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Paszport 
Turystyczny

	 Przekazuję	 do	 Waszych	 rąk	
„Nowomiejski	 Paszport	 Turystycz-
ny	 –	 Poznaj	 NOWE!”	 i	 proponuję	
Wam	 podróż	 do	 najciekawszych	
zakątków	 naszego	 regionu,	 aby	
zobaczyć	 to,	 co	 naszym	 zdaniem	
najcenniejsze,	 najpiękniejsze,	 to	
z	czego	jesteśmy	dumni.

	 Teren	powiatu	nowomiejskiego	
to	magiczny	 i	pełen	dobrej	energii	 region,	 zachwycający	 swym	
bogactwem	historii,	kultury,	przyrody	i	rozmaitością	krajobrazu.	

	 Dbamy	o	to,	by	historia,	tradycja	i	lokalna	kultura	harmonijnie	
splatały	się	ze	współczesnością.	W	Nowym	Mieście	Lubawskim,	
Łąkorzu,	 Kurzętniku	 ożywają	 zabytki,	 które	 opowiadają	 histo-
rię	 regionu.	 Tylko	 tutaj	 można	 odwiedzić	 największy	 w	 Polsce	
ichtiofaunistyczny	 rezerwat	 przyrody	 „Rzeka	 Drwęca”.	 Można	
też	 odwiedzić	 miejsca	 należące	 do	 Europejskiej	 Sieci	 Dziedzic-
twa	Kulinarnego	Warmia,	Mazury	i	Powiśle.	Lokalni	rzemieślnicy	
i	pasjonaci	przeniosą	Was	w	historyczną	przeszłość,	a	gościnność	
mieszkańców	Ziemi	Nowomiejskiej	pozwoli	Wam	zatrzymać	się	
na	chwilę	i	odpocząć	w	aurze	miasta	należącego	do	międzynaro-
dowego	stowarzyszenia	Cittaslow.

	 Zapraszam	Was	gorąco	do	zwiedzania!	Niech	wędrówka	po	
Ziemi	Nowomiejskiej	 i	Lubawskiej	będzie	dla	Was	 jednocześnie	
przygodą	i	możliwością	poznania	wielu	ciekawych	miejsc,	historii	
i	legend	o	naszym	pięknym	regionie.

Życzę wielu wspaniałych wrażeń!
Józef	Blank

Burmistrz	Nowego	Miasta	Lubawskiego

Drogie Turystki i Turyści,
Drodzy Goście!

Zdjęcie

imię	i	nazwisko

ulica	i	nr	domu

kod	pocztowy,	miasto

telefon,	e-mail

podpis	właściciela
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Nowe Miasto Lubawskie – miasto z duszą

Panorama Nowego Miasta Lubawskiego

	 Nowe	Miasto	 Lubawskie	ma	 wyjątkowy	 charakter	 –	 jest	miastem	
o	 gotyckich	 korzeniach,	 dbającym	 o	 kultywowanie	 lokalnych	 tradycji	
i	preferującym	„życie	bez	pośpiechu”.	Atmosferze	odpoczynku	sprzyja	
malownicze	 położenie	 miasta	 w	 dolinie	 meandrującej	 Drwęcy,	 która	
stwarza	dogodne	warunki	do	uprawianiu	sportu	i	rekreacji	oraz	aktywnej	
turystyki.	W	 sezonie	 turystycznym	organizuje	 się	 tu	wiele	 cyklicznych	
imprez,	które	przyciągają	rzesze	turystów	i	mieszkańców.

	 W	 „Ogrodzie	 Róż”	 odbywają	 się	 letnie	 koncerty	 plenerowe,	
a	miłośników	przyrody	przyciągają	ogólnopolskie	spływy	kajakowe	na	
rzece	Drwęcy.	Na	przełomie	czerwca	 i	 lipca,	podczas	 lokalnego	święta	
Dni	Nowego	Miasta	Lubaskiego,	to	wyjątkowe	miasteczko	zamienia	się	
w	turystyczną	stolicę	regionu.

	 Na	weekend	warto	wybrać	się	do	Nowego	Miasta	Lubawskiego.	Jest	
to	miasto	 z	 duszą	 i	 bogatą	 historią.	Gród	nad	Drwęcą	należy	 do	 sieci	
miast	Cittaslow.	Zapraszamy	na	spacer	po	mieście.

Warto zobaczyć zabytki:
–	 Kolegiata	św.	Tomasza	Apostoła	–	Sanktuarium	Matki	Bożej	Łąkowskiej
	 (gotycki	kościół),
-	 polichromie	kolegiaty	pochądzoce	z	okresu	gotyku,	manieryzmu	i	baroku,
-	 największy	w	Polsce	zespół	malowideł	ściennych	z	pierwszej	połowy	XVII	w.,
-	 mosiężna	płyta	nagrobna	Kunona	von	Liebensteina,	którą	ufundował	Wielki
	 Mistrz	Zakonu	Konrad	von	Jungingen,
–	 Cudowna	figura	Matki	Boskiej	Łąkowskiej,	którą	w	XIX	w.	przeniesiono	tu	
	 z	podmiejskich	Łąk,
–	 Fragmenty	dawnych	obwarowań	wraz	z	bramami	Brodnicką	i	Lubawską,
–	 Dawny	kościół	ewangelicki	z	1912,	ulokowany	na	środku	rynku	-	obecnie	kino,
–	 Ruiny	klasztoru	OO.	Reformatorów	w	Łąkach	Bratiańskich.

Warto spędzić aktywnie:
–	 Spływy	kajakowe	rzeką	Drwęcą,	Welem	i	Iławką,
–	 Trasy	rowerowe	i	piesze	dla	nordic	walking,
–	 Raj	dla	wędkarzy	na	pobliskich	jeziorach,
–	 Muzeum	Przyrody	Welskiego	Parku	Krajobrazowego	w	Jeleniu,
–	 Muzeum	Lokalne	i	wiatrak	holenderski	w	Łąkorzu.
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Poznaj	NOWE!	Miasto	Lubawskie	z	nami.

	 Centrum	 Informacji	 Turystycznej**	w	Nowym	Mieście	 Lubawskim	
znajduje	się	w	zabytkowym	budynku	dawnego	kościoła	ewangelickiego,	
zlokalizowanym	 w	 centrum	 nowomiejskiego	 rynku.	 Dobra	 lokalizacja	
CIT**,	dostępne	materiały	promocyjne,	pamiątki	z	regionu	i	publikacje	
obcojęzyczne	są	doskonałą	ofertą	dla	turystów	i	gości	odwiedzających	
Ziemię	Nowomiejską.	CIT**	współpracuje	 z	 lokalnymi	przewodnikami,	
którzy	 znają	 bogatą	 i	 ciekawą	 historię	 Nowego	 Miasta	 Lubawskiego.	
CIT**	funkcjonuje	w	strukturach	Referatu	Promocji	Urzędu	Miejskiego.

