Z WĘDKĄ
NA KASZUBY!

Drogi Czytelniku!
Przewodnik, który masz przed sobą przeprowadzi Cię przez obﬁtujące
w bogactwo gatunków ryb Pojezierze Kaszubskie. Ciche i spokojne jeziora oraz
wartko płynące rzeki obiecują spełnienie niejednego wędkarskiego marzenia.
Świeże powietrze, gęste lasy, urokliwe pagórki i liczne atrakcje turystyczne to
nie lada gratka dla każdego wczasowicza.
Z naszego przewodnika dowiesz się, od czego zacząć przygodę z wędkarstwem,
poznasz podstawowe metody połowu, charakterystyczne gatunki występujące
na tym terenie, konkretne łowiska i miejsca do wędkowania. A po udanych
połowach podpowiemy jak smacznie przyrządzić złowioną rybkę!
Bo w wędkowaniu nie chodzi tylko o ilość złowionych ryb! Wędkarstwo
to hobby, kontakt z przyrodą, relaks a nawet sposób na życie. Piękne
w wędkarstwie jest również to, że może uprawiać je każdy, niezależnie od
wieku, kondycji ﬁzycznej czy statusu społecznego.
Rozdział I. O „Kaszubskim Morzu”

4

Rozdział II. Od czego zacząć?

6

Rozdział III. Wędka to podstawa!

7

Rozdział IV. Dla każdego coś innego: Metody połowu

8

Rozdział V. Nacieszyć oko... Gatunki chronione

10

Rozdział VI. Okresy ochronne

11

Rozdział VII. Wymiary ochronne

12

Rozdział VIII. Catch&Release - „Złów i Wypuść”...

14

Rozdział IX. Gdzie połowić? Polecane łowiska

16

Rozdział X. Kaszubskie smaki – rybka palce lizać!

30

Rozdział XI. Rekomendowana baza noclegowa

38

Rozdział I
O „Kaszubskim Morzu”
Położony w południowo – środkowej części województwa pomorskiego
powiat kościerski zwany Sercem Kaszub, pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce.
Bogactwo form rzeźby terenu i kontrasty krajobrazowe wywołane
obecnością licznych głęboko wciętych rynien jeziornych oraz towarzyszące
im wzgórza tworzą niepowtarzalny klimat. Głównym czynnikiem
krajobrazu, wpływającym na piękno tych terenów są wody licznie tu
występujących jezior, rzek i potoków. Tutejsze akweny to w większości
wydłużone, wąskie i głębokie jeziora rynnowe. Ich charakterystyczną cechą
są strome brzegi i słabo rozwinięta linia brzegowa. Wskaźnik jeziorności
regionu jest stosunkowo wysoki i wynosi 3,5%.

Kompleks Jezior Wdzydzkich w całości znajduje się w granicach
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Otaczają go wspaniałe lasy sosnowe,
a nieopodal północnego brzegu w miejscowości Wdzydze znajduje się
najstarszy w Polsce skansen Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich. W jeziorze Wdzydze występuje
endemiczna odmiana troci jeziornej zwana wdzydzką.
Kaszuby swym bogactwem natury przyciągają nie tylko wędkarzy, ale
również miłośników żeglarstwa, kajakarstwa czy nurkowania. Dogodne
ukształtowanie terenu oraz zróżnicowanie lokalnych tras i szlaków
sprzyjają uprawianiu różnych form turystyki aktywnej (rowerowej, pieszej
czy nordic walking).

Do największych zbiorników wodnych Pojezierza Kaszubskiego należy
Krzyż Jezior Wdzydzkich zwany ,,Kaszubskim Morzem’’. Kompleks o łącznej
powierzchni 1455,6 ha tworzą jeziora: Wdzydze, Radolne, Jelenie i Gołuń.
Największe to jezioro Wdzydze, którego głębokość wynosi 72 m, co
plasuje je na szóstym miejscu wśród jezior Polski. Ewenementem na skalę
kraju, a nawet Europy są liczne naturalne wyspy na jeziorach kompleksu.
Największa z wysp, Ostrów Wielki, o powierzchni 90,66 ha i długości około
3 km to druga co do wielkości wyspa jeziorna w Polsce.
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Rozdział II
Od czego zacząć

Rozdział III
Wędka to podstawa!

Rozpoczynając przygodę z wędką powinniśmy na początku zgromadzić
niezbędną wiedzę. Warto zapoznać się z ogólnodostępnymi poradnikami,
przejrzeć fora internetowe czy też porozmawiać z samymi wędkarzami.
Łowienie ryb w naszym kraju jest regulowane przez dwie ustawy –
w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach
morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Przed przystąpieniem do
wędkowania należy przede wszystkim ustalić do kogo należy wybrane
przez nas łowisko.

Po zdobyciu niezbędnej wiedzy i uprawnień do połowu, najwyższy czas
zająć się skompletowaniem pierwszego sprzętu. Ponieważ nie mamy
pewności, jak długo potrwa nasza przygoda z wędkowaniem, dlatego też
na początku warto zaopatrzyć się w podstawowe minimum sprzętowe,
a dopiero w miarę upływu czasu poszerzać wyposażenie. Pierwsza wędka
nie powinna być zbyt skomplikowana i na pewno nie musi być droga.
Doskonale sprawdzi się taka typu bat o długości około 3-5 metrów, potem
przyjdzie czas na matchówkę czy bolonkę. Wiele osób podkreśla fakt,
że nauka wędkowania będzie łatwiejsza z jak najprostszą wędką.
Podstawowy zestaw wędkarza powinien składać się z:
• wędziska (wędki, kija),
• żyłki (i przyponu),
• haczyka,
• dodatkowych akcesoriów (spławik, ciężarki, kołowrotek),
• karty wędkarskiej.

