fil Stefan
ul. 22 Lipca 42E, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217470

www.mazury.info.pl/domki/kruklanki-42e

Oferuje się: 12 miejsc noclegowych, TV, plac zabaw dla dzieci, grill.

21. Pokoje „U Jadwigi” Kłak Jadwiga - „Ekorozwój – Mazury”
ul. Sosnowa 2, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217087

www.ujadwigi.mazury.info 

Oferuje się: 4 miejsca noclegowe, TV, plac zabaw dla dzieci, grill, wycieczki.

22. „Zagroda nad Sapiną” Zajkowscy Anna i Ryszard  
- „Ekorozwój – Mazury”
Żywki 17, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217350, kom. 501754283
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www.republika.pl/agromazury/zywki e-mail: zagrodanadsapina@wp.pl

Oferuje się: 12-15 miejsc noclegowych, sprzęt wodny, rowery, jazdę kon-
ną, grzybobranie.

23. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Żurawiem”  
Białoskórska Urszula
Jeziorowskie 48, 11-612 Kruklanki, tel.(087)4217495

www.mazury.info.pl/domki/jeziorowskie e-mail: ulabia@gandalf.ios.edu.pl

Oferuje się: 6 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, rowery, plac zabaw 
dla dzieci, grill.

24. Gospodarstwo Agroturystyczne Rosłon - „Ekorozwój – Mazury”
Kolonia 9, 11-612 Kruklanki, kom. 606378611

www.mazury.info.pl/domki/kruklanki-kolonia, e-mail:  jroslon@wp.pl

Oferuje się: 6 miejsc noclegowych, wyżywienie, rowery, ścianę wspinaczkową

25. Gospodarstwo Agroturystyczne Sokalska Stanisława 
Sołtmany 33, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217399

www.sokalscy.kruklanki.pl

Oferuje się: 4 miejsca noclegowe, TV, sprzęt wodny, rowery, plac zabaw 
dla dzieci, produkty z własnego gospodarstwa, grill 

26. Pokoje Gościnne Orszewski Andrzej
Jeziorowskie, 11-612 Kruklanki, tel.(087)4217183, tel.(087)4217522

 www.echopuszczy.mazury.info, www.mazury.com.pl 

Oferuje się:  30 miejsc noclegowych, sprzęt wodny, rowery, jazdę konnà, 
plac zabaw dla dzieci.

27. Stankiewicz Teresa 

ul. Dworcowa 15, 11-612 Kruklanki, tel.(087)4217073
Oferuje się: 10 miejsc noclegowych (cały dom do dyspozycji gości w 

okresie letnim), TV, rowery, grill.

28. Pokoje Gościnne „U Reginy” Regina Bigus
Sołtmany 30, 11-612 Kruklanki, tel. (087) 4217052

www.ureginy.mazury.info

Oferuje się: 7 miejsc noclegowych, wyżywienie, grill

29. Gospodarstwo Agroturystyczne Przyłuccy Tamara i Edward
Brożówka 3A/4, 11-612 Kruklanki, tel (087) 4217253, kom. 500143233, 

503025305
www.dworek.tamara.pl

Oferuje się: 20 miejsc noclegowych, wyżywienie, rowery, sprzęt wodny, 
plac zabaw dla dzieci.
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30. Gospodarstwo Agroturystyczne Chmielak Sylwester

ul. Wodna 6/3, 11-612 Kruklanki

Oferuje się: 4 miejsca noclegowe, rowery

O Ś R O D K I   W Y P O C Z Y N K O W E

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Jarzębinka” - „Ekorozwój – Mazury”
Brożówka, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217224

www.smacko.webpark.pl, www.turysta.net.pl/osrodki/jarzeb
Oferuje się: 110 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, pole namioto-

we, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, grill.

2.  Ośrodek Wypoczynkowy „Żywki” 
Żywki, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217552

www.mazury.info.pl/zywki,  e-mail: nadsapina@poczta.onet.pl

Oferuje się: 90 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny, rowery, pole na-
miotowe, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, grill.

3.  Ośrodek Wczasowy „Jakub”
ul. Wczasowa 45,   11-612 Kruklanki, tel. (087)4217046, kom.606418196

www.jakub.ol.pl

Oferuje się: 160 miejsc noclegowych, wyżywienie, TV, sprzęt wodny, ro-
wery, plac zabaw dla dzieci, parking strzeżony 

4.  Ośrodek Wypoczynkowy „Kruklanki”
ul. Wczasowa 52, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217033

www.owkruklanki.w.pl, e-mail: kruklanki@post.pl

Oferuje się: 160  miejsc noclegowych, wyżywienie, TV, sprzęt wodny, ro-
wery, plac zabaw dla dzieci, grill.

5.  Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy „HELENA”
Jeziorowskie 31, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217333

www.owhelena.com.pl,  e-mail: biuro@owhelena.com.pl

Oferuje się: 136 miejsc noclegowych, wyżywienie, TV, sprzęt wodny, ro-
wery, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, grill.

