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Jeste!cie Pa"stwo !wiadkami niecodzien-
nego wydarzenia.

100-lecie Bitwy pod Tannnebergiem zdarza
si# tylko raz ma to miejsce w Gminie Koz-
$owo. Wyra%am przekonanie, ze ogrom pra-
cy wielu osób w$o%ony w organizacje re-
konstrukcji Bitwy pod Tannenbergiem da
wyraz w efektach, które b#dziecie ogl&da'.
Mam nadziej#, %e b#dzie Wam si# podoba-
$o, %e wrócicie tu za rok, dwa, trzy i cztery.
Czyste powietrze, pi#kne jeziora, przyja(ni
mieszka"cy i wiele atrakcji, pozwol& Wam
tu nie tylko wypocz&' i oderwa' si# od sza-
rej codzienno!ci, ale i na$adowa' baterie.
By' mo%e zechcecie osi&!' tu na stae$, bo
Gmina Koz$owo to miejsce, w którym war-
to %y', odpoczywa' i inwestowa'. 
Zapraszam 
Wójt gminy Koz!owo 
Jacek Jankowski

W2014 roku mija 100. rocznica wybu-
chu I wojny !wiatowej i chocia% Pol-

ski jako niepodleg$ego bytu w!ród walcz&-
cych pa"stw nie by$o, to udzia$ Polaków
w armiach pa"stw zaborczych, cz#sto bra-
tobójczych, by$ ogromny. Równie% obszar
Warmii i Mazur sta$ si# miejscem zaci#-
tych walk szczególnie w sierpniu 1914 r.
Ich !wiadectwem s& liczne kwatery wojen-
ne, pomniki, tablice pami&tkowe na któ-
rych widniej& polsko brzmi&ce nazwiska,

jak i pozosta$o!ci po fortyfikacjach sta$ych
i polowych. Cho' mówi si# o jednej bitwie
znanej jako bitwa podTannenbergiem, to
jednak sk$ada si# ona z wielu niezale%nych
bojów, które tworz& ca$o!' tego konfliktu.
Od 25 sierpnia jednym z decyduj&cych
miejsc w których rozstrzyga$a si# bitwa by$
obszar wokó$ jeziora Kownatki, a wi#c
obejmuj&cy m.in. takie wioski jakSzkoto-
wo, Micha$ki czy Fr&knowo. 
Prof. Wies!aw Boles!aw "ach 

Wielka bitwa 
rozegra!a si"

wokó! Szkotowa
Ju% 27 lipca spotkamy si# na szkotow-

skich polach, aby odtworzy' sierp-
niowe dni 1914 roku. Wtedy to w tym
rejonie star$y si# dwie armie - rosyj-

ska i niemiecka, a bitwa przesz$& do histo-
rii pod nazw& „bitwy pod Tannenbergiem“
— mówi Pawe$ Ro%d%estwie"ski, redaktor
portalu dobroni.pl, jeden z wspó$organiza-
torów rekonstrukcji bitwy pod Tannenber-
giem. Bitwa rozegrana zostanie w widowi-
skowej scenografii zbudowanej w miejscu,
gdzie w 1914 roku rzeczywi!cie toczone
by$y walki.

Takiej 
200 rekonstruktorów
z Holandii, #otwy, Litwy, Rosji,
Bia!orusi, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, S!owacji i Polski. 
Tyle samo wybuchów, strza!ów
z karabinów i innej broni, 
a do tego kilkadziesi$t koni
kawalerii rosyjskiej, artyleria
z epoki i samochód pancerny
— to wszystko ju% 27 lipca
czeka na tych, którzy wezm$
udzia! w rekonstrukcji bitwy
pod Tannenbergiem, która
odb"dzie si" pod Szkotowem.

Gmina Koz!owo to miejsce,
w którym warto %y&



Organizatorami widowiska s! najlepsze
polskie Grupy Rekonstrukcji Historycznej
z Warszawy, Przasnysza, Trójmiasta, Mal-
borka i Sochaczewa. — Pole zlotu podzielo-
ne zosta"o na 4 g"ówne rejony - miejsce dla
publiczno#ci, pole biwakowe dla rekon-
struktorów, ma"e pole bitewne - wykopane zo-
stan! dla uczestników okopy frontu pozy-
cyjnego, oraz wzgórze, gdzie odb$dzie si$
g"ówna bitwa — wyja#nia Pawe" Ro%d%e-
stwie&ski. Taki podzia" ma na celu maksy-
malne zbli%enie wygl!du pola bitwy pod
Tannenbergiem do rzeczywistego wygl!du
z sierpnia 1914 roku i prowadzonych w Szko-
towie dzia"a& wojennych. Niedaleko od pola
znajduj! si$ zreszt! oryginalne pozycje w tego
okresu, które wybudowa"a armia niemiecka
w 1914 roku.