Jeśli chodzi o same łowiska, to do wyboru mamy „komercyjne” i te będące
w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW). Różnica między
nimi jest zasadnicza: na pierwszych łowimy po opłaceniu wstępu, na drugich
obowiązuje karta wędkarska i zezwolenie na połów. Karta wędkarska to
dokument ważny dożywotnio. Może go wyrobić każdy, kto ukończył 14 lat
i zdał egzamin państwowy w terenowym kole PZW (właściwym dla miejsca
zamieszkania osoby zdającej). Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej
zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby,
które nie ukończyły jeszcze 14 roku życia, z tym, że mogą one łowić
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która takową kartę posiada.
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Jednak sama wędka to nie wszystko, dlatego też wybierając się na ryby,
powinniśmy ze sobą zabrać zapasowe haczyki, żyłkę przyponową, ciężarki
i spławiki. Ważne jest dobranie odpowiedniej przynęty, która powinna być
dostosowana do preferowanej metody wędkowania. Dla własnej wygody
powinniśmy się zaopatrzyć również w siatkę na ryby, torbę na sprzęt,
podbierak, podpórki na wędkę czy siedzisko.
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Rozdział IV
Dla każdego coś innego: Metody połowu
Wędkarstwo to na tyle rozwinięty sport albo hobby, jak kto woli, że
wyróżniamy aż 6 jego rodzajów. Każdy z nich to konkretnie określone
sposoby wędkowania. Bez wątpienia na początek powinniśmy zapoznać
się z podstawowymi rodzajami wędkarstwa, aby dobrać odpowiednią dla
siebie dyscyplinę.
Metoda spławikowa – jak sama nazwa wskazuje niezbędnym atrybutem
podczas połowu tą metodą jest spławik, który pokazuje nam czy ryba
złapała się na przynętę.
W miejscu łowienia zanęca się zanętą, po czym
ustawia się w nim zestaw
ze spławikiem i przynętą założoną na haczyk.
Przy pomocy wędkarstwa
spławikowego
możemy
w zasadzie łowić ryby każdego rodzaju (za wyjątkiem
typowych drapieżników).
Metoda gruntowa – podobnie do metody spławikowej, przebiega
z wykorzystaniem zestawu, ale bez spławika. Zestaw w całości spoczywa
na dnie (gruncie), a wskaźnikiem brania może być np. drgająca szczytówka
wędziska lub styropianowy wskaźnik tzw. bombka. Coraz częściej stosuje
się elektroniczny sygnalizator, który pokazuje jeżeli żyłka wykona ruch do
przodu lub do tyłu. Tego rodzaju metoda może być wykorzystywana do
łowienia każdego rodzaju ryb.
Metoda spinningowa – to niezwykle skuteczna oraz bardzo aktywna
metoda połowu ryb polegająca na używaniu sztucznej przynęty (twistery,
błystki, rippery, woblery), która imituje kształt i ruchy ryby; przeznaczona
do połowu ryb drapieżnych, m.in. okonia, sandacza, szczupaka czy suma.
Odmianą spinningu jest tzw. trolling, w którym zarzucamy przynętę z łodzi,
po czym na napiętej żyłce holujemy ją, zmieniając jednie głębokość jej
położenia.
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Metoda muchowa – podobna jest do wędkarstwa spinningowego, jednak
w przypadku tej metody, jako przynęty używa się sztucznej muchy, która
zarzucana jest w wodę, a następnie podrywana tuż po zanurzeniu. W tego
rodzaju wędkarstwie używa się sznura muchowego zamiast tradycyjnej
żyłki, jak również specjalnego rodzaju kołowrotków i wędzisk. Warto
wiedzieć, że tego rodzaju metoda stosowana jest najczęściej do połowu
lipieni oraz pstrągów.
Wędkarstwo podlodowe - polega na łowieniu ryb znajdujących się
pod taflą lodu. Metoda wymaga wywiercenia w lodzie otworu, w którym łowi się ryby przy
pomocy
niewielkiej
wędki
(może
mieć
ona około 40-50 cm).
Wykorzystywane są takie przynęty jak małe
blaszki podlodowe czy
mormyszki. Praktykuje się także zakładanie
na haczyk ochotki, czyli małego, cienkiego
czerwonego robaczka.
W tym przypadku branie sygnalizuje nam tzw.
kiwak.
Wędkarstwo morskie – polega na połowie ryb morskich na wędkę
z pokładu łodzi, brzegu plaży lub z nabrzeża portowego. Ta metoda wymaga
bardzo mocnych wędek i grubych żyłek. Jako przynętę wykorzystuje się tzw.
pikler (podłużny kawałek kolorowego, odblaskowego ołowiu zakończony
kotwicą), który spuszcza się na duże głębokości, a następnie podrywa.
W wędkarstwie morskim można wykorzystać metodę spinningową,
jednak konieczne jest wówczas skorzystanie z echosondy, która umożliwi
zlokalizowanie ławic ryb.
Początkujący wędkarze powinni zacząć przygodę z wędkarstwem od
metody spławikowej (zostawiając na później techniki gruntowe czy też
spinningowe). Łowienie na spławik pozwala przede wszystkim na poznanie
zachowań i reakcji ryb w wodzie. To również metoda, która pozwala na
pełne kontrolowanie sprzętu.
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Rozdział V
Nacieszyć oko… Gatunki chronione

Rozdział VI
Okresy ochronne

Pojezierze Kaszubskie zróżnicowane jest pod względem wielkości
i specyfiki występujących tu zbiorników wodnych. Ma to odzwierciedlenie
w różnorodności występującej na tym terenie ichtiofauny. Z ryb licznie
występują tu płocie, okonie, liny, szczupaki, sandacze, leszcze i węgorze.

Okresy ochronne ryb, to czas, w którym nie wolno łowić danego
gatunku. Okresy te zbiegają się w czasie przede wszystkim z momentem
największego rozrodu poszczególnych gatunków. Ryby powinny być wtedy
pod specjalną opieką i nie powinno się prowadzić ich odłowu.

Troć wdzydzka

Strzebla błotna

Łącznie występuje tu ponad 30 gatunków ryb, w tym wiele rzadkich,
chronionych. Do najbardziej cennych gatunków należy troć jeziorowa,
zwana wdzydzką. Ta endemiczna odmiana występuje w jeziorze Wdzydze
i dwóch rzekach, Wdzie i Trzebiosze. Obecnie stan liczebny wolno żyjącej
troci z jeziora Wdzydze szacuje się na 3-5 tys. osobników.
Innym rzadkim gatunkiem jest strzebla błotna, która jest jednym
z najmniejszych przedstawicieli ryb karpiowatych i figuruje w Polskiej
Księdze Zwierząt jako gatunek krytycznie zagrożony.
Objęty czynną ochroną jest również gatunek raka szlachetnego, który uznawany jest za symbol czystych wód. Aby powrócił ważne jest,
by nie niszczyć jego siedlisk (zanieczyszczenia chemicznie i organicznie wód) oraz nie należy przenosić
obcych gatunków raków ze zbiornika
do zbiornika. Równie ważna jest wiedza
z zakresu rozpoznawaniu poszczególnych gatunków: rodzimych, pożądanych
i chronionych. Więcej informacji na
temat ochrony i restytucji raków rodzimych można pozyskać we Wdzydzkim
Parku Krajobrazowym (Kościerzyna,
Rak szlachetny - Astacus astacus
ul. Świętojańska 5e, tel. 58 686 82 73).
10

11

Rozdział VII
Wymiary ochronne
Wymiary ochronne ryb, to dolna granica wielkości, poniżej której złowienie
danego gatunku jest zabronione - takie okazy należy z powrotem wypuścić
do wody. Wymiary ochronne ryb, to podstawowy czynnik regulujący
połowy i mający na celu dbanie o prawidłowy rozwój danego gatunku,
a w efekcie całego rybostanu.
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Rozdział VIII
Catch&Release - „Złów i Wypuść”,
czyli na matę i do wody!

