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Gmina Kozłowo to miejsce,
w którym warto żyć
esteście Państwo świadkami niecodziennego wydarzenia.
J100-lecie
Bitwy pod Tannnebergiem zdarza
się tylko raz ma to miejsce w Gminie Kozłowo. Wyrażam przekonanie, ze ogrom pracy wielu osób włożony w organizacje rekonstrukcji Bitwy pod Tannenbergiem da
wyraz w efektach, które będziecie oglądać.
Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, że wrócicie tu za rok, dwa, trzy i cztery.
Czyste powietrze, piękne jeziora, przyjaźni
mieszkańcy i wiele atrakcji, pozwolą Wam
tu nie tylko wypocząć i oderwać się od szarej codzienności, ale i naładować baterie.
Być może zechcecie osiąść tu na staeł, bo
Gmina Kozłowo to miejsce, w którym warto żyć, odpoczywać i inwestować.
Zapraszam
Wójt gminy Kozłowo
Jacek Jankowski

Takiej
200 rekonstruktorów
z Holandii, Łotwy, Litwy, Rosji,
Białorusi, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, Słowacji i Polski.
Tyle samo wybuchów, strzałów
z karabinów i innej broni,
a do tego kilkadziesiąt koni
kawalerii rosyjskiej, artyleria
z epoki i samochód pancerny
— to wszystko już 27 lipca
czeka na tych, którzy wezmą
udział w rekonstrukcji bitwy
pod Tannenbergiem, która
odbędzie się pod Szkotowem.

Wielka bitwa
rozegrała się
J
wokół Szkotowa

uż 27 lipca spotkamy się na szkotowskich polach, aby odtworzyć sierpniowe dni 1914 roku. Wtedy to w tym
rejonie starły się dwie armie - rosyjska i niemiecka, a bitwa przeszłą do historii pod nazwą „bitwy pod Tannenbergiem“
— mówi Paweł Rożdżestwieński, redaktor
portalu dobroni.pl, jeden z współorganizatorów rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem. Bitwa rozegrana zostanie w widowiskowej scenografii zbudowanej w miejscu,
gdzie w 1914 roku rzeczywiście toczone
były walki.

2014 roku mija 100. rocznica wybuW
chu I wojny światowej i chociaż Polski jako niepodległego bytu wśród walczą-

cych państw nie było, to udział Polaków
w armiach państw zaborczych, często bratobójczych, był ogromny. Również obszar
Warmii i Mazur stał się miejscem zaciętych walk szczególnie w sierpniu 1914 r.
Ich świadectwem są liczne kwatery wojenne, pomniki, tablice pamiątkowe na których widnieją polsko brzmiące nazwiska,
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jak i pozostałości po fortyfikacjach stałych
i polowych. Choć mówi się o jednej bitwie
znanej jako bitwa pod Tannenbergiem, to
jednak składa się ona z wielu niezależnych
bojów, które tworzą całość tego konfliktu.
Od 25 sierpnia jednym z decydujących
miejsc w których rozstrzygała się bitwa był
obszar wokół jeziora Kownatki, a więc
obejmujący m.in. takie wioski jak Szkotowo, Michałki czy Frąknowo.
Prof. Wiesław Bolesław Łach
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bitwy nie było tu
od wieku

Członkowie litewskiej grupy
Grenadierus zbudowali kopię
opancerzonego samochodu
Rolls Royce - premierę zaplanowali na bitwę pod Tannenbergiem

Plan rekonstrukcji
Czwartek 24 lipca
— otwarcie obozu rekonstrukcyjnego

Fo. Klub Grenadierus

Organizatorami widowiska są najlepsze
polskie Grupy Rekonstrukcji Historycznej
z Warszawy, Przasnysza, Trójmiasta, Malborka i Sochaczewa. — Pole zlotu podzielone zostało na 4 główne rejony - miejsce dla
publiczności, pole biwakowe dla rekonstruktorów, małe pole bitewne - wykopane zostaną dla uczestników okopy frontu pozycyjnego, oraz wzgórze, gdzie odbędzie się
główna bitwa — wyjaśnia Paweł Rożdżestwieński. Taki podział ma na celu maksymalne zbliżenie wyglądu pola bitwy pod
Tannenbergiem do rzeczywistego wyglądu
z sierpnia 1914 roku i prowadzonych w Szkotowie działań wojennych. Niedaleko od pola
znajdują się zresztą oryginalne pozycje w tego
okresu, które wybudowała armia niemiecka
w 1914 roku.
Podczas bitwy nie zabraknie strzałów, wybuchów oraz innych pokazów pirotechnicznych. Nad całością czuwają jednak specjaliści, więc nie ma powodów do obaw.