Podczas bitwy nie zabraknie strza"ów, wy-
buchów oraz innych pokazów pirotechnicz-
nych. Nad ca"o#ci! czuwaj! jednak specjali-
#ci, wi$c nie ma powodów do obaw. 
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bitwy nie by!o tu
od wieku

Plan rekonstrukcji
Czwartek 24 lipca
— otwarcie obozu rekonstrukcyjnego

Pi!tek 25 lipca
—zwiedzanie pola bitwy pod Tannenber-
giem
12.00 festiwal kultury polskiej, niemiec-
kiej i rosyjskiej w Browinie
— ma!a inscenizacja bitwy

Sobota 26 lipca
— zwiedzanie obozu rekonstrukcyjnego
— próba generalna bitwy
12 .00 konkurs piosenki turystycznej
— sp!yw kajakowy szlakiem bitwy Tan-
nenberskiej
19.00 koncert Jaros!awa Chojnackiego

Niedziela 27 lipca
9.00 — nabo"e#stwo ekumeniczne — na
polach bitewnych w Szkotowie
11.00 — piknik militarny, zwiedzanie
obozu rekonstrukcyjnego, prezentacje his-
toryczne
15. 00— rekonstrukcja bitwy pod Tan-
nenbergiem

Cz!onkowie litewskiej grupy
Grenadierus zbudowali kopi"

opancerzonego samochodu
Rolls Royce - premier" zaplano-

wali na bitw" pod Tannenbergiem
Fo.  Klub Grenadierus
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Rezydencje Kownatki 
– to mo!e by" Twój

wymarzony dom
Nad Jeziorem Kownatki od strony Januszkowa powstanie osiedle domków jednorodzinnych
harmonijnie wkomponowane w otaczaj!cy krajobraz — „Rezydencje Kownatki“. 
Na wst"pnym etapie analiz projektowych przeprowadzono badania ukszta#towania terenu 
i plan do uk#adu wysoko$ciowego terenu osiedla. Wprowadzono podzia# osiedla na zespo#y
zabudowy przedzielone le$nymi klinami zieleni, po#!czonej z s!siaduj!cymi terenami 
le$nymi. Zachowano przez to ci!g#o$% ekosystemu lokalnego. Zaplanowany krajobrazowy
uk#ad urbanistyczny wykorzystuje lokalne uwarunkowania wysoko$ciowe.
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Rozplanowanie poszczególnych cz!"ci po-
zwala na rozwój osiedla w czasie.

Dom i miejsce pracy
Osiedle b!dzie si! sk#ada#o z kilku mniej-

szych zespo#ów zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem funkcji pensjonatowej
w cz!"ci s$siaduj$cej z jeziorem.  Lokale b!-
dzie mo%na wykorzystywa& zarówno pod
dzia#alno"& us#ugow$, jak i o"wiatow$. Przy-
j!to za#o%enie wspó#dzia#ania funkcji lokali,
co pozwoli na aktywizacj! w zakresie podej-
mowania dzia#alno"ci us#ugowej i edukacyj-
nej powi$zanej z miejscem zamieszkania. Pro-
jekt zak#ada architektur! wspó#czesn$, osa-
dzon$ w regionalnych tradycjach budowla-
nych terenów pogranicza Prus i Mazowsza.
Zak#ada mo%liwo"& indywidualizowania po-
szczególnych budynków w zakresie detalu ar-
chitektonicznego i uporz$dkowanie charak-
teru zabudowy przez "cis#e przestrzeganie za-
sad ogólnych, dotycz$cych jednakowych ma-
teria#ów dachowych i elewacyjnych oraz ich
kolorystyki.

Ekologiczne i maksymalnie 
tanie w eksploatacji
Planowane jest oparcie osiedla o rozbu-

dowany gminny system zaopatrzenia w wod!

i odbiór
"cieków. Osiedle
b!dzie zasilane ener-
gi$ elektryczn$. Inwes-
tor ma zamiar stworzy&
ekologiczne osiedle przez za-
stosowanie energooszcz!dnego
systemu budownictwa o charakterze
mieszanym, aktywno – pasywnym. Budyn-
ki b!d$ wyposa%one w system ogniw foto-
woltaicznych, produkuj$cych energi! elek-
tryczn$ na potrzeby gospodarstw domo-
wych. Nie wykluczone jest równie% pozy-
skiwanie energii odnawialnej cieplnej przez
pompy ciep#a czy baterie s#oneczne. W za-
kresie konstrukcji i struktury budowlanej,
planuje si! realizacj! budynków w zakresie
wymaga' termicznych znacznie lepszych od
minimów ustawowych, a charakterystycz-
nych dla architektury pasywnej. Za#o%e-
niem podstawowym jest uzyskanie takich
parametrów technicznych i budowlanych,
które pozwol$ na uzyskanie budynków ma-
ksymalnie tanich w eksploatacji.

Tradycyjnie i nowocze!nie
Inwestor planuje zrealizowa& ide! zrów-

nowa%onego rozwoju, racjonalnie stosuj$c
rozwi$zania, zarówno te tradycyjne, opar-

te na wiekowym do"wiadczeniu, jak i naj-
nowocze"niejsze technologie pozyskiwa-
nia energii. W ramach projektu planuje
równie% posadzi& wiele warto"ciowych oka-
zów drzew i krzewów. Planuje zapewni&
publiczny dost!pu do jeziora i wyposa%y& go
w dobrej jako"ci obiekty, pozwalaj$ce na do-
godne korzystanie z rekreacji wodnej.