	 Nasze	Centrum	Informacji	Turystycznej**	otrzymało	w	2010	r.	„dwie	
gwiazdki”	 w	 certyfikacji	 Polskiego	 Systemu	 Informacji	 Turystycznej,	
a	 w	 2013	 r.	 uhonorowane	 zostało	 tytułem	 “Najlepszego	 Centrum	
Informacji	Turystycznej	w	2013	r.	w	kategoriach	dwóch	gwiazdek”.

Centrum Informacji Turystycznej**
ul. Rynek 23, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 23 44; 56 472 96 35
e-mail: it@umnowemiasto.pl
www.itnowemiasto.pl

CIT** w centrum Nowego Miasta Lubawskiego

Centrum Informacji Turystycznej**1
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Bądź	pulsującą	strzałką	–	zawsze	pokazującą	dobry	kierunek!

	 Szlak	Camino	de	Santiago	–	Droga	św.	Jakuba,	to	najsłynniejszy	obok	
szlaków	 do	 Rzymu	 i	 Jerozolimy	 pielgrzymkowy	 szlak	 średniowiecznej	
Europy.	Jego	główna	trasa	biegła	z	Litwy,	przez	Polskę,	Niemcy,	Francję	
do	Hiszpanii,	do	grobu	św.	Jakuba	Apostoła	w	Santiago	de	Compostela	
w	Galicji.	W	XII	w.	papież	uznał	miasto	 Santiago	de	Compostela,	 obok	
Rzymu	i	Jerozolimy	za	święte	miejsca	chrześcijaństwa.

	 W	 1987	 r.	 szlak	 ogłoszono	 pierwszym	 Europejskim	 Szlakiem	
Kulturowym,	a	w	1993	r.	został	wpisany	na	Listę	Światowego	Dziedzictwa	
Kulturowego	UNESCO.	Znaki	szlaku	składają	się	z	niebieskiego	kwadratu,	
który	tworzy	tło	pod	stylizowaną	muszlę	morską	w	kolorze	żółtym.	

	 Nowe	Miasto	 Lubawskie	 znajduje	 się	 na	 szlaku	 Polskiej	 Drogi	 św.	
Jakuba	–	Camino	Polaco	(523	km):	Ogrodniki	(przejście	graniczne	Polska-
Litwa)	 –	 Olsztyn	 –	 Toruń	 –	 Trzemeszno	 koło	 Gniezna.	 W	 tym	miejscu	
Polska	Droga	św.	Jakuba	łączy	się	z	Wielkopolską	Drogą	św.	Jakuba.

Pieczątkę otrzymasz w Centrum Informacji Turystycznej** 
w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Rynek 23
tel. 56 474 23 44
e-mail: it@umnowemiasto.pl
www.itnowemiasto.pl

Szlak Camino Polaco 523 km

W najbliższej okolicy warto zobaczyć:
-	 Kolegiata	św.	Tomasza	Apostoła	w	Nowym	Mieście	Lubawskim
-	 Ruiny	murów	klasztornych	w	Łąkach	Bratiańskich	
-	 Kościół	św.	Jakuba	Starszego	w	Mikołajkach	z	1780	r.	gm.	Kurzętnik
-	 Kościół	św.	Marii	Magdaleny	z	pocz.	XIV	w.	w	Kurzętniku
-	 Kościół	św.	Jakuba	Apostoła	w	Ostrowitem	gm.	Biskupiec
-	 Kościół	św.	Jakuba	Apostoła	w	Żmijewie	z	ok.	1330	r.	gm.	Zbiczno

Polska Droga św. Jakuba2
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Kto	czyta	żyje	wielokrotnie!

	 Redakcja	 „Gazety	 Nowomiejskiej”,	 lokalnego	 tygodnika	 „Gazety	
Olsztyńskiej”	 dostarcza	 bieżących	 informacji	 nie	 tylko	 jej	 stałym	
Czytelnikom,	 ale	 również	 pokazuje	 Turystom	 miejsca,	 które	 warto	
przybliżyć	 gościom	 odwiedzającym	 Nowe	 Miasto	 Lubawskie	 i	 jego	
okolicę.	 Siedziba	 gazety	 zlokalizowana	 jest	 w	 centrum	 miasta,	 przy	
ulicy	 Kościelnej	 1.	 Pracownicy	 redakcji	 przekazują	 gościom	 informacje	
dotyczące	 ciekawostek	 Ziemi	 Nowomiejskiej	 i	 Nowego	 Miasta	
Lubawskiego.
	 W	 redakcji	 znajduje	 się	 kilkanaście	 archiwalnych	 numerów	
gazet	 z	 przełomu	 XIX	 i	 XX	 w.	 tj.	 „Neumarker	 Zeitung”	 i	 „Kreis	 Blatt”.	
Ponadto	posiadamy	egzemplarze	 „Drwęcy”	 z	 lat	20.	minionego	wieku,	
„Słowa	 Pomorskiego”	 oraz	 „Kuriera	 Codziennego”	 —	 unikatowe	
wydanie	48	stron	z	okazji	pogrzebu	marszałka	 Józefa	Piłsudskiego. Na	
miejscu	 dostępne	 są	 wszystkie	 wydane	 dotychczas	 numery	 „Gazety	
Nowomiejskiej”,	 —	 wydawanej	 od	 13	 października	 1995	 r.	 Redakcja	
zaprasza	od	poniedziałku	do	soboty.

Gazeta Nowomiejska
ul. Kościelna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel./fax: 56 474 44 44
e-mail: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
www.nowemiasto.wm.pl

Tygodnik lokalny zawsze na topie

Gazeta Nowomiejska3
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„Założyć	bibliotekę	to	jak	stworzyć	życie”	-	Carlos	Maria	Dominguez

	 Miejska	 Biblioteka	 Publiczna	 im.	 Marii	 Bogusławskiej	 w	 Nowym	
Mieście	 Lubawskim	 może	 pochwalić	 się	 zbiorem	 ponad	 40	 tysięcy	
książek	oraz	20	tytułów	czasopism	bieżących.	Przez	cały	rok	odbywają	się	
w	bibliotece	różne	imprezy	czytelnicze	mające	na	celu	upowszechnianie	
i	 popularyzowanie	 książek	 i	 czasopism	 oraz	 promocję	 czytelnictwa	
m.in.:	 spotkania	 autorskie,	 prelekcje,	 wystawy	 oraz	 stała	 działalność	
dwóch	Dyskusyjnych	Klubów	Książki	–	dla	dorosłych	i	młodzieży.

	 Od	 roku	 2012	 istnieje	 Archiwum	 Tradycji	 Lokalnej,	 a	 od	 2013	 r.	
funkcjonuje	 Lokalne	 Centrum	 Informacji,	 które	 oferuje	 drukowanie,	
skanowanie	 i	 kserowanie	 materiałów	 bibliotecznych	 i	 dokumentów	
własnych.	Biblioteka	oferuje	także	WI-FI	i	bezpłatny	dostęp	do	internetu	
dla	wszystkich	mieszkańców	i	turystów.	Centrum	czynne	od	poniedziałku	
do	piątku	w	godz.	9.00-17.00	(środa	do	15.00).	