6.  Ośrodek Wypoczynkowy „Żabinka”
ul. Wczasowa 8, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217024, kom. 502224060

www.zabinka.emeteor.pl

Oferuje się: 200 miejsc noclegowych, wyżywienie, TV, plac zabaw dla dzieci, grill.
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D O M K I   L E T N I S K O W E 

1.  Domki letniskowe Czesława Madaj - „Ekorozwój – Mazury”
ul. Dworcowa 7a, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217086

www.mazury.pc.pl/”www.mazury.pc.pl      e-mail: cmadaj@op.pl 

Oferuje się: 16 miejsc noclegowych, sprzęt wodny, rowery, miejsca na 
ognisko, grill

2.  Domek „Pod Lipami“ Soroń Sławomir  
- Towarzystwo Turystyczne
Brożówka 3, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217524

www.pod.lipami.prv.pl

Oferuje się: 8 miejsc noclegowych, TV, sprzęt wodny,  plac zabaw dla dzieci, grill. 

3.  Domek letniskowy i całoroczny „EWA” Gąsior Ewa  
- „Ekorozwój – Mazury”

ul. Wczasowa 50/3, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217201
www.kruklanki.wypoczynek.prv.pl ewa.kruklanki@wp.pl

Oferuje się: 12 miejsc noclegowych, rowery, sprzęt wodny, plac zabaw 
dla dzieci, wydzielone miejsce na ognisko, grill,  

4.  Orynczak Jarosława
ul. Wodna 2b, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217244, kom. 506259842

www.mazury.info.pl/domki/orynczak

Oferuje się:  8 miejsc noclegowych, TV, plac zabaw dla dzieci, tenis stoło-
wy,   boisko do siatkówki, grill, 

5.  Ciż Włodzimierz
ul. Wczasowa 21, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217532

www.mazury.info.pl/domki/ciz

Oferuje się:  20 miejsc noclegowych, TV, plac zabaw dla dzieci, tenis sto-
łowy,   boisko do siatkówki, grill, 

6.  Domek letniskowy Buczyńska Irena
ul. 22 Lipca 44a, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217172

Oferuje się: 4 miejsca noclegowe, własne wypieki, rowery, plac zabaw dla 
dzieci, grill

7.  Domki letniskowe Mikuła Agnieszka i Piotr  
- Towarzystwo Turystyczne

ul. Cicha 3, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217162

Oferuje się: 16 miejsc noclegowych, produkty z własnego gospodarstwa, 
rowery, plac zabaw dla dzieci, grill, 

8.  Domek,  Łukasiewicz Daniel  - „Ekorozwój – Mazury”
Jeziorowskie 23, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217155
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Oferuje się: 5 miejsc noclegowych, TV, wyżywienie, rowery, sprzęt wod-
ny, plac zabaw dla dzieci, grill.

9.  Całoroczny dom „AGA” Faliszewska Agnieszka   
- „Ekorozwój – Mazury”
ul. 22 Lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. (087)4217077, fax.(087) 4217990

www.aga.mazury.info.pl e-mail:  afaliszewska@interia.pl

Oferuje się: 14-20 miejsc w 5 pokojach z łazienkami, duża sala kominko-
wa, mała sala kominkowa z TV i aneksem kuchennym, wyżywienie, 
ukwiecony ogród z trzema altanami i grillami, rowery turystyczne, ka-
jaki, canoe. 

POLA NAMIOTOWE
Leon Kulbacki, 11-612 Kruklanki, ul. Polna 7, tel. 421 72 56
Irena Romejko, 11-612 Kruklanki - Kolonia 13, tel. 421 71 74

USŁUGI PRZEWODNICKIE
Faliszewski Andrzej, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 23,
tel. 421 70 77 (język polski, język rosyjski)
Faliszewska Janina, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 23, 
Tel. (087) 4217077 (Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, Powiśle. Język polski)
Faliszewska Agnieszka, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 23, 
Tel. (087) 4217077 (Warmia, Mazury, Powiśle. Język polski, język rosyjski, 

język francuski)
Wyrobek Witosław, 11-612 Kruklanki, ul. Dworcowa 10,
tel. 421 71 04

BAZA GASTRONOMICZNA
Restauracja „Pod Żubrem”, ul. 22 Lipca 15,
11-6 12 Kruklanki, tel. 421 70 03
Bar „Pod Wierzbami”, ul. Wczasowa 8,
11-6 12 Kruklanki, tel. 421 70 03
Bar „Nad Sapiną”, ul. 22 Lipca, 11-612 Kruklanki,
tel. 421 72 25
Restauracja „Nad Sapiną”, ul. Wodna 7,
11-612 Kruklanki, tel. 421 75 55

APTEKI
Punkt Apteczny, ul. 22 Lipca 
11-612 Kruklanki,

BANKI
Bank Spółdzielczy Węgorzewo, Oddział Kruklanki,
ul. Wczasowa 1, tel. 421 70 13
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KULTURA, ROZRYWKA, SPORT
Gminny Ośrodek Kultury, 11-612 Kruklanki,
ul. 22 Lipca 19, tel. 421 73 01
(korty tenisowe, bilard, stoły do tenisa, siłownia, kawiarnia)
„Pod Żubrem”, 11-612 Kruklanki
 ul. 22 Lipca 15, tel. 421 70 03
(kawiarnia, bilard, smażalnia ryb, ogródek piwny)
Żubry - leśniczówka Wolisko - codziennie godz. 9.00 - 15.00,
tel.4217070
Pracownia rzeźbiarska, Józef Niewiński, 11-612 Kruklanki,
ul. Wodna 8, tel. 421 73 78
(stała ekspozycja, sprzedaż, nauka rzeźbienia w drewnie)

  


