Limajno w czołówce najlepszych jezior Warmii i
Mazur
Kąpielisko w Swobodnej nad jeziorem Limajno (k. Dobrego Miasta) zostało dostrzeżone przez
dziennikarzy Radia ESKA Olsztyn, co więcej – znalazło się w ich rankingu TOP 10 najlepszych
plaż na Warmii i Mazurach. W swojej rekomendacji opierali się nie tylko na subiektywnej opinii,
ale także ocenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Jezioro Limajno położone jest 7 km na południowy zachód od Dobrego Miasta, w powiecie olsztyńskim, i
niespełna 20 km od stolicy regionu. Z jego uroków korzystają nie tylko mieszkańcy Swobodnej i pobliskiego
Cerkiewnika, ale też wielu innych okolicznych miejscowości. Z uwagi na położenie nazywane bywa „perłą
Warmii”. Nic w tym dziwnego &#8211; wysokie brzegi jeziora, las od zachodniej strony, wyspa o
powierzchni 2,6 ha (zamieszkana przez kormorany i bobry) i dwa półwyspy stanowią istną ucztę dla oka i
utrudzonej cywilizacją duszy. Jezioro o powierzchni 235,5 ha i głębokości 40 m objęte jest strefą ciszy.
To prawdziwy raj dla wędkarzy. Na haczyku możemy znaleźć leszcza, lina, płoć, sieję, sielawę, a nawet
szczupaka. Amatorzy dwóch kółek też znajdą tu coś dla siebie. Wokół jeziora prowadzi bowiem około
12-kilometrowa trasa rowerowa. A ci, którzy nie wyobrażają sobie wypoczynku bez bliskości tafli wody,
ucieszy z pewnością wiadomość, że w ośrodku w Swobodnej można wypożyczyć sprzęt wodny. Kto raz
przepłynie trasą do Dobrego Miasta i do Smolajn, na pewno tu powróci. Bardziej zaprawieni w kajakarstwie
ruszają nawet dalej – ku Lidzbarkowi Warmińskiemu, a nawet do granicy polsko-rosyjskiej. Jednym z
uczestników I Dobromiejskiego Spływu Kajakowego, który niedawno zorganizował Urząd Miejski w Dobrym
Mieście, był Andrzej Abako, starosta olsztyński.
- Jezioro Limajno jest naprawdę pełne uroku. Wiadomość o rekomendacji dziennikarzy jest więc bardzo miła,
choć szczerze przyznam też, że niekoniecznie zaskakująca. Powiat olsztyński bowiem słynie z tego, że na
jego terenie jest wiele jezior czystych i pięknie położonych, a także bezpiecznych, bo infrastruktura wodna
jest odpowiednio przygotowana do letniego wypoczynku. Zachęcamy do przyjazdu na Warmię, która jest
nie tylko piękna i miła (przyp. od słów hymnu Warmii), ale też przyjazna mieszkańcom i turystom –
zaprasza Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Fot.: OSIR w Dobrym Mieście (kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć)

Drukuj