Osiedle dla wszystkich
Osiedle jest skierowane zarówno do spo-

#eczno"ci lokalnej pracuj$cej w sektorze us#u-
gowym, o"wiatowym, produkcji rolnej oraz
biznesie, jak te% do spo#eczno"ci poza lokal-
nej z najbli%szych o"rodków miejskich jako
nowa forma zamieszkiwania w ma#ym zespole
zabudowy ekstensywnej na du%ych dzia#-
kach, w otoczeniu krajobrazu naturalnego. 

kownatki@rezydencjekownatki.com.pl

Tak wygl!da projekt Osiedla 
„Rezydencje Kownatki“

Podobne osiedle powsta"o
ju# m.in. w Pluskach
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Pomniki poleg!ych
w Wielkiej Wojnie

Bitwa pod Tannenbergiem nale"a!a do najwa"niejszych bitew w historii Europy. Og!oszona wielk#
wiktori# wojsk pruskich, rozegra!a si$ w znacznej cz$%ci na terenie gminy Koz!owo i okolic. &ladem
po wydarzeniach bitwy pozosta!y cmentarze, na których pochowani s# "o!nierze walcz#cy po obu
stronach frontu. Warto zaznaczy', "e w obu armiach, s!u"y!o wielu Polaków.

SZKOTOWO
Cmentarz w Szkotowie jest podzielo-
ny na kwatery po!"czone kamienny-
mi schodkami. Le#y na nim 28 #o!-
nierzy armii niemieckiej (groby indy-
widualne) oraz 322 #o!nierzy armii
rosyjskiej (dwie mogi!y zbiorowe).
$o!nierze polegli podczas walk, które
toczy!y si% w rejonie Gardyn pomi%-
dzy 26 i 28 sierpnia 1914 roku. Na
kilku p!ytkach nagrobnych polskie
nazwiska: Czarnetzki i Czechanow-
ski. Cmentarz zachowany w dobrym
stanie, wpisany do rejestru zabyt-
ków w 1993 roku. Opiekuje si% nim
Gmina Koz!owo.

MICHA(KI
Na cmentarzu w dwóch rz%dach jest 6 mogi! (po 3 w ka#dym),
stanowi"ce ostatnie miejsce spoczynku #o!nierzy niemieckich.
Wszystkie mogi!y otoczone s" kraw%#nikami z kostki kamiennej.
Na cmentarzu pochowano ponad 128 rosyjskich i niemieckich
#o!nierzy poleg!ych w bitwie pod Or!owem, &yn" i Fr"knowem
23-24 sierpnia 1914 roku. Cmentarz uporz"dkowany. Niestety
wi%kszo'( tabliczek nagrobnych jest ju# nieczytelna.

GO()BIEWO
Go!%biewo (niem. Taubendorf) le#y
16 kilometrów na zachód od Ni-
dzicy, przy drodze Nidzica - Nowe
Miasto Lubawskie.
Grób kapitana Bernharda Kautza
(8.6.1877-10.10.1914) le#y 600
metrów na po!udnie od Go!%-
biewa, po prawej stronie drogi
w kierunku Dzia!dowa. Nagrobny
g!az stoi na cokole z niewielkich ka-
mieni polnych. Zdobi go wizerunek
niemieckiego krzy#a rycerskiego.
Inne groby nie zachowa!y si%.

SARNOWO
Cmentarz wojenny #o!nierzy armii niemieckiej i armii rosyjskiej
z I wojny )wiatowej w Sarnowie znajduje si% w zagajniku, ok.
2,5 km na po!udnie od Sarnowa, w pobli#u przysió!ka Kolonia
Ginter. Dojazd drog" poln". Miejsce oznaczono le#"c" ka-
mienn" p!yt" z napisem w j%zyku polskim i niemieckim.
Zachodni" cz%'( zajmuj" trzy du#e mogi!y #o!nierzy armii rosyj-
skiej. Na pozosta!ej, wi%kszej cz%'ci rozmieszczone s" mogi!y
#o!nierzy armii niemieckiej, w sumie 26 grobów. Wszystkie mo-
gi!y otoczone s" obramowaniem z ciosów kamiennych, na ka#-
dej, z wyj"tkiem jednej z mogi! rosyjskich, znajduje si% stela
z informacj" o poleg!ych.
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Magiczne miejsce w!ród pól, "#k i lasów.
Nieograniczona przestrze$, rozleg"e wi-
doki daj#ce poczucie wolno!ci i niczym