Piątek 25 lipca
—zwiedzanie pola bitwy pod Tannenbergiem
12.00 festiwal kultury polskiej, niemieckiej i rosyjskiej w Browinie
— mała inscenizacja bitwy
Sobota 26 lipca
— zwiedzanie obozu rekonstrukcyjnego
— próba generalna bitwy
12 .00 konkurs piosenki turystycznej
— spływ kajakowy szlakiem bitwy Tannenberskiej
19.00 koncert Jarosława Chojnackiego
Niedziela 27 lipca
9.00 — nabożeństwo ekumeniczne — na
polach bitewnych w Szkotowie
11.00 — piknik militarny, zwiedzanie
obozu rekonstrukcyjnego, prezentacje historyczne
15. 00— rekonstrukcja bitwy pod Tannenbergiem
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Rezydencje Kownatki
– to może być Twój
wymarzony dom
Nad Jeziorem Kownatki od strony Januszkowa powstanie osiedle domków jednorodzinnych
harmonijnie wkomponowane w otaczający krajobraz — „Rezydencje Kownatki“.
Na wstępnym etapie analiz projektowych przeprowadzono badania ukształtowania terenu
i plan do układu wysokościowego terenu osiedla. Wprowadzono podział osiedla na zespoły
zabudowy przedzielone leśnymi klinami zieleni, połączonej z sąsiadującymi terenami
leśnymi. Zachowano przez to ciągłość ekosystemu lokalnego. Zaplanowany krajobrazowy
układ urbanistyczny wykorzystuje lokalne uwarunkowania wysokościowe.
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Podobne osiedle powstało
już m.in. w Pluskach

Rozplanowanie poszczególnych części pozwala na rozwój osiedla w czasie.

Dom i miejsce pracy

Osiedle będzie się składało z kilku mniejszych zespołów zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem funkcji pensjonatowej
w części sąsiadującej z jeziorem. Lokale będzie można wykorzystywać zarówno pod
działalność usługową, jak i oświatową. Przyjęto założenie współdziałania funkcji lokali,
co pozwoli na aktywizację w zakresie podejmowania działalności usługowej i edukacyjnej powiązanej z miejscem zamieszkania. Projekt zakłada architekturę współczesną, osadzoną w regionalnych tradycjach budowlanych terenów pogranicza Prus i Mazowsza.
Zakłada możliwość indywidualizowania poszczególnych budynków w zakresie detalu architektonicznego i uporządkowanie charakteru zabudowy przez ścisłe przestrzeganie zasad ogólnych, dotyczących jednakowych materiałów dachowych i elewacyjnych oraz ich
kolorystyki.

Ekologiczne i maksymalnie
tanie w eksploatacji

Planowane jest oparcie osiedla o rozbudowany gminny system zaopatrzenia w wodę

i odbiór
ścieków. Osiedle
będzie zasilane energią elektryczną. Inwestor ma zamiar stworzyć
ekologiczne osiedle przez zastosowanie energooszczędnego
systemu budownictwa o charakterze
mieszanym, aktywno – pasywnym. Budynki będą wyposażone w system ogniw fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Nie wykluczone jest również pozyskiwanie energii odnawialnej cieplnej przez
pompy ciepła czy baterie słoneczne. W zakresie konstrukcji i struktury budowlanej,
planuje się realizację budynków w zakresie
wymagań termicznych znacznie lepszych od
minimów ustawowych, a charakterystycznych dla architektury pasywnej. Założeniem podstawowym jest uzyskanie takich
parametrów technicznych i budowlanych,
które pozwolą na uzyskanie budynków maksymalnie tanich w eksploatacji.

Tradycyjnie i nowocześnie

Inwestor planuje zrealizować ideę zrównoważonego rozwoju, racjonalnie stosując
rozwiązania, zarówno te tradycyjne, opar-

Tak wygląda projekt Osiedla
„Rezydencje Kownatki“
te na wiekowym doświadczeniu, jak i najnowocześniejsze technologie pozyskiwania energii. W ramach projektu planuje
również posadzić wiele wartościowych okazów drzew i krzewów. Planuje zapewnić
publiczny dostępu do jeziora i wyposażyć go
w dobrej jakości obiekty, pozwalające na dogodne korzystanie z rekreacji wodnej.