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej
ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 27 01
e-mail: biblmiejsknml@wp.pl
www.bibliotekanml.pl
www.nowe.miasto.lubawskie.archiwa.org

Spotkania	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	odbywają	się	w	ostatni	czwartek	
każdego	 miesiąca	 o	 godz.	 16.00.	 Są	 one	 przeznaczone	 dla	 osób,	
które	 lubią	 czytać	 i	 rozmawiać	o	 książkach,	 ale	nie	muszą	 znać	 się	na	
literaturze	 i	 prowadzić	 poważnych	 dyskusji,	 bo	 książka	 to	 przecież	
wspaniała	przygoda...

Miejska Biblioteka Publiczna4

Centrum Informacji Lokalnej
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Wypożyczalnia kajaków „Libra”

	 Tereny	wokół	Nowego	Miasta	 Lubawskiego	 idealnie	nadają	 się	do	
uprawiania	 turystyki	 kajakowej,	 pieszej	 czy	 rowerowej.	 Malownicze	
rzeki,	 liczne	 jeziora,	 urokliwe	 krajobrazy	 i	 nieskazitelna	 przyroda	
gwarantują	pobyt	pełen	wrażeń	na	gościnnej	Ziemi	Nowomiejskiej.

	 Wieloletnie	 doświadczenie	 w	 aktywnym	 uprawianiu	 kajakarstwa	
pozwala	nam	na	rzetelne	i	kompleksowe	świadczenie	usług	na	prężnie	
rozwijającym	się	rynku.	Naszym	atutem	jest	położenie	Nowego	Miasta	
Lubawskiego	 w	 sercu	 najdłuższego	 ichtiofaunistycznego	 rezerwatu	
przyrody	w	Polsce:	„Rzeka	Drwęca”.	

	 Zapewniamy	dowóz	osób	 i	sprzętu	w	atrakcyjne	miejsca	spływów,	
które	organizujemy	na	rzekach:	Drwęca,	Wel,	Iławka,	Skarlanka	i	Osa.

Wypożyczalnia Kajaków LIBRA Waldemar Cellary
ul. Grunwaldzka 22, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 31 97; 693 057 571
e-mail: wcellary@wp.pl
www.kajakidrweca.pl

5

Rzeka Drwęca – przystanek na wodnym szlaku

Nie	można	drugi	raz	wejść	do	tej	samej	rzeki,	ale	popłynąć	warto!

Dla	posiadacza	paszportu	10%	zniżki	na	usługi!
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Gdy	zwierzęta	ziewają,	mają	ludzką	twarz!

	 Hodowla	Drobiu	Ozdobnego	 to	kilkanaście	wolier,	wybieg	dla	gęsi	
i	owiec,	mała	papugarnia	i	odchowalnik,	w	którym	dorastają	młode	ptaki.	
W	tym	wyjątkowym	miejscu	można	zobaczyć	niezwykłe	okazy	bażantów,	
kur,	kaczek,	przepiórek,	gołębi	oraz	przepiękne	pawie	i	papugi.	

	 Niektóre	z	nich	to	okazy	wyróżnione	i	nagrodzone	na	prestiżowych	
wystawach,	 a	 właściciel	 pochwalić	 się	 może	 tytułami:	 Mistrz	 Polski	
w	Rasie	KARZEŁEK	KOCHIN	 (Kielce	2013);	 II	kolekcja	w	rasie	BOJOWIEC	
NOWOANGIELSKI,	 OHIKI,	 FELEGYHAZER	 i	 najlepszy	 w	 rasie	 BIEGUS	
INDYJSKI	(Brodnica	2013).	
	 Kamil	mówi	o	sobie:	„Amatorsko	zajmuję	się	utrzymaniem	ptaków	
ozdobnych.	Dążę	do	ideału	hodowlanego,	ale	przede	mną	długa	droga.	
Z	 ptakami	miałem	 styczność	 od	 zawsze,	 na	 początku	 były	 strusie,	 no	
i	się	zaczęło.	Poczułem	wielką	więź	z	ptakami.	Wsłuchiwałem	się	w	śpiew	
ptaków,	w	pianie	kogutów.	Teraz,	gdy	moja	hodowla	się	rozwinęła,	jeżdżę	
na	wystawy	i	czuję,	jak	bardzo	jest	mi	to	potrzebne	do	szczęścia.”

Hodowla Drobiu Ozdobnego – Kamil Mączkowski
ul. Narutowicza 27, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 510169245; GG: 11818751; e-mail: kamilm79@wp.pl
www.nowomiejskieptaki.manifo.com

Bażant złocisty

Hodowla Drobiu Ozdobnego6
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Piękny	dzban	nawet	bez	ucha	–	słów	zachwytu	chętnie	słucha!

	 Pracownia	 Garncarstwa	 i	 Metaloplastyki	 to	 efekt	 długoletniej	
tradycji	 wynikającej	 z	 zamiłowania	 do	 wyrobów	 z	 gliny,	 kamienia	
i metalu.
	 W	 pracowni	 można	 zobaczyć	 eksponaty	 z	 zakresu	 kowalstwa	
artystycznego,	metaloplastyki	i	garncarstwa.	Są	one	wykonane	według	
własnych	wzorów	oraz	na	specjalne	życzenia	klientów	w	oparciu	o	 ich	
indywidualne	 projekty.	 W	 ofercie	 znajdziemy	 przedmioty	 użytkowe,	
między	 innymi	garnki	gliniane,	drzwi,	 stoły,	krzesła,	 lampy,	świeczniki,	
rzeźby,	 płaskorzeźby,	 wieszaki,	 akcesoria	 kominkowe,	 a	 także	 płoty,	
kraty	i	balustrady.	
	 Właściciel	 zaprasza	 do	 garncarni	 na	 pokaz	 toczenia	 na	 kole	
garncarskim,	gdzie	przy	pracy	wysłuchać	można	opowieści	o	rzemiośle	
ceramicznym	 na	 Ziemi	 Nowomiejskiej	 i	 nie	 tylko...	 W	 ofercie	 również	
noclegi	u	gospodarza	i	tradycyjne,	domowe	posiłki.

Pracownia Rękodzieła, Garncarstwa,
Metaloplastyki i Wyrobów z Kamienia
Jarosław Mączkowski
ul. Narutowicza 27, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 509 107 963
www.rekodzielonml.manifo.com

Tradycyjne wyroby garncarskie

Pracownia Garncarstwa i Metaloplastyki7

Dla	posiadacza	paszportu	10%	zniżki	na	wyroby!
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Życie	jak	rzeka	–	daj	się	porwać	nurtowi,	unosząc	się	na	powierzchni!

