
„Kurzętnik i Zbiczno 

na cztery pory roku” 

 
 

1 

2019  



Wstęp 

Gmina Zbiczno i gmina Kurzętnik to wyjątkowe miejsca na granicy 

dwóch regionów Warmii i Kujaw. Łączą nas kameralne jeziora z dala od 

zatłoczonych szlaków żeglarskich i sosnowy mikroklimat szlaków 

rowerowych i pieszych wśród lasów.   

Gmina Kurzętnik i gmina Zbiczno - nadal mniej rozpoznawalne niż 

mazurskie jeziora czy toruńskie zabytki; nadal w ciszy, bez tłoku czekają 

na Ciebie.  
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4 pory roku w Kurzętniku i Zbicznie 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów 

dla aktywnych   

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów 

dla aktywnych  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów 

dla aktywnych  

Zima 

dla rodziny  

dla seniorów 

dla aktywnych 
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Jak dojechać ? 

Przez gminę Kurzętnik przebiegają drogi: 

 Droga krajowa nr 15 relacji Inowrocław – Gniewkowo – Toruń – Brodnica - Nowe Miasto 

Lubawskie – Ostróda - Olsztyn, która jest jednym z głównych szlaków Wschód-Zachód, 

 Droga wojewódzka nr 538 relacji Łasin-Nowe Miasto Lubawskie - Uzdowo Rozdroże. 

 

Gmina Zbiczno znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie  

 Drogi krajowej nr 15 relacji Inowrocław-Gniewkowo – Toruń – Brodnica - Nowe Miasto 

Lubawskie - Ostróda - Olsztyn, która jest jednym z głównych szlaków Wschód - Zachód. 

Kolej 

 Na odcinku Brodnica - Jabłonowo Pomorskie, w Najmowie, znajduje się osobowa stacja 

kolejowa. 
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Charakterystyka Kurzętnika 

Gmina Kurzętnik to gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części województwa 

warmińsko-mazurskiego, w południowej części powiatu nowomiejskiego, sąsiadująca   

z następującymi gminami: 

 w województwie warmińsko-mazurskim 

 - Nowe Miasto Lubawskie, 

 - Nowe Miasto Lubawskie (miasto) 

 - Biskupiec, 

 w województwie kujawsko-pomorskim: 

 - Zbiczno,  

 - Grodziczno, 

 - Brzozie. 

Siedzibą gminy jest miejscowość Kurzętnik.  

 

Powierzchnia gminy wynosi 149,86 km². 

            Rys.1 Mapa gminy Kurzętnik/Źródło: Google 

5 



Odległości od najważniejszych  

ośrodków miejskich 

Rys. 2 – opracowanie własne 
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Blisko natury w gminie Kurzętnik 

Park Krajobrazowy 

 Brodnicki Park Krajobrazowy 

 

Rezerwaty przyrody: 

 Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie, ze stanowiskiem  

      storczyka - obuwika pospolitego,  

 Bagno Mostki,  

 Żurawie Bagno, 

 Rzeka Drwęca. 

 

Pomniki przyrody:  

 głaz narzutowy w parku podworskim w Kurzętniku,  

 modrzew europejski (Brzozie Lubawskie). 

 

  

            Fot. Algirdas./Źródło: pl.wikipedia.org 
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Czym możemy się pochwalić  

w gminie Kurzętnik 

 Nieskażone środowisko naturalne Doliny Drwęcy, 

 Szlak kajakowy na rzece Drwęcy łączący jeziora mazurskie z Wisłą,  

 Ośrodek Narciarski „Kurza Góra”, 

 Liczne obiekty o wartości kulturowej, 

 Dobra baza noclegowa, 

 Oferta turystyczna skierowana do różnych grup wiekowych, o różnorodnych  

zainteresowaniach i różnym stopniu aktywności, 

 Świetne warunki do uprawiania turystyki i rekreacji, zarówno w porze letniej, jak i zimowej,  

 Położenie na terenie Pojezierza Brodnickiego i w Dolinie Drwęcy, 

 Największe jezioro Pojezierza Brodnickiego - Wielkie Partęczyny, 

 Liczne rezerwaty przyrody, Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie – z unikalnym storczykiem,     

 Wyrobisko w Nielbarku z siedliskiem i miejscem lęgowym mewy śmieszki oraz czaplą białą. 
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Cykliczne imprezy w gminie Kurzętnik 

Misterium 
Męki 

Pańskiej 
(widowisko 
plenerowe)

- marzec/ 
kwiecień 

Najważniejsze 
wydarzenia 

stałe 

Dożynki i 
Regionalny 
Festiwal 
Klusek i 

Makaronu - 
sierpień 

Ogólnopolski 
Przegląd 
Zespołów 

Ludowych –  
czerwiec 

Kurzętnickie 
Impresje 
Orkiestr 
Dętych –  

wrzesień 

Gminny 
Letni 

Turniej Wsi 
– czerwiec  

Dni Gminy 
Kurzętnik i 

EXPOM S.A. - 
lipiec 
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Rys.3 Najważniejsze wydarzenia stałe w Kurzętniku 

- lipiec 

- lipiec 



Produkty lokalne 
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- lipiec 

- lipiec 

RYBY 

 

Ryszard Barski „Wędzarnia ryb” - firma oferuje wędzone ryby (węgorz, pstrąg, sum, 

sielawa) 

 

Właściciel o swojej wędzarni: „Ryby w mojej wędzarni pochodzą z okolicznych jezior oraz 

hodowli. Przed wędzeniem są starannie, ręcznie czyszczone i poddawane procesowi solenia 

w specjalnie dobranej solance na 12 godzin, osuszane oraz wędzone w wędzarniach 

pozwalających na kontrolowanie parametrów, które są tajemnicą producenta”.  

 

 

Rolniczy handel detaliczny „Wędzarnia ryb” Ryszard Barski 
 

Adres: Tereszewo 8, 13-306 Kurzętnik 
 

Telefon: +48 501 569 663 

 

 

 

 

 

 



Produkty lokalne 
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- lipiec 

- lipiec 

                                                              SERY 
 

Eko-Mar Marian i Marzenna Wrzosek 

 

Firma Eko-Mar specjalizuje się w produkcji serów. Swoją działalność rozpoczęła  

w 2013 r. Początkowo Państwo Wrzosek produkowali tylko sery długodojrzewające,  

w kolejnych latach rozszerzyli swoją ofertą o sery feta z ziołami, czosnkiem i bazylią, 

oraz z suszonymi pomidorami. W ofercie firmy są również sery wędzone jak i sery 

krótkodojrzewające śmietankowe, z papryczką jalapeno oraz z ziołami własnej 

kompozycji. Mleko wykorzystywane do produkcji serów pochodzi od krów z własnego 

gospodarstwa. Krowy wypasane są na łąkach oraz karmione naturalnymi paszami. 

 

Eko-Mar Marian i Marzenna Wrzosek 
 

Adres: Sugajenko 67, 13-306 Kurzętnik 

 

Telefon: + 48 797 402 944 

 

Email: marian.1965@op.pl 

 
 

                  Fot. Eko-Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produkty lokalne 
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- lipiec 

- lipiec 

                                                           MIÓD  
 

PASIEKA – Zenon Knorps 

 

Właściciel o sobie: „Ul otrzymałem od zaprzyjaźnionego kolegi około 20 lat temu i tak 

rozpoczęła się moja przygoda z pszczołami. W chwili obecnej posiadam 20 rodzin 

pszczelich”. 
 