nieskr%powanej swobody. Miejsce, w którym
odetchniesz pe"n# piersi# i odpoczniesz od wiel-
komiejskiego zgie"ku. Uwa&asz, &e to utopia?
Otó& nie! To wszystko, a nawet jeszcze wi%cej
znajdziesz w Agroturystyce Stara Szko"a w Bro-
winie.
W murach przedwojennej szko"y, które licz# ju&
100 lat urz#dzili!my komfortowy, elegancki pen-
sjonat agroturystyczny. Zaczarowany ogród, ro-
dzinna atmosfera oraz magia tego miejsca spra-
wi#, &e ka&dy znajdzie co! dla siebie i b%dzie
chcia" tu wróci'. Jest to idealne miejsce na wee-
kend, jak i d"u&szy wypoczynek jak.
Do dyspozycji go!ci oddajemy: czteroosobowe
apartamenty z "azienkami oraz pokoje 2 osobo-
we z "azienkami, przestronny salon z komin-
kiem, du&a rustykalna kuchnia wyposa&on# we
wszystkie niezb%dne urz#dzenia u"atwiaj#ce &y-
cie, jadalnia z panoramicznym widokiem, s"o-
neczny taras widokowy z markiz#, mini SPA,
piwniczka z winami i domowymi przetworami,
telewizor z kinem domowym oraz ciekawy wy-
bór filmów i muzyki na deszczowe dni i d"ugie
wieczory, jak równie& telewizja N, pralnia i su-
szarnia, zadaszone miejsca parkingowe na 6 sa-
mochodów oraz rowery. 
Ka&dy urlopowicz, który b%dzie chcia" na chwil%
wróci' do rzeczywisto!ci, b%dzie móg" skorzysta'
z bezp"atnego, bezprzewodowego Internetu. 

Tutaj zatrzymuje si! czas
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Stara Szko!a otoczona jest 1,5 hektarowym ogrodem
z pi"knym, rozleg!ym widokiem. Na !asuchów czekaj#
ekologiczne poziomki, truskawki, je$yny i inne smako!yki.

Nie brakuje równie$ aromatycznych warzyw. Te bardziej wy-
magaj#ce hodowane s# w szklarni. Trzeba jednak przyzna%, $e
i one czuj# si" tu dobrze, bo pomidory potrafi# wa$y% nawet
pó! kilograma.
Na ca!kowicie ogrodzonym terenie, do dyspozycji go&ci jest:
boisko do siatkówki, kort tenisowy jacuzzi pod go!ym niebem,
chata grillowa, dla dzieci plac zabaw i trampolina z siatk# za-
bezpieczaj#c#, rabaty z kwiatami, maliny, porzeczki, ogród wa-
rzywny uprawiany ekologicznie oraz ogród zió!.
Stara Szko!a jest równie$ domem dla zwierz#t. Swój dom zna-
laz!y tu lamy, owce, kury, koty oraz psy. 

Zaczarowany Ogród i co! dla aktywnych

Stara Szko!a w Browinie to idealne miejsce na wakacje
z dzie%mi. Tutaj oddacie si" b!ogiemu lenistwu, podczas
gdy Wasze pociechy w bezpieczny sposób dadz# upust

swojej energii.
Dom posiada ca!y szereg udogodnie' dla rodzin z dzie%mi:
krzese!ka i !ó$eczka dzieci"ce, wanienka, nocnik, naczynia dla
dzieci, mikrofalówka, pralka, suszarka, bramki zabezpieczaj#-
ce schody, itd.
Na najm!odszych czekaj# m.in.: du$y, w pe!ni ogrodzonyteren
do zabawi harców, domek na drzewie, bezpieczny plac zabaw,
trampolina z siatk# zabezpieczaj#c#, wspania!e miejsca
nadzieci"ce kryjówki, du$y dmuchany basen, zwierz"ta w za-
grodzie (kozy, owce, kury), k#cik zabaw dla dzieci w salonie,
ksi#$ki i grydla dzieci, kino domowez du$ym wyborem bajek
i filmów dla dzieci.

Istny raj dla dzieci
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Ogromnyogród z tarasem widokowym, mini SPA, kort
tenisowy, boisko do siatkówki oraz wspania!e tereny
spacerowezapewni" atrakcyjnywypoczynek tym z Pa#-

stwa, którzy zm$czeni codzienn" prac", nie b$d" mieli ochoty
opuszcza% wioski.
Na amatorów aktywnego sp$dzania czasu czekaj"rowery, nie-
zmierzone tereny i obfituj"ca w atrakcje okolica.
Tutejsze lasy zachwycaj" bogactwem fauny i flory. Cz$sto mo&-
na w nich spotka% sarny, jelenie, dziki, zaj"ce i lisy. W pobli&u
znajduje si$ tama bobrów. Nierzadko us!ysze% mo&na wspania-
!e nawo!ywania &urawi na okolicznych polach i !"kach. Jesie-
ni" szczególnie zapraszamy grzybiarzy – lasy Warmii i Mazur
to dla nich prawdziwy raj.
Warmia i Mazuryto idealne tereny do uprawiania turystyki
pieszej i rowerowej. Na mi!o'ników dwóch kó!ek i pieszej w$d-
rówki czeka bogata sie% szlaków. Przez Ulnowo biegnie szlak
na pole bitwy pod Grunwaldem, który !"czy si$ ze szlakiem do
skansenu w Olsztynku.
Niedaleko Browiny w miejscowo'ci Naterki po!o&one jest no-
woczesne pole golfowe.