Ryby źle znoszą srogie mrozy oraz upały. W takich warunkach pogodowych
w szczególności powinniśmy skracać wszelkie czynności związane
z przebywaniem ryby poza wodą. Przeciętnie ryba ma szanse na przeżycie,
jeśli poza wodą przebywa nie dłużej niż 0,5 - do 1 min. Jeśli po włożeniu
do wody ryba nie przejawia chęci odpłynięcia, oznacza to, że potrzebuje
naszej pomocy. Należy wtedy zadbać, aby do jej skrzeli docierała woda,
a już po krótkiej chwili powinna odpłynąć bez żadnych problemów.

Prawem każdego wędkarza jest możliwość zabrania złowionej ryby
(jeśli jest to zgodne z regulaminem łowiska). Są jednak wędkarze
hobbyści, którzy z szacunku dla przyrody kierują się zasadą „złap
i wypuść”. Zwolennicy zasady „Catch&Release’’ przekonują, że jest to
podstawa etycznego, świadomego wędkarstwa. Warto wypuścić rybę,
chociażby po to, aby móc ją jeszcze raz złowić. W ten sposób postępują
m.in. karpiarze, wypuszczając swoje zdobycze, gdyż są one mało licznym
gatunkiem.

Obowiązkowo przy stosowaniu zasady C&R należy używać maty karpiowej
(pamiętając o tym, że nie może być sucha!), na której umieszczamy
złowioną rybę i w razie potrzeby dezynfekujemy ranę po haczyku. Długi hol
ryby może doprowadzić ją do skrajnego wyczerpania i nie będzie już miała
siły żeby odpłynąć. Warto zatem ograniczyć hol do minimum i w miarę
możliwości nie trzymać długo ryby zaczepionej na haku. Bardzo ważne
jest także unikanie tzw. “chwytu śmierci” - pionowego trzymania ryb, które
zdarza się nagminnie głównie wśród tych wędkarzy, którzy fotografują
się ze złowionymi okazami. Chodzi o odporność kręgosłupa, który przy
pionowej pozycji po prostu rybie pęka. Warto pamiętać, aby nie trzymać
ryby za ogon czy głowę, ale zawsze poziomo i oburącz. Równie ważnym
czynnikiem jest też temperatura powietrza.
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Przestrzeganie zasady „catch and release” wśród wędkarzy to kwestia
doświadczenia, ponieważ każdy powinien sam się do niej przekonać
i dojrzeć. Wędkarz etyczny musi umieć podjąć właściwą decyzję
w zależności od sytuacji. Jeżeli wie, że ryba nie ma szans na przeżycie, bo
np. hak zniszczył jej skrzela, to lepiej zabrać ją ze sobą. W innym wypadku
lepiej obchodzić się z należytym rybie szacunkiem i czerpać satysfakcję nie
tylko z łowienia, ale też wypuszczenia ryby na wolność.
W Europie Zachodniej zasady no kill oraz C&R stosuje się od wielu lat i są
dla wędkarzy czymś naturalnym, co nie podlega żadnej dyskusji. W Holandii
codziennością są 10-kilogramowe szczupaki, ponieważ takie okazy od lat
się tam wypuszcza. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Niestety w Polsce
i krajach Europy Wschodniej zbyt łagodne przepisy w zakresie limitów
zabieranych ryb oraz zwykła bezmyślność i pazerność doprowadziły do
nadmiernego wyeksploatowania wód.
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Rozdział IX
Gdzie połowić? Polecane łowiska
Poniżej przedstawiamy szczególnie polecane łowiska wędkarskie, na
których obecność ryby jest gwarantowana, a warunki połowu wprost
fantastyczne. Wygodne noclegi na miejscu, spokój i bezpośredni kontakt
z naturą - to standard tutejszych łowisk - odwiedzanych często całymi
rodzinami.

Na karpie najskuteczniejszy okazuje się pelet i kulki proteinowe. W związku
z ciemnym kolorem wody na drapieżniki sugerujemy przynęty w jasnych
i jaskrawych kolorach.
Wędkowanie możliwe jest z dużych, wygodnych dwuosobowych
pomostów. Na łowisku znajduje się ich łącznie 9 (dwa dostępne również
dla osób niepełnosprawnych), do wszystkich jest wygodny pieszy dostęp.
Najdalszy pomost oddalony jest od parkingu około 400 metrów, dlatego
dla wędkarzy z dużą ilością ekwipunku możliwe jest dopłynięcie do
pomostów łódkami (do dyspozycji trzy łodzie 4-osobowe).

Ale uwaga! Na łowisku specjalnym szczególnie łatwo zarazić się pasją
wędkowania! I to niezależnie od płci czy wieku.

Miejsca do wędkowania w Gminie Kościerzyna
Łowisko Niedamowo
www.lowiskoniedamowo.home.pl
email: maciejpiank@poczta.onet.pl
tel. 694 493 310, 694 493 315

Przykładem łowiska wędkarskiego - idealnego na weekend z wędką lub
wczasy wędkarskie jest Łowisko Niedamowo. Położone w odległości
ok.16 km od Kościerzyny nad jeziorem Gubel oprócz idealnych warunków
do wędkowania oferuje również nocleg w drewnianych domkach.
Powierzchnia akwenu to blisko 8 ha, a jego średnia głębokość wynosi
6 metrów. Dno jeziora w większości pozbawione jest roślinności. Blisko
20% jeziora stanowi wypłycona zatoka o głębokości 1,5 - 2 metrów, która
stanowi bezpieczne schronienie dla ryb, zarówno drapieżników jak i białej
ryby. Brzeg jeziora porasta wąski pas trzciny, któremu towarzyszy grążel
żółty. Ten ostatni występuje również wokół całego akwenu tworząc opaskę.
W rybostanie dominuje karp, liczną populację stanowi również leszcz, lin,
amur i płoć. Rzadziej trafia się tołpyga oraz spore okazy węgorza. Wśród
drapieżników dominuje szczupak i okoń. Pojawia się sandacz wpuszczony
jako kroczek 5 lat temu. Wśród zanęt preferowanych na łowisku doskonale
sprawdza się kukurydza, białe i czerwone robaki.
16

Łowisko Niedamowo dostępne jest również zimą pod warunkiem, że
grubość lodu zapewnia bezpieczne wędkowanie. Gatunki ryb najczęściej
łowione spod lodu to płoć, leszcz i okoń.
Na terenie łowiska dostępne są 4 miejsca parkingowe dla wędkarzy wynajmujących domki oraz 6 miejsc parkingowych dla wędkarzy dojeżdżających.
Parkingi położone są na terenie posesji właścicieli.
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Łowisko Karasiowo
www.karasiowo.pl
email: karasiowo@karasiowo.pl
tel. 608 422 934

Preferowane są gruboziarniste zanęty z zawartością wszelkiego rodzaju
zbóż. Natomiast na haczyk najlepsze są czerwone robaki, które właściciele
hodują w pobliskim kompostowniku.

