
1. Jab∏onowo - Wiatrak
2. Gródki - Pa∏ac
3. P∏oÊnica - Ogólnopolski Przeglàd Teatrów Amatorskich

„P∏oÊnickie Lato Teatralne“
4. Rezerwat Âwiƒskie Bagno
5. Pielgrzymowo - kurhan
6. Turówko - tradycyjna ˝ywnoÊç
7. Kamionka - Gospodarstwo Agroturystyczne „Ostoja“
8. Kamionka - „Garncarska Wioska“
9. Or∏owo - Kraina ˚ó∏wia

10. Rezerwat èród∏a Rzeki ¸yny
11. Rezerwat Koniuszanka I i II
12. Stajnia Zimna Woda
13. Jab∏onka - Frajda - wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego 

i rowerów
14. Jab∏onka - Z. Kozuba i Synowie - tradycyjne nalewki
15. Jab∏onka - tradycyjna ˝ywnoÊç
16. Janowiec KoÊcielny - kurhany
17. Janowiec KoÊcielny - Wioska Szlachecka
18. Kot - pracownia plastyki i ceramiki
19. Rezerwat Ma∏ga
20. Rezerwat D´by Napiwodzkie
21. Rezerwat Galwica
22. Pasym - koncerty organowe

23. Pasym - OÊrodek Wczasowy POSEJDON
24. Sàp∏aty - Muzeum Regionalne
25. Targowo - tradycyjne rzemios∏o
26. Rezerwat Kulka
27. Sasek Ma∏y - Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek
28. Wawrochy - Gospodarstwo Ekoagroturystyczne KAMEZ
29. Olszyny - Targi Staroci
30. Olszyny - Muzeum Rolnicze
31. Lipowiec - Aleja Ja∏owców
32. Wielbark - Zajazd Mazury
33. Piwnice Wielkie - KABRA
34. Zabiele - ˚urawi Gród
35. Kolonia - tradycyjna ˝ywnoÊç
36. Jerutki - Wioska Sztuki
37. Jerutki - Zabytkowy KoÊció∏ p.w. Âwi´tego Maksymiliana 

Marii Kolbe
38. Spychowo - KoÊció∏ p.w. Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy
39. Spychowo - Gród Jurandowy
40. Rezerwat Pupy
41. Rozogi - Muzeum Mazursko-Kurpiowskie
42. Rozogi - Zajazd Tusinek
43. Weso∏owo - Muzeum Lniarskie
44. Tylkowo - granica historyczna Warmii i Mazur



Gmina Dzia∏dowo po∏o˝ona jest na pograniczu Garbu Lubawskiego i Wzniesieƒ M∏awskich, na prastarej ziemi mazurskiej
zamieszkiwanej niegdyÊ przez pruskie plemi´ Sasinów. Gmina ma charakter rolniczy. 

Do wa˝niejszych zabytków Gminy Dzia∏dowo nale˝à: dziewi´tnastowieczny pa∏ac, park i zespó∏ budynków gospodarczych
w Ksi´˝ym Dworze, zespó∏ podworski z dziewi´tnastowiecznym pa∏acykiem w MyÊl´tach, dwór i park oraz czworaki i budynki
gospodarcze w Ruszkowie z XIX w., dwór w Wilamowie z XIX w. W miejscowoÊci Komorniki w pobli˝u Dzia∏dowa znajduje si´
zbiorowa mogi∏a – cmentarz pomordowanych Polaków w obozie dzia∏dowskim, a jednoczeÊnie miejsce egzekucji tysi´cy
Polaków rozstrzelanych w latach 1940-1944. Przez miejscowoÊç Uzdowo przebiega „szlak grunwaldzki“. To tutaj odpoczywa∏
król Jagie∏∏o ze swoimi wojskami w przeddzieƒ bitwy pod Grunwaldem. Na ziemi dzia∏dowskiej znajduje si´ tak˝e zamek
krzy˝acki, zbudowany z ceg∏y na wzniesieniu i otoczony z trzech stron moczarami. Zamek by∏ jednà z najwa˝niejszych i najmoc-
niejszych twierdz pogranicza krzy˝acko-mazowieckiego.

Gmina Dêwierzuty po∏o˝ona w pó∏nocnej cz´Êci powiatu szczy-
cieƒskiego przy drodze krajowej 57. Gmina malownicza krajobra-
zowo z bogatà historià. Na terenie gminy znajduje si´ zespó∏ przyrod-
niczo-krajobrazowy rzeki Babant i Jeziora Bia∏ego oraz u˝ytek eko-
logiczny i ornitologiczny ¸àki Dymerskie i Zlotowisko ˚urawi. Gmina
Dêwierzuty to liczne jeziora – Sasek Wielki, Babi´ty Wielkie, S∏upek,
Raƒskie, ¸´sk, ¸´czek, Buczek, Ma∏szeweckie, Szczepankowskie,
Mi´tkie. W gminie znajduje si´ wiele zabytków o ró˝nym stanie
zachowania budowli. Najcenniejsze zachowane to: gotycki koÊció∏
Ewangelicko-Augsburski z 1399 roku wraz z cmentarzem w Dêwierzu-
tach (wewnàtrz koÊcio∏a znajduje si´ o∏tarz z 1599 r., ambona z 1675 r.
oraz prospekt organowy z 1750 r.), neogotycki koÊció∏ katolicki (XIX w.),
neogotycki koÊció∏ katolicki w Targowie, koÊció∏ Ewangelicko-Augs-
burski w Raƒsku, Kaplica Baptystów w Rumach (obecnie Êwietlica),
dom pastora (XVIII w.) w Dêwierzutach, szko∏y w Dêwierzutach,
Rumach, Orzynach, Targowie, Jeleniowie, Jab∏once, Raƒsku, Popo-
wej Woli, Olszewkach, Linowie, Ka∏´czynie, Sàp∏atach – obecnie
Muzeum Regionalne (XIX – pocz. XX w.), pa∏ace i dwory w Zalesiu,
Rogalach, Popowej Woli, Orzynach, stare cmentarze, ruiny m∏ynów
i dworów, stacje kolejowe, stajnie, czworaki. Wszystkie te budowle
Êwiadczà o bogatej przesz∏oÊci tych ziem i zamo˝noÊci dawnych
mieszkaƒców.

24. Sàp∏aty. WieÊ historyczna powsta∏a po bitwie pod Grunwaldem.
W dawnej szkole mieÊci si´ Muzeum Regionalne, w której mieszkaƒ-
cy zgromadzili pod kierunkiem pisarki i redaktorki Maryny Ok´ckiej-
Bromkowej stare sprz´ty i narz´dzia gospodarstw domowych.
W drugà sobot´ lipca organizowany jest Festyn Historyczny
zwiàzany z dawnà historià jak i najnowszymi wydarzeniami z ˝ycia
miejscowoÊci. 

25. Targowo jest to najbardziej „artystyczna” miejscowoÊç gminy
Dêwierzuty. Znajduje si´ tu pracownia malarska oraz kuênia artystycz-
na. Organizowane sà przedsi´wzi´cia kulturalne o znaczeniu ponad
lokalnym, np. Festyn Pierogowy, Europejskie Dni Dziedzictwa Warmii
i Mazur, koncerty muzyczne. 

26. Rezerwat Kulka utworzony zosta∏ w 1955 r. w celu zachowania
fragmentu lasu ze stanowiskami flory pontyjskiej i roÊlin chronionych.
Rezerwat zwany te˝ rezerwatem roÊlinnoÊci stepowej. Liczy 12,39 ha
powierzchni. RoÊlinnoÊç tu wyst´pujàca to: sasanka ∏àkowa, sparceta
piaskowa, drikiew ˝ó∏tawa, pi´ciomik piaskowy, gorycz pagórkowy,
groszek czerniejàcy, ciemi´˝yk bia∏kowy.

Gmina I∏owo-Osada to gmina wiejska po∏o˝ona w wo-
jewództwie warmiƒsko-mazurskim, na terenie Zielonych
P∏uc Polski. Ponad po∏ow´ jej powierzchni stanowi
Zieluƒsko-Rz´gowski Obszar Chronionego Krajobrazu
z rezerwatem leÊnym „Góra D´bowa” i rezerwatem torfo-
wiskowo-ornitologicznym „Âwiƒskie Bagno”. Tereny te sà
atrakcyjne krajobrazowo i turystycznie. 