Miody Pana Zenona były wielokrotnie nagradzane. Podczas V Festiwalu Chleba i Miodu Ziemi 

Lubawskiej w Łąkorzu, który odbył się 14 lipca 2019 r., miód z pasieki Pana Knorpsa zajął II 

miejsce w konkursie. 
 

Wiosną pasieka oferuje miód rzepakowy, w późniejszym okresie miód wielokwiatowy  

oraz lipowy i akacjowy. 

 

PASIEKA – Zenon Knorps 
 

Adres: Kąciki 11, 13-306 Kurzętnik 

 

 

 



Produkty lokalne 
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- lipiec 

- lipiec 

                                                           MIÓD  
 

PASIEKA – Henryk Krzemiński 

 

Właściciel swoją przygodę z pszczołami rozpoczął około 30 lat temu. Posiada tytuł mistrza 

pszczelarza. Pasieka Pana Krzemińskiego liczy 60 uli.  

 

Rocznie w pasiece powstaje średnio tona miodu. Pszczelarz specjalizuje się w produkcji 

miodu z mniszka lekarskiego, miodu rzepakowego, faceliowego oraz lipowego. 

 

 

    

PASIEKA – Henryk Krzemiński 
 

Adres: ul. Kościuszki 14, 13-306 Kurzętnik 

 

Telefon: + 48 512 848 734 

 

 

 



Produkty lokalne 
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- lipiec 

- lipiec 

                                                           MIÓD  
 

 

PASIEKA - Lesław Chyliński 

 

Pan Lesław od około 40 lat zajmuje się hodowlą pszczół oraz produkcją miodu. Pasiekę 

przejął po dziadku, który przekazał mu ule oraz wszelkie wskazówki i cenne doświadczenie 

jak postępować z pszczołami oraz odpowiednio zbierać miód. Z pasieki pana Lesława można 

nabyć miód lipowy oraz wielokwiatowy. Uczestniczył w sympozjach dotyczących różnych 

tematów związanych z pszczelarstwem na terenie całego kraju. 

 

    

PASIEKA – Lesław Chyliński                                                                

              

Adres: ul. Kopernika 19, 13-306 Kurzętnik 

 

Telefon: 56 474 05 39/698 366 651  

 

 



Charakterystyka gminy Zbiczno 

Gmina Zbiczno to gmina wiejska położona w województwa kujawsko-pomorskim, w północnej 

części powiatu brodnickiego, sąsiadująca z następującymi gminami: 

 w województwie kujawsko-pomorskim: 

 - m. Brodnica, 

 - Brodnica,  

 - Bobrowo, 

 - Brzozie, 

 - Jabłonowo Pomorskie. 

 w województwie warmińsko-mazurskim: 

 - Kurzętnik, 

 - Biskupiec. 

Siedzibą gminy jest miejscowość Zbiczno.  

 

Powierzchnia gminy wynosi 132,9 km². 

 

 

Rys.4 Mapa gminy Zbiczno/Źródło: Google 
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Odległości od najważniejszych  

ośrodków miejskich 

Rys. 5  – opracowanie własne 
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Blisko natury w gminie Zbiczno 

Park Krajobrazowy 

 Brodnicki Park Krajobrazowy 

 

Rezerwaty przyrody:      

 Mieliwo, 

 Retno, 

 Okonek, 

 Stręszek, 

 Bagno Mostki, 

 Bachotek, 

 Rzeka Drwęca. 

 

Pomniki przyrody:  

 Na terenie gminy Zbiczno możemy znaleźć kilkanaście pomników przyrody. 

 

 

Fot. Spływy Drwęcą PPHU Paweł Urbański 
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Czym możemy się pochwalić  

w gminie Zbiczno 
 Dobrze rozwinięta baza sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowa (kąpieliska strzeżone, ścieżki       

edukacyjne, place zabaw, ośrodki wypoczynkowe i agroturystyka, hala widowiskowo-sportowa 

wraz z salami fitness, kompleksy boisk sportowych), 

 Potencjał w zakresie rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej, szlaków turystycznych (szlaki        

piesze, szlaki dydaktyczne, szlaki kajakowe i rowerowe), 

 Festiwale, koncerty muzyczne, 

 Zloty motocyklistów, 

 Obiekty obronne – bunkry, 

 Ogólnopolskie Zloty Fanów Sagi o Lipowie - Śladem Powieści Katarzyny Puzyńskiej, 

 Bogactwo naturalne (park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), 

 Gmina położona jest na terenie „Zielonych Płuc Polski”,  

 Położenie na terenie Pojezierza Brodnickiego i w Dolinie Drwęcy, 

 Największe jezioro Pojezierza Brodnickiego - Wielkie Partęczyny, 

 Pagórkowata rzeźba terenu oraz bogactwo różnorodnych form fauny i flory wpływa na piękno 

krajobrazu i podnosi walory turystyczne regionu, 

 Ośrodek Edukacji Ekologicznej ,,Miętowy Gaj” w Gaju - muzeum przyrodnicze, baza noclegowa, 

 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą, Wisłą.  

 

Mapa turystyczna gminy Zbiczno www.zbiczno.pl/mapa-turystyczna-gminy-zbiczno/  
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Cykliczne imprezy w gminie Zbiczno 

Wojewódzki 
Festiwal 
Piosenki 

Romantycznej 
- luty 

Najważniejsze 
wydarzenia 

stałe 

Dożynki 
gminne –  

sierpień/ wrzesień 

Ogólnopolski 
Zlot Fanów 

Sagi o 
Lipowie - 

lipiec 

Międzynarodowy 
Spływ Kajakowy 

Pojezierzem 
Brodnickim – 

rzekami Drwęcą 
i Wisłą –  

lipiec 

Garmin Iron 
Triathlon 

- sierpień 

Zlot 
motocyklowy 
w Cichem – 

lipiec 
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Rys.6 Najważniejsze wydarzenia stałe w Zbicznie 

- czerwiec 

- grudzień 



Produkty lokalne  

 

Wytwórnia Makaronu BIO – jeden z pierwszych polskich producentów ekologicznej mąki  

i makaronów. Właściciele to pasjonaci dawnych odmian i gatunków zbóż. 

Wszystkie wytwarzane produkty są w pełni ekologiczne. BioBabalscy są najbardziej uznawanym 

producentem ekologicznej żywności w Polsce, jak i w Europie. Posiadają pierwszy ekologiczny 

certyfikat w Polsce. 

Na stronie sklepu www.sklep.biobabalscy.pl, oprócz sprzedaży produktów, znajduje się blog  

z poradami i przepisami kulinarnymi.  

Adres: 87-312 Pokrzydowo 139 

E-mail: bio@biobabalscy.pl 

Tel.: +48 664 355 280, +48 577 160 777 

Strona www: www.biobabalscy.pl  

Facebook: BioBabalscy 

Instagram: BioBabalscy (@biobabalscy)  

www.biobalscy.pl 
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Produkty lokalne  

 
 Słynne w Zbicznie i okolicach flaki wieprzowe i rosół z jesiotra 

 

Szczególnie godne polecenia, słynne w Zbicznie i okolicach flaki wieprzowe  

z Restauracji Jezioranka, przygotowywane według receptury odziedziczonej  

po poprzedniej właścicielce lokalu, podawane z chlebem pszenno-żytnim, 

wzbogaconym ziarnami, własnego wypieku. Dla wielbicieli ryb, rosół z jesiotra, 

podawany z kluseczkami pomorskimi.  
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Produkty lokalne  

 
 RYBY ŚWIEŻE I WĘDZONE 

 

Zespół Gospodarki Wędkarsko - Rybackiej w Grzmięcy oferuje ryby świeże i wędzone.  