Łowisko Karasiowo znajduje się 10 km od Kościerzyny przy trasie
E20 w stronę Gdańska. Do dyspozycji wędkarzy są dwa stawy, jeden
o powierzchni 2 ha z dziewięcioma wyspami (niektóre z nich to wyspy
pływające) oraz mały stawik z narybkiem pełniący funkcję szkółki
wędkarskiej dla dzieci. Duży staw powstał w wyniku zalania wyrobiska
torfowego wodą ze źródła, do którego dokopano się na początku XX wieku.
Głębokość stawu waha się od 2 do 4,5 metra, a woda ma piękny ciemno –
brunatny kolor, przez co roślinność denna występuje tu w małych ilościach.
Natomiast wśród przybrzeżnej i pływającej roślinności występuje: pałka
wodna, tatarak, trzcina, lilie wodne i wiele innych pięknie ubarwionych
roślin.

W zimowej porze, gdy grubość pokrywy lodowej na stawie jest odpowiednio
bezpieczna, również można złowić pięknie ubarwione okonie i płocie.
Dodatkową atrakcją Karasiowa jest możliwość noclegu w stylowym
budynku mieszkalnym z XIX wieku.

Dominujące gatunki ryb to karaś złoty i srebrny, lin, płoć, okoń, szczupak
oraz karp. Linia brzegowa jest tak przygotowana, że wędkarze mogą
swobodnie łowić z brzegu, także niepełnosprawni. Możliwe jest również
wędkowanie z łodzi, podczas którego można opłynąć cały zbiornik
w poszukiwaniu drapieżników na sztuczne przynęty.
18
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Łowisko Świniobudy

Łowisko specjalne w Grzybowskim Młynie
www.swiniobudy.pl
email: phu.fajtek@wp.pl
tel. 601 057 249

www.zr-wdzydze.pl
email: biuro@rybywdzydze.pl
tel. 58 686 12 77

Łowisko Świniobudy położone jest w odległości około 3 km od Kościerzyny.
Jest to cichy akwen pochodzenia polodowcowego o powierzchni 4 ha
i głębokości 22 metrów. Roślinność występująca w obrębie wody to
głównie tatarak i kaczeniec wodny. Dzięki wodzie utrzymanej w najwyższej
klasie czystości w łowisku żyją liczne gatunki ryb, a najczęściej występujące
to: okoń, lin, płoć, szczupak, węgorz, sandacz, karaś, jesiotr i troć wdzydzka.
Obecnie jezioro zarybiane jest regularnie a największe okazy, które złowił
właściciel to 18 kilogramowy karp i 7 kilowy szczupak. Ryby można łowić
z licznych pomostów rozmieszczonych wzdłuż całej linii brzegowej, do
których usytuowany jest dogodny pieszy dostęp (w tym również dla osób
niepełnosprawnych).

Łowisko w Grzybowskim Młynie położone jest w odległości 8 km od
Kościerzyny w kierunku Wdzydz. Akwen o powierzchni 2,9 ha dzierżawiony
jest przez Zakłady Rybackie ,,Wdzydze’’. Maksymalna głębokość jeziora to
1,5 metra, przy czym przeważa średnia 0,75 metra.

Łowisko Świniobudy oferuje swym gościom nocleg w samodzielnym,
nowym budynku mieszkalnym. Na wyposażeniu łowiska do dyspozycji
wędkarzy jest również wędzarnia i parking na 20 miejsc postojowych.
20

Jezioro oprócz malowniczego położenia wśród wzgórz i pagórków
przyciąga zaciszem, który tworzy otaczający cały akwen las wraz
z pomniejszymi zaroślami. Z roślinności wynurzonej na akwenie najczęściej
pojawia się trzcina wodna i tatarak, z zanurzonej moczarka kanadyjska,
rogatek i wywłócznik. Łowisko w Grzybowskim Młynie przeznaczone jest
głównie do wędkowania z brzegu. Wśród dominujących gatunków ryb
wyróżnić można: karpia, amura, leszcza, lina, szczupaka, płoć i okonia. Na
łowisku preferowane są przynęty ogólnodostępne. W odległości ok. 50 m
od łowisku znajduje się parking.
W pobliskiej hodowli Grzybowski Młyn można zakupić świeże ryby.
21

Łowisko Stawiska

Jezioro Niedźwiadek
www.gdanskafundacja.pl
email: stawiska@gdanskafundacja.pl
tel. 58 686 25 96

www.hotelniedzwiadek.pl
email: recepcja@hotelniedzwiadek.pl
tel. 58 686 13 13

Łowisko Stawiska położone jest nad jeziorem Zakrzewie około
10 km od Kościerzyny i 70 km od centrum Trójmiasta, przy drodze
wojewódzkiej nr 214. Zakrzewie jest jeziorem lobeliowym, które
charakteryzuje przejrzysta woda o kwaśnym odczynie, uboga
w biogeniczne substancje oraz piaszczyste dno. Powierzchnia akwenu
to 11 h, a jego średnia głębokość wynosi 9 m (w najgłębszym miejscu 18 m).
W rybostanie łowiska dominuje szczupak, leszcz, węgorz, sieja, amur
oraz sum. Łowisko posiada dobry, pieszy dostęp do linii brzegowej.
Do dyspozycji miłośników wędkarstwa są dwa pomosty, istnieje również
możliwość wypożyczenia sprzętu pływackiego.

Położone na terenie Hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach niewielkie jezioro
polodowcowe o powierzchni 3,2 h jest doskonałym miejscem dla miłośników
wędkarstwa. Akwen otoczony jest ze wszystkich stron malowniczym lasem,
co potęguje poczucie spokoju i ciszy. Liczne stanowiska wędkarskie dają
dogodne warunki do wędkowania, a w rybostanie przeważa lin, karp, karaś,
płoć, okoń i szczupak.
Przy jeziorze przebiega piesza ścieżka przyrodnicza, a miłośników przyrody
dodatkowo zainteresuje występujące tutaj torfowisko przejściowe.

Dodatkową atrakcją dla wędkarzy jest możliwość noclegu na terenie
Ośrodka „Stawiska”, gdzie można wykupić zezwolenia wędkarskie.
Do dyspozycji gości są nowe, drewniane domki, położone nad samym
brzegiem jeziora, nowoczesna infrastruktura i bezpłatny parking.