Osiedle dla wszystkich

Osiedle jest skierowane zarówno do społeczności lokalnej pracującej w sektorze usługowym, oświatowym, produkcji rolnej oraz
biznesie, jak też do społeczności poza lokalnej z najbliższych ośrodków miejskich jako
nowa forma zamieszkiwania w małym zespole
zabudowy ekstensywnej na dużych działkach, w otoczeniu krajobrazu naturalnego.
kownatki@rezydencjekownatki.com.pl
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Pomniki poległych
w Wielkiej Wojnie

Bitwa pod Tannenbergiem należała do najważniejszych bitew w historii Europy. Ogłoszona wielką
wiktorią wojsk pruskich, rozegrała się w znacznej części na terenie gminy Kozłowo i okolic. Śladem
po wydarzeniach bitwy pozostały cmentarze, na których pochowani są żołnierze walczący po obu
stronach frontu. Warto zaznaczyć, że w obu armiach, służyło wielu Polaków.
SZKOTOWO

Cmentarz w Szkotowie jest podzielony na kwatery połączone kamiennymi schodkami. Leży na nim 28 żołnierzy armii niemieckiej (groby indywidualne) oraz 322 żołnierzy armii
rosyjskiej (dwie mogiły zbiorowe).
Żołnierze polegli podczas walk, które
toczyły się w rejonie Gardyn pomiędzy 26 i 28 sierpnia 1914 roku. Na
kilku płytkach nagrobnych polskie
nazwiska: Czarnetzki i Czechanowski. Cmentarz zachowany w dobrym
stanie, wpisany do rejestru zabytków w 1993 roku. Opiekuje się nim
Gmina Kozłowo.

MICHAŁKI

Na cmentarzu w dwóch rzędach jest 6 mogił (po 3 w każdym),
stanowiące ostatnie miejsce spoczynku żołnierzy niemieckich.
Wszystkie mogiły otoczone są krawężnikami z kostki kamiennej.
Na cmentarzu pochowano ponad 128 rosyjskich i niemieckich
żołnierzy poległych w bitwie pod Orłowem, Łyną i Frąknowem
23-24 sierpnia 1914 roku. Cmentarz uporządkowany. Niestety
większość tabliczek nagrobnych jest już nieczytelna.

GOŁĘBIEWO

Gołębiewo (niem. Taubendorf) leży
16 kilometrów na zachód od Nidzicy, przy drodze Nidzica - Nowe
Miasto Lubawskie.
Grób kapitana Bernharda Kautza
(8.6.1877-10.10.1914) leży 600
metrów na południe od Gołębiewa, po prawej stronie drogi
w kierunku Działdowa. Nagrobny
głaz stoi na cokole z niewielkich kamieni polnych. Zdobi go wizerunek
niemieckiego krzyża rycerskiego.
Inne groby nie zachowały się.
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SARNOWO

Cmentarz wojenny żołnierzy armii niemieckiej i armii rosyjskiej
z I wojny Światowej w Sarnowie znajduje się w zagajniku, ok.
2,5 km na południe od Sarnowa, w pobliżu przysiółka Kolonia
Ginter. Dojazd drogą polną. Miejsce oznaczono leżącą kamienną płytą z napisem w języku polskim i niemieckim.
Zachodnią część zajmują trzy duże mogiły żołnierzy armii rosyjskiej. Na pozostałej, większej części rozmieszczone są mogiły
żołnierzy armii niemieckiej, w sumie 26 grobów. Wszystkie mogiły otoczone są obramowaniem z ciosów kamiennych, na każdej, z wyjątkiem jednej z mogił rosyjskich, znajduje się stela
z informacją o poległych.
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Tutaj zatrzymuje się czas