W ofercie ryb świeżych znajdują się: pstrąg (całorocznie), jesiotr (całorocznie), karp  

(całorocznie), karaś (wrzesień – marzec), szczupak (marzec – maj), węgorz M – (marzec - maj), 

węgorz D (marzec- maj), sieja (listopad – grudzień), sielawa (listopad – grudzień);  

W ofercie ryb wędzonych znajdziemy: pstrąga (całorocznie), jesiotra (całorocznie), węgorza 

(całorocznie), szczupaka (filet, całorocznie), sieję (całorocznie), troć (październik – grudzień)   

 Zespół Gospodarki Wędkarsko - Rybackiej w Grzmięcy 

Adres: Grzmięca 1, 87-305 Grzmięca 

E-mail: zgrw@wp.pl 

Tel.: +48 56 493 91 49, +48 56 493 33 00 

Strona www: http://rybygrzmieca.pl/  
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Produkty lokalne  

 
 Ośrodek Tradycji Wędkarstwa i Rybactwa w Grzmięcy 

 

Ośrodek znajduje się na terenie Zespołu Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej. Ekspozycja, 

prezentująca historię rybołówstwa i wędkarstwa w regionie, usytuowana jest w zabytkowym 

budynku administracji Zakładu. Na wystawie prezentowane są sprzęty, urządzenia, dawne zdjęcia 

związane z rybołówstwem i wędkarstwem na Pojezierzu Brodnickim. 

Wystawa adresowana jest głównie do młodzieży szkolnej, ale gospodarze Ośrodka zapraszają  

do jej odwiedzenia zarówno turystów, jak i okolicznych mieszkańców. 

Adres: Grzmięca 1, 87-305 Grzmięca 

E-mail: zgrw@wp.pl 

Tel.: +48 56 493 91 49, +48 56 493 33 00 

Strona www: http://rybygrzmieca.pl/  
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Produkty lokalne  

 
 

RZEŹBA 

 

Pracownia rzeźbiarska SATYREK Ryszard Wojtkiewicz – rzeźba w drewnie. 

 

„Galeria pana Ryszarda Wojtkiewicza to miejsce niezwykłe. Zapędzeni w nieustannej pogoni za 

pieniądzem, realizując swoje chore ambicje, nie zauważamy piękna otaczającej nas przyrody, 

postaci które przemijają, zwierząt, roślin. Zaklęty świat postaci pana Wojtkiewicza każe nam 

zatrzymać się na chwilę i przenieść do innego świata. Warto to zobaczyć, a może zakupić 

jakiegoś miłego satyrka do swego domostwa, aby nas pilnował i nie wpuścił "złego".” 
Źródło: http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.293.2 

Fot. rzeźb https://www.facebook.com/pg/satyrek54/shop/?ref=page_internal 
 

 

Adres: Zbiczno 184, 87-305 Zbiczno 

E-mail: satyrek@wp.pl 

Tel.: 503 415 935 

Strona www: satyrek1.blogspot.com 

Facebook: satyrek54 
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Rys.7 Co łączy Kurzętnik i Zbiczno 



Wyjątkowe miejsca  

w gminie Kurzętnik 

 Ruiny Zamku w Kurzętniku,  

 Kościół parafialny w Kurzętniku, 

 Droga krzyżowa na Górze Zamkowej,   

 Kościół parafialny w Mikołajkach, 

 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Nielbarku, 

 Kościół św. Antoniego w Tereszewie, 

 Założenie urbanistyczne Kurzętnika  

(między ulicami Zamkową, Kościelna, Okólną  

i Drwęczną),  

 Brzozie Lubawskie: kościół neoromański z XIX w. oraz gotycką kaplicę z XIV w. 

 

Najważniejsze informacje turystyczne można znaleźć na stronie Centrum Informacji 

Turystycznej w Nowym Mieście Lubawskim:  

http://www.itnowemiasto.pl/index.php/atrakcje/gmina-kurzetnik  

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  
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Ruiny Zamku w Kurzętniku/Fot. Maria Majewska 
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Wyjątkowe miejsca  

w gminie Zbiczno 
 Kościół w Pokrzydowie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP bud. 1846-66, 

 Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła z I połowy XIV w.  

w Żmijewie, 

 Cmentarz –miejsce pamięci narodowej 1939-1945 w Bachotku,  

 Młyn wodny wraz z halą traka z początku XX w. w Gaj-Grzmięca, 

 Park z II połowy XIX wieku w Tomkach, 

 Zespół dworsko-parkowy w Tomkach, 

 Pałac z przełomu XIX i XX w. w Najmowie, 

 Park dworski z 1911 roku w Najmowie, 

 Gorzelnia i młyn z przełomu XIX i XX w. w Najmowie, 

 Zespół dworski z 2 poł. XIX w., 

 Grodzisko wczesnośredniowieczne w Żmijewku,  

nad jez. Strażym i na wyspie na jez. Bachotek,  

 Obiekty obronne – bunkry. 

 

 

 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  
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Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pokrzydowie 

Fot. E. Stawska 



Aktywność i wypoczynek 

 

•tubing, 

•wędrówki piesze 

•wyprawy rowerowe, kolarstwo 
terenowe górskie 

•spływy kajakowe 

•nordic walking 

•jazda konna 

•łódki, kajaki, rowery wodne  

•sporty w obiektach sportowych 

•sport na terenie otwartym   

•fitness cardio 

•wędkarstwo  

•grzybobranie 

•strzelectwo 

•fotografowanie przyrody 

•ciekawe warsztaty rozwojowe 

•narciarstwo 

•tubing 

•narciarstwo biegowe 

•zimowe spływy kajakowe 

•kulig 

•jazda konna,  

•wędkarstwo podlodowe 

•wędrówki piesze 

•nordic walking 

•fitness i cardio 

•strzelectwo 

•fotografowanie przyrody 

•ciekawe warsztaty rozwojowe 

 

•tubing 

•wędrówki piesze 

•wyprawy rowerowe, kolarstwo 
terenowe górskie 

•spływy kajakowe 

•nordic walking 

•jazda konna 

•łódki, kajaki, rowery wodne  

•siłownie zewnętrzne 

•fitness cardio 

•wypoczynek nad jeziorami 

•wędkarstwo 

•strzelectwo 

•fotografowanie przyrody 

•ciekawe warsztaty rozwojowe 

 
 

•tubing 

•wędrówki piesze 

•wyprawy rowerowe, kolarstwo terenowe 
górskie 

•spływy kajakowe 

•nordic walking 

•jazda konna 

•łódki, kajaki, rowery wodne  

•fitness cardio 

•sport na terenie otwartym   

•fitness i cardio 

•wędkarstwo  

•strzelectwo 

•fotografowanie przyrody 

•ciekawe warsztaty rozwojowe 
 

Wiosna  
dla rodziny  
dla seniora  

dla aktywnych 

Lato 
dla rodziny  
dla seniora  

dla aktywnych 

Jesień  
dla rodziny  
dla seniora  

dla aktywnych 

Zima  
dla rodziny  
dla seniora  

dla aktywnych 
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Mapy szlaków turystycznych 

        www.traseo.pl/trasy/ 

 

 

Opis szlaków pieszych znajduje się na 

http://www.pttk.torun.pl/szl-pie.htm  
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Szlaki piesze 

Szlak pieszy Łąkorek – Kolonia Olszak – Wronka – leśniczówka 

Rosochy – Ładnówko, zn. żółte, niebieskie, bez znaków, 10,5 

km, 

Szlak pieszy Ładnówko – jez. Wielkie Partęczyny – jez. 