Atrakcje

Dla naszych go'ci, spragnionych nie tylko re-
laksu, ale i odnowy biologicznej przygoto-
wali'my w mini SPA, w którym mo&na po-

czu% si$ jak w niebie.
Tu do Pa#stwa dyspozycji polecamy: sze'cioosobo-
wejacuzzipod go!ym niebem, saunaparowa, masa-
&e klasyczne, relaksacyjne, wykonywane  ba#k"
chi#sk" oraz  uodparniaj"ce. Szczególnie polecamy
porannyspacer po rosieprzy akompaniamencie
ptasich 'wiergotów :)

Mini SPA
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KONTAKT

Stara Szko!a
Browina 16
13-124 Koz!owo
Tel.: +48 604 452645
e-mail: kontakt@browina.pl
www.browina.pl

Na !yczenia Pa"stwa, mi#a gospodyni,
pani Hania, przygotuje pyszne, domowe
posi#ki.

W naszej kuchni stosujemy warzywa z w#asnej
ekologicznej uprawy. Dost$pne s% tak!e &wie!e
jaja od szcz$&liwych kur z wolnego wybiegu
oraz mleko prosto od wypasanej na pastwis-
kach krowy s%siadów.
Smakoszom potraw mi$snych serwujemy g$si
i kaczki z miejscowych hodowli ekologicznych oraz
szynki i kie#basy z w#asnego &winiobicia. Polecamy
wspania#e, domowe ciasta i w#asne przetwory.
Zapraszamy Pa"stwa do mazurskiej agrotury-
stykiStara Szko#aw male"kiej wsi Browina nie-
daleko Grunwaldu, gdzie mieszkaj% ludzie
przyja'ni i u&miechni$ci.
O miejscu tym nasi go&cie mówi%: „tutaj zatrzy-
muje si$ czas”.

Naturalna, ekologiczna kuchnia

JAK DOJECHA!

Nasza mazurska agrotury-
styka znajduje si" w Browi-
nie, ok. 20 km od
Olsztynka, nieca!e 180 km
od Warszawy i 170 km od
Gda#ska.
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Te miejsca naprawd! 
warto zobaczy"!

Dworek w Szkotowie
W ko!cu XIX i pocz"tkach XX w. maj"tek nale#a$ do von Livoniusa,
który posiada$ wówczas tak#e du#y maj"tek ziemski w Rychnowie
i tam rezydowa$. Maj"tek w Szkotowie obejmowa$ ponad 1000
ha ziemi i m$yn. W latach 20 XXw. obszar w$asno%ci ziemskiej
zmniejszy$ si& do 361 ha, funkcjonowa$a gorzelnia, a w$a%cicielem
maj"tku by$ von Schack, posiadacz dóbr w Osiekowie. Maj"tkiem
w Szkotowie opiekowa$ si& zarz"dca. Dwór usytuowany na wznie-
sieniu, pochodzi z pocz"tku XX w., wzniesiony w stylu eklektycz-
nym, sw" form" przypomina troch& miejsk" will&. Bry$a zró#nico-
wana, jednokondygnacyjna, a w ryzalitach dwukondygnacyjna,
przykryta wysokim dachem czterospadowym. W elewacjach ryza-
lity, na naro#u od strony drogi wykusz wieloboczny i od strony
dawnego podwórza wie#yczka, kryta he$mem z latarenk".

Ko#ció$ w Sarnowie
W latach 1668-1809 w Sar-
nowie mie%ci$a si& siedziba
parafii ewangelickiej, nast&p-
nie by$a to filia Burkatu, a od
1823 roku Zaborowa. Obec-
nie jest to parafia rzymsko-
katolicka. Ko%ció$ pochodzi
z drugiej 'wierci XIX wieku,
jest murowany, stoi obok
cmentarza, na którym daw-
niej sta$ ko%ció$ drewniany.

Ko#ció$ w S$awce
Wielkiej
Jeszcze w czasach krzy#ackich

zbudowano tu-
taj ko%ció$. Po
zniesieniu od-
r&bnej parafii
by$a tutaj filia
Szkotowa, a od
1725 roku - Koz-
$owa. Obecnie
jest to ko%ció$ fi-
lialny Parafii
Rzymsko-Kato-
lickiej z Roz-
dro#a.

Ko#ció$ w Szkotowie
Stary, drewniany ko%ció$ bez
wie#y zosta$ rozebrany w roku
1863. Nowy ko%ció$ murowany
postawiono w latach 1874-
1877. Parafia ewangelicka ist-
nia$a tutaj od roku 1579.Po II
wojnie %wiatowej, gdy wyemi-
growa$a ludno%' ewangelicka,
a nap$yn&$a katolicka, ko%ció$
zosta$ oddany na cel kultu kato-
lickiego. Ko%ció$ pod wezwa-
niem (w. Józefa Robotnika
i Matki Boskiej Ró#a!cowej.

Ko#ció$ w Zaborowie
Zbudowany w 1740 roku murowano-drewniany
ko%ció$ zalicza si& do zabytków architektonicznych
II grupy. Obecnie jest to filia Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej z Sarnowa.

Ko#ció$ w Koz$owie
Ko%ció$ barokowy zbudowany w latach 1733-
1738, wie#& odrestaurowano w roku 1815. 
By$ to ko%ció$ ewangelicki. Od roku 1945 jest to
parafia rzymsko-katolicka.