M

agiczne miejsce wśród pól, łąk i lasów.
Nieograniczona przestrzeń, rozległe widoki dające poczucie wolności i niczym
nieskrępowanej swobody. Miejsce, w którym
odetchniesz pełną piersią i odpoczniesz od wielkomiejskiego zgiełku. Uważasz, że to utopia?
Otóż nie! To wszystko, a nawet jeszcze więcej
znajdziesz w Agroturystyce Stara Szkoła w Browinie.
W murach przedwojennej szkoły, które liczą już
100 lat urządziliśmy komfortowy, elegancki pensjonat agroturystyczny. Zaczarowany ogród, rodzinna atmosfera oraz magia tego miejsca sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie
chciał tu wrócić. Jest to idealne miejsce na weekend, jak i dłuższy wypoczynek jak.
Do dyspozycji gości oddajemy: czteroosobowe
apartamenty z łazienkami oraz pokoje 2 osobowe z łazienkami, przestronny salon z kominkiem, duża rustykalna kuchnia wyposażoną we
wszystkie niezbędne urządzenia ułatwiające życie, jadalnia z panoramicznym widokiem, słoneczny taras widokowy z markizą, mini SPA,
piwniczka z winami i domowymi przetworami,
telewizor z kinem domowym oraz ciekawy wybór filmów i muzyki na deszczowe dni i długie
wieczory, jak również telewizja N, pralnia i suszarnia, zadaszone miejsca parkingowe na 6 samochodów oraz rowery.
Każdy urlopowicz, który będzie chciał na chwilę
wrócić do rzeczywistości, będzie mógł skorzystać
z bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu.
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Zaczarowany Ogród i coś dla aktywnych
S

tara Szkoła otoczona jest 1,5 hektarowym ogrodem
z pięknym, rozległym widokiem. Na łasuchów czekają
ekologiczne poziomki, truskawki, jeżyny i inne smakołyki.
Nie brakuje również aromatycznych warzyw. Te bardziej wymagające hodowane są w szklarni. Trzeba jednak przyznać, że
i one czują się tu dobrze, bo pomidory potrafią ważyć nawet
pół kilograma.
Na całkowicie ogrodzonym terenie, do dyspozycji gości jest:
boisko do siatkówki, kort tenisowy jacuzzi pod gołym niebem,
chata grillowa, dla dzieci plac zabaw i trampolina z siatką zabezpieczającą, rabaty z kwiatami, maliny, porzeczki, ogród warzywny uprawiany ekologicznie oraz ogród ziół.
Stara Szkoła jest również domem dla zwierząt. Swój dom znalazły tu lamy, owce, kury, koty oraz psy.

Istny raj dla dzieci
S

tara Szkoła w Browinie to idealne miejsce na wakacje
z dziećmi. Tutaj oddacie się błogiemu lenistwu, podczas
gdy Wasze pociechy w bezpieczny sposób dadzą upust
swojej energii.
Dom posiada cały szereg udogodnień dla rodzin z dziećmi:
krzesełka i łóżeczka dziecięce, wanienka, nocnik, naczynia dla
dzieci, mikrofalówka, pralka, suszarka, bramki zabezpieczające schody, itd.
Na najmłodszych czekają m.in.: duży, w pełni ogrodzony teren
do zabaw i harców, domek na drzewie, bezpieczny plac zabaw,
trampolina z siatką zabezpieczającą, wspaniałe miejsca
na dziecięce kryjówki, duży dmuchany basen, zwierzęta w zagrodzie (kozy, owce, kury), kącik zabaw dla dzieci w salonie,
książki i gry dla dzieci, kino domowe z dużym wyborem bajek
i filmów dla dzieci.
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Atrakcje

O

gromny ogród z tarasem widokowym, mini SPA, kort
tenisowy, boisko do siatkówki oraz wspaniałe tereny
spacerowe zapewnią atrakcyjny wypoczynek tym z Państwa, którzy zmęczeni codzienną pracą, nie będą mieli ochoty
opuszczać wioski.
Na amatorów aktywnego spędzania czasu czekają rowery, niezmierzone tereny i obfitująca w atrakcje okolica.
Tutejsze lasy zachwycają bogactwem fauny i flory. Często można w nich spotkać sarny, jelenie, dziki, zające i lisy. W pobliżu
znajduje się tama bobrów. Nierzadko usłyszeć można wspaniałe nawoływania żurawi na okolicznych polach i łąkach. Jesienią szczególnie zapraszamy grzybiarzy – lasy Warmii i Mazur
to dla nich prawdziwy raj.
Warmia i Mazury to idealne tereny do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej. Na miłośników dwóch kółek i pieszej wędrówki czeka bogata sieć szlaków. Przez Ulnowo biegnie szlak
na pole bitwy pod Grunwaldem, który łączy się ze szlakiem do
skansenu w Olsztynku.
Niedaleko Browiny w miejscowości Naterki położone jest nowoczesne pole golfowe.