Robotno – jez. Kurzyny – jez. Strażym – Bachotek, zn. zielone, 

żółte, bez znaków, 19,3 km, 

Szlak pieszy Bachotek – jez. Strażym – jez. Kochanka – jez. 

Zbiczno -Jez. Ciche – Górale, ZB. żółte, 21,3 km, 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla aktywnych  
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Szlak pieszy Leśniczówka Rosochy – wokół jez. Mieliwo – leśniczówka Rosochy, zn. 

niebieskie, żółte, bez znaków, zn. niebieskie, 8,8 km, 

 

 

Szlak świętego Jakuba - przebiega wzdłuż drogi gminnej Szramowo – Ławy 

Drwęczne, dalej Lipowiec - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Iława - Ostróda - 

Gietrzwałd – Olsztyn, 

Szlak kopernikowski – drogowy szlak turystyczny upamiętniający 

postać Mikołaja Kopernika i jego związki z regionem. Liczy prawie 

300 km.   

Fot. luka_4 



Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze 

 Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowiska” – jest to ścieżka piesza o długości 

około 4 km i prowadząca wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki, 

 Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego „Retno” – to ścieżka 

rowerowa o długości 10 km rozpoczynająca się w Grzmięcy, 

 Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu „Bachotek” – jest to trasa 

kajakowa rozpoczynająca się nad brzegiem jeziora Strażym w Grzmięcy, jej długość 

to około 4,5 km w jedną stronę, 

 Przyrodniczo - leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny - Łąkorz” – ścieżka o długości 

4 km, rozpoczyna się w Grabinie, 

 Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zarośle” – trasa o długości 4 km, położona na 

terenie leśnictwa Zarośle,  

 Ścieżka dydaktyczna połączona z drogą krzyżową i amfiteatrem w Kurzętniku. 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla aktywnych  
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Szlaki rowerowe 

 Szlak rowerowy zielony Toruń - Radomno – przebiega 

przez Jedwabno - Golub-Dobrzyń - Radziki Duże - 

Brodnica - Bachotek - Wielkie Partęczyny - Ciche - 

Łąkorz -Skarlin - Lękarty – Gryźliny - 150 km, 

 Szlak świętego Jakuba - przebiega wzdłuż drogi 

gminnej Szramowo – Ławy Drwęczne, 

 Szlak rowerowy Zbiczno – Brodnica, 

 Szlak rowerowy Iława – Kurzętnik – Iława - Radomno – 

Nowy Dwór – Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik – 

Nowe Miasto Lubawskie – Bratian – Nowy Dwór – 

Radomno – Iława – 52 km. 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 
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Szlaki kajakowe 

 Tama Brodzka – jez. Bachotek – jez. Strażym – jez. Zbiczno – Jez. Ciche - 16,2 km, 

 Szlak żółty – jest fragmentem szlaku europejskiego łączącego Niemcy i Litwę, prowadzi 

od Torunia wzdłuż doliny Drwęcy, przez teren pojezierza brodnickiego do Radomna, 

 Szlak niebieski – łączy Brodnicę i Ostrowite, przebiega wzdłuż jezior rynny Brodniczanki – 

29 km, 

 Szlak zielony – jego długość wynosi 56 kilometrów, łączy Górznieńsko-Lidzbarski  

i Brodnicki park krajobrazowy, 

 Szlak niebieski im. Romana Sołtysińskiego – rozpoczyna się nad jeziorem Bachotek  

i prowadzi aż do Górzna - 44 km, 

 Jez. Strażym – jez. Kurzyny – jez. Robotno – jez. Wielkie Partęczyny – jez. Ląkorz, 

13,3 km, 

 Szlak Strugi Brodnickiej – 24 km, 

 Spływ kajakowy Kanałami  i Skarlanką  z jeziora  Łąkorz   do   Tamy   Brodzkiej, - 19,8 

km, 

 Spływ kajakowy od jeziora Ciche do jeziora Strażym - 8,8 km, 

 Szlak Drwęcy o przebiegu Ostróda – Nowe Miasto Lubawski – Brodnica – Golub - Dobrzyń –

Toruń, 

 Szlak Brodnicki o przebiegu Bachotek – Łąkorz – Brodnica – 55 km. 

 

Wiosna 

dla aktywnych 

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 
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Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Kurza Góra - ośrodek narciarski  
"Kurza Góra" 
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Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Kurza Góra - ośrodek narciarski  
"Kurza Góra" 
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Kurza Góra – jest największym ośrodkiem narciarskim w północnej Polsce,  

 

Położenie – Kurzętnik. W bliskiej odległości od Nowego Miasta 

Lubawskiego - 3 km, Iławy – 28 km, Ostródy – 48 km, Olsztyna – 87 km, 

Zbiczno – 27 km, Brodnica – 20 km, Grudziądz – 68 km, 

 

Grupa Pingwina – ośrodek należy do Grupy Pingwina, obiekty należące  

do Grupy są przeznaczone dla całych rodzin, 

 

Specjalna technologia naśnieżania – innowacyjne urządzenie  

do naśnieżania wykorzystując efektywny wymiennik ciepła pozwala na 

produkcję śniegu nawet przy temperaturze + 30 stopni Celsjusza. 



 

 
Dodatkowo: 

 całoroczny kompleks tubingowy dostępny jest  

dla dzieci od 8 lat (o wzroście powyżej 120 cm), 

 zjeżdżalnia Tubby Kids dostępna jest dla dzieci  

od 4 lat (pod opieką osoby dorosłej) 

 rodzinny letni park rozrywki 

Ośrodek posiada pełne zaplecze m.in.: 

 strefę gastronomiczną, z restauracją,  

 wypożyczalnię, 

 serwis narciarski. 

 

Adres: Kurza 1, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: kontakt@kurzagora.pl   

Strona www: www.kurzagora.pl 

Facebook: Kurza Góra Ośrodek  

Narciarski 

Instagram: Ośrodek Narciarski 

Kurza Góra (@kurzagora) 

Atrakcje:  

 najdłuższa trasa zjazdowa w północnej Polsce,  

 wyposażony w automatyczny system 

naśnieżania snowmatic, co wydłuża sezon 

narciarskiego i optymalne naśnieżenie tras, 

 trzy zróżnicowane trasy narciarskie, 

 Zimowy Park Rozrywki dla dzieci, 

 szkółka narciarska "Kurza Akademia”, 

 800 m, zadaszone lodowisko, z wypożyczalnią 

łyżew. 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Kurza Góra - ośrodek narciarski  
"Kurza Góra" 
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Fot. Marcin Zalewski 



 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Kurza Góra - ośrodek narciarski  
"Kurza Góra„  
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NAJWIĘKSZY  CAŁOROCZNY  KOMPLEKS  

ZJEŻDŻALNI  TUBINGOWYCH  W EUROPIE 

 

 7 zjazdów /m.in. 3 proste, 2  

w obrębie których znajdują się tunele, 

 Łączna długość zjazdów – 700 m, 

 Największa  atrakcja – zjazd połączony 

ze skokiem na poduszkę AIRBAG, 

 Obiekt jest w pełni oświetlony  

i obsługiwany przez 120 m wyciąg 

taśmowy. 