Herbem Gminy jest k∏os w kolorze ˝ó∏tym symbolizujàcy
rolnictwo, znak lasu w kolorze zielonym oraz emblemat
kolejarski w kolorze ˝ó∏tym, symbolizujàcy tradycje kole-
jarskie kultywowane od 1878 r. Symbole te umieszczone
sà na bràzowym tle odzwierciedlajàcym kolor i∏u znajdu-
jàcego si´ w glebie, od którego pochodzi nazwa miejs-
cowoÊci I∏owo. 

Najwa˝niejszym zabytkiem miejscowoÊci jest lokomotywa Typ45 ustawiona jako pomnik przy przejeêdzie kolejowym. Jest to
symbol I∏owa jako osady kolejarskiej. Atrakcjà dla turystów jest równie˝ zalew „Ruda“ oddalony 3 km od I∏owa-Osady. Godnym
uwagi jest pomnik w lasach bia∏uckich – miejsce pami´ci, cmentarz ˝o∏nierzy niemieckich w M∏awce oraz zabytkowy koÊció∏
parafialny z poczàtku XV wieku p.w. Âw. Jana Chrzciciela w Narzymiu.

4. Rezerwat przyrody Âwiƒskie Bagno jest to rezerwat torfowiskowy pow. 16,10 ha, po∏o˝ony w leÊnictwie Bia∏uty. G∏ównym
przedmiotem ochrony sà ekosystemy torfowiskowe i leÊne.

Gmina Janowiec KoÊcielny historia gminy si´ga XIII-ego wieku Okolica, czyli obszar po∏o˝ony
na pó∏nocny wschód od lewego brzegu rzeki Orzyc, nazwana by∏a Pobo˝em (17). Zamieszkiwa∏a je
drobna szlachta zaÊciankowa, a nazwa Pobo˝e pochodzi najprawdopodobniej od niezwyk∏ej
pobo˝noÊci tych ludzi i wielkiej mi∏oÊci do Boga. Chocia˝ zatar∏a si´ pami´ç o posiadanym niegdyÊ
herbie czy zawo∏aniu rodowym, pozosta∏o poczucie przynale˝noÊci do stanu szlacheckiego. Âla-
dem po szlacheckich zaÊciankach sà dwucz∏onowe nazwy wsi. W centrum Janowca KoÊcielnego
znajduje si´ pi´kny, zbudowany w 1910 roku w stylu neogotyckim koÊció∏, wpisany do rejestru
zabytków Warmii i Mazur. KoÊció∏ zbudowany zosta∏ ze sk∏adek parafian staraniem ksi´dza Hieroni-
ma Syskiego na wzór koÊcio∏a Êw. Floriana na Pradze w Warszawie. 

16. Kurhany to miejsca pochówków, wa∏y pod∏u˝ne znajdujàce si´ pod ziemià. W miejscach tych wyst´pujà przedmioty, czyli zabyt-
ki archeologiczne: narz´dzia krzemienne, naczynia ceramiczne, broƒ, narz´dzia z metalu, koÊci i rogu. Âlady osadnictwa staro˝yt-
nego, nowo˝ytnego, wczesnoÊredniowiecznego, jakimi sà kurhany znajdujà si´ na terenie ca∏ej gminy Janowiec KoÊcielny.

Gmina Janowo po∏o˝ona w po∏udniowej cz´Êci województwa warmiƒsko-mazurskiego na granicy z województwem mazo-
wieckim. OÊrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym gminy jest Janowo. Zespó∏ urbanistyczny Janowa zali-
czono do zabytków i wpisano do rejestru dóbr kultury województwa warmiƒsko-mazurskiego. Warto tak˝e obejrzeç zabytkowy
koÊció∏ pod wezwaniem Âw. Rocha z 1939 r. Przez teren gminy przep∏ywa rzeka Orzyc w przesz∏oÊci b´dàca rzekà granicznà
(mi´dzy Mazowszem a Prusami Wschodnimi). Wielkie kompleksy leÊne zapewniajà du˝o Êwie˝ego powietrza i obfitoÊç runa
leÊnego.

Gmina Jedwabno – po∏o˝ona w po∏udniowej cz´Êci województwa warmiƒsko-mazurskiego wÊród jezior i lasów. Obszar ca∏ej
gminy znajduje si´ w zasi´gu Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, a cz´Êç gminy w sieci Obszarów
Natura 2000. Jednym z ciekawszych budynków i miejsc posiadajàcych wartoÊç historycznà jest m.in. KoÊció∏ Katolicki p.w. Êw.
Józefa z 1930 r. w Jedwabnie, cmentarz rzymsko-katolicki w Jedwabnie oraz karczma z zajazdem z XVIII/ XIX w. w Ma∏szewie.

18. MiejscowoÊç Kot. Ta mazurska miejscowoÊç po∏o˝ona nieopodal trasy Nidzica – Szczytno w gminie Jedwabno liczy oko∏o
176 mieszkaƒców. Malownicze po∏o˝enie, osobliwoÊci przyrodnicze oraz aktywnoÊç mieszkaƒców sprawiajà, ˝e jest to niezwyk-
le atrakcyjne pod wzgl´dem turystycznym miejsce. Przez wieÊ Kot przep∏ywa rzeka Omulew, która ze wzgl´du na walory przy-
rodnicze i krajobrazowe jest wykorzystywana w okresie letnim, jako atrakcyjny szlak wodny o d∏ugoÊci oko∏o 200 kilometrów.
W okolicy mo˝na spotkaç wiele osobliwoÊci przyrodniczych m.in. rezerwat, gdzie znajduje si´ l´gowisko g∏uszca, cietrzewi,
˝urawi, ostoja bobrów. Mi∏oÊnicy historii odkryjà w Kocie wiele ciekawych miejsc m.in. tradycyjnà zabudow´ mazurskich chat.
W miejscowoÊci znajduje si´ równie˝ pracownia plastyczna oraz pracownia ceramiki szlachetnej. 

19. Rezerwat „Ma∏ga” – jest to rezerwat faunistyczny, liczàcy ok. 150 ha powierzchni. Obejmuje swoimi granicami silnie
zabagniony odcinek doliny Omulwi. Rezerwat tworzà rozleg∏e torfowiska, trzcinowiska, a tak˝e zaroÊla wierzbowo-brzozowe.
Jest to wa˝ne miejsce gniazdowania ptaków wodno-b∏otnych, a tak˝e du˝a ostoja o znaczeniu krajowym i europejskim
w´drownych i niel´gowych ˝urawi. Swoje l´gi odbywajà tu m. in.: ˝urawie, ∏ab´dzie, czajki, bekasy krzyki, ginàce cietrzewie,
derkacze, kureczki nakrapiane.

20. Rezerwat „D´by Napiwodzkie“ – rezerwat leÊny, liczàcy 37 ha powierzchni. W obiekcie tym chroniony jest drzewostan
utworzony przez trzy zespo∏y leÊne: gràd nizinny gwiazdnicowy w obr´bie, którego roÊnie 65 d´bów liczàcych po oko∏o 340 lat,
∏´g olszowy i bór mieszany sosnowo-d´bowy. Tutaj równie˝ wyst´puje ciekawa roÊlinnoÊç, np.: wawrzynek wilcze∏yko, marzan-
ka wonna, lilia z∏otog∏ów i inne.

21. Rezerwat „Galwica” – jest to rezerwat torfowiskowy, który zosta∏ utworzony w 1958 r. Zajmuje powierzchni´ 95,09 ha. Obej-
muje rozleg∏e torfowisko niskie i przejÊciowe, b´dàce miejscem wyst´powania wielu rzadkich i ginàcych roÊlin. Rosnà tu m.in.:
turzyca ob∏a, turzyca tunikowa, turzyca gwiazdkowa, storczyk Traunsteinera, Jest to tak˝e miejsce gniazdowania wielu
ciekawych i rzadkich gatunków ptaków np.: ˝urawia, cietrzewia, cyraneczki, orlika krzykliwego, kureczki nakrapianej, gàgola,
bekasa krzyka. Równie˝ ciekawy jest Êwiat motyli, reprezentowany przez wiele rzadkich gatunków, zwiàzanych z torfowiskami
i bagnami. Jest to rezerwat Êcis∏y, nieudost´pniany turystom.