Na miejscu można zakwaterować się w komfortowo wyposażonych
pokojach hotelowych lub domkach. Zezwolenia na połów można zakupić
w recepcji hotelu, a goście hotelowi korzystają z łowiska bezpłatnie.
22
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Akweny wodne administrowane przez Zakłady Rybackie „WDZYDZE”
(wędkowanie po wykupieniu stosownego zezwolenia):

Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 686 11 89
lub email: biuro@rybywdzydze.pl

Miejsca do wędkowania na terenie Miasta Kościerzyna
Wody administrowane przez PZW „Costerina” w Kościerzynie:

Rzeka Wierzyca (odcinek rzeki o charakterze górskim) z jeziora
Grabowskiego do jeziora Wierzysko.
Rzeka Wierzyca od wypływu z jeziora Wierzysko do jeziora Zagnanie wraz
z dopływami.
Sprzedaż zezwoleń na powyższe akweny prowadzi:

Ponadto możliwe jest wędkowanie z brzegu na rzece Wdzie na odcinku od
pomostu w Czarlinie do ujścia rzeki do jeziora Radolne.
Zezwolenia na powyższe akweny sprzedają:
• Zakłady Rybackie „WDZYDZE” w Czarlinie;
• Ośrodek Hodowlany w Grzybowskim Młynie;
• Sklep wędkarski „Kuba” w Kościerzynie przy ul. Kościelnej;
• Sklep wędkarski „Kuczkowski” przy deptaku w Kościerzynie;
• Sklep wędkarski w Przywidzu, przy karczmie;
• Sklep wędkarski „Alicja” w Dziemianach;
• Hotel Gołuń;
• Ośrodki wypoczynkowe: OWSSP nad j. Sudomie, Półwysep Lipa;
• Narloch Marek w Borsku, ul. Jeziorna, tel. 58 687 38 04;
• Borkowski Tadeusz w Orlu (Spółdzielnia Mieszkaniowa);
• Sklep Spożywczy „U Agnieszki” we Wdzydzach;
• Stanica Wodna PTTK we Wdzydzach, tel. 669 331 114.
24

Polski Związek Wędkarski ,,Costerina’’ Koło Nr 59
Kościerzyna, ul. Traugutta 7
tel. 600 373 196
www.costerina.info

Miejsca do wędkowania w Gminie Dziemiany
1. Jezioro Rzuno, Jezioro Małe Sarnowicze
Koło Wędkarskie Dziemiany
Wykup zezwoleń u Witolda Wery w Dziemianach, ul. Kowalska 4
tel. 696 223 942
2. Jezioro Młosino i Brzeźno
Wykup zezwoleń w sklepie spożywczym w Raduniu
Sklep wędkarski ,,Alicja’’ w Dziemianach
ul. Ogrodowa 2
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 688 00 27
lub email: ok@dziemiany.pl
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Miejsca do wędkowania w Gminie Karsin
1. Jezioro Wielewskie
Piątkowo (obok Ośrodka Wypoczynkowego eFKa) możliwość
wypożyczenia łódki wędkarskiej.
Zezwolenia w OW eFKa, tel. 58 687 34 65, 784 844 786.
Stacja Paliw w Wielu tel. 58 687 34 85.
2. Jezioro Wdzydze
Plaża gminna w Borsku, miejsce obok Zajazdu „Złota Rybka”.
Plaża gminna w Przytarni, miejsce postojowe z pomostem.
Plaża gminna we Wdzydzach Tucholskich, dogodny dojazd, pomost,
możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego.
Wykup zezwoleń:
Ośrodek Wypoczynkowy Półwysep Lipa, tel. 605 446 655.
Marek Narloch, Borsk ul. Jeziorna, tel. 58 687 38 04.
3. Rzeka Wda poniżej Jeziora Wdzydze - Górskie Mosty
Zezwolenia PZW tel. 517 042 832
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 687 31 20
lub email: rgs@karsin.pl

Miejsca do wędkowania w Gminie Lipusz
1. Jezioro Skrzynki Duże w Karpnie
PZW koło nr 125 w Lipuszu
Uzyskanie karty wędkarskiej w ostatni piątek miesiąca (zgłoszenie
na telefon), wykup zezwoleń na wędkowanie u Pawła Orzłowskiego
w Lipuszu, ul. Strażaków 2
tel. 691 357 405

Miejsca do wędkowania w Gminie Nowa Karczma
1. Sportowy Połów Ryb – SAZAN w Szponie
www.lowisko-szpon.pl
tel. 602 246 167
2. Jezioro Lubańskie w Nowej Karczmie
Towarzystwo Wędkarskie „KORMORAN”
www.kormoran.tk
tel. 58 680 06 04, 601 303 997
3. Jezioro Grabowskie Adam Sarnowski
tel. 609 271 369
4. Łowisko wędkarskie PSINKO w Grabówku
Przemysław Kinowski, tel. 503 015 91
Zezwolenia:
- Sklep ogólnospożywczy w Grabówku
- Sklep wędkarski ,,Kuczkowski’’ przy deptaku w Kościerzynie
- Sklep ,,Chata Polska’’w Nowej Karczmie
5. Agroturystyka „U Miecia” Elżbieta i Mieczysław Sabisz
Stary Barkoczyn 24
www.umiecia.kaszuby.info.pl
tel. 58 686 16 95, 505 199 974
6. „Rybaczówka” Joanna i Dariusz Męczykowscy
Jezioro Kamiony, Grabówko 54/1, tel. 502 060 142
7. Jezioro Barkocińskie Felicja Kropidłowska
tel. 608 648 715
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 680 06 04
lub email: goksir@nowakarczma.pl

2. Jezioro Wieckie w Śluzie
Wszystkie dane jak powyżej.
Sklep wędkarski w Lipuszu
ul. Młyńska 16
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 687 45 77
lub email: goksir@goksir.eu
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Rybaczówka
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Miejsca do wędkowania w Gminie Stara Kiszewa

Miejsca do wędkowania w obrębie Gminy Liniewo

1. „Rybaczówka Wygonin” Stara Kiszewa
www.rybaczowka-wygonin.pl
email: wygonin@rybaczowka-wygonin.pl
tel. 606 244 741

1. Łowisko Piaseczno w Orlu
www.lowisko-piaseczno.pl
email: neptun@lowisko-piaseczno.pl
tel. 58 687 94 15, 692 485 730

2. Jezioro Krąg
Gospodarstwo Rybackie Kazimierz Landowski
Bartoszylas, tel. 697 454 801

2. Łowisko Liniewo Paweł Szczepański
Jezioro Liniewskie w miejscowości Liniewo
tel. 601 057 384
Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie Bukowy Las na południowym
brzegu Jeziora.

3. Jeziora: Wielkie, Struga, Pani, Czyżoń
Koło PZW nr 64 Pinczyn, ul. Kwiatowa 15
Wykup zezwoleń u Skarbnika Koła – Zenon Niemczyk,
tel. 880 128 818

Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 687 85 35
lub email: rolnictwo@liniewo.pl

4. „Kaszubskie Chrósty” Bernadeta Przytarska
Nowa Kiszewa – Chrósty 3
www.kaszubskiechrosty.comweb.pl
tel. 511 569 628, 506 592 029
5. „Agroturystyka Lipy” Alicja i Wiesław Wacholc
Stara Kiszewa, Lipy 2
tel. 58 687 65 15, 696 531 765
6. Osada Artystyczno – Wypoczynkowa „Stara Baśń”
Wilcze Błota 19
www.zula.pl
tel. 602 615 279
7. Gospodarstwo Agroturystyczne „Koziołkowo”
Bartoszylas 43B
tel. 58 687 60 55
8. Agroturystyka „Domek Jagi”
Nowa Kiszewa – Chrósty
tel. 668 274 563
9. Ośrodek Hodowlany Ruda Młyn
w miejscowości Ruda prowadzi sprzedaż świeżych ryb.
Zakłady Rybackie ,,WDZYDZE’’
tel. 58 687 63 17
Więcej informacji pod numerem telefonu: 533 030 508
lub email: wilczeblota@kaszubskipierscien.pl
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Rzeka Wierzyca
Spółdzielnia Rybołówstwa i Przetwórstwa „TROĆ” w Tczewie
Tczew, Czatkowy 61
tel. 58 532 09 29