 



 

 
Oferta ośrodka skierowana jest  

do m.in.: 

• szkół  

• firm 

• osób  

   indywidualnych  

 

Adres: Wybudowanie 4 , 13-306  

Kurzętnik 

E-mail: biuro@kaczebagno.pl  

Tel.: +48 515 822 900 

Strona www: www.kaczebagno.pl  

Facebook: Kacze Bagno - Miejsce  

Inicjatyw Pozytywnych 

Instagram: Kacze Bagno  

(@kaczebagno) 

Oferta: 

• całoroczny ośrodek twórczej edukacji i animacji, 

• realizacja warsztatów artystycznych i rozwojowych,  

• pracownia ceramiczna,  

• ośrodek szkoleniowy,  

• teatr ognia,  

• żaglowiec na łące i miejsce na twoją pozytywną    

inicjatywę.  
 

Warsztaty: 

• Tańca z ogniem  

• Szczudlarskie 

• Pieczenia chleba 

• Teatralne 

• Taneczne 

• Kuglarskie 

• Garncarskie 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Kacze Bagno – 
Miejsce Inicjatyw Pozytywnych 
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• Artystyczne  

 (masa solna, batik) 

• Gry na afrykańskich bębnach 

• Integracyjne 

• Kabaretowe 

• Alpinistyczne 

• Pierwszej pomocy 

• Łucznicze, strzeleckie 

 

 

• kobiet 

• dzieci 

• młodzieży 



Ośrodek Edukacji Historycznej  

"Gród Foluszek" 

 Gród Foluszek jest doskonałym miejscem spotkania z żywą historią i archeologią. 

W grodzie są prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. z: 

 nauki fechtunku mieczem,  

 strzelania z kuszy czy łuku,  

 wyrabiania naczyń z gliny,  

 mielenia zboża na żarnach,  

 pracy w kuźni,  

 obróbki drewna narzędziami ciesielskimi.  

 
 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Adres: Foluszek 1, 87-327 Zbiczno 

E-mail: bractwobrodnica@wp.pl  

Tel.: +48 600 757 090, +48 695 432 212 

Strona www: 

www.bractwobrodnica.cba.pl  

Facebook: Gród Foluszek 

 

www.bractwobrodnica.cba.pl 
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Ośrodek Edukacji Historycznej  

"Gród Foluszek" 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  
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W Grodzie Foluszek można też posłuchać opowieści o kulturze i etosie rycerskim. 

Uczestnicy zajęć mogą własnoręcznie wybić pamiątkową monetę przy pomocy 

stempli wykonanych według średniowiecznych wzorów. 

Gród Rycerski Foluszek każdego roku organizuje Rzeźbiarski Plener 

Artystyczny, który gromadzi pasjonatów sztuki i rzeźby z całej Polski. Efekty 

pracy można podziwiać m.in. podczas Festynu Historyczno-Archeologicznego 

„Medievalia”, którego program pozwala poznać klimat średniowiecza poprzez 

m.in. prezentację rzemiosł dawnych, turnieje rycerskie, gry i zabawy plebejskie, 

muzykę i taniec z epoki wieków średnich. 

                   Źródło: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/grod-foluszek-osrodek-edukacji-historycznej 



Saga Lipowo – wyjątkowa atrakcja!  

Katarzyna Puzyńska zadebiutowała powieścią „Motylek”, 

która rozpoczęła cykl książek o policjantach z Lipowa czyli 

podbrodnickiego Pokrzydowa. Saga Katarzyny Puzyńskiej 

liczy obecnie jedenaście części.  

O niesłabnącym powodzeniu Autorki i jej sagi świadczy 

Ogólnopolski Zlot Fanów Sagi o Lipowie organizowany  

w Brodnicy i okolicznych miejscowościach – Zbicznie  

i Pokrzydowie czyli powieściowym Lipowie.  

Zloty odbywają się latem, z udziałem autorki i cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem fanów powieści. Towarzyszy im 

bogaty i różnorodny program. 

 

Lato 

dla rodzin 

dla aktywnych 

dla seniorów 

  

  

    Fot. Agata Adamczyk/www.katarzynapuzynska.pl 
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 Trzy sztandarowe imprezy biegowe 

organizowane przez Stowarzyszenie to: 

1. Kogucia Dycha – latem.  

 Dystans dla biegaczy wynosi: 

 a) 10 km  

 b) 10 km wózki 

 c) 3,5 km marsz NORDIC WALKING 

 d) 3,5 km bieg ,,Małego Koguta’’ 

 e) 400 m bieg przedszkolaka 

2. Bieg z jajkiem (w okolicach 

Wielkanocy) 

 Dystans: 

 a) OPEN - 4,5 km – Bieg z Jajem 

 b) biegi dla dzieci w trzech  

  kategoriach. 

3. Bieg Kurzętnik Nocą (jesień) 

Oferta 

„Stowarzyszenie Kurzętnik Biega” wyrosło  

z amatorskiej grupy sportowej, którą łączyła 

pasja do biegania.  

Stowarzyszenie popularyzuje bieganie jako 

najprostszą formę ruchu, zachęca do 

aktywnego spędzania wolnego czasu  

i promuje gminę Kurzętnik. 

 

 

 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 

Sportowe inicjatywy  

dla wszystkich 
 

„Kurzętnik Biega” 

Zima 

dla aktywnych  

Fot. Stanisław R. Ulatowski 
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Dni Gminy Kurzętnik i Expom S.A. 

Coroczna, letnia, otwarta impreza plenerowa dla 

mieszkańców gminy i turystów.  

Wiele atrakcji przez cały dzień dla dorosłych  

i dla dzieci (wydarzenia sportowe, warsztaty 

artystyczne, gry i zabawy dla wszystkich). 

Głównym wydarzeniem artystycznym jest koncert 

gwiazdy wieczoru – zespołu muzycznego, znanego 

w całej Polsce. 

Dni Gminy Kurzętnik i Expom S.A. cieszą  

się ogromną popularnością, corocznie uczestniczy 

w nich ok. 8000 osób. 

 

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 
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Fot.  Gmina Kurzętnik 



 

 Adres: Szafarnia 65 A , 13-306 Kurzętnik 

E-mail: kontakt@stajniaokser.pl 

Tel.: +48 509 166 724  

Strona www: www.stajniaokser.pl  

Facebook: Stajnia Okser Szafarnia 

Instagram: @stajniaokser 

Oferta: 

• oprowadzanie na kucyku  

   dla najmłodszych,  

• nauka jazdy na lonży,  

• kontynuacja lekcji na ujeżdżalni, 

• wyjazdy w teren do lasu. 