Mini SPA
D

la naszych gości, spragnionych nie tylko relaksu, ale i odnowy biologicznej przygotowaliśmy w mini SPA, w którym można poczuć się jak w niebie.
Tu do Państwa dyspozycji polecamy: sześcioosobowe jacuzzi pod gołym niebem, sauna parowa, masaże klasyczne, relaksacyjne, wykonywane bańką
chińską oraz uodparniające. Szczególnie polecamy
poranny spacer po rosie przy akompaniamencie
ptasich świergotów :)
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Naturalna, ekologiczna kuchnia

N

a życzenia Państwa, miła gospodyni,
pani Hania, przygotuje pyszne, domowe
posiłki.
W naszej kuchni stosujemy warzywa z własnej
ekologicznej uprawy. Dostępne są także świeże
jaja od szczęśliwych kur z wolnego wybiegu
oraz mleko prosto od wypasanej na pastwiskach krowy sąsiadów.
Smakoszom potraw mięsnych serwujemy gęsi
i kaczki z miejscowych hodowli ekologicznych oraz
szynki i kiełbasy z własnego świniobicia. Polecamy
wspaniałe, domowe ciasta i własne przetwory.
Zapraszamy Państwa do mazurskiej agroturystyki Stara Szkoła w maleńkiej wsi Browina niedaleko Grunwaldu, gdzie mieszkają ludzie
przyjaźni i uśmiechnięci.
O miejscu tym nasi goście mówią: „tutaj zatrzymuje się czas”.

KONTAKT

JAK DOJECHAĆ

Stara Szkoła
Browina 16
13-124 Kozłowo
Tel.: +48 604 452645
e-mail: kontakt@browina.pl
www.browina.pl

Nasza mazurska agroturystyka znajduje się w Browinie, ok. 20 km od
Olsztynka, niecałe 180 km
od Warszawy i 170 km od
Gdańska.
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Kościół w Sarnowie

W latach 1668-1809 w Sarnowie mieściła się siedziba
parafii ewangelickiej, następnie była to filia Burkatu, a od
1823 roku Zaborowa. Obecnie jest to parafia rzymskokatolicka. Kościół pochodzi
z drugiej ćwierci XIX wieku,
jest murowany, stoi obok
cmentarza, na którym dawniej stał kościół drewniany.

Kościół w Sławce
Wielkiej
Dworek w Szkotowie

Jeszcze w czasach krzyżackich
zbudowano tutaj kościół. Po
zniesieniu odrębnej parafii
była tutaj filia
Szkotowa, a od
1725 roku - Kozłowa. Obecnie
jest to kościół filialny Parafii
Rzymsko-Katolickiej z Rozdroża.

W końcu XIX i początkach XX w. majątek należał do von Livoniusa,
który posiadał wówczas także duży majątek ziemski w Rychnowie
i tam rezydował. Majątek w Szkotowie obejmował ponad 1000
ha ziemi i młyn. W latach 20 XXw. obszar własności ziemskiej
zmniejszył się do 361 ha, funkcjonowała gorzelnia, a właścicielem
majątku był von Schack, posiadacz dóbr w Osiekowie. Majątkiem
w Szkotowie opiekował się zarządca. Dwór usytuowany na wzniesieniu, pochodzi z początku XX w., wzniesiony w stylu eklektycznym, swą formą przypomina trochę miejską willę. Bryła zróżnicowana, jednokondygnacyjna, a w ryzalitach dwukondygnacyjna,
przykryta wysokim dachem czterospadowym. W elewacjach ryzality, na narożu od strony drogi wykusz wieloboczny i od strony
dawnego podwórza wieżyczka, kryta hełmem z latarenką.

Te miejsca naprawdę
warto zobaczyć!
Kościół w Kozłowie

Kościół barokowy zbudowany w latach 17331738, wieżę odrestaurowano w roku 1815.
Był to kościół ewangelicki. Od roku 1945 jest to
parafia rzymsko-katolicka.

Kościół w Zaborowie

Zbudowany w 1740 roku murowano-drewniany
kościół zalicza się do zabytków architektonicznych
II grupy. Obecnie jest to filia Parafii Rzymsko-Katolickiej z Sarnowa.

Kościół
w Turowie
Kościół w Szkotowie

Stary, drewniany kościół bez
wieży został rozebrany w roku
1863. Nowy kościół murowany
postawiono w latach 18741877. Parafia ewangelicka istniała tutaj od roku 1579.Po II
wojnie światowej, gdy wyemigrowała ludność ewangelicka,
a napłynęła katolicka, kościół
został oddany na cel kultu katolickiego. Kościół pod wezwaniem Św. Józefa Robotnika
i Matki Boskiej Różańcowej.