	 Firma	Adama	Kopiczyńskiego	działa	od	1988	r.	i	od	wielu	lat	zajmuje	
się	 turystyką	 kajakową.	 W	 swojej	 ofercie	 posiada	 około	 150	 kajaków	
i	 canoe,	 a	 także	 własny	 transport.	 Posiadane	 zaplecze	 pozwala	 na	
przygotowanie	spływu	kajakowego,	w	którym	płynie	nawet	kilkadziesiąt	
kajaków.	 Firma	 dysponuje	 szerokim	 wyborem	 sprzętu	 kajakowego	
–	 kajaki	 jednoosobowe,	 dwuosobowe,	 canoe,	 wiosła,	 kapoki,	 worki	
wodoszczelne,	 mapki.	 Dla	 uczestników	 firma	 organizuje	 catering,	
przewóz	rzeczy	 i	kierowców,	a	turyści	mają	do	dyspozycji	 	ratowników	
i	przewodników	po	regionie.	

	 Spływy	 organizowane	 są	 na	 rzekach	 Drwęca,	 Wel,	 Skarlanka	 na	
Pojezierzu	 Brodnickim,	 Iławka	 na	 Pojezierzu	 Iławskim	 oraz	 na	 Kanale	
Elbląskim.

PPHU Adam Kopiczyński
ul. Narutowicza 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 604 507 012
e-mail: kopiczynski@wp.pl
www.splywydrweca.pl

Rodzinny spływ rzeką Drwęcą

Wynajem kajaków i kanu8

Dla	posiadacza	paszportu	10%	zniżki	na	usługi!
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Inscenizacja	narady	Wielkiego	Mistrza	z	dostojnikami!

Kraina Brata Jana w Bratianie

	 „Marsz	na	Grunwald”	to	historyczna	impreza	plenerowa,	ukazująca	
naradę	Wielkiego	Mistrza	z	dostojnikami	i	gośćmi	zakonu	oraz	ostatnie	
wydarzenia	 w	 obozie	 krzyżackim,	 które	 miały	 miejsce	 na	 zamku	 w	
Bratianie	 przed	 bitwą	 historyczną	 pod	 Grunwaldem.	 Jest	 to	 zarazem	
rozpoczęcie	 marszu	 rycerstwa	 (polskiego,	 litewskiego	 i	 Zakonu)	
historycznym	szlakiem	do	Grunwaldu,	który	każdego	roku	rozpoczyna	
się	w	pierwszy	weekend	lipca.
	 Trasa	 przemarszu	 biegnie	 przez	 takie	 miejscowości	 jak:	 Nowe	
Miasto	Lubawskie,	Bratian,	Targowisko	Dolne,	Lubawa,	Szczepankowo,	
Rumian,	Rybno,	Dąbrówno	oraz	Grunwald.
	 „Marsz	 na	 Grunwald”	 swoją	 formułą	 wprowadza	 społeczeństwo	
w	świat	sprzed	ponad	sześciuset	lat	i	ukazuje	historię	Ziemii	Lubawskiej.	
Dzięki	 interaktywnym	 zabawom	 i	 pokazom	 rycerskim	 miejscowa	
społeczność	może	poznać	obyczaje	i	kulturę	średniowiecza	oraz	lokalną	
kuchnię	i	rzemiosło.

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowie
ul. Podleśna 1 w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel./fax (56)47-263-30
e-mail: gck.mszanowo@wp.pl
www.gck-mszanowo.pl

Bractwo	Rycerskie	XXVI	Chorągwi	Zamku	Bratian
www.marsznagrunwald.pl
www.bractwobratian.pl

Marsz na Grunwald9
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Ocalmy	to,	co	można	uratować	-	dla	tych.	co	nas	będą	zastępować!

	 Muzeum	 Lokalne	 w	 Łąkorzu	 posiada	 w	 obrębie	 jednego	 siedliska	
zabytkowe	 budowle	 i	 urządzenia.	 Zobaczymy	 tam	 ponad	 200-letnią	
chatę	 drewnianą,	 w	 której	 znajdują	 się	 ekspozycje	 stałe	 i	 czasowe.	
Skansen	 Maszyn	 Rolniczych	 prezentuje	 zapomniane	 urządzenia	 do	
uprawy	 roli.	 W	 kuźni	 zaś	 odtworzona	 została	 sceneria	 rzemiosła	
kowalskiego,	wzbogacona	o	narzędzia	i	tradycyjne	wyroby	kowalskie.

	 Zwiedzających	 z	 pewnością	 zainteresuje	 wiatrak	 –	 imponująca	
konstrukcja	 z	 XIX	 w.,	 który	 jako	 zabytek	 został	 odrestaurowany	
i	 udostępniony	 miłośnikom	 historii	 polskiej	 wsi.	 Jego	 wnętrze	 kryje	
w	 sobie	 tajemnice	 pracy	 młynarza,	 a	 jednocześnie	 stanowi	 punkt	
widokowy	 na	 Ziemię	 Nowomiejską.	 Naszym	 Gościom	 proponujemy	
wystawy	muzealne:	„Wiejski	skansen	maszyn	rolniczych”;	„Kopia	starej	
kuźni”;	 „Warunki	 życia	 wiejskiego	 z	 początku	 XX	 wieku”;	 „Szlakiem	
ginących	zawodów”;	„Wypiek	chleba”;	„Życie	w	dawnej	szkole”.

Muzeum Lokalne w Łąkorzu
13-334 Łąkorz, gm. Biskupiec
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego
Jan Ostrowski tel. 509 980 320 (rezerwacja i zwiedzanie)
e-mail: muzeumlokalne@op.pl

W pobliżu warto zobaczyć:

√ Dwór w Wardęgowie

√ Dworek Fredricha Lange

  w Łąkorku

√ Zespół Pałacowo-  

 Parkowy w Łąkorku

√ Drewniane chałupy   

 z II poł. XIX w. w Gaju 

√ Obelisk przy mogile   

 żołnierzy napoleońskich  

 w Wardęgowie

Siedziba Muzeum Lokalnego

Muzeum Lokalne w Łąkorzu10

Dla	posiadacza	paszportu	zniżka	na	zakup	biletu 
do	Muzeum	w	cenie	6	zł	(normalny	9zł)
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Przeszłość	zachowana	w	pamięci,	staję	się	częścią	teraźniejszości!