Rzeka Wda
Wędkowanie z brzegu od mostu w Czarlinie do ujścia rzeki do jeziora
Radolne. Zakłady Rybackie „WDZYDZE”
tel. 58 686 11 89
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Rozdział X
Kaszubskie smaki – rybka palce lizać!
Świeża sielawa z patelni z młodymi ziemniakami
i sałatką z pomidorów
Składniki
• sielawa
• sól, pieprz
• masło

• mąka
• pomidory
• czerwona cebulka

• oliwa z oliwek
• młode ziemniaki
• koper, szczypior

Wykonanie
Sielawę sprawić, oprószyć solą i pieprzem i odstawić. Na patelni rozgrzać
masło. Sielawę obtoczyć w mące i kłaść na rozgrzany tłuszcz. Smażyć z obu
stron na złoty kolor.
Pomidory pokroić w kostkę, cebulę również. Połączyć ze szczypiorkiem.
Przyprawić delikatnie solą i pieprzem, skropić oliwą.

Pstrąg po kaszubsku
Składniki
• 4 małe pstrągi
• 20 dag selera naciowego
• 2 łyżki masła
• 2 szklanki białego wina

• 1 por, kminek, cytryna
• 2 łyżki bułki tartej
• słodka mielona papryka

Wykonanie
Pstrągi sprawić, pokroić na dzwonka, osuszyć. Dzwonka obtoczyć
w papryce, posypać solą, pieprzem i kminkiem. Na patelni rozgrzać masło,
obsmażyć dzwonka z obu stron na złoty kolor. Podlać białym winem
i włożyć na 10 minut do gorącego piekarnika. W tym czasie pędy selera
pokroić na kawałki o długości 10 cm. Sparzyć wrzątkiem, odsączyć. Por
pokroić w cienkie paski. Powiązać nimi pęczki łodyg selera. Gotowego
pstrąga podawać z selerem, polanego stopionym masłem z bułeczką tartą
oraz plasterkami cytryny.

Podawać z młodymi ziemniakami aromatyzowanymi koprem.

BAZUNY*** Hotel & SPA
Kościerzyna, ul. Kościuszki 17
tel. 58 680 21 00
www.hotelbazuny.pl
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OSADA GRZYBOWSKI MŁYN
Grzybowski Młyn
kom. 725 600 008
www.grzybowskimlyn.pl
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Filet z sandacza na sosie kurkowym z ziemniakami
gotowanymi, podany z groszkiem cukrowym
Składniki
• filet z sandacza
• sól, pieprz
• masło
• mąka
• cytryna

• śmietana 30%
• kurki
• cebula biała
• koperek
• groszek cukrowy

Wykonanie
Sandacza skropić sokiem z cytryny, doprawić solą i pieprzem, oprószyć
mąką. Smażyć z obu stron na złoty kolor.
Sos: cebulę zeszklić na maśle dodając pod koniec smażenia kurki. Zalać
śmietanką- zredukować. Doprawić solą i pieprzem.
Podać z gotowanym groszkiem cukrowym, ziemniakami z wody
z dodatkiem siekanego koperku.

Tawerna Żeglarska w Kompleksie Wypoczynkowym ,,Szarlota’’
Szarlota 11
tel. 58 686 77 55, 601 676 609
www.szarlota.pl
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Lin w śmietanie
Składniki
• świeży lin o wadze od 0,8 do 1 kg
• dwie duże cebule
• sok z jednej cytryny
• 0,25 l słodkiej śmietany 30%

• sól, pieprz
• 2 łyżki posiekanej
natki pietruszki
• olej do smażenia

Wykonanie
Lina dokładnie oskrobać i umyć pod zimną bieżącą wodą. Porcje
ryby wrzucić do salaterki i zalać połową soku z cytryny. Wymieszać.
Śmietanę połączyć z pozostałym sokiem z cytryny i szczyptą soli.
Rybę oprószyć mąką i smażyć krótko (po 2–3 minuty z każdej strony)
na dobrze rozgrzanym maśle. W czasie smażenia doprawić solą.
Po usmażeniu na patelni przesmażyć pokrojoną w plasterki cebulę,
przyprawić ją solą i pieprzem. Kiedy zaczyna się złocić, dodać śmietanę.
Wyłączyć palnik pod patelnią. Sos śmietanowy powinien się zagęścić.
Zalać sosem lina w naczyniu żaroodpornym i zapiec przez 5–6 minut
w temperaturze 180 stopni.

Zajazd „Nad Stawem”
Grabówko 54/1
tel. 609 257 963, 502 060 142
www.zajazdnadstawemkaszuby.pl
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Pieróg ze szczupakiem w sosie winno–porowym

Karaś w śmietanie z żurawiną

Składniki na farsz

Składniki

• 1 kg szczupaka (filet)
• 0,5 kg pieczarek
• 2 cebule, cebula grillowana
• 1 woreczek kaszy kus–kus
• sól, pieprz, szafran
• pieprz ziołowy

Składniki na ciasto
drożdżowe
• 1 kg mąki
• 1 szklanka mleka
• 0,5 szklanki oleju
• 1 kostka drożdży
• 6 jaj, szczypta soli

Składniki na sos
1 por, literatka białego wina, masło, ½ szklanki śmietany 36%
Wykonanie
Szczupaka pokroić w kostkę i ugotować na parze. Połączyć
z podsmażonymi pieczarkami i cebulą, dodać zaparzoną kaszę, doprawić.
Do miski wsypać mąkę, dodać ubite jajka, sól, pół szklanki oleju i zaczynione
drożdże. Ciasto rozwałkować na grubość 0,5 cm. Wycinać kwadraty
średnicy ok. 10 cm, ułożyć farsz i zwinąć w pieróg. Posmarować żółtkiem
i piec 35 minut w temp. 160° C.
Por pokroić, posolić i zeszklić na maśle, dodać wino, lekko odparować,
po czym dodać śmietanę kremówkę. Polać świeżo upieczone pierogi.