Ko#ció$ w Dziurdziewie
Murowany ko%ció$ zbudowano w latach 1824-
1825 . Zalicza si& do zabytków architektonicz-
nych II grupy. Obecnie ko%ció$ nale#y do filii Pa-
rafii Rzymsko - Katolickiej w Gardynach.

Ko#ció$
w Turowie
Ko%ció$ parafialny
w Turowie pod wez-
waniem (w. Micha$a
Archanio$a i Wniebo-
wzi&cia N.M.P. ist-
nieje od XIV wieku.
W czasie reformacji
ko%ció$ zagarn&li
protestanci, ale po
50 latach nowy w$a-
%ciciel Turowa Jan
Prawdzie Wo$y!ski
odda$ go z powro-
tem katolikom.



Folwark Mi!kowiec oddaje do Pa"stwa
dyspozycji obiekty, które wznoszone
by!y z zamys!em jak najpe!niejszego od-

dania bogactwa warmi"sko- mazurskiej ar-
chitektury. Wzoruj#c si$ na koncepcji typo-
wego przedwojennego za!o%enia folwarcznego
pokonali&my setki kilometrów: podpatry-
wali&my, analizowali&my, zbierali&my nie-
rzadko stuletnie materia!y budulcowe i za-
praszali&my do wspó!pracy lokalnych artys-
tów- wszystko po to, by urzeczywistni' nasze

marzenie. Do Pa"stwa dyspozycji oddajemy
przepi$kny kompleks mieszkaniowy inspi-
rowany miejscowym folklorem. W jego sk!ad
wchodz#: Trojak, Dom Zarz#dcy, Chlewik,
Szopka, a tak%e Kuchnia Letnia. Niebawem
do dyspozycji go&ci zostanie oddana równie%
Gorzelnia - obiekt zarówno bankietowo-
konferencyjny, jak i mieszkalny.

Chc#c w pe!ni wykorzysta' potencja! przy-
rodniczy regionu, zdecydowali&my si$ równie%
na lokaln# produkcj$ %ywno&ci. Po wielolet-

nich staraniach uzyskali&my certyfikat Unii
Europejskiej potwierdzaj#cy najwy%szy stan-
dard ekologicznie produkowanej %ywno&ci.
W praktyce oznacza to, %e %ywno&' pocho-
dz#ca z Mi!kowca wolna jest od jakichkolwiek
chemicznych ingerencji i powstaje bez %a-
dnych obci#%e" dla &rodowiska przyrodni-
czego. Pragniemy, by mieli Pa"stwo na wzgl$-
dzie, %e Folwark Mi!kowiec to tak%e naj-
zdrowsza, oparta na w!asnych produktach
spo%ywczych kuchnia regionalna.
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F olwark  Mi !ko
zap ra s za

Chcieliby!my zaprezentowa" Wam Folwark
Mi#kowiec- kwintesencj$ mazurskiego
folkloru, malowniczych pejza%y i tradycyjnej
kuchni, która bazuje na naj!wie%szych,
uprawianych na Waszych oczach
sk#adnikach. W samym centrum Zielonych
P#uc Polski, po!ród ekosystemów nieska%onych
ludzk& ingerencj& i z dala od wielkomiejskiego
zgie#ku znajduje si$, nie tylko w naszej opinii, miejsce,
obok którego nie sposób przej!" oboj$tnie.



NA TERENIE FOLWARKU
ZNAJDZIECIE PA!STWO 

Ogródek dydaktyczny
– Zielony ogród z warzywami, któ-
ry daje Pa!stwu mo"liwo#$ kosz-
towania ro#lin prosto z grz%dki
– Kuchni& letni%
– W&dzarnia, z mo"liwo#ci% przy-
rz%dzenia mi&s i w&dlin tradycyjny-
mi sposobami
– Miejsce na grill i ognisko usytuowa-

ne bezpo#rednio nad stawem
– Dwie sale konferencyjne (na 50 i 20

osób)
– '%cznie 24 miejsca parkingowe
– Dysponujemy 34 miejscami nocle-
gowymi. Pokoje urz%dzone s% w sty-
lu mazurskim lub secesyjnym

Zwierz!ta
Folwark Mi(kowiec to tak"e
zwierz&ta, zdaniem wielu na-
szych go#ci (w szczególno#ci tych

najm(odszych) najciekawsza at-
rakcja naszej farmy. Wiele hodowa-

nych przez nas gatunków podlega #ci-
s(ej ochronie. S% to rasy wymieraj%ce

i nienadaj%ce si& do celów spo"ywczo- prze-
mys(owych. Szczególnymi wzgl&dami na Mi(kowcu

cieszy si& stado ciemnowe(nistych owiec wrzosówek licz%-
ce 30 sztuk oraz Madzia i Olek- para sympatycznych #wi! rasy z(otnickiej pstrej.