	 Ruiny	 zamku	 w	 Kurzętniku	 to	 dawna	 obronna	 siedziba	 kapituły	
chełmińskiej.	Warownia	powstała	 na	 szczycie	wzniesienia	 położonego		
na	 lewym	 brzegu	 doliny	 rzeki	 Drwęcy.	 Zamek	 został	 wzniesiony	 w	
drugiej	 połowie	 XIII	 w.	 Miało	 tu	 miejsce	 historyczne	 wydarzenie.	
W	czasie	Wielkiej	Wojny	z	Zakonem	Krzyżackim	w	1410	r.,	armia	polsko-
litewska,	która	szła	w	kierunku	Malborka,	miała	zaplanowane	przejście	
przez	mosty	na	Drwęcy	w	okolicach	Kurzętnika.	Wielki	mistrz	Urlyk	von	
Jungingen	osobiście	przybył	spod	Świecia	do	zamku	w	Kurzętniku	w	dniu	
2	lipca	1410	r.,	aby	rozegrać	w	okolicy	zamku	ostateczną	bitwę.	Historia	
potoczyła	 się	 inaczej	 i	 dwie	 najpotężniejsze	 armie	 średniowiecznej	
Europy	stanęły	naprzeciw	siebie	15	lipca	1410	roku	na	polach	w	pobliżu	
wsi	Grunwald.	
	 Legenda	 głosi,	 iż	 strażniczką	 kurzętnickiego	 zamku	 jest	 Czarna	
Księżniczka,	 która	 ubrana	 w	 czarne	 szaty	 pojawia	 się	 o	 północy	 w	
zamkowych	murach.	Można	wtedy	usłyszeć	brzęk	pęku	kluczy,	który	ma	
przytroczony	do	pasa...

Gminne Centrum Kultury 
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 44 99
e-mail: gckkurzetnik@wp.pl
www.gck-kurzetnik.pl 

Bractwo Rycerskie Zamku Kurzętnik

Góra Zamkowa w Kurzętniku11
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Lubimy	urzeczywistniać	marzenia...

	 Domy	 Konesera	 przyciągają	 gości	 twórczą	 atmosferą	
i	mieszkającą	tu	muzyką.	Pensjonat	utrzymany	jest	w	stylu	rustykalno	-	
romantycznym	z	zachowaniem	polskich	mebli,	lamp	i	licznych	bibelotów	
z	XIX	i	XX	w.	Otoczenie	to	zagospodarowany	ogród,	staw	z	pomostami,	
chata	 grillowa,	 miejsce	 ogniskowe,	 plac	 zabaw,	 boisko,	 morenowe	
wzgórza.

	 Do	 dyspozycji	 Gości	 są:	 stylowa	 jadalnia,	 sauny,	 jacuzzi,	 sala	
klubowa,	 sala	 szkoleniowa,	 saloniki	 z	 kominkami,	 biblioteka,	 sprzęt	
sportowy.	 W	 pięknej	 scemerii	 Welskiego	 Parku	 Krajobrazowego	
realizowane	są:	koncerty,	recitale,	przedstawienia	teatralne,	spotkania	
autorskie,	 programy	 edukacyjne,	 loty	 balonem,	 spływy	 kajakowe,	
turnieje	rycerskie,	plenery	malarskie,	pikniki,	weekendy	tematyczne.
 
Dom Konesera Trzcin
Trzcin 81, 13- 324 Grodziczno
tel. 511 332 400
e- mail: recepcja@domykonesera.pl
www.domykonesera.pl

Dom Pracy Twórczej i Rozwoju

Domy Konesera Trzcin12

Dla	posiadacza	paszportu	10%	zniżki	na	usługi!
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Gmina	Grodziczno	przyjazna	Turystom!

	 Centrum	 Turystyczne	 w	 Ostaszewie	 położone	 jest	 w	 pobliżu	
Welskiego	 Parku	 Krajobrazowego	 przy	 drodze	 wojewódzkiej	 nr	 541	
pomiędzy	Lubawą,	a	Lidzbarkiem	Welskim.	W	odległości	2	km	od	ośrodka	
znajduje	się	 jezioro	Hartowieckie	z	dużą	plażą	 i	kąpieliskiem.	Centrum	
Turystyczne	 to	 30	 miejsc	 noclegowych	 i	 w	 pełni	 wyposażony	 aneks	
kuchenny.	Na	 terenie	obiektu	znajduje	się	boisko	do	piłki	nożnej,	plac	
zabaw	dla	dzieci	oraz	wiata	z	paleniskiem.	Przy	Centrum	Turystycznym	
zlokalizowana	 jest	 ścieżka	 rowerowa	 „Pętla	 Ostaszewska”	 o	 długości	
8,5	km	oraz	wypożyczalnia	30	rowerów	turystycznych.	

	 Ośrodek	 funkcjonuje	 przez	 cały	 rok	 i	 zapewnia	 bezpłatny	 dostęp	
do	 Internetu	 (hotspot).	 Centrum	 Turystyczne	 w	 Ostaszewie	 oferuje	
organizację	 koloni,	 biwaków,	 zjazdów	 integracyjnych,	 konferencji	 oraz	
nocleg	dla	osób	indywidualnych.
 
Centrum Turystyczne
Ostaszewo 15, gmina Grodziczno
tel. 663 680 441, 56 47 297 23
e-mail: centrumturystyczne@grodziczno.pl; www.grodziczno.pl
Poniedziałek, Piątek 8:00-16:00, Wtorek-Czwartek 7:00-15:00

Centrum Turystyczne w Gminie Grodziczno

	 Ścieżka	 rowerowa	 „Pętla	 Ostaszewska”	 ma	 długość	 8,5	 km.	
W	 przyszłości	 połączy	 kilka	 większych	 szlaków:	 „Szlak	 największych	
jezior	Welskiego	Parku	Krajobrazowego”	i	„Szlak	Grunwaldzki”.	Ponadto	
w	 niewielkiej	 odległości	 od	 „Pętli	Ostaszewskiej”	 usytuowane	 są	 dwie	
ścieżki	 przyrodnicze:	 „Wokół	 jeziora	 Kiełpińskiego”	 i	 „Do	 Piekiełka”.	
„Pętla	Ostaszewska”	ma	swój	początek	w	miejscowości	Ostaszewo	przy	
Centrum	 Turystycznym	 i	 przebiega	 przez	 miejscowości	 Rynek,	 Lorki	
i	Nowe	Grodziczno.	

Centrum Turystyczne w Ostaszewie13



32 33www.nowomiejskipaszport.pl

................................
data

Spełniamy	Twoje	marzenia...