Gmina Koz∏owo. Kroniki historyczne donoszà, ˝e wieÊ Koz∏owo zosta∏a za∏o˝ona na prawie che∏miƒskim przez Polaka
Dobies∏awa w roku 1328. W 1478 posiada∏ jà Albrecht Bartnicki. W 1818 r. by∏a wsià ch∏opskà, liczy∏a ok. 100 mieszkaƒców, ale
istnia∏ tu równie˝ folwark. 

Obszar gminy zajmuje powierzchni´ 254 km2. Na terenie gminy znajduje si´ 9 jezior, szczególnie urokliwe sà jeziora Kownatki,
Szkotowskie i Kàty oraz êród∏a rzeki Szkotówki i Nidy, które ∏àczàc si´, tworzà rzek´ Wkr´, dop∏yw Narwi.

Gmina Koz∏owo posiada liczne zabytki m.in. cmentarze wojenne z okresu I wojny Êwiatowej w Micha∏kach, Sarnowie, Szkotowie
i Zakrzewku. Zachowa∏o si´ równie˝ wiele zabytkowych koÊcio∏ów. Na uwag´ zas∏uguje barokowy KoÊció∏ Âw. Piotra i Paw∏a
w Koz∏owie, zbudowany w latach 1733-1738, wie˝´ odrestaurowano w roku 1815. By∏ to koÊció∏ ewangelicki. Od roku 1945 jest
to parafia rzymsko-katolicka. 

5. Pielgrzymowo – Kurhan wsch. nr 1 i Kurhan zach. nr 2 – sà staro˝ytnym stanowiskiem archeologicznym o charakterze
sepulkralnym posiadajàcym w∏asnà form´ terenowà. Pod wspó∏czesnà powierzchnià gruntu znajdujà si´ skomplikowane
struktury przestrzenne b´dàce pozosta∏oÊcià wielorakich procesów zwiàzanych z obrzàdkiem pogrzebowym realizowanych
w przesz∏oÊci przez cz∏owieka na tym terenie.

6. Turówko. Jednym z wa˝niejszych zabytków Turówka jest Park Dworski. Tu tak˝e mo˝na
zakupiç ekologicznà, tradycyjnà ˝ywnoÊç. W miejscowoÊci znajduje si´ równie˝ hodowla kur
zielononó˝ek. Jest to stara, polska rasa, która posiada charakterystyczne zielonkawe nogi
i kuropatwiane ubarwienie piór. Ze wzgl´du na takie ubarwienie „galicyjskie”, w czasie
zaborów by∏y utrzymywane w polskich gospodarstwach. Posiadanie ich uzewn´trznia∏o
patriotyzm gospodarza.

Gmina Nidzica po∏o˝ona w po∏udniowej cz´Êci województwa Gmina ma charakter g∏ównie turystyczny, znajdujà si´ tu liczne
szlaki piesze i rowerowe. Najbardziej znanym zabytkiem gminy jest krzy˝acki zamek zbudowany w XIV w., poczàtkowo siedzi-
ba wójta zakonnego. Zamek pe∏ni∏ funkcj´ twierdzy przygranicznej i istotnego punktu wymiany towarowej z Mazowszem.
Pozosta∏e zabytki gminy to m.in. Klasztorek, KoÊció∏ Êw. Wojciecha, KoÊció∏ Ewangelicko-Augsburski Êw. Krzy˝a, Ratusz,
Dawny Browar, ¸yƒski M∏yn, Szwedzki Wa∏, KoÊció∏ p. w Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Kanigowie, KoÊció∏ p.w. Niepokala-
nego Serca Maryi Panny w ¸ynie. 

7. Gospodarstwo Ostoja znajduje si´ na kolonii
wsi Kamionka ko∏o Nidzicy, 2 km od „Garncar-
skiej Wioski”. W odleg∏oÊci 50 m od budynków
gospodarstwa jest zarybiony staw o pow. 1 ha.
Nad stawem znajduje si´ piaszczysta pla˝a z wy-
dzielonym kàpieliskiem dla dzieci, o ∏agodnym
zejÊciu, miejsce na ognisko i grill oraz bajkowy
pokój zabaw dla dzieci. Na terenie gospodarstwa
znajduje si´ profesjonalny gabinet rehabilitacji
i masa˝u, prowadzony przez magistra fizjotera-
peut´.

Gospodarstwo oferuje komfortowe pokoje z ∏a-
zienkami oraz w pe∏ni wyposa˝onymi aneksami
kuchennymi. Ka˝dy pokój posiada oddzielne
wejÊcie. 
Kamionka 21, 13-100 Nidzica, 
Agata Chmaj 509 497 049 
Rafa∏ Chmaj 512 359 229, ostoja-nidzica@wp.pl

8. „Garncarska Wioska” to pierwsze na obszarze LGD „Brama Mazur-
skiej Krainy” przedsi´biorstwo spo∏eczne, którego dzia∏alnoÊç oparta jest
na starych, ginàcych zawodach rzemieÊlniczych, tradycyjnych technolo-
giach, mazurskich obrz´dach i zwyczajach. „Garncarska Wioska” oferuje
produkty ceramiczne, krawieckie, pamiàtki regionalne, papier czerpany.
Zaprasza na jarmarki mazurskie, koncerty i festiwale. Organizuje warsztaty
rzemieÊlnicze, pokazy, szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne,
„mazurskie wesela“. W „Garncarskiej Wiosce“ turyÊci mogà samodzielnie
wykonaç witra˝e, wyroby z gliny na kole garncarskim, papier czerpany,
wyroby kowalskie. W „Jarz´binowym amfiteatrze” odbywajà si´ cyklicznie
koncerty i festiwale. Na terenie Wioski powstaje ogród botaniczny
„RAJSKI OGRÓD“ oraz Park Dydaktyczny. Przedsi´biorstwo Spo∏eczne
„Garncarska Wioska”, Kamionka k/Nidzicy, tel. 666 028 991, 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl. 

9. Or∏owo znajduje si´ w pó∏nocnej cz´Êci gminy Nidzica.
WieÊ bogata jest w przesz∏oÊç historycznà oraz posiada walo-
ry przyrodniczo-krajoznawcze, zosta∏a za∏o˝ona w 1379 r. Pod-
czas dzia∏aƒ wojennych w sierpniu 1914 r. wieÊ znalaz∏a si´
w centrum walk mi´dzy II armià rosyjskiego genera∏a Sam-
sonowa, a VIII armià niemieckà Hindenburga. Dzisiaj znajduje
si´ tu cmentarz wojenny, na którym spoczywa 1427
˝o∏nierzy armii niemieckiej i rosyjskiej poleg∏ych 23 sierp-
nia 1914 r. W okolicy wsi znajduje si´ Rezerwat Jezioro
Or∏owo Ma∏e – jest to najstarszy rezerwat na terenie powiatu
nidzickiego. Zosta∏ utworzony dla ochrony ˝ó∏wia b∏otnego,
gatunku zanikajàcego w naszym kraju. Istniejàce na tym tere-
nie Stowarzyszenie Or∏owskie Centrum AktywnoÊci Lokalnej
OCAL organizuje cyklicznà imprez´ Obchody Dni ˚ó∏wia.

10. Rezerwat èród∏a Rzeki ¸yny – rezerwat krajobrazowy o powierzchni
ponad 120 ha powsta∏ w 1959 roku, dla ochrony procesu wstecznej erozji
êródliskowej rzeki ¸yny – zjawiska bardzo rzadkiego na ni˝u. Teren rezer-
watu to rozleg∏e zag∏´bienie z licznymi bocznymi wàwozami i dolinkami
o stromych zboczach. Z nich, ze znajdujàcych si´ tam êróde∏ wysi´ko-
wych, wysàcza si´ woda, formujàc setki strumyków, które sp∏ywajà do
centrum zag∏´bienia i dajà poczàtek ¸ynie, najwi´kszej rzece Warmii
i Mazur, dop∏ywowi Prego∏y.

Wyp∏ywajàce ze skarpy kropelki wody zabierajà ziarnka piasku, co z cza-
sem powoduje osuwiska i cofanie si´ skarpy. Proces ten otrzyma∏ miano
erozji wstecznej, a ˝e w jej wyniku w zboczach doliny powstajà pó∏koliste,
amfiteatralnie u∏o˝one nisze, nazwano je cyrkami wodnymi. Tam, gdzie
strumyki majà najwi´ksze spadki tworzà si´ malownicze kaskady.