Kościół parafialny
w Turowie pod wezwaniem Św. Michała
Archanioła i Wniebowzięcia N.M.P. istnieje od XIV wieku.
W czasie reformacji
kościół zagarnęli
protestanci, ale po
50 latach nowy właściciel Turowa Jan
Prawdzie Wołyński
oddał go z powrotem katolikom.

Kościół w Dziurdziewie

Murowany kościół zbudowano w latach 18241825 . Zalicza się do zabytków architektonicznych II grupy. Obecnie kościół należy do filii Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gardynach.
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F olwark Miłko
zaprasza

Chcielibyśmy zaprezentować Wam Folwark
Miłkowiec- kwintesencję mazurskiego
folkloru, malowniczych pejzaży i tradycyjnej
kuchni, która bazuje na najświeższych,
uprawianych na Waszych oczach
składnikach. W samym centrum Zielonych
Płuc Polski, pośród ekosystemów nieskażonych
ludzką ingerencją i z dala od wielkomiejskiego
zgiełku znajduje się, nie tylko w naszej opinii, miejsce,
obok którego nie sposób przejść obojętnie.

F

olwark Miłkowiec oddaje do Państwa
dyspozycji obiekty, które wznoszone
były z zamysłem jak najpełniejszego oddania bogactwa warmińsko- mazurskiej architektury. Wzorując się na koncepcji typowego przedwojennego założenia folwarcznego
pokonaliśmy setki kilometrów: podpatrywaliśmy, analizowaliśmy, zbieraliśmy nierzadko stuletnie materiały budulcowe i zapraszaliśmy do współpracy lokalnych artystów- wszystko po to, by urzeczywistnić nasze

12

marzenie. Do Państwa dyspozycji oddajemy
przepiękny kompleks mieszkaniowy inspirowany miejscowym folklorem. W jego skład
wchodzą: Trojak, Dom Zarządcy, Chlewik,
Szopka, a także Kuchnia Letnia. Niebawem
do dyspozycji gości zostanie oddana również
Gorzelnia - obiekt zarówno bankietowokonferencyjny, jak i mieszkalny.
Chcąc w pełni wykorzystać potencjał przyrodniczy regionu, zdecydowaliśmy się również
na lokalną produkcję żywności. Po wielolet-

nich staraniach uzyskaliśmy certyfikat Unii
Europejskiej potwierdzający najwyższy standard ekologicznie produkowanej żywności.
W praktyce oznacza to, że żywność pochodząca z Miłkowca wolna jest od jakichkolwiek
chemicznych ingerencji i powstaje bez żadnych obciążeń dla środowiska przyrodniczego. Pragniemy, by mieli Państwo na względzie, że Folwark Miłkowiec to także najzdrowsza, oparta na własnych produktach
spożywczych kuchnia regionalna.
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wiec
NA TERENIE FOLWARKU
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO
Ogródek dydaktyczny

– Zielony ogród z warzywami, który daje Państwu możliwość kosztowania roślin prosto z grządki
– Kuchnię letnią
– Wędzarnia, z możliwością przyrządzenia mięs i wędlin tradycyjnymi sposobami
– Miejsce na grill i ognisko usytuowane bezpośrednio nad stawem
– Dwie sale konferencyjne (na 50 i 20
osób)
– Łącznie 24 miejsca parkingowe
– Dysponujemy 34 miejscami noclegowymi. Pokoje urządzone są w stylu mazurskim lub secesyjnym

Zwierzęta

Folwark Miłkowiec to także
zwierzęta, zdaniem wielu naszych gości (w szczególności tych
najmłodszych) najciekawsza atrakcja naszej farmy. Wiele hodowanych przez nas gatunków podlega ścisłej ochronie. Są to rasy wymierające
i nienadające się do celów spożywczo- przemysłowych. Szczególnymi względami na Miłkowcu
cieszy się stado ciemnowełnistych owiec wrzosówek liczące 30 sztuk oraz Madzia i Olek- para sympatycznych świń rasy złotnickiej pstrej.

Zrób zakupy przez internet

Aby spróbować produktów z wyprodukowanych w Folwarku Milkowiec nie
trzeba wychodzić z domu, można skorzystać ze sklepu internetowego.
www.sklepmilkowiec.pl
KONTAKT

Folwark Miłkowiec
tel: 666 024 572
Gołębiewo 9, 13-124 Kozłowo
folwark.milkowiec@wp.pl
www.milkowiec.pl
13
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BAZA AGROTURYSTYCZNA
Tu możesz zjeść
• Folwark Milkowiec — Gołębiewo 9
666 024 572

Rowerem przez
Gminę Kozłowo

Piękne krajobrazy oraz zabytki można podziwiać
korzystając z trzech szlaków rowerowych (niebieski, żółty,
zielony) oplatających całą gminę.
Kownatki. Stąd jadąc na
pd.-wsch. mijamy po prawej Jezioro Szkotowskie
z kąpieliskiem i dojeżdżamy do Szkotowa.