	 W	 pięknym	 sosnowym	 lesie	 w	 pobliżu	 Welskiego	 Parku	
Krajobrazowego	 znajdują	 się	 domki	 2,	 4	 i	 6	 osobowe	 z	 łazienkami,	
rozmieszczone	 na	 ogrodzonym,	 oświetlonym	 i	 nadzorowanym	
terenie.	 Rozległy	 teren	 ośrodka	 gwarantuje	 Państwu	 ciszę	
i	 spokój	 –	 domki	 rozmieszczone	 są	 w	 znacznej	 odległości	 od	 siebie.	
Wczasy	 i	 pobyty	 weekendowe	 z	 całodziennym	 wyżywieniem. 
	 Do	 dyspozycji	 wczasowiczów	 są	 dwie	 plaże,	 nowoczesny	 plac	
zabaw	 dla	 dzieci	 z	 atrakcyjnym	 zjazdem	 linowym,	 boiska:	 piłkarskie,	
do	 siatkówki	 i	 koszykówki,	 wypożyczalnia	 sprzetu	 wodnego,	 pomosty	
wędkarskie,	 stoły	 do	 tenisa	 stołowego,	 wiaty	 ogniskowe.	 Wieczorki	
taneczne.	Dla	firm	organizowane	są	imprezy	plenerowe.
	 Zapraszamy	do	znajdującego	się	na	naszym	terenie	nowoczesnego	
zespołu	 bankietowo-konferencyjnego:	 Sali	 Bankietowej	 na	 160	
miejsc	 z	 profesjonalnym	 zapleczem	 gastronomicznym,	 a	 także	
Sali	 Konferencyjnej	 wyposażonej	 w	 niezbędny	 sprzęt	 szkoleniowy	
i	aparaturę	nagłośnieniową.

Ośrodek Wypoczynkowy Hartek nad jeziorem Hartowieckim
Ostaszewo (Hartowiec) 88, 13-324 Grodziczno
tel. 23 696 61 01; 601 355 733
e-mail: hartek@hartek.pl
www.hartek.pl;  www.bankietowa.eu

Ośrodek Wypoczynkowy „Hartek”
nad jeziorem Hartowieckim

14

Domki letniskowe dla Gości
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	 „Plattówka”	 położona	 jest	 w	 malowniczej	 dolinie,	 na	 jej	 terenie	
fragment	Rezerwatu	 „Rzeka	Drwęca”.	Całość	gospodarstwa	 to	Obszar	
Krajobrazu	 Chronionego	Górnej	Drwęcy	 oraz	Natura	 2000.	 Prywatne,	
leśne	jeziorko	w	„Plattówce”	latem	służy	za	miejsce	do	ochłody,	zimą	-	za	
tor	do	jazdy	na	nartach	biegowych	i	łyżwach.	Można	nad	nim	pomarzyć,	
połowić	ryby,	popływać	w	borowinowej	wodzie.	

	 Przestrzeń	 wokół	 domu,	 która	 dyskretnie	 przechodzi	 w	 naturalny	
ogród,	warzywniak	z	certyfikatem	ekologicznym	i	sad,	a	dookoła	pola,	
łąki	 i	 tajemnicze	 lasy	 nad	 potokiem	 Grabiczek.	 Na	 Turystów	 czekają	
pokoje	 gościnne	 i	 domek	 całoroczny	 z	 kominkiem.	 Gospodarstwo	
szczyci	się	certyfikatem	„Miejsce	z	Klimatem”	oraz	kilkoma	nagrodami.

Firma Agro-Ekoturystyczna „Platte”
Maria Jolanta Platte
Gierzwałd 45, 14-107 Gierzwałd, gm. Grunwald
tel./fax: 89 647 20 82 
e-mail: platte@agroturystyka.pl
www.platte.pl; www.domeknamazurach.com.pl
www.kursy-agroturystyka.pl

Domek na Mazurach w Gierzwałdzie

Plattówka	to	esencja	Mazur	Zachodnich!

Ekologiczna „Plattówka”15

Dla	posiadacza	paszportu	10%	zniżki	na	usługi!
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Płyniemy	przez	życie	z	nurtem	rzeki!

	 Towarzystwo	 Miłośników	 Ziemi	 Lubawskiej,	 poprzez	 swoje	 sekcje	
prowadzi	 szereg	 działań	mających	 na	 celu	 aktywizację	 i	 integrację	 lokalnej	
społeczności,	 edukację	 historyczną	 i	 ekologiczną.	 Organizuje	 porządkowe	
spływy	 kajakowe,	 na	 które	 zapraszani	 są	 mieszkańcy,	 a	 od	 kilkunastu	 lat	
koordynuje	Ogólnopolski	Zimowy	Spływ	Kajakowy	Drwęca	–	Wel,	który	cieszy	
się	ogromnym	zainteresowaniem	i	posiada	patronat	Senatu	RP.

	 Sekcja	historyczna	organizuje	spotkania	tematyczne	związane	z	historią	
ziemi	lubawskiej,	w	tym	spotkania	autorskie	z	regionalistami,	aby	przybliżyć	
walory	 historyczne	 ziemi	 lubawskiej	 oraz	 przyczynić	 się	 do	 pogłębienia	
patriotyzmu	lokalnego.

	 Towarzystwo	 współpracuje	 również	 z	 samorządami	 lokalnymi	 i	 jest	
współorganizatorem	rodzinnych	pikników	rowerowych.	Przygoda	czeka!

Towarzystwo Miłośników Ziemii Lubawskiej
ul. Podleśna 1 w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 508 147 232; 604 507 012
e-mail: t.knitter@interia.pl; kopiczyński@wp.pl
www.tmzl.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemii Lubawskiej

Rodzinny spływ kajakowy
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	 Geocaching	 –	 to	 zabawa	 w	 poszukiwanie	 skarbów	 za	 pomocą	
odbiornika	GPS.	 Ideą	 jest	aktywne	poznawanie	odwiedzanego	 terenu,	
w	sposób	wymagający	sprytu,	wiedzy	i	często	dobrej	kondycji	fizycznej.	
Celem	 jest	 znalezienie	 ukrytego	 wcześniej	 w	 terenie	 pojemnika	
(nazywanego	„geocache”)	i	odnotowanie	tego	faktu	na	specjalnej	stronie	
internetowej.	Geocaching	jest	zabawą	międzynarodową,	kierowaną	do	
poszukiwaczy	 przygód	 w	 każdym	 wieku.	 Jej	 uczestnicy	 utrzymują	 ze	
sobą	 kontakty	 i	 organizują	 cykliczne	 spotkania.	 Istotne	 znaczenie	ma	
również	ochrona	środowiska.
	 Na	 terenie	Polski	 znajduje	 się	 11.765	 skrytek,	 z	 których	9.776	 jest	
aktywnych.	 Skrytki	 zostały	 znalezione	 467.139	 razy,	 co	 daje	 średnio	
39.7	znalezień	na	skrytkę.	42.041	użytkowników	znalazło	przynajmniej	
jedną	skrytkę,	a	1.619	użytkowników	założyło	przynajmniej	jedną	nową	
skrytkę.	

www.geocaching.pl
www.geocaching.org.pl
www.geocaching.com

Geocaching to turystyczna zabawa

Geocaching	wyszuka	Ci	przygodę!

	 Od	 czasu	 powstania	 pierwszej	 skrytki	 geocache	 zabawa	 ta	
rozszerzyła	się	na	cały	świat	i	ewoluowała.	Umieszczanie	skrytek	dla	jej	
samego	 znalezienia	według	współrzędnych,	na	dłuższą	metę	 staje	 się	
nudne,	stąd	 ich	autorzy	starają	się	urozmaicić	grę	terenową	i	zachęcić	
poszukiwaczy	do	odwiedzenia	ich	nowego,	kolejnego	na	mapie	zabawy	
schowka.