Zespół Domów Wczasowych Helena - Danuta - Gabriela
Wdzydze, ul. Róży Ostrowskiej 7,9,11
tel. 58 686 13 08, 602 242 512
www.helena.kaszuby.pl
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• 1 kg karasi
• ¾ szklanki śmietany
• cebula, sól, pieprz
• mąka

• masło do smażenia
• pół pęczka koperku
• żurawina suszona

Wykonanie
Karasie oskrobać z łusek i wypatroszyć, bardzo dokładnie umyć pod
bieżącą wodą. Ryby podzielić na dzwonka (przy małych sztukach
oddzielić jedynie tułów od głowy). Doprawić solą i pieprzem, do małych
sztuk można do środka wsypać pokrojonego koperku. Następnie
przykryć i pozostawić w chłodnym miejscu na 2 godziny. Dzwonka
oprószyć mąką, zrumienić z obu stron na rozgrzanym maśle. Usmażone
karasie ułożyć w rondelku, przełożyć cebulą, wsypać żurawinę i zalać
2 szklankami wody. Dusić na małym ogniu przez ok. 20 min. Następnie
rozetrzeć dokładnie śmietanę z 1 łyżką mąki i zalać karasie. Dusić przez 5
min. Po dwóch minutach dodać posiekany koperek.
Potrawa zdobyła nagrodę „PERŁA 2015” za najlepszą polską potrawę
regionalną.

Agroturystyka „Gościna”
Kaliska Kościerskie 34A
tel. 58 686 71 56, 505 547 118
www.goscina.eu
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Smażony filet z okonia w cieście piwnym
z migdałami

Zupa rybna
Składniki

Składniki
• filet z okonia bez ości
• mąka pszenna
• jasne piwo

• migdały płatki
• jajko
• sól, czarny pieprz

Wykonanie
Rybę doprawić solą i czarny pieprzem. Piwo połączyć z jajkiem, wymieszać,
dodać migdały (uprzednio zblenderowane w malakserze), mąkę pszenną,
doprawić solą. Wszystko wymieszać do konsystencji gęstego ciasta
naleśnikowego. Rybę panierować najpierw w mące, następnie w cieście
piwnym i smażyć na złoty kolor.
Ryba wyśmienicie komponuje się z pomidorami confit i risotto
z pęczaku.

Restauracja Stary Browar Kościerzyna
Kościerzyna, ul. Słodowa 3
tel. 58 680 07 75, 730 700 111
www.starybrowarkoscierzyna.pl
36

• ryby słodkowodne
(najlepiej dwa lub trzy rodzaje np. okoń, lin, pstrąg)
• warzywa: marchew, ziemniaki, por, seler, cebula, koper
• słodka śmietana
• sól, pieprz,
• listek laurowy, ziele angielskie
Wykonanie
Z warzyw ugotować wywar, dodać przyprawy oraz oczyszczone
ryby pokrojone w dzwonka lub w całości. Gotować kilka minut
po czym wyjąć ugotowane ryby. Do wywaru dodać ziemniaki
pokrojone w drobną kostkę. W międzyczasie ryby obrać z ości.
Do ugotowanych ziemniaków dodać ryby i śmietanę zmieszaną
z 2 łyżkami mąki. Zagotować, a na koniec dodać pieprz oraz sporą ilość
posiekanego świeżego kopru.

Agroturystyka „U Miecia”
Stary Barkoczyn 24
tel. 58 686 16 95, 505 199 974
www.umiecia.kaszuby.info.pl
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Rozdział XI
Rekomendowana baza noclegowa

BAZUNY*** Hotel & SPA
Kościerzyna, ul. Kościuszki 17
tel. 58 680 21 00
www.hotelbazuny.pl

Hotel
Stary Browar Kościerzyna***
Kościerzyna, ul. Słodowa 3
tel. 58 680 07 71, 730 700 111
www.starybrowarkoscierzyna.pl

Niedźwiadek***
Hotel SPA & Natura
Wdzydze, ul. Stolema 2
tel. 58 686 13 13, 691 99 13 33
www.hotelniedzwiadek.pl

SZARLOTA** Hotel & Kompleks
Wypoczynkowy
Szarlota 11
tel. 58 686 77 55, 601 676 009
www.szarlota.pl

Willa „Strzelnica”
Kościerzyna, ul. Strzelnica 2
tel. 681 44 92, 661 620 086
www.lesnyhotel.pl

BIAŁY APARTAMENT
Kościerzyna
ul. 31 stycznia 1920 11/9
tel. 511 659 098

Ośrodek Wypoczynkowy
PÓŁWYSEP LIPA
Półwysep Lipa k. Wdzydz Tucholskich
tel. 58 687 32 45
ww.polwyseplipa.pl

Ośrodek Wypoczynkowy LARGO
Borsk
tel. 58 687 31 87, 691 891 551
www.osrodek.largo.pl

Ekologiczny Ośrodek
Wypoczynkowy SUDOMIE
Rybaki
tel. 58 686 26 01, 602 499 438
www.sudomie.pl
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Ośrodek Wypoczynkowy
KORMORAN
Sycowa Huta 71
tel. 696 495 535
www.owkormoran.com

Zespół Domów Wczasowych
Helena - Danuta - Gabriela
Wdzydze
ul. Róży Ostrowskiej 7,9,11
tel. 58 686 13 08, 602 242 512
www.helena.kaszuby.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
EFKA WIELE
Wiele, Piątkowo 2
tel. 58 687 34 65, 784 844 786
www.efka-wiele.pl

OSADA GRZYBOWSKI MŁYN
Grzybowski Młyn
tel. 725 600 008
www.grzybowskimlyn.pl

POWIATOWE CENTRUM
MŁODZIEŻY W GARCZYNIE
Garczyn 1
tel. 58 686 40 98
www.pcmgarczyn.pl

STANICA WODNA
PTTK WDZYDZE
Wdzydze, ul. Stolema 1
tel. 58 686 12 15, 669 331 114
www.wdzydze-stanica.pl

Karczma JASNOCHÓWKA
Borsk, Jasnochówka 2
tel. 724 851 514

Agroturystyka BARTOSZÓWKA
Bartoszylas 15 F
tel. 607 739 806
www.bartoszowka.pl

Agroturystyka DZIKA CHATA
Nowy Barkoczyn 87
tel. 58 688 20 94, 660 475 746
www.ruszajwpolske.pl
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Agroturystyka z wędką
KARASIOWO
Kaliska Kościerskie
tel. 608 422 934
www.karasiowo.pl

Agroturystyka „Noclegi u Ali”
Fingrowa Huta
tel. 661 456 458
www.noclegiuali.pl

Agroturystyka POD BOCIANAMI
Grabowska Huta 26
tel. 58 687 01 14, 888 257 433
www.agropodbocianami.pl

Zakątek na tej Ziemi
Skorzewo 127
tel. 661 101 222, 882 578 250
www.zakatek.tvc.pl

Łowisko NIEDAMOWO
Niedamowo 17 A
tel. 694 493 310, 694 493 315
www.lowiskoniedamowo.home.pl

Kaszubskie Uroczysko
Nowa Karczma
Zielona Wieś 15a
tel. 722 157 049

Turystyka aktywna
Zagroda „Podkówka”
Jazda konna
Nowy Klincz 30
tel. 505 580 608
www.koniekoscierzyna.zabookuj.eu
Agroturystyka
RANCHO MASZERA
Płocice 7a
tel. 509 435 577
www.ranchomaszera.com