• Bar Paulina — Szkotowo
502 275 222
• Bar Trio — Szkotowo
• Mazurskie Marzenie — Januszkowo 27
89 626 80 41

Szlak rowerowy żółty:
Szkotowo – Rączki – Szerokopaś – Łysakowo –
Sławka Mała – Kozłowo –
Sławka Wlk. – Rogóż –
Szkotowo. Długość
szlaku: 35,1km

• lokale gastronomiczne na plaży w Szkotowie i na Polu Bitwy
Tu znajdziesz nocleg
• Folwark Milkowiec — Gołbiewo 9
666 024 572

Szlak rowerowy niebieski: Szkotowo –
Kownatki – Turowo – Turówko – Januszkowo - Szkotowo. Długość szlaku: 20,6 km
• Agroturystyka Stara Szkoła w Browinie

• Agroturystyka Dramiński - Szkotowo 20
608 691 039
• Mazurskie Marzenie — Januszkowo 27
89 626 80 41

• kwatery prywatne, pola namiotowe —
698 671 897
14

Niebieski szlak prowadzi po drogach gruntowych, a częściowo asfaltowych. Rozpoczyna się w Szkotowie. W końcu XIX i pocz.
XX w. majątek we wsi należał do von Livoniusa. Folwark obejmował ponad 1000 ha
ziemi i młyn. W latach 20. XX w. obszar własności ziemskiej zmniejszył się do 361 ha,
funkcjonowała gorzelnia, a właścicielem majątku był von Schack, posiadacz dóbr w Osiekowie. We wsi zachował się eklektyczny
dwór usytuowany na wzniesieniu, zbudowany
na pocz. XX w. Ze Szkotowa szosą jedziemy
na pn.-zach. Dojeżdżamy do letniskowej wsi
Kownatki, leżącej nad jeziorem o tej samej
nazwie. Kiedyś był tu folwark, z którego
dziś niewiele pozostało. Jadąc dalej szosą jezioro mamy cały czas po prawej stronie.
Docieramy do skrzyżowania, na którym kierujemy się w prawo i jedziemy ok. 1km przez
las. Dojeżdżamy do Turowa. Majątek w XVI
w. należał do szlachcica polskiego Jana Prawdzica Wołyńskiego. Najważniejszym zabytkiem wsi jest neogotycki kościół zbudowany w latach 1894-95. Świątynię spalono
w 1945 r. Odbudowano ją w latach 60. XX
w. Dalej drogą asfaltową docieramy do wsi
Turówko, położonej nad niewielkim jeziorem.
Dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy
w prawo. Po ok. 3 km. osiągamy wieś Januszkowo. Tu zjeżdżamy z szosy w prawo kierując się polną drogą do brzegu Jeziora

Szlak żółty prowadzi po
drogach polnych, utwardzonych i asfaltowych. Ze
Szkotowa jedziemy szosą
na wschód do wsi Rączki.
Tu zjeżdżamy z szosy
w polną drogę. Po ok.
1,5 km na skrzyżowaniu
z drogą gruntową Szkotowo-Szerokopaś skręcamy
w lewo. Wieś o ładnej, dobrze zachowanej mazurskiej zabudowie. Tu ponownie skręcamy w lewo,
w polną drogę w kierunku Łysakowa. Przez
wieś jedziemy na wprost główną drogą. Za
Łysakowem dojeżdżamy do szosy Nidzica-
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Uzdowo, skręcamy w prawo, po ok. 150m
w lewo i kierujemy się do Sławki Małej. We
wsi ślady dawnej świetności folwarku i pozostałości pomnika z I Wojny Światowej. Stąd
polną drogą
kierujemy
się na południe do Kozłowa. Duża
wieś z pozostałościami
majątku
i podworskiego parku, założona
na prawie
chełmińskim
przez Polaka
Dobiesława
w 1328 r.
Z Kozłowa
jadąc szosą
skręcamy
w prawo, dojeżdżamy do
Sławki Wielkiej. Po lewej
stronie mijamy ładny,
m u r o w a ny
kościółek
z XVIII w. Jadąc szosą na północ ponownie
przekraczamy drogę nr 538 Nidzica-Uzdowo.
Dalej jedziemy szosą przez Rogóż i Lipowo.
Z lewej strony towarzyszy nam dolina rzeczki Szkotówki. Szosą wijącą się wśród pól kończymy wycieczkę w Szkotowie.
Szlak rowerowy zielony: Kozłowo – Sarnowo – Niedanowo – Zaborowo – Szykany
– Ważyny – Kamionka – Kanigowo – Borowy Młyn – Piątki – Olszewo – Pielgrzymowo – Kozłowo. Długość Szlaku: 36,6 km