Zrób zakupy przez internet
Aby spróbowa$ produktów z wyprodukowanych w Folwarku Milkowiec nie

trzeba wychodzi$ z domu, mo"na skorzysta$ ze sklepu internetowego.
www.sklepmilkowiec.pl
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KONTAKT

Folwark Mi!kowiec
tel: 666 024 572 

Go!"biewo 9, 13-124 Koz!owo  
folwark.milkowiec@wp.pl

www.milkowiec.pl
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BAZA AGROTURYSTYCZNA
Tu mo!esz zje"#
• Folwark Milkowiec — Go!"biewo 9
666 024 572

• Bar Paulina — Szkotowo
502 275 222 

• Bar Trio — Szkotowo
• Mazurskie Marzenie — Januszkowo 27
89 626 80 41

• lokale gastronomiczne na pla#y w Szko-
towie i na Polu Bitwy

Tu znajdziesz nocleg
• Folwark Milkowiec — Go!biewo 9
666 024 572

• Agroturystyka Stara Szko!a w Browinie

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

• kwatery prywatne, pola namiotowe —
698 671 897

Szlak rowerowy niebieski: Szkotowo –
Kownatki – Turowo – Turówko – Janusz-
kowo - Szkotowo. D!ugo%& szlaku: 20,6 km

Niebieski szlak prowadzi po drogach grun-
towych, a cz!"ciowo asfaltowych. Rozpo-
czyna si! w Szkotowie. W ko#cu XIX i pocz.
XX w. maj$tek we wsi nale%a& do von Livo-
niusa. Folwark obejmowa& ponad 1000 ha
ziemi i m&yn. W latach 20. XX w. obszar w&as-
no"ci ziemskiej zmniejszy& si! do 361 ha,
funkcjonowa&a gorzelnia, a w&a"cicielem ma-
j$tku by& von Schack, posiadacz dóbr w Osie-
kowie. We wsi zachowa& si! eklektyczny
dwór usytuowany na wzniesieniu, zbudowany
na pocz. XX w. Ze Szkotowa szos$ jedziemy
na pn.-zach. Doje%d%amy do letniskowej wsi
Kownatki, le%$cej nad jeziorem o tej samej
nazwie. Kiedy" by& tu folwark, z którego
dzi" niewiele pozosta&o. Jad$c dalej szos$ je-
zioro mamy ca&y czas po prawej stronie.
Docieramy do skrzy%owania, na którym kie-
rujemy si! w prawo i jedziemy ok. 1km przez
las. Doje%d%amy do Turowa. Maj$tek w XVI
w. nale%a& do szlachcica polskiego Jana Praw-
dzica Wo&y#skiego. Najwa%niejszym zabyt-
kiem wsi jest neogotycki ko"ció&  zbudowa-
ny w latach 1894-95. 'wi$tyni! spalono
w 1945 r. Odbudowano j$ w latach 60. XX
w. Dalej drog$ asfaltow$ docieramy do wsi
Turówko, po&o%onej nad niewielkim jeziorem.
Doje%d%amy do skrzy%owania i skr!camy
w prawo. Po ok. 3 km. osi$gamy wie" Ja-
nuszkowo. Tu zje%d%amy z szosy w prawo kie-
ruj$c si! poln$ drog$ do brzegu Jeziora

Kownatki. St$d jad$c na
pd.-wsch. mijamy po pra-
wej Jezioro Szkotowskie
z k$pieliskiem i doje%d%a-
my do Szkotowa.

Szlak rowerowy !ó$ty:
Szkotowo – R'czki – Sze-
rokopa% – (ysakowo –
S!awka Ma!a – Koz!owo –
S!awka Wlk. – Rogó# –
Szkotowo. D!ugo%&
szlaku: 35,1km

Szlak %ó&ty prowadzi po
drogach polnych, utwar-
dzonych i asfaltowych. Ze
Szkotowa jedziemy szos$
na wschód do wsi R$czki.
Tu zje%d%amy z szosy
w poln$ drog!. Po ok.
1,5 km na skrzy%owaniu
z drog$ gruntow$ Szkoto-
wo-Szerokopa" skr!camy
w lewo. Wie" o &adnej, do-
brze zachowanej mazur-
skiej zabudowie. Tu po-
nownie skr!camy w lewo,

w poln$ drog! w kierunku  (ysakowa. Przez
wie" jedziemy na wprost g&ówn$ drog$. Za
(ysakowem  doje%d%amy do szosy Nidzica-

Rowerem przez
Gmin! Koz"owo
Pi!kne krajobrazy oraz zabytki mo#na podziwia$
korzystaj%c z trzech szlaków rowerowych (niebieski, #ó"ty,
zielony) oplataj%cych ca"% gmin!. 



Szlaki
kajakowe

Szkotowskie - G!owacz- Kownatki- K"ty
d!ugo#$ szlaku - 6 km

Gmina Koz!owo to nie tylko wspania!e
krajobrazy, ale i urokliwe czyste jeziora. Koz-
!owska Ku"nia Smaku wytyczy!a szlak kaja-
kowy biegn#cy przez 4 jeziora. Szlak rozpo-
czyna si$ na Jeziorze Szkotowskim, w którym
przewa%aj# liny i szczupaki. Jezioro jest p!yt-
kie i ma bardzo wyrównane dno. &#czy si$
z niewielkim jeziorem G!owacz, a pó"niej
Kownatki. Jet to zbiornik o urozmaiconej
i rozwini$tej linii brzegowej z dwoma wy-