11. Rezerwat przyrody KONIUSZANKA I i KONIUSZANKA II 
Rezerwat Koniuszanka I zosta∏ utworzony w 1978 roku, jako rezerwat
przyrody nieo˝ywionej w celu ochrony terenu, na którym wyst´pujà
zjawiska sufozji na sandrze. Po∏o˝ony jest 15 km na pó∏noc od Nidzicy
w okolicach miejscowoÊci Napiwoda, Moczysko i Koniuszyn. Sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci, pó∏nocnej i po∏udniowej. Pomi´dzy obydwoma cz´Êciami
rezerwatu po∏o˝ona jest osada Moczysko, przez którà przebiega droga
wojewódzka Nidzica – Szczytno. Najciekawszym zjawiskiem cz´Êci po∏u-
dniowej, prawie w ca∏oÊci pokrytej lasem, a zarazem ca∏ego rezerwatu jest
struga Napiwodzka. Rzeczka ta na wschód od miejscowoÊci o tej˝e
nazwie zanika w swej dolinie wykszta∏conej na sandrze. Mamy tutaj do
czynienia z unikalnym zjawiskiem sufozyjnym. 

Rezerwat przyrody Koniuszanka II obejmuje obszar prze∏omu rzeczki Koniuszanki i jest jednym z nielicznych w Polsce
chroniàcym prze∏om rzeki. Rezerwat zosta∏ utworzony w 1978 roku, w celu ochrony kresowych stanowisk zespo∏ów leÊnych oraz
prze∏omu rzeczki Koniuszanki. 

Rezerwat w cz´Êci udost´pniono do zwiedzania. NadleÊnictwo Nidzica urzàdzi∏o tu Êcie˝k´ przyrodniczà – jednà z pierwszych
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych w Olsztynie. 

Od oko∏o 2000 roku w rezerwacie znaleêli si´ i inni gospodarze – bobry. Przekszta∏cajà rezerwatowe olszyny, i gràdy w jeziorka
i rozlewiska – tak wi´c czasami wàska Koniuszanka zamienia si´ w szerokie rozlewisko zatrzymujàce jej bystry nurt. 

12. Stajnia, klub jeêdziecki Zimna Woda – zapewnia profesjonalne
szkolenia pod okiem instruktorów. Oferuje zdrowy wypoczynek,
szans´ poznania koni i tajników sztuki jeêdzieckiej. Do dyspozycji
goÊci jest kilka pokoi 2-, 3- i 4-osobowych. Baza gastronomiczna na
miejscu. 

W ofercie stajni: 
– zawody skokowe, 
– zawody uje˝d˝eniowe, 
– rajdy konne, 
– obozy konne, 
– hipoterapia, 

Istnieje mo˝liwoÊç przyj´cia grup zorganizowanych – wycieczek
szkolnych. W okresie zimowym Stajnia organizuje:  kuligi, ogniska
i skiring. 

Stajnia Zimna Woda, Kinga i Piotr Pasturscy 
Zimna Woda 1, 13-100 Nidzica.
tel. 89 625 91 91, www.zimnawoda.pl 

13. Wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego i rowerów – FRAJDA 
Jolanta Ziemska
Wypoczynek na Mazurach to doskona∏a okazja by sp´dziç aktywne
wakacje poÊród malowniczych lasów i wód. FRAJDA oferuje wypo˝y-
czalni´ sprz´tu turystycznego oraz sklepik ze sprz´tem w´dkarskim.
Dla goÊci pragnàcych odwiedziç przepi´kne zakàtki na wodnych
szlakach okolicznych rzek i jezior wypo˝yczane sà kajaki, ˝aglówki,
∏odzie i rowery wodne. 
„Frajda” Jolanta Ziemska, Jab∏onka 7, 13-100 Nidzica, tel. 89 625 94 39,
www.frajdamazury.pl 

14. Z. Kozuba i Synowie – tradycyjne polskie nalewki.
Familia pochodzi z okolic Nidzicy, a region ten szczyci si´
szerokà listà rzadkich i chronionych roÊlin oraz wieloma
gatunkami ptaków, które na tych terenach gniazdujà. Obfi-
toÊç przyrody region zawdzi´cza wolnej od zanieczyszczeƒ
cywilizacji, a nawet mówi si´, i˝ region ten nale˝y do
najczystszych w Polsce. Tak wspania∏a przyroda dostarcza
wszelkich niezb´dnych ingredientów do przygotowania
doskona∏ych napojów alkoholowych a jeÊli receptura
wymaga u˝ycia sk∏adników nie pochodzàcych z Puszczy
Napiwodzko-Ramuckiej to poszukiwane sà oczywiÊcie
w podobnie naturalnym Êrodowisku. Rodzina Kozuba na
mocy dokumentów, oficjalnie za∏o˝y∏a firm´ w 2005 roku
i od tego czasu oferta poszerzana jest o nowe rodzaje
i smaki wybornych napitków. 
Jab∏onka 64, 13-100 Nidzica, tel. 89 625 94 40,
kom. 513 172 821, www.kozuba.pl 

15. Jab∏onka – miejsce niezwyk∏e z wielu powodów. Po∏o˝o-
ne wÊród malowniczych lasów Puszczy Napiwodzko-Ramu-
ckiej, 20 km na pó∏noc od Nidzicy. Najwi´kszà atrakcjà, obok
lasów, jest urokliwe jezioro Omulew, do którego przylegajà
miejscowoÊci Jab∏onka, Nataç Wielka, Nataç Ma∏a i Wikno. To
doskona∏e miejsce, aby wypoczàç, po∏owiç ryby, pozbieraç
grzyby czy w inny, aktywny sposób sp´dziç czas. Z jeziora
wyp∏ywa rzeka Omulew, która nie zniszczona jeszcze przez
cywilizacj´ zaprasza mi∏oÊników natury na sp∏ywy kajakowe.
Na wielbicieli wycieczek rowerowych i pieszych czekajà
pi´kne szlaki biegnàce po leÊnych drogach oraz Êcie˝kach
dydaktycznych. Zwiedzajàc warto zajrzeç na zabytkowe
cmentarze w Jab∏once i Nataci, zobaczyç bunkry z czasów
wojny, rezerwaty przyrody i inne ciekawe miejsca w okolicy,
a tak˝e skosztowaç regionalnych wyrobów oferowanych
przez mieszkaƒców.

Gmina Pasym – po∏o˝ona na niezwykle malowniczych terenach Mazur w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Polski. Po∏o˝enie gminy
wÊród jezior i lasów zach´ca do wypoczynku na jej terenie. Miasto Pasym – le˝àce na trasie Olsztyn – Szczytno jest jednym
z najstarszych miast na Mazurach (1336 r.). Malownicze po∏o˝enie nad jeziorem Kalwa, z zabytkowym koÊcio∏em ewange-
licko–augsburskim, wie˝à ciÊnieƒ i przepi´knym odrestaurowanym ratuszem jest idealnym miejscem do wypoczynku, rekreacji
oraz w´dkowania.

23. OÊrodek Wczasowy Posejdon – to zarówno doskona∏a baza wypadowa do zwiedzania okolicy, ˝eglowania, w´dkowa-
nia jak i miejsce, w którym mo˝na si´ zrelaksowaç w gronie rodziny i przyjació∏. Po∏o˝ony jest nad jeziorem Kalwa (bezpo-
Êredni dost´p) w miejscowoÊci Pasym. Posejdon oferuje zakwaterowanie w trzech nowych, w pe∏ni wyposa˝onych domkach
oraz w domu goÊcinnym, w którym znajdujà si´ cztery pokoje, weranda letnia, przedni taras z widokiem na jezioro oraz
klubokawiarnia.   