Gospodarstwo Agroturystyczne
STRUŚ
Garczyn 58
tel. 58 687 93 16, 604 561 579
www.kaszuby.wczasy.com

Agroturystyka U MIECIA
Stary Barkoczyn 24
tel. 58 686 16 95, 505 199 974
www.umiecia.kaszuby.info.pl

Stadnina konna
„Kaszebsci Rodeo”
Wdzydze
ul. Róży Ostrowskiej
tel. 58 686 13 08
www.helena.kaszuby.pl
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
CZÔŁENKÒ
Stara Kiszewa
ul. Kościerska 5
tel. 518 660 398, 727 904 120
www.czolenko-kajaki.pl
KAJAKI MŁYN KORNE
Korne 18
tel. 607 815 317, 609 351 095
www.kajakimlyn.pl

Kaszubskie Stowarzyszenie
Agroturystyczne
KOŚCIERSKA CHATA
Kaliska Kościerskie 34A
tel. 58 686 71 56, 505 547 118
www.na-kaszuby.pl
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Dom Gościnny GUZKÓWKA
Wąglikowice, Sycowa Huta 29
tel. 601 406 176, 605 619 077
www.guzkowka.pl

Domki na Kaszubach
Dziemiany, ul. Leśna 6
tel. 889 131 961
www.wakacjenakaszubach.pl

Producent i dealer sprzętu
wodnego NAVIGO
Lipusz, ul. Rogali 8
tel. 58 687 45 71, 504 061 520
www.navigo-kajaki.pl

Przystań U GRZEGORZA
Wdzydze 27
tel. 603 488 144, 663 754 461
www.ugrzegorza.eu
Stanica Wodna PTTK Wdzydze
Wdzydze, ul. Stolema 1
tel. 58 686 12 15, 669 331 114
www.wdzydze-stanica.pl
Wypożyczalnia
WIELEWSKIE ROWERY
Wiele, ul. Dąbowska 27
tel. 660 902 830
www.wielewskierowery.pl
JET-STREAM Loty Paralotnią
Borsk 6B
tel. 500 100 788
www.jet-stream.pl
SPACERY PO NIEBIE
Korne 172
tel. 500 035 544
www.spaceryponiebie.pl
KAROLINKA
- warsztaty kulinarne
Lipusz/Papiernia, ul.Bytowska 28
tel. 605 449 569

AQUA CENTRUM
Kaszubskie Centrum SportowoRekreacyjne Sp. z o.o.
Kościerzyna, ul. Hallera 2
tel. 58 680 25 99, 722 022 268
www.basen-koscierzyna.pl
JACEK PLATA
- Rękodzieło kaszubskie
Wiele, ul. Pocztowa 7B
tel. 602 847 758
WOOD ART
- Rękodzieło z darów natury
Brusy ul. Myśliwska 6
tel. 501 476 126, 884 296 034

ZIELONY KOT
Pracownia Ceramiczna
Lipusz, ul. Derdowskiego 4
tel. 506 505 503, 605 04 55 44
www.zielonykot.net
BEATA JANKOWSKA
Licencjonowany przewodnik
Kościerzyna
ul. M.Skłodowskiej – Curie 4/3
tel. 691 937 781
www.beatajankowska.pl
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Mapka łowisk

Sklepy wędkarskie
Gdañsk 46 km

Lêbork
50 km

Kartuzy 20 km

2
Szczecinek
105 km

3

Korne

Lipusz

7

Bêdomin

Gdañsk
40 km

Nowa Karczma

KOŒCIERZYNA

Pruszcz Gdañski
40 km

Lubieszyn

Tuszkowy

4

Grzybowski
M³yn

Kalisz

5

1

Nowe
Polaszki

Skarszewy
7 km

Garczyn

6

Stara Kiszewa

8

9

Chojnice
35 km

Kaliska
7 km

Sklep CHATA POLSKA
Nowa Karczma, ul. Starogardzka 1
tel. 58 686 64 25

Sklep wędkarski „KUBA”
Kościerzyna, ul. Kościelna 9
tel. 58 686 56 34

Akcesoria wędkarskie
Stanica Wodna PTTK Wdzydze
Wdzydze, ul. Stolema 1
tel. 669 331 114

Sklep Wielobranżowy „Alicja”
Dziemiany, ul. Ogrodowa 2
tel. 58 688 00 78
Sklep Wielobranżowy „Adaś”
Lipusz, ul. Młyńska 16
tel. 58 687 50 68

Wdzydze

Dziemiany

Sklep wędkarski KUCZKOWSKI
Kościerzyna, ul. Różana 13
tel. 58 686 31 06

Sklep P.H.U Nad-Mar
Marek Nadolny
Wiele, ul. Dąbrowska 4
tel. 733 680 947

Zblewo
5 km

Wiele
Karsin

1. Łowisko Niedamowo
Niedamowo 17 A
www.lowiskoniedamowo.home.pl
tel. 694 493 310, 694 493 315
2. Łowisko Karasiowo
Kaliska Kościerskie
www.karasiowo.pl
tel. 608 422 934
3. Łowisko Świniobudy
Kościerzyna Wybudowanie 28
www.swiniobudy.pl
tel. 601 057 249
4. Łowisko Grzybowski Młyn
Grzybowski Młyn
www.zr-wdzydze.pl
tel. 58 686 12 77
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5. Łowisko Stawiska
Stawiska 41
tel. 58 686 25 96, 570 880 150
6. Jeziorko Niedźwiadek
Hotel Niedźwiadek
Wdzydze Kiszewskie 32
tel. 58 686 13 13
7. Rybaczówka
„Zajazd Nad Stawem”
Grabówko 54/1
tel. 609 257 963
8. Łowisko Piaseczno
Orle 35
www.lowisko-piaseczno.pl
tel. 58 687 94 15, 692 485 730
9. Rybaczówka Wygonin
Wygonin
www.rybaczowka-wygonin.pl
tel. 606 244 741

Biuro LOT ,,Serce Kaszub’’
ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna
tel./fax. 58 685 33 87, kom. 790 200 211
e-mail: biuro@lot-sercekaszub.pl
www.lot-sercekaszub.pl
Zdjęcia: Maciej Piankowski, Jolanta Bork, Mariusz Ściążko, Marek Theus,
archiwum LOT „Serce Kaszub”
Tekst: Lidia Narloch, Maciej Piankowski, członkowie LOT „Serce Kaszub’’
Korekta: Andrzej Penk
Wydawca, grafika, skład: Maciej Kumor Studio Kreowania Rzeczywistości
ISBN: 978-83-949881-0-4
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Kościerzyna

Serce Kaszub
Zapraszamy na wypoczynek w Powiecie Kościerskim
- wymarzonym regionie do uprawiania wędkarstwa,
czynnego i biernego odpoczynku, gdzie rozbrzmiewa
kaszubska muzyka, a zapachem kusi regionalna kuchnia.

Opracowano przy współpracy z:

Wdzydzki
Park
Krajobrazowy

ISBN: 978-83-949881-0-4