spami: wi$ksza wyspa le%y nieopodal po!u-
dniowo-wschodnich brzegów, a druga bardzo
ma!a w 'rodkowej cz$'ci du%ego plosa. W naj-

g!$bszym punkcie jezioro liczy 3.8 m. g!$bo-
ko'ci. Szlak ko(czy si$ na jeziorze K#ty, któ-
re ma rozwini$t# lini$ brzegow#. 
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Uzdowo, skr$camy w prawo, po ok. 150m
w lewo i kierujemy si$ do S!awki Ma!ej. We
wsi 'lady dawnej 'wietno'ci folwarku i po-
zosta!o'ci pomnika z I Wojny )wiatowej. St#d
poln# drog#
k i e r u j e my
si$ na po!u-
dnie do Koz-
!owa. Du%a
wie' z pozos-
ta !o'ciami
m a j # t k u
i podwor-
skiego par-
ku, za!o%ona
na prawie
che!mi(skim
przez Polaka
Dobies!awa
w 1328 r.
Z Koz!owa
jad#c szos#
s k r $ c a m y
w prawo, do-
je%d%amy do
S!awki Wiel-
kiej. Po lewej
stronie mija-
my !adny,
murowany
k o ' c i ó ! e k
z XVIII w. Jad#c szos# na pó!noc ponownie
przekraczamy drog$ nr 538 Nidzica-Uzdowo.
Dalej jedziemy szos# przez Rogó% i Lipowo.
Z lewej strony towarzyszy nam dolina rzecz-
ki Szkotówki. Szos# wij#c# si$ w'ród pól ko(-
czymy wycieczk$ w Szkotowie.

Szlak rowerowy zielony: Koz!owo – Sar-
nowo – Niedanowo – Zaborowo – Szykany
– Wa%yny – Kamionka – Kanigowo – Bo-
rowy M!yn – Pi"tki – Olszewo – Pielgrzy-
mowo – Koz!owo. D!ugo#$ Szlaku: 36,6 km

Szlak zielony prowadzi po drogach utwar-
dzonych i asfaltowych. Swoj# wycieczk$ mo-
%emy rozpocz#* z Koz!owa, z którego kieru-
jemy si$ szos# na wschód. Ok. 0,5 km za prze-
jazdem kolejowym, na !uku drogi jedziemy na
wprost w drog$ gruntow#, któr# doje%d%amy
do Pielgrzymowa. St#d, szos# przez Olszewo,
omijaj#c z prawej dolink$ Nidy doje%d%amy
do Pi#tek. Z Pi#tek jedziemy gruntow# dro-

g# przez Borowy M!yn i doje%d%amy do Ka-
nigowa. W tej !adnej wsi ko'ció!, z XVIII
w. z interesuj#c# szachulcow# wie%#. Przy ko-
'ciele pomnik poleg!ych w latach 1914-18.

Z Kanigowa jedziemy do Ka-
mionki, wsi gdzie funkcjonu-
je  Garncarska Wioska.
Wszystko to z my'l# o turys-
tach, którym  warsztaty rze-
mie'lnicze oferuj# swoje us!u-
gi. Przez Wa%yny docieramy do
Szyman, gdzie ponownie prze-
cinamy rzeczk$ Nid$. Dalej
jedziemy przez Zaborowo,
gdzie znajduje si$ zbudowany
w 1740 r. murowano-drew-
niany ko'ció!. Z Zaborowa
droga prowadzi nas przez Za-
lesie, Niedanowo i Zakrzewko
do Sarnowa. We wsi, obok
cmentarza, murowany ko'ció!
z pocz. XIX w. Z Sarnowa je-
dziemy na pó!noc. W Zakrze-
wie mijamy lini$ kolejow#.
St#d szos# docieramy do Koz-
!owa.

Szlak rowerowy czerwony (!"cznikowy)
D!ugo#$ 3km

Szlak ten ma umo%liwi* wszystkim mi!o'-
nikom rowerowych wycieczek zjazd ze szla-
ku zielonego w miejscowo'ci Pi#tki i dojazd
do Nidzicy. Mo%na nim bezkolizyjnie przed-
osta* si$ na drug# stron$, bardzo niebez-
piecznej dla rowerzystów drogi E7 i dotrze*
do centrum Nidzicy.

Przewodnik turystyczny Krzysztof Kowalczyk, UG Koz!owo

Szlak #ladem bitwy pod Tannebergiem:
Szkotowo - Micha!ki - Fr"knowo - Dobrzyki
- Za!uski - Szkotowo. D!ugo#$ szlaku: 20 km

Specjalnie z okazji 100-lecia bitwy pod
Tannenbergiem powsta! nowy szlak rowero-
wy „)ladem bitwy pod Tannenbergiem“. Szlak
rozpoczyna si$ w Szkotowie — w miejscu,
gdzie w 1914 roku rozegra!a si$ wielka bitwa.
Wybieraj#c si$ na przeja%d%k$ b$dziemy mi-
jali Micha!ki, Fr#knowo, Dobrzyki i Za!uski.
S# to miejsca, do których podczas bitwy pod
Tannenbergiem dosz!o do najwi$kszych star*.
W Szkotowie i Micha!kach pomnikami tych
walk s# cmentarze wojenne. 
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