Rekreacja: wypo˝yczalnie sprz´tu wodnego (kajaki, ∏odzie wios∏owe, ˝aglówka) oraz sprz´tu turystycznego (rowery, le˝aki, grill)
Rozrywka: 
- kolacje grillowe i biesiadne (przysmak kocio∏ek bosmana);
- imprezy programowe – western party, uczta bosmana, karaoke, zawody w´dkarskie;
- imprezy okolicznoÊciowe: wesela, chrzciny, komunie, urodziny; 
Na terenie oÊrodka znajduje si´ miejsce do biesiadowania (z grillem i ogniskiem). 
OÊrodek wczasowy Posejdon, ul. Polna 82, 12-130 Pasym, www.pasym-posejdon.cba.pl 
Tadeusz Michalski, tel. 601 894 648, tel./fax: 89 621 29 55, 89 527 54 07, olawit1@wp.pl 

44. Tylkowo – jedna z najstarszych wsi na Mazurach i jednoczeÊnie pierwsza wieÊ na granicy Warmii i Mazur od strony Olsz-
tyna. Po∏o˝ona w otoczeniu lasów, ∏àk i pól, 3 kilometry od Pasymia, przez którà przep∏ywa rzeczka Kalwa, wpadajàca do
jeziora o tej samej nazwie. Rzekà tà p∏ynà∏ dwa razy Karol Wojty∏a póêniejszy Papie˝ Jan Pawe∏ II. Historia osady liczy ponad
600 lat. Tylkowo powsta∏o w 1384 roku, kiedy to komtur krzy˝acki Kuno von Liebenstein przydzieli∏ ziemie nad jeziorem
Kalwa Dytrykowi Schewenpfluk – bratu Tyla. Od imienia tego w∏aÊciciela majàtku nadano wsi nazw´ Tylkowo. W pobli˝u
Tylkowa archeolodzy odkryli najdawniejsze cmentarzyska typu kurhanowego, pochodzàce z epoki bràzu. Kurhan liczy∏ 14 m
Êrednicy, otoczony by∏ rozbudowanym wieƒcem kamiennym o szerokoÊci 1 m, który otacza∏ jego podstaw´. W centralnej
cz´Êci posadowiony by∏ prostokàtny bruk kamienny o wymiarach 5 x 2 m, na którym sta∏o 30 popielnic. Kilka z nich zawie-
ra∏o ozdoby z bràzu. Obok bruku odkryto spalone drewniane elementy konstrukcyjne, które stanowi∏y relikty „domu
zmar∏ych”. Âlady bytnoÊci dzisiejszego Tylkowa si´gajà wi´c kilku tysi´cy lat wstecz. Z epoki ˝elaza pochodzà te˝ wyroby
ceramiczne np.: innowacyjne urny z „okienkami” lub niedu˝ymi otworami zdobione prostokàtnà i kwadratowà ornamentykà.

Gmina P∏oÊnica po∏o˝ona jest w powiecie dzia∏dowskim, na po∏udniowo-zachodnim kraƒcu województwa warmiƒsko-
mazurskiego. Obszar gminy stanowià tereny rolnicze i leÊne o nieska˝onym Êrodowisku naturalnym. Po∏udniowa i zachod-
nia cz´Êç gminy ∏àczy si´ z obszarem chronionego krajobrazu, na pó∏nocnym zachodzie stanowi cz´Êç Górznieƒsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. OsobliwoÊcià wsi jest zachowany uk∏ad przestrzenny z czasów pruskich. Najwa˝niej-
szymi zabytkami sà obiekty sakralne i dworskie. 

Najcenniejszym zabytkiem P∏oÊnicy jest poewangelicki koÊció∏ pochodzàcy z czasów
krzy˝ackich (1404 r.). Po sekularyzacji Prus Ksià˝´cych Êwiàtynia zosta∏a przej´ta przez
protestantów. Przebudowano jà w 1729 i 1854 r. W Êwiàtyni znajduje si´ srebrny kielich
z 1694 r. oraz 4 krypty pod posadzkà koÊcio∏a b´dàce grobowcami w∏aÊcicieli Gródek.

Godne uwagi sà Kurhany nazywane grobami olbrzymów w lasach mi´dzy Gródkami
a Wysokà. Cmentarzysko z ok. 600 lat p.n.e. mieszkaƒców tych terenów, plemion kultu-

ry ∏u˝yckiej. Jest to szeÊç, kilku metrowych wzniesieƒ
o Êrednicy ok. 20 metrów ka˝dy, jedne z najwi´kszych
w pó∏nocnej Polsce. Wzniesienia widoczne sà z drogi
544 Dzia∏dowo – Lidzbark. Na wierzcho∏kach kurhanów
widoczne sà zag∏´bienia, b´dàce pozosta∏oÊcià prac
wykopaliskowych przez Niemców pod koniec XIX w.
oraz polskich archeologów w latach 60-tych.

Inne ciekawe miejsca w gminie P∏oÊnica to: neogotycki koÊció∏ parafialny w Prze∏´ku
wzniesiony w latach 1899-1901 przez dziedzica Prze∏´ka Rymer ku chwale Przemienienia
Paƒskiego jako wotum dzi´kczynne za uzdrowienie ˝ony Magdy, g∏az narzutowy – pomnik
przyrody w okolicach Gródek.  

1. Wiatrak w Jab∏onowie. Budowla, typu „koêlak” liczy sobie oko∏o 130 lat i jest jedynà
tego typu na terenie powiatu dzia∏dowskiego. W Êrodku 15 metrowej budowli, znajduje si´
niemal w idealnym stanie mechanizm wiatraka, na drewnianej podstawie wisi obrazek
Matki Boskiej z koƒca XIX wieku. 

2. Pa∏ac w Gródkach. Zosta∏ pobudowany w latach 1905-1908 przez dalekich potomków wielkiego mistrza zakonu krzy˝ack-
iego Micha∏a Kiichmeister von Stenmberga. W okresie mi´dzywojennym posiad∏oÊç Gródki zosta∏a opuszczona przez Niemców.
Ostatnià dziedziczkà niemieckà Gródek, by∏a córka Augusta Bodiena, ˝ona niemieckiego feldmarsza∏ka von Bocka. Neo-
barokowa rezydencja powsta∏a na miejscu wczeÊniejszej budowli z zachowaniem herbu rodu von Bodienów, umieszczonym na
portalu budynku. Dobrze zachowana klatka schodowa z motywami wczesno-secesyjnymi. 

Gmina Rozogi po∏o˝ona w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci województwa warmiƒsko-mazurskiego, przy wa˝nym szlaku
komunikacyjnym Warszawa-Mazury, w regionie Zielone P∏uca Polski, na pograniczu mazursko-kurpiowskim. Obszar gminy obej-
muje znacznà cz´Êç zlewni dwóch rzek Jerutki i Rozogi, wspania∏e lasy o nieskazitelnie czystym powietrzu. Atrakcjà gminy sà
zabytkowe koÊcio∏y i cmentarze ewangelickie oraz zabytkowa, mazurska wieÊ Klon. WieÊ ta ciekawa jest pod wzgl´dem
architektonicznym i widokowym, posiada czytelny uk∏ad przestrzenny i zachowanà w du˝ej cz´Êci zabudow´ drewnianà z XIX
wieku. Od wielu lat w Niedziel´ Palmowà Rozogi stajà si´ najbarwniejszà miejscowoÊcià w powiecie szczycieƒskim za sprawà
konkursu na naj∏adniejszà palm´ Wielkanocnà.

41. Muzeum Mazursko-Kurpiowskie w Rozogach zosta∏o zapoczàtkowane przez Pana Henryka Dàbrowskiego. WÊród ekspo-
natów znajdujà si´ m.in. stare narz´dzia i regionalne stroje. W pierwszym pomieszczeniu muzeum mieÊci si´ salka do prelekcji.
Kolejne pomieszczenie to izba Mazursko-Kurpiowska, a tak˝e miejsce poÊwi´cone ludziom zas∏u˝onym dla gminy Rozogi. Na
pierwszym pi´trze znajduje si´ izba ˝o∏nierska – „Wojsko – Walka – WolnoÊç“ oraz sala kultury i sztuki. ul. Reymonta 6, 12-114 Rozogi,
tel. 89 722 60 80

42. Zajazd Tusinek to firma rodzinna, po∏o˝ona przy wjeêdzie na Mazury w miejs-
cowoÊci Rozogi (oko∏o 150 km od Warszawy), przy trasie Ostro∏´ka – Szczytno/
Mràgowo/Ruciane-Nida. Przy drodze znajduje si´ najbardziej znana cz´Êç – res-
tauracja, w której serwowane sà wyÊmienite regionalne potrawy. W g∏´bi alei
lipowej, za restauracjà znajduje si´ cz´Êç hotelowa oraz gospodarstwo. 