Dodatkowo: 

• boisko do siatkówki,  

• miejsce na ognisko,  

• grill,  

• ping - pong, 

• kulig 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Konie 
 

Stajnia Okser 

 

Fot. Stajnia Okser 

 

Fot. Stajnia Okser 44 



 

 
Adres: Szafarnia 60, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: elwarka@interia.pl 

Tel.: +48 798 502 190 

Strona www: - 

Facebook: - 

Oferta: 

• nauka na lonży (instruktor), 

• doskonalenie umiejętności, 

• wyjazdy w teren, 

• nauka powożenia, 

• przejażdżki bryczką, 

• obozy jeździeckie, itp. 

Dodatkowo: 

• rowery,  

• miejsce na ognisko,  

• grill. 

Wiosna 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 

Lato 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Konie 
 

Stajnia Koni Wiktoria 

 

Fot. Elżbieta Neumann-Majewska 
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Adres: Sumówko, 87-305 Sumówko  

Tel.: +48 500 611 505 

Strona www: https://stajnia-

sumowko.business.site/ 

Facebook: stajniasumowko 

Oferta: 

• jazda konna 

• treningi i zajeżdżanie koni  

• przygotowanie pod odznaki 

• pensjonat dla koni 

• obozy jeździeckie 

 

Dodatkowo: 

• przejazdy bryczką, kuligi  

(ognisko i poczęstunek w cenie) 

 

 

Wiosna 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 

Lato 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Konie 
 

Stajnia Sumówko 
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Zima 

  dla rodziny 

  dla seniorów 

  dla aktywnych 

Fot. https://stajnia-sumowko.business.site/#gallery 



 

 

Adres: Tylice 36a, 13-300 Tylice  

(gmina Nowe Miasto Lubawskie) 

E-mail: wysyłanie wiadomości na stronie 

internetowej 

Tel.: +48 506 092 898, +48 506 339 235 

Strona www: www.strzelnicatylice.pl 

Facebook: Strzelnica Tylice 

Instagram: Strzelnica Tylice 

(@strzelnicatylice) 

Oferta: 

 Strzelania indywidualne (również dla osób, 

które nigdy nie miały styczności z bronią 

palną) 

 Grupy zorganizowane – organizacja imprez 

firmowych, integracyjnych, spotkań 

rodzinnych oraz wieczorów kawalerskich i 

panieńskich.  

 Współorganizacja weekendów strzelecko- 

kajakowych (z noclegiem, w bliskiej 

odległości od Strzelnicy). 

 Własna broń (dla osób z pozwoleniem na broń, 

własnymi jednostkami broni i własną amunicją 

oraz osoby strzelające z czarnego prochu). 

 

 

Wiosna 

dla aktywnych 

 

Lato 

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 

Zima 

dla aktywnych  

Strzelnica Tylice 
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         Fot. Strzelnica Tylice 

W ofercie Strzelnicy znajdują się 

także szkolenia bojowe, kurs 

strzelecki IPSC 



 

 Adres: ul. Narutowicza 10,  

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

E-mail: kopiczynski@wp.pl 

Tel.: +48 668 497 751  

Strona www: www.splywydrweca.pl 

Facebook: - 

Blog: www.splywydrweca.pl/index.php/blog 

 

Oferta: 

 organizacja spływów kajakowych m.in. po 

szlakach Drwęca, Pojezierze Brodnickie - 

Skarlanka,  

 wypożyczalnia różnorodnego sprzętu  

(niemal 150 kajaków i canoe), transport 

(zarówno osobowy, jak i sprzętu 

pływającego),  

 firma dysponuje szerokim wachlarzem 

sprzętu kajakowego (kajaki 1-ki, 2-ki, 

canoe, wiosła, kapoki, worki wodoszczelne, 

mapki) oraz własny transport.  

Dodatkowo: 

 catering,  

 ratownik,  

 przewodnik,  

 przewóz rzeczy 

 kierowców itp. 

      

Wiosna 

dla aktywnych 

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 

Zima 

dla aktywnych  

Sporty wodne 
 

Firma PPHU „Adam Kopiczyński” 
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Fot. Adam Kopiczyński 



 

 Adres: ul. Batalionów Chłopskich 6,  

   87-300 Brodnica 

E-mail: splywybrodnica@o2.pl 

Tel.: +48 606 898 322 

Strona www: www.splywybrodnica.com.pl 

Facebook: Spływy Drwęcą Urbański 

Oferta: 

 organizacja spływów kajakowych rzeką Drwęcą  

i najpiękniejszymi jeziorami Pojezierza 

Brodnickiego,  

 wypożyczalnia różnorodnego sprzętu.  

 

 

Wiosna 

dla aktywnych 

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 

Sporty wodne 
 

Spływy Drwęcą PPHU Paweł Urbański  

Zima 

dla aktywnych  

 

 
Fot. "Spływy Drwęcą" PPHU Paweł Urbański  

             

       Fot. "Spływy Drwęcą" PPHU Paweł Urbański  49 



 

 

Adres: ul. Słowackiego 2, 87-300 Brodnica 

E-mail: korsarz@kajakibrodnica.pl 

Tel.: +48 697 754 161 

Strona www: www.kajakibrodnica.pl 

Facebook: Kajaki Brodnica Spływy Kajakowe 

Korsarz 

Oferta: 

 organizacja spływów kajakowych 

 organizacja imprez kajakowych dla firm 

 wypożyczalnia sprzętu kajakowego 

 

Dodatkowo: 

Pole namiotowe Rytebłota, gdzie do dyspozycji 

gości są kajaki, rowery wodne, sala kominkowa, 

łódki, kanu. 

 

 

Wiosna 

dla aktywnych 

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla aktywnych 

Sporty wodne 
 

Wypożyczalnia kajaków, spływy 

kajakowe „KORSARZ” 
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https://kajakibrodnica.pl/gry-terenowe-z-korsarzem 



Stanica Wodna PTTK w Bachotku  

 

Adres: 87-312 Pokrzydowo 

E-mail: pttk4@wp.pl, 

poczta@brodnica.pttk.pl 

Tel.: +48 56 498 59 19 

Strona www: www.brodnica.pttk.pl 

Facebook: Stanica Wodna PTTK Bachotek 

Oferta: 

 wypożyczalnia sprzętu pływającego z możliwością 

dowozu kajaków,  

 wypożyczalnia kijów do Nordic Walking,  

 wypożyczalnia łodzi wiosłowych, 

 własny pomost oraz 5 pomostów pływających, 

wraz ze strzeżonym kąpieliskiem. 

 

Dodatkowo: 

Możliwość noclegu – ok. 200 miejsc noclegowych. 

 

 

Wiosna 

dla aktywnych 

dla seniorów 

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Sporty wodne 
 

51 



 

 

Informacja turystyczna  

i obsługa ruchu turystycznego   
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 Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Mieście Lubawskim 

 ul. 19 Stycznia 17a (Miejskie Centrum Kultury, pokój 36), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

 tel.: 056 474-23-44; 056 472-96-35; 056 474-27-14 

 e-mail: it@umnowemiasto.pl 

 http://www.itnowemiasto.pl 

 Centrum Informacji Turystycznej w Brodnicy 

 Mały Rynek 4, 87-300 Brodnica 

 tel.: 056 64-982-52 

 e-mail: itbrodnica@gmail.com 

 http://it.brodnica.pl/ 

 Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK (BORT PTTK) w Brodnicy 

 87-312 Pokrzydowo 

 tel.: 056 49 859 19 056 49 828 28 (poniedziałek – piątek w godz. 8 - 12) 

 e-mail: poczta@brodnica.pttk.pl, pttk4@wp.pl 

 http://www.brodnica.pttk.pl/Bort 

 



Gdzie dobrze zjeść ? 
 