	 Najczęściej	 zakłada	 się	 skrytki	 w	 atrakcyjnych	 turystycznie	
miejscach,	 związanych	 ze	 zwiedzaniem	 zabytków,	 poznawaniu	 miejsc	
ciekawych	 przyrodniczo,	 czy	 ze	 względu	 na	 interesujący	 epizod	
historyczny.	 Liczy	 się	 też	pomysł	 na	 zamaskowanie	 skrytki.	Mogą	one	
być	różnej	wielkości	–	od	malutkich	pojemniczków,	często	mniejszych	od	
naparstka,	 po	 olbrzymie	 skrzynie,	mogące	 z	 powodzeniem	 pomieścić	
„skarb”	wielkości	człowieka.	

Geocaching w Nowym Mieście Lubawskim
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Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur

 Producent rolny, Jan Ostrowski z Łąkorza: 
Jan	 Ostrowski	 oferuje	 „Słodki	 Syrop	 Buraczany”	 wytwarzany	 tradycyjną	
metodą,	która	pozwala	na	uzyskanie	produktu	o	wysokiej	jakości	smakowej.	
Produkt	 ma	 wysokie	 właściwości	 odżywcze	 i	 wzmacniające,	 nie	 zawiera	
konserwantów.	Syrop	może	służyć	do	celów	kulinarnych	bądź	cukierniczych	
np.	do	spożycia	z	chlebem,	naleśnikami,	 jako	dodatek	do	wypieku	ciast	–	
zastępując	miód,	cukier	i	nadaje	unikalny	smak	przyrządzanym	produktom.	
Produkt	w	2006	r.	uzyskał	wpis	na	Listę	Produktów	Tradycyjnych.
 Lokalny	 producent	 poleca	 także	 „Brukowiec	 Mazurski”.	 To	 rodzaj	
smakowitego	 piernika,	 który	 został	 nagrodzony	 w	 2008	 r.	 w	 konkursie	
„Smaki	 Warmii	 i	 Mazur	 oraz	 Powiśla	 na	 stołach	 Europy”,	 a	 następnie	
przysmak	ten	w	2010	r.	wpisano	na	Listę	Produktów	Tradycyjnych.

Jan Ostrowski
13-334 Łąkorz

gmina Biskupiec
tel. 509 980 320

muzeumlokalne@op.pl

 Wytwórnia wędlin, Wiesław Dreszler: 
Wytwórnia	wędlin	Wiesław	Dreszler	jest	firmą	rodzinną	–	to	60	lat	tradycji,	
która	 do	 dzisiaj	 zajmuje	 się	 produkcją	 wędlin	 w	 sposób	 tradycyjny,	 lecz	
z	 wykorzystaniem	 nowoczesnych	 urządzeń.	 Surowce	 do	 wyrobu	 wędlin	
pozyskane	 są	 od	 okolicznych	 dostawców,	 a	 receptury	 wędlin	 pamiętają	
jeszcze	czasy	przedwojenne	i	przyrządzane	są		naturalnymi		przyprawami.	
W	 2008	 r.	 „Szynka	 staropolska”	 z	 tej	 wytwórni	 uzyskała	 znak	 jakości	
Dziedzictwo	Kulinarne	Warmia	Mazury	Powiśle.
Jednym	 z	 tradycyjnych	wyrobów	 jest	 „Frasik	 z	 gęsi”	 (produkt	 sezonowy),	
który	w	2010	r.	zajął	II	miejsce	na	V	Ogólnopolskim	Festiwalu	Pasztetników	
i	Potraw	z	Gęsi	w	Ostrzeszowie.	„Kiełbasa	mazurska	z	zielonym	pieprzem”	
wraz	z	„Półgęskiem”	były	hitem	na	II	Targach	„Smaki	Regionów”	w	Poznaniu,	
na	których	w	kategorii	„Produkt”	otrzymały	nagrodę	„Perła	2011”.

Sklep - ul. Grunwaldzka 11
Masarnia - ul. Grunwaldzka 48, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 28 26

 „Piekarz”, Waldemar Kopkowski: 
Firma	rodzinna	rozpoczęła	działalność	w	1987	r.	Zakład	produkuje	głównie	
wyroby	piekarskie	 tj:	 pieczywo	mieszane,	 żytnie,	 razowe	 i	 pełnoziarniste	
oraz	bardzo	szeroki	asortyment	wyrobów	cukierniczych.	Produkcja	„Chleba	
Firmowego”	oparta	jest	na	tradycyjnej	metodzie	naturalnego	zakwasu.	Jego	
przygotowanie	jest	bardzo	pracochłonne	i	wymaga	dużego	doświadczenia.	
Do	 wyrobu	 pieczywa	 stosuje	 się	 surowce	 naturalne,	 najlepsze	 na	 rynku	
i	pozbawione	sztucznych	dodatków	i	substancji	chemicznych.

Sklep „Piekarz” - Waldemar Kopkowski
ul. Rynek 19, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 35 02

 Pasieka „Barć Leśna”, Tadeusz Piwowarczyk:  
Pasieka	 powstała	 w	 1980	 r.,	 obecnie	 liczy	 50	 pni	 pszczelich.	 Pasieka	
nastawiona	jest	przede	wszystkim	na	zbiór	miodu.	Pozyskiwane	są	również	
inne	 produkty	 pszczele:	 propolis	 (kit	 pszczeli),	 wosk,	 mleczko	 pszczele	 i	
pyłek	kwiatowy.	Miód	od	wieków	pojawia	się	na	stołach	podczas	posiłków,	
także	jako	napitek,	a	odpowiednio	przygotowany	jako	lekarstwo.

Pasieka „Piekarz” - Tadeusz Piwowarczyk
ul. Parkowa 8, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 32 03
e-mail: pszczelarze_nml@onet.pl; www.pszczelarzami.republika.pl

Domowy paszet... rozkosz podniebienia
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Regionalne produkty kulinarne
 SOS BŁOGOTRAWIENNY
250	g	zsiadłego	mleka	lub	maślanki,	2-3	duże	ząbki	czosnku,	½	łyżeczki	
soli,	1	pęczek	(duża	garść)	kopru,	2	duże	łyżki	siemienia	lnianego.
Czosnek	 zgnieść	 praską	 lub	 utrzeć	 w	 moździerzu.	 Koperek	 drobno	
posiekać.	Siemię	lniane	i	pozostałe	składniki	dodać	do	zsiadłego	mleka	
lub	 maślanki	 (w	 miastach	 można	 zastąpić	 jogurtem	 naturalnym),	
wszystko	zamieszać.
Sos	 jest	 znakomitym	dodatkiem	do	 serów	żółtych,	 twarogu	 i	wędlin	 –	
choć	również	można	go	podawać	na	razowym	chlebie.