Otoczenie przyrody i zwierzàt gospodarskich wp∏ywa na unikalnà atmosfer´ miejs-
ca, w którym mo˝na wypoczàç od codziennego zgie∏ku. Uzupe∏nieniem oferty sà
inne atrakcje opisane w menu strony www.tusinek.com.pl. 

Zajazd Tusinek, Grzegorz Winiarek, ul Kolonia 2, 12-114 Rozogi, 
tel. 89 722 65 90, 89 722 60 39, e-mail: tusinek@tusinek.com.pl. 

Gmina Szczytno po∏o˝ona w po∏udniowej cz´Êci Pojezierza
Mazurskiego na szlaku komunikacyjnym Mràgowo-Szczytno-
Warszawa. Jej pó∏nocna cz´Êç charakteryzuje si´ du˝à iloÊcià
jezior, pagórkowatà i falistà rzeêbà terenu natomiast cz´Êç
po∏udniowa charakteryzuje si´ obszarami równinnymi, pokryty-
mi lasami. Walory przyrodnicze stanowià wspania∏y azyl dla
ludzi pragnàcych wypoczynku i relaksu w zacisznym otoczeniu
mazurskiej fauny i flory. Pi´kno tutejszych krajobrazów pod-
kreÊla bogata przesz∏oÊç mazurskich terenów oraz liczne zabyt-
ki. Pierwszy szczycieƒski, drewniany zamek wybudowany
zosta∏ przez Krzy˝aków. Pe∏ni∏ on rol´ oÊrodka administra-
cyjnego i militarnego. W czasie konfliktu krzy˝acko-litewskiego
oko∏o roku 1370 zamek sp∏onà∏. Na jego miejscu wybudowany
zosta∏ nowy, wi´kszy, z ceg∏y i kamienia. W koƒcu wieku XVII
zamek utraci∏ na znaczeniu, a nast´pnie zosta∏ rozebrany. Do
dziÊ pozosta∏y resztki ruin, które zabezpieczone ostatecznie
zosta∏y dopiero w latach 1990-1992. Obecny ratusz szczycieƒ-
ski wybudowany zosta∏ na miejscu zamku w latach 30 XX w.
MieÊci si´ tutaj tak˝e Muzeum Mazurskie b´dàce oddzia∏em
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

STYCZE¡
• 6 – Przeglàd Kol´d i Pastora∏ek – Âwi´tajno

MARZEC
• 8 – „Dzieƒ Kobiet” – Âwi´tajno

KWIECIE¡
• I sobota – Jarmark Wielkanocny – Garncarska

Wioska – Kamionka
• Niedziela Palmowa –– Konkurs na palm´ wielka-

nocnà – Rozogi
• Wielki Tydzieƒ – Wernisa˝ Wielkanocny

– Dêwierzuty

MAJ
• 1 – Kalwanaria (Przeglàd Autorskiego Ruchu

Artystycznego) – Pasym
• 1,2,3 – Majowy Blok Turystyczny, Powiatowe

Zawody W´dkarskie – Wielbark 
• 1,2,3 – Majówka z GOKSiR – Inauguracja gmin-

nej ligi so∏eckiej – Dêwierzuty
• 3 – Jarmark So∏tysowej – Tylkowo
• 3 – Inauguracja Rozgrywek Ligi So∏eckiej

Gminy Dêwierzuty
• I sobota – Jarmark Staroci – Garncarska Wioska

– Kamionka
• II sobota – Gminna Majówka – Âwi´tajno
• Ostatni piàtek – Gminne Dni Rodziny – Dêwierzuty
• Ostatnia sobota – Piknik MyÊliwski, Zawody

Uje˝d˝eniowe – Zimna Woda 

CZERWIEC
• I sobota – Koncert Chopinowski „Mazurki na

Mazurach“ – Garncarska Wioska – Kamionka
• II sobota – Wietrzychowiada – Wietrzychowo
• III sobota – Wianki – Pasymska Noc Âwi´to-

jaƒska – Pasym 
• 23 – Noc Âwi´tojaƒska – I∏owo-Osada
• 23 – Palinocka – Janowiec KoÊcielny
• I sobota po 24 czerwca – Seminarium Histo-

ryczne – Janowiec KoÊcielny
• I niedziela po 24 czerwca – Festiwal Piosenki

Religijnej – Janowiec KoÊcielny
• Ostatni weekend – Turniej Wsi – I∏owo-Osada
• IV sobota – Palinocka – Wielbark
• Ostatnia sobota – Powitanie Lata – Koz∏owo
• Ostatni tydzieƒ – Ogólnopolski Przeglàd Teatrów

Amatorskich „P∏oÊnickie Lato Teatralne” (3)
• Wszystkie soboty – Koncerty organowe – Pasym (22)
• Ostatnia sobota – Magiczna Noc Âwi´tojaƒska

– Orzyny
• Dwa ostanie piàtkowe wieczory – „Kino pod

chmurkà” – Âwi´tajno
• I sobota po Bo˝ym Ciele – Festyn Pierogowy

– Targowo
• Ostatni weekend – „Otwarty Ogólnopolski

Turniej Chórów o Miecz Juranda” – Âwi´tajno 
• Trzy pierwsze niedziele – spotkania z muzykà

chóralnà – Jerutki (36)

LIPIEC
• I sobota – Jarmark Mazurski – Garncarska

Wioska – Kamionka
• I sobota – Spotkania Kó∏ Gospodyƒ Wiejskich

– Âwi´tajno
• I weekend – Âpiewajmy poezj´ – Szczytno
• I i III niedziela – Turniej pi∏ki pla˝owej – Âwi´tajno
• II sobota – Dzieƒ Ziemi Koz∏owskiej – Koz∏owo
• II sobota – Mazurski Kocio∏ek Kulturalny

– Âwi´to Grodu – Pasym
• III sobota – Festyn historyczny – Sàp∏aty
• II sobota – Powrót Juranda do Spychowa 

– Spychowo (39)

• II sobota – „Noc pod gwiazdami” – Dêwierzuty
• III sobota – Dni ˚ó∏wia – Or∏owo
• Wszystkie soboty – Koncerty Organowe

– Pasym (22)
• Ostatnia sobota – Festyny so∏eckie – Mi´tkie,

Raƒsk
• III sobota – Festyn „moTylkowo” – Tylkowo

SIERPIE¡
• I sobota – Festiwal ballad Bu∏ata Okud˝awy,

Targi Rzemios∏a – Gancarska Wioska – Kamionka

• I sobota – „Gminny Turniej Wsi o Puchar Wójta
Gminy Âwi´tajno” – Âwi´tajno

• II sobota – Sierpniowe Granie nad Omulewem
– Jab∏onka

• Ostatnia niedziela – Âwi´to Plonów – Koz∏owo
• Ostatni weekend – Âwi´to Plonów – Narzym
• III niedziela – Âwi´to Plonów – Pasym
• Wszystkie soboty – Koncerty organowe – Pasym (22)
• Ostatnia sobota – Wykopki – Wawrochy
• Ostatnia sobota – Do˝ynki Wiejskie – Rumy

WRZESIE¡
• I sobota – Jarmark TwórczoÊci Ludowej – Garn-

carska Wioska – Kamionka
• I niedziela – Do˝ynki Gminne – Konkurs so∏ectw

– Dêwierzuty
• III sobota – Âwi´to wszystkiego co lata – Pasym
• III niedziela – Âwi´to Pieczonego Ziemniaka

– Janowiec KoÊcielny (17)

• IV sobota – Po˝egnanie lata – Wietrzychowo
• III sobota – Europejskie Dni Dziedzictwa – Tar-

gowo
• Ostatni tydzieƒ – Rajd Êladami Marion Dönhoff
• Ostatnia sobota – Zawody skokowe – Zimna