 
Nazwa  

 Restauracja "Leśna" Partęczyny 

 Restauracja Kurza Góra 

 Restauarant Cafe 

 Restauracja Nielbark* 

 Kebab 

 Kebab Gosia 

 Restauracja Pory Roku 

 Restauracja Jezioranka 

 Smażalnia Ryb** 

 Catering Jak u Mamy (całoroczny, dla grup) 

 Smażalnia Ryb Skarlanka*** 

 
* czynne w soboty i niedziele 

** od kwietnia do października 

*** od kwietnia do września 

 

Adres  

 Tereszewo 90B, 13-306 Kurzętnik 

 ul. Kurza 1, 13-306 Kurzętnik 

 ul. Sienkiewicza 4, 13-306 Kurzętnik  

 ul. Przemysłowa 3, 13-306 Kurzętnik 

 ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik 

 ul. Sienkiewicza 3, 13-306 Kurzętnik 

 Czystebłota 3, 87-312 Pokrzydowo 

 Zbiczno 161, 87-305 Zbiczno 

 Grzmięca, 87-305 Gaj Grzmięca 

 Grzmięca, 87-305 Gaj Grzmięca 

 Gaj Grzmięca 45, 87-305 Gaj Grzmięca 

 

Wiosna 

 

Lato 

  

Jesień 

Zima 
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Gdzie spać ? 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  
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Pory Roku - Hotel i Natura 
 

Adres: Czystebłota 3, 87-312 Pokrzydowo 

E-mail: recepcja@hotelporyroku.pl 

Tel.: +48 571 206 076, +48 56 472 80 29 

Strona www: www.hotelporyroku.pl 

Facebook: Hotel Pory Roku 

 

Liczba miejsc noclegowych: 50 

Cena za nocleg w sezonie: 350 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 220 zł 

Atrakcje: piaszczysta, prywatna plaża, 

plac zabaw, trawiaste boisko do piłki 

nożnej, wypożyczalnia rowerów i sprzętu 

sportowego, staw wędkarski, sauna fińska, 

masaże. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  
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    Fot. Hotel Pory Roku 



Ośrodek Wypoczynkowy "STEPOL"  

w Bachotku 

 
Adres: 87-312 Pokrzydowo 

E-mail: stepol@bachotek.pl 

Tel.: +48 56 498 59 48 

Strona www: www.bachotek.pl 

 

Liczba miejsc noclegowych: ok. 250 

Cena za nocleg w sezonie: domek 210 zł + 

obiad obligatoryjny (27 zł), pokój 155 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: domek 220 

zł + obiad obligatoryjny (27 zł), pokój 170 zł 

 

Atrakcje: boisko do siatkówki plażowej, 

boisko do siatkówki, koszykówki, piłki 

nożnej; wypożyczalnia sprzętu wodnego: 

kajaki, łodzie, rowery wodne; plaża ze 

strzeżonym kąpieliskiem, miejsce na 

ognisko i grill, plac zabaw, pomosty dla 

wędkarzy, wędzarnię ryb. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  
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Adres: Tereszewo 90 B, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: basztowamnl@wp.pl 

Tel.: +48 508 191 665 

Facebook: Ośrodek Wypoczynkowy 

Partęczyny 

 

Liczba miejsc noclegowych: 30 

Cena za nocleg w sezonie: 120 zł/2 os, 

150 zł/3 os, 170 zł/4 os 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

Atrakcje: boisko, plaża, wypożyczalnia 

sprzętu wodnego. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Ośrodek Wypoczynkowy  

Jezioro Wielkie Partęczyny 
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Adres: Nad jeziorem Wielkie Partęczyny, 

87-305 Ciche 

E-mail: osp@straz.brodnica.pl 

Tel.: +48 604 407 973, +48 606 629 881 

Strona www: www.osrodek-ciche.pl 

 

Liczba miejsc noclegowych: 40  

Cena za nocleg w sezonie: 140 zł/domek, 

1650 zł/2 tygodnie 

Cena za nocleg poza sezonem: 220 

zł/domek 

 

 

Atrakcje: plaża, kajaki, łódki, rowery 

wodne, rowery, boisko do siatkówki, 

świetlica, tenis stołowy, piłkarzyki. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem 

Wielkie Partęczyny w Cichem 
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Adres: Gaj-Grzmięca 30a, 87-312 

Pokrzydowo 

E-mail: na-wzgorzu@na-wzgorzu.pl 

Tel.: +48 564 939 153 

Strona www: www.na-wzgorzu.pl 

 

Liczba miejsc noclegowych: ok. 100 

Cena za nocleg w sezonie: 350 zł/domek, 

148 zł/ pokój 

Cena za nocleg poza sezonem: 250 

zł/domek 

* Pokoje wynajmowane tylko w okresach 20.06 - 01.09 

oraz 01.05 - 05.05 

Atrakcje: boiska do: siatkówki, koszykówki  

i badmintona, plaża, mini marina  

z wypożyczalnią: łódek, kajaków i rowerów 

wodnych, wypożyczalnia rowerów górskich, 

pokój zabaw dla dzieci, sala gier (bilard, tenis 

stołowy, piłkarzyki), atrakcje dla dzieci 

(piaskownica, huśtawki, karuzele, itp.), wiata 

grillowa, miejsce na ognisko (w okresie 

wakacyjnym raz w tygodniu organizowane jest 

ognisko dla gości z kiełbaskami i dodatkami), 

Internet wi-fi (na ograniczonym obszarze), 

biblioteka, altanki, bujawki.  

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Ośrodek Wypoczynkowy  

"Na wzgórzu" w Grzmięcy 
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Adres: Ciche 80A, 87-305 Ciche 

E-mail: ciche@brodnica.zhp.pl 

Tel.: +48 794 951 643 

Strona www: www.ciche.brodnica.zhp.pl 

Facebook: Ośrodek Wypoczynkowy Dzieci  

i Młodzieży w Cichem 

 

Liczba miejsc noclegowych: 80 + namioty 

dla 50 os 

Cena za nocleg w sezonie*: zorg. 50 zł, 40 

zł namiot, 200 zł/domek  

Cena za nocleg poza sezonem: - 

 od kwietnia do końca września 

Oferta dla zorganizowanych grup 

 

Atrakcje: sprzęt wodny (kajaki, łódź 

żaglowa), zajęcia z przyrodoznawstwa, 

paintball, zajęcia z garncarstwa. 