 CIASTECZKA KARDAMONOWE
500	 g	 mąki	 krupczatki,	 250	 g	 masła,	 2	 jajka,	 150	 g	 cukru,	 2-3	 łyżki	
mielonego	 kardamonu	 (lub	 anyżu),	 1	 łyżeczka	 proszku	 do	 pieczenia,	
szczypta	soli.
Ubić	 jajka	 z	 cukrem	 na	 puszystą	 masę.	 Wymieszać	 mąkę,	 proszek,	
kardamon,	 dodać	 szczyptę	 soli	 i	 posiekać	 w	 mieszaninie	 schłodzone	
masło.	 Zagnieść	 ciasto	 i	 dodać	pod	 koniec	wyrabiania	ubite	 z	 cukrem	
jajka.	 Z	 tej	 porcji	 wychodzi	 60	 ciasteczek	 ręcznie	 kształtowanych	
w	 księżyce.	 Można	 także	 rozwałkować	 na	 grubość	 pół	 centymetra	
i	 wycinać	 kieliszkiem	 lub	 metalową	 foremką	 ciasteczka	 dowolnego	
kształtu.	Piec	około	15	minut	na	złoty	kolor,	w	temperaturze	180-200˚C	
na	wyłożonej	papierem	blasze.

	 „Plattówka”	 od	 1993	 r.	 serwuje	 swoim	 gościom	 potrawy	
przyrządzone	 na	 surowcach	 z	 własnego	 ogrodu	 warzywnego	 i	 sadu.	
Mięso,	drób	i	jaja	gospodyni	kupuje	od	znanych	producentów	lokalnych,	
często	także	posiadających	certyfikaty	ekologiczne.	Niektóre	z	potraw,	
szczególnie	te	chwalone	przez	turystów,	doczekały	się	wierszy.
  
	 Na	życzenie	gości	udostępniane	są	przepisy	kulinarne,	organizowane	
są	 degustacje,	 a	 także	 kursy	 przygotowywania	 wybranych	 dań	 lub	
przetworów.	Do	dań	szczególnie	lubianych	przez	gości	należą	pasztety	
z	 dodatkiem	 konfitury	 z	 zielonych	 pomidorów,	 sos	 błogotrawienny	 –	
z	 siemieniem	 lnianym	 wyprodukowanym	 w	 gospodarstwie,	 pikantny	
sos	 z	 zielonych	 pomidorów,	 a	 przede	 wszystkim	 domowe	 konfitury	
i	marynaty.

Mariola Platte
Gierzwałd 45, 14-107 Gierzwałd, gm. Grunwald
tel./fax 89 647 20 82
e-mail: platte@agroturystyka.pl
www.platte.pl

Ciasteczka kardamonowe

Sos z zielonych pomidorów
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Notatki:
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HOTELIK BAZA „MOSiR”	-	ul.	Jagiellońska	20,	tel.	56	474	20	13 
HOTELIK „FINISZ”	-	ul.	Grunwaldzka	67,	tel.	606	22	58	50,	56	47	259	27 
HOTELIK „IL CAVALIERE”	-	ul.	Jagiellońska	5,	tel.	56	472	64	18 
HOTELIK HERBERT	-	ul.	Kościuszki	7,	tel.	662	234	625;	56	474	46	02 
ZAJAZD „NAD DRWĘCĄ”	-	ul.	Kopernika	1a,	tel.	56	474	48	34

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

NOCLEGI

COŚ NA ZĄB

URZĄD MIEJSKI	-	ul.	Rynek	1,	tel.	56	472	96	10,	fax:	56	474	27	14, 
www.umnowemiasto.pl,	urzad@umnowemiasto.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	-	ul.	Działyńskich	2a,	tel.	56	474-27-01, 
www.bibliotekanml.pl,	biblmiejsknml@wp.pl

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	-	ul.	Jagiellońska	20,	 
tel.	56	474	20	13,	fax	56	474	32	13,	 
www.mosirnml.pl,	mosir.nowemiasto@neostrada.pl

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	-	ul.	19	Stycznia	17a,	tel.	56	474	28	24 
www.mcknml.pl,	mck@mcknml.pl

BAR „DROMADER”	-	ul.	Jagiellońska	38,	tel.	513	900	932 
BAR „REPLAY”	-	ul.	Działyńskich	17b,	tel.	509	986	607 
PIZZERIA „AQUA PUB”	-	ul.	K.	Wielkiego,	tel.	512	596	965 
RESTAURACJA „TIFFANY”	-	ul.	3	Maja	18,	tel.	509	018	011,	56	474	21	81 
RESTAURANT „Kino Cafe”	-	ul.	Rynek	23,	tel.	56	474	46	78 
RESTAURACJA „IL CAVALIERE”	-	ul.	Jagiellońska	5,	tel.	56	472	64	18 
ZAJAZD „NAD DRWĘCĄ”	-	ul.	Kopernika	1a,	tel.	56	474	48	34 
RESTAURACJA „FINISZ”	-	ul.	Grunwaldzka	67,	tel.	606	225	850 
KUCHNIA DOMOWA	-	ul.	Rynek	14,	tel.	790	510	345

i

Urząd	Miejski,	ul.	Rynek	1, 
13-300	Nowe	Miasto	Lubawskie	 
tel.	56	472	96	10;	fax	56	474	27	14 

www.umnowemiasto.pl 
e-mail:	urzad@umnowemiasto.pl

Projekt		„Nowomiejski	Paszport	Turystyczny”	zrealizowany	
przez	Referat	Promocji	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowym	Mieście	

Lubaskim	we	współpracy	z	sektorem	prywatnym	branży	
turystycznej.

Zdjęcia:	 Archiwum	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Nowym	 Mieście	 Lubawskim,	
Waldemar	 Cellary,	 Jan	 Ostrowski,	 Archiwum	 Miejskiej	 Biblioteki	
Publicznej	 w	 Nowym	 Mieście	 Lubawskim,	 Mariola	 Platte,	 Centrum	
Turystyczne	 w	 Ostaszewie,	 Kamil	 Mączkowski,	 Jarosław	 Mączkowski,	
Domy	Konesera	w	Trzcinie,	Adam	Kopiczyński,	Towarzystwo	Miłośników	
Ziemi	Lubawskiej,	GCK	Kurzętnik,	GCK	Mszanowo,	Stanisław	Ulatowski,	
Grzegorz	Morawski,	Jerzy	Grządzielewski,	Bernard	Rupniewski.

Konsultacje: Mariola Platte

Centrum	Informacji	Turystycznej**	 
w	Nowym	Mieście	Lubawskim

Patronat Projektu:

Patronat Medialny:

www.nowemiastotv.pl



POZNAJ NOWE!
OBLICZE SPOKOJNEGO ŻYCIA