Woda 
• Ostatnia niedziela – Powiatowy Festiwal Grzy-

bów „Grzybowanie” – Wielbark
• Ostatnia niedziela – Âwi´to Pieczonego Ziemnia-

ka – Bia∏uty

PAèDZIERNIK
• I sobota – Jarmark Kolekcjonerski – Garncarska

Wioska – Kamionka
• I sobota – ˚urawinki – Popowa Wola
• II sobota – Ogólnopolski przeglàd twórczoÊci

religijnej „FERA” – I∏owo-Osada
• IV weekend – Bieg Hubertusa – Sasek Ma∏y

LISTOPAD
• I sobota – Jarmark Mazurski – Garncarska

Wioska – Kamionka
• I piàtek po dniu Âw. Cecylii – Cecyliada – Jerutki

GRUDZIE¡
• I sobota – Jarmark Bo˝onarodzeniowy – Garn-

carska Wioska – Kamionka
• 6 – Dzieƒ DobroczynnoÊci – Nidzica
• III piàtek – Gminny Przeglàd Kol´d i Pastora∏ek

– Dêwierzuty
• 31 – LeÊny Sylwester – Sasek Ma∏y

27. Gospodarstwo Agroturystyczne SASEK. Miejsce gdzie kultywuje sie polskà
goÊcinnoÊç, tu na ka˝dego czeka kubek herbaty lub kawy z kawa∏kiem domowego
ciasta. To miejsce zbudowane z szacunkiem dla mazurskiej architektury i lokalnego
budulca, takiego jak drzewo, kamieƒ i czerwona ceg∏a. Zajazd przyjmuje goÊci ca∏y
rok, posi∏ki przygotowywane sà w oparciu o produkty z w∏asnego ekologicznego
gospodarstwa. Pi´kne okoliczne lasy i jeziora sà doskona∏ym miejscem do aktywne-
go wypoczynku i poznawania zagmatwanej historii polsko-pruskiego pogranicza. To
tu je˝d˝àc konno mo˝na zrozumieç s∏owa hr. Donhoff napisane podczas rajdu w 1941
roku: „To upajajàce uczucie – móc jeêdziç konno przez jesienny Êwiat, cz∏owiek czuje
sie tak lekko, jakby mia∏ skrzyd∏a, z dala od rodzinnych ograniczeƒ i trosk dnia powszedniego. Nieskoƒczenie odleg∏a jest troska
o to, co b´dzie, zwykle towarzyszàca cz∏owiekowi krok w krok. Teraz s∏oƒce i wiatr, t´tent koni na piaszczystych drogach leÊnych
i zapach wi´dnàcych liÊci. Nasz Êwiat, a my – jego cz´Êç.“ Gospodarstwo Agroturystyczne SASEK, Piórkowska Ewa, Sasek Ma∏y 14,
12-100 Szczytno, tel./fax: +48 89 622 11 60, tel. kom. +48 602 669 214, e-mail: sasek@sasek.pl

28. „KAMEZ” to gospodarstwo EkoAgroturystyczne po∏o˝one w Wawrochach ko∏o
Szczytna, odwiedzane przez przedszkola, szko∏y podstawowe i Êrednie, rodziny
z dzieçmi i grupy zorganizowane.

W „KAMEZ” jest mo˝liwoÊç poznania prawdziwego ˝ycia na wsi, uczestniczenia
w wielu pracach gospodarskich, obcowania ze zwierz´tami. Pobyt w gospodarstwie
to cenna lekcja przyrody i historii. Na terenie gospodarstwa znajdujà si´ historyczne
pozosta∏oÊci siedliska Bogumi∏a Linki, jak pisze Waƒkowicz w ksià˝ce „Na tropach
Sm´tka” – „Ten, który wybra∏ si´ w nieznany Êwiat w niewiadomym Pary˝u szukaç Pol-
ski dla Wawroch”. Gospodarstwo uczestniczy w realizacji programów pomocy
osobom niepe∏nosprawnym.

„KAMEZ” zaprasza na przygody w gospodarstwie: prezentacja znalezionych skarbów natury – strza∏ka piorunowa (fulguryt);
pokaz pieczenia chleba i degustacja; pokaz doju r´cznego krowy Milki; jazda konna w siodle; przeja˝d˝ki krajoznawcze
powozem konnym; przeja˝d˝ka ciàgnikiem Lamborghini; zwiedzanie gospodarstwa, oglàdanie maszyn rolniczych; pogaw´dka
na temat ekologii i upraw ekologicznych; obcowanie z koƒmi i z innymi zwierz´tami (pod nadzorem gospodarzy); spacer do
lisich nor, kàpieliska dzików, ˝eremi bobrów; rozpoznawanie zió∏ i grzybów.
Organizuje tak˝e imprezy okolicznoÊciowe tj.: Majówki, Dzieƒ Dziecka, Âwi´to Rodziny, Rajdy piesze i rowerowe, Âwi´to pie-
czonego ziemniaka, Kuligi, Biegi narciarskie, Szkolenia tematyczne.
Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „KAMEZ” El˝bieta i Zdzis∏aw Kobus, Wawrochy 36, tel. 89 623 13 26, 516 933 348,
e-mail: gospodarstwokamez@wp.pl, www.kamez.eu

30. Muzeum Rolnicze w Olszynach. Obiekt utworzony zosta∏ w roku 2002 przez mieszkaƒca Olszyn – Pana Zygmunta Rzàpa.
Muzeum jest interesujàcym miejscem ze wzgl´du na zasoby eksponatów, jak i dzia∏alnoÊç promocyjno-kulturalnà. W zbiorach
znajdujà si´ narz´dzia i sprz´ty u˝ywane na przestrzeni wieków w naszym regionie. Sà to maszyny i narz´dzia rolnicze, sprz´t
stosowany w gospodarstwie domowym, narz´dzia rzemieÊlnicze, bogata kolekcja mebli od najprostszych do bogato zdo-
bionych i inne. W ka˝dà niedziel´ ma tu miejsce Gie∏da Staroci, która cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià, a okazjonalnie orga-
nizowane sà imprezy o charakterze kulturalnym (koncerty, wystawy itp.). 

31. Lipowiec – Aleja Ja∏owców. Najwspanialsze ja∏owce Europy rosnà w Lipowcu. Na
mapie Polski prezentujàcej rozmieszczenie najstarszych drzew w Polsce na obszarze
Warmii i Mazur zaznaczona jest tylko jedna miejscowoÊç. Ten zaszczyt spotka∏ po∏o˝ony
niedaleko Szczytna Lipowiec. W pobli˝u tej miejscowoÊci roÊnie grupa pomnikowych
ja∏owców. WÊród nich mo˝na obejrzeç najstarszy i najwi´kszy ja∏owiec w Polsce. Jego
wiek dendrolog dr Cezary Pacyniak oceni∏ w 1984 r. na 219 lat. 

Aby dotrzeç do rezerwatu ja∏owców nale˝y przed koƒcem wsi Lipowiec jadàc od Szczyt-
na skr´ciç w kierunku Zieleƒca Ma∏ego. S∏awa ja∏owców z Lipowca si´ga poza granice
Mazur, o czym Êwiadczà grupy zagranicznych turystów zmierzajàce ku ja∏owcom. B´dàc
w tych stronach warto tam zajrzeç (Kadyk, tak mieszkaƒcy Prus Wschodnich nazywali
kiedyÊ te iglaste krzewy, rosnà najlepiej na piaszczystym i suchym gruncie).

Gmina Âwi´tajno po∏o˝ona w po∏udniowej cz´Êci woje-
wództwa warmiƒsko-mazurskiego, w powiecie szczycieƒ-
skim. Graniczy z gminami: Szczytno, Dêwierzuty, Piecki,
Rozogi, Ruciane Nida. Pó∏nocna cz´Êç gminy le˝y w za-
si´gu Pojezierza Mràgowskiego, po∏udniowa nale˝y do
Równiny Mazurskiej. Z uwagi na po∏o˝enie wÊród lasów
i jezior, gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystoÊç
wód rozpostartych wÊród rozleg∏ych drzewostanów, tor-
fowisk, zagajników z bogactwem runa leÊnego, stanowis-
kami roÊlin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny,
czynià z gminy wyjàtkowy region rekreacyjny i wypoczyn-
kowy. Gmina Âwi´tajno ma bardzo dobre warunki do
uprawiania turystyki kwalifikowanej, pieszej, wodnej,
rowerowej, konnej. Zosta∏y wytyczone tu szlaki, które
Êwietnie nadajà si´ do spacerów i przeja˝d˝ek. W gminie
znajdujà si´ takie zabytki jak: koÊció∏ w Spychowie, koÊció∏
w Âwi´tajnie oraz koÊció∏ w Jerutkach.