Szlak zielony prowadzi po drogach utwardzonych i asfaltowych. Swoją wycieczkę możemy rozpocząć z Kozłowa, z którego kierujemy się szosą na wschód. Ok. 0,5 km za przejazdem kolejowym, na łuku drogi jedziemy na
wprost w drogę gruntową, którą dojeżdżamy
do Pielgrzymowa. Stąd, szosą przez Olszewo,
omijając z prawej dolinkę Nidy dojeżdżamy
do Piątek. Z Piątek jedziemy gruntową dro-

gą przez Borowy Młyn i dojeżdżamy do Kanigowa. W tej ładnej wsi kościół, z XVIII
w. z interesującą szachulcową wieżą. Przy kościele pomnik poległych w latach 1914-18.

Szlak rowerowy czerwony (łącznikowy)
Długość 3km

Szlak ten ma umożliwić wszystkim miłośnikom rowerowych wycieczek zjazd ze szlaku zielonego w miejscowości Piątki i dojazd
do Nidzicy. Można nim bezkolizyjnie przedostać się na drugą stronę, bardzo niebezpiecznej dla rowerzystów drogi E7 i dotrzeć
do centrum Nidzicy.
Przewodnik turystyczny Krzysztof Kowalczyk, UG Kozłowo

Szlak Śladem bitwy pod Tannebergiem:
Szkotowo - Michałki - Frąknowo - Dobrzyki
- Załuski - Szkotowo. Długość szlaku: 20 km

Specjalnie z okazji 100-lecia bitwy pod
Tannenbergiem powstał nowy szlak rowerowy „Śladem bitwy pod Tannenbergiem“. Szlak
rozpoczyna się w Szkotowie — w miejscu,
gdzie w 1914 roku rozegrała się wielka bitwa.
Wybierając się na przejażdżkę będziemy mijali Michałki, Frąknowo, Dobrzyki i Załuski.
Są to miejsca, do których podczas bitwy pod
Tannenbergiem doszło do największych starć.
W Szkotowie i Michałkach pomnikami tych
walk są cmentarze wojenne.

Z Kanigowa jedziemy do Kamionki, wsi gdzie funkcjonuje
Garncarska Wioska.
Wszystko to z myślą o turystach, którym warsztaty rzemieślnicze oferują swoje usługi. Przez Ważyny docieramy do
Szyman, gdzie ponownie przecinamy rzeczkę Nidę. Dalej
jedziemy przez Zaborowo,
gdzie znajduje się zbudowany
w 1740 r. murowano-drewniany kościół. Z Zaborowa
droga prowadzi nas przez Zalesie, Niedanowo i Zakrzewko
do Sarnowa. We wsi, obok
cmentarza, murowany kościół
z pocz. XIX w. Z Sarnowa jedziemy na północ. W Zakrzewie mijamy linię kolejową.
Stąd szosą docieramy do Kozłowa.

Szlaki
kajakowe
Szkotowskie - Głowacz- Kownatki- Kąty
długość szlaku - 6 km

Gmina Kozłowo to nie tylko wspaniałe
krajobrazy, ale i urokliwe czyste jeziora. Kozłowska Kuźnia Smaku wytyczyła szlak kajakowy biegnący przez 4 jeziora. Szlak rozpoczyna się na Jeziorze Szkotowskim, w którym
przeważają liny i szczupaki. Jezioro jest płytkie i ma bardzo wyrównane dno. Łączy się
z niewielkim jeziorem Głowacz, a później
Kownatki. Jet to zbiornik o urozmaiconej
i rozwiniętej linii brzegowej z dwoma wy-

spami: większa wyspa leży nieopodal południowo-wschodnich brzegów, a druga bardzo
mała w środkowej części dużego plosa. W naj-

głębszym punkcie jezioro liczy 3.8 m. głębokości. Szlak kończy się na jeziorze Kąty, które ma rozwiniętą linię brzegową.
15

Tannenberg lipiec 2014

16