35. W Kolonii cz∏onkinie Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich dzia∏ajàcego przy Stowarzyszeniu „Kolonia nad Szkwà” oferujà przetwory
domowe i potrawy regionalne.

37. KoÊció∏ w Jerutkach p.w. Âw. Maksymiliana Marii Kolbe
to jeden z najbardziej cenionych zabytków. Jego budowa
datowana jest na 1715 r. W Êrodku koÊcio∏a znajdujà si´:
zabytkowy o∏tarz barokowy z 1737 roku, barokowe organy ze
wspó∏czesnymi przeróbkami, p∏yta nagrobna ˝ony pierwszego
pastora w Jerutkach. Obok koÊcio∏a jest stary cmentarz z pom-
nikiem poÊwi´conym mieszkaƒcom parafii, poleg∏ym w czasie
I wojny Êwiatowej. Jerutki to tak˝e jedna z najbogatszych pod
wzgl´dem zasobów historyczno-przyrodniczych wieÊ w gminie
Âwi´tajno, jak równie˝ jest to miejscowoÊç obfita w ciekawych
ludzi, reprezentujàcych ginàce zawody, niezwyk∏ych artystów,
lokalne produkty i inne osobliwoÊci. Po∏o˝ona w atrakcyjnej
przyrodniczo okolicy posiada  wartoÊciowe pod wzgl´dem kra-
joznawczym atrakcje turystyczne. 

38. W Spychowie znajduje si´ koÊció∏ pod wezwaniem Matki
Boskiej Nieustajàcej Pomocy z 1903 roku. Zbudowany zosta∏
w stylu neogotyckim. W koÊciele mo˝na zobaczyç neogotyckà
ambon´ i drewniane empory.  Jednà z ciekawszych imprez kul-
turalno-rozrywkowych jest „Powrót Juranda do Spychowa”
odbywajàca si´ cyklicznie w drugà sobot´ lipca w spychowskim
amfiteatrze. Organizatorem widowiska jest g∏ównie Sto-
warzyszenie „Przyjazne Spychowo”. Imprezie towarzyszy wiele
atrakcji m.in. widowiskowy przemarsz Juranda ze Êwità i wjazd
do amfiteatru, pokazy walk rycerskich, degustacja Jurandowego
jad∏a.

40. Rezerwat „Pupy” – po∏o˝ony jest na terenie gminy Âwi´ta-
jno i obejmuje obszar leÊny o powierzchni 58,18 ha. Powo∏ano
go celem zachowania starodrzewiu mieszanego z udzia∏em
Êwierka, sosny, d´bu i buka, który wyst´puje poza granicà
swego naturalnego zasi´gu. Oko∏o 30 proc. drzewostanu
stanowià drzewa w wieku powy˝ej 100 lat, a niektóre fragmenty
liczà nawet po 250 lat.

Gmina Wielbark – powierzchnia gminy wynosi 34 789 ha
(347,89 km2), co stanowi oko∏o 18% powierzchni powiatu
szczycieƒskiego. Cz´Êç terenu gminy w∏àczona jest do syste-
mu terenów chronionych Natura 2000 (PLB 280007 Puszcza
Napiwodzko-Ramucka, PLB 14005 Dolina Omulwi i P∏odow-
nicy). Z pó∏nocy na po∏udnie obszar gminy przecinajà liczne
cieki wodne. Do najwi´kszych zaliczymy rzeki Omulew i Sa-
wic´. Oko∏o 58% powierzchni gminy stanowià lasy i zadrze-
wienia, zajmujàce prawie wszystkie siedliska boru Êwie˝ego
i znacznà cz´Êç siedlisk boru mieszanego. Najwi´kszà
atrakcjà lasów jest bogactwo runa – grzyby, jagody, maliny,
je˝yny przyciàgajàce turystów. Okolice Wielbarka to tak˝e raj
dla grzybiarzy i amatorów jagód. Ka˝dego roku z koƒcem
wrzeÊnia w podwielbarskich lasach odbywajà si´ mistrzostwa w grzybobraniu „Grzybowanie“. Podczas „Grzybowania“ przy-
rod´ miejscowych lasów na swoim stoisku prezentujà leÊnicy. Nie brakuje te˝ konkursów z nagrodami, a atrakcjà imprezy
jest konkurs na najsmaczniejszà potraw´ po∏àczony z degustacjà. 

Najwa˝niejsze zabytki gminy to: Szko∏a – jeden z naj∏adniejszych budynków szkolnych na terenie powiatu, harmonijnie
∏àczàcy funkcjonalnà form´ z dekoracyjnym detalem, KoÊció∏ ewangelicki – wybudowany w latach 1825-1827 w miejsce
starego, drewnianego z XVIII wieku, KoÊció∏ katolicki p.w. Êw. Jana Nepomucena, wybudowany w latach 70 XIX wieku,
cmentarz wojenny przy ulicy prowadzàcej w kierunku Jedwabna, cmentarz ewangelicki z zachowanym pi´knym staro-
drzewiem.

32. Zajazd Mazury znajduje si´ w miejscowoÊci Wielbark, uroczo po∏o˝ony
na terenie Mazur po∏udniowych. Du˝e kompleksy leÊne obfitujà w dostatek
grzybów, runa leÊnego i przeró˝nej dzikiej zwierzyny. 

Zajazd zapewnia mi∏à atmosfer´ osobom indywidualnym jak i ca∏ym rodzi-
nom. Oferuje: sp∏ywy kajakowe, grzybobrania, przeja˝d˝ki konne i bryczkà,
imprezy okolicznoÊciowe, ogniska, szerokà gam´ ryb s∏odkowodnych
sma˝onych i w´dzonych. Zakwaterowanie: pokoje 1-, 2- i 3-osobowe w ho-
telu. Atrakcje: w∏asne ∏owisko, pole kempingowe, mini zoo, plac zabaw dla
dzieci, bezpoÊredni kontakt ze zwierz´tami gospodarskimi. Zajazd „Mazury”,
Ryszard Mróz, 12-160 Wielbark, ul. 1 Maja 18, tel. 89 621 82 40.

33. KABRA – Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe, Kazimierz Abramczyk.
Produkcja pamiàtek regionalnych: Baby Pruskie z drewna, gliny, gipsu i styrobetonu w rozmiarach
od 7 cm do 170 cm; MAZURY ZAKL¢TE W S¸OIKU – Borowik marynowany w ca∏oÊci w kwasie
mlekowym z zastosowaniem unikalnej technologii (Smak Roku na Festiwalu Smaku w Grucznie).
Akcesoria do saun: cebrzyki, klamki, zag∏ówki, klepsydry. Piwnice Wielkie 25, 12-160 Wielbark,
tel. 608 671 787, kazabr@wp.pl

34. Zabiele – „˚urawi Gród” swà nazw´ zawdzi´czajà mazurskiej gwarze, „za biele” znaczy∏o
bowiem „za ∏àkami”. Do dnia dzisiejszego wieÊ zewszàd otaczajà ∏àki i lasy. Od samego poczàtku
istnienia wsi, mieszkaƒcy trudnili si´ g∏ównie hodowlà byd∏a, co te˝ wielu z nich czyni do dnia
dzisiejszego. We wsi dzia∏a Êwietlica wiejska oraz powo∏ane w 2009 roku Stowarzyszenie „˚urawi
Gród”. Obok Szko∏y Podstawowej znajduje si´ zabytkowa, ponad 100-letnia, stodo∏a, nowy plac
zabaw dla dzieci oraz wybudowany w 2011 roku kompleks boisk Orlik. Zabiele to doskona∏a baza

wypadowa do pobliskich lasów obfitujàcych w owoce leÊne (grzyby, jagody), dzikie zwierz´ta, a na pobliskich ∏àkach od
maja do jesieni zaobserwowaç mo˝na ˝urawie. 

43. Muzeum Lniarskie w Weso∏owie – w muzeum gromadzone sà przede wszystkim sprz´ty gospodarstwa domowego,
do obróbki lnu, stroje ludowe. Mo˝na równie˝ przeczytaç oraz zobaczyç na zdj´ciach histori´ wsi Weso∏owo, oraz poznaç
dawne techniki obróbki lnu. Muzeum jest udost´pniane na ˝yczenie, po wczeÊniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Weso∏owo 10, 12-160 Wielbark, tel. 89 621 81 04

Sàp∏aty
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koÊció∏ w Jerutkach
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