Dostosowanie obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla aktywnych 

 

Lato 

dla aktywnych 

  

Ośrodek Wypoczynkowy dla dzieci  
i młodzieży w Cichem  
Hufiec ZHP Brodnica 
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Fot. Ośrodek Wypoczynkowy Dzieci i Młodzieży w Cichem 



Stanica Wodna PTTK w Bachotku 

Adres: 87-312 Pokrzydowo 

E-mail: pttk4@wp.pl, 

poczta@brodnica.pttk.pl 

Tel.: +48 56 498 59 19 

Strona www: www.brodnica.pttk.pl 

Facebook: Stanica Wodna PTTK Bachotek 

 

Liczba miejsc noclegowych: ok. 200 

Cena za nocleg w sezonie: 105 zł/domek 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

Atrakcje: hala sportowa, boisko do 

siatkówki plażowej, wypożyczalnia kajaków 

i łodzi, plaża i strzeżone kąpielisko, plac 

zabaw, miejsca na ognisko, sala kominkowo 

- edukacyjna i sala Izba Tradycji Rybackich  

wyposażone w komputery i sprzęt 

multimedialny. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 
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Adres: Rytebłota 2, 87-305 Zbiczno 

E-mail: biuro@ryteblota.pl 

Tel.: +48 507 848 8958 

Strona www: www.ryteblota.pl 

Facebook: Ryte Błota Resort & Spa 

 

Liczba miejsc noclegowych: 190 

Cena za nocleg w sezonie: 144 zł/ pokój 

dwuosobowy 

Cena za nocleg poza sezonem: 144 zł/ 

pokój dwuosobowy 

 

Atrakcje: ośrodek dysponuje własnym 

strzeżonym kąpieliskiem z wyznaczonym 

brodzikiem dla maluchów, wypożyczalnią 

sprzętu pływającego, w którym można 

skorzystać z kajaków, łodzi turystycznych  

i rowerów wodnych, wypożyczalnia 

rowerów. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Rytebłota Resort&SPA 
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Adres: ul. Przemysłowa 3, 13-306 Kurzętnik  

Tel.: +48 666 705 404 

Strona www: www.siedliskonielbark.pl  

Facebook: Siedlisko Nielbark  

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: 75 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 75 zł 

Atrakcje: plac zabaw 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

Siedlisko NIELBARK 
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Fot. Siedlisko Nielbark 



 

 
Adres: Szafarnia 65 A , 13-306 Kurzętnik 

E-mail: kontakt@stajniaokser.pl 

Tel.: +48 509 166 724  

Strona www: www.stajniaokser.pl  

Facebook: Stajnia Okser Szafarnia 

Instagram: @stajniaokser 

 

Liczba miejsc noclegowych: 11 

Cena za nocleg w sezonie: 50 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 40 zł 

* 40 zł powyżej 1 doby 

Atrakcje: jazda konna, boisko  

do siatkówki, miejsce na ognisko, grill,  

ping - pong, kulig. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Stajnia Okser 
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Fot. Stajnia Okser 



 

 
Adres: Wybudowanie 7A, 13-306 Kurzętnik 

Tel.: +48 840 968 188 

Facebook: Agroturystyka u Emilii 

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: 40 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 40 zł 

Atrakcje: wędkowanie, plac zabaw 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

Agroturystyka „U Emilii” 
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    Fot. Agroturystyka u Emilii  



 

 
Adres: Nielbark 89 L, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: kaz.wroblewski@wp.pl 

Tel.: +48 509 783 895 

Strona www: 

www.nadstrumykiem.fajnewczasy.net 

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: 30 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 30 zł 

Atrakcje: plac zabaw dla dzieci, boisko  

do siatkówki, boisko do koszykówki, 

rowery, łódka, konie. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Nad strumykiem 
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Adres: 87-305 Zbiczno 

E-mail: osrodek@podsosnami.pl 

Tel.: +48 56 493 93 15  

Strona www: www.podsosnami.pl 

Facebook: - 

 

Liczba miejsc noclegowych: 140 

Cena za nocleg w sezonie: 98 zł/os (w 

tym pełne wyżywienie, dzieci do 3 lat za 

darmo, dzieci 3-8 lat 76 zł, namiot 7 

zł/os+8 zł/namiot + 5 zł samochód  12 

energia elektryczna 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

Atrakcje: Boisko do piłki nożnej, 

siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, 

badmintona, stoły do ping-ponga, siłownia 

zewnętrzna, boisko do mini-golfa, klub 

młodzieżowy „Bajaderka” ze stołami do gry 

w: bilard, ping-ponga, piłkarzyki, 

wypożyczalnia sprzętu (kajaki, łodzie, 

rowery wodne, rowery górskie, kije nordic-

walking), własna plaża z pomostami, 

strzeżone kąpielisko, place zabaw dla 

dzieci. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Ośrodek Wypoczynkowy  

„Pod Sosnami” 
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Adres: Mikołajki 92, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: siedliskoszczescia@wp.pl 

Tel.: +48 500 229 417 

Strona www: www.siedlisko-szczescia.pl 

 

Liczba miejsc noclegowych: 8 

Cena za nocleg w sezonie: 450 - 600 zł/ 

domek 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

Atrakcje: boisko do koszykówki, siatkówki 

plażowej, trampolina, jaccuzi, łódki, 

kajaki rowery, bilard, sala gier, mini zoo. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Siedlisko Szczęścia 
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Fot. Siedlisko Szczęścia 



 

 
Adres: Tereszewo 68, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: szafarnia28@gmail.com 

Tel.: +48 606 528 360 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 5 

Cena za nocleg w sezonie: 180 zł/domek* 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

* do listopada 

Atrakcje: brak 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

 

Lato 

  

Jesień 

Samodzielny dom przy lesie 
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Adres: Pokrzydowo 228, 87-312 

Pokrzydowo 

E-mail: emi.gro@interia.pl 

Tel.: 881 213 785 

Facebook: Widokówka Pokrzydowo 

 

Liczba miejsc noclegowych: 7 

Cena za nocleg w sezonie: 350 zł/domek 

Cena za nocleg poza sezonem*: 350 zł/ 

domek 

*300 zł /domek od poniedziałku do czwartku 

Atrakcje: plac zabaw, ognisko, grill. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Widokówka Pokrzydowo 
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Fot. Widokówka Pokrzydowo 



 

 
Adres: Szafarnia 19, 13-306 Kurzętnik 

Tel.: +48 603 191 147 

Facebook: Agroturystyka - Szafarnia 19 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 10 

Cena za nocleg w sezonie: 450 zł/domek 

Cena za nocleg poza sezonem: 550 zł/domek 

Atrakcje: plac zabawa, łódka, boisko do 

piłki nożnej, basen w okresie letnim, 

sauna, sala zabaw. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Agroturystyka - Szafarnia 19 
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Fot. Agroturystyka - Szafarnia 19 



 

 
Adres: Szafarnia 60, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: elwarka@interia.pl 

Tel.: +48 798 502 190 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 10 

Cena za nocleg w sezonie: 50 zł* 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

* do listopada 

 

Atrakcje: rowery, grill, ognisko, jazda 

konna. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Agroturystyka "Wiktoria" 

72 
Fot. Elżbieta Neumann-Majewska 



 

 Adres: Gaj-Grzmięca 48, 87-305 Gaj-

Grzmięca 

E-mail: modrzewiowygaj1@wp.pl 

Tel.: +48 884 351 111 

Facebook: Modrzewiowy Gaj 

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: 300 zł/domek 

Cena za nocleg poza sezonem: 250 zł/ 

domek 

Atrakcje: pawilon rekreacyjny, grill, plac 

zabaw, boisko do siatkówki plażowej, 

wędkowanie, spływy kajakowe, łódki, 

rowery do dyspozycji gości. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Modrzewiowy Gaj  
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  Fot. Modrzewiowy Gaj 



 

 
Adres: Zbiczno 19, 87-305 Zbiczno 

Tel.: +48 604 321 231 

Facebook: Agroturystyka Brama Mazur 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: 40 zł/ 

osobodoba, 35 zł powyżej 2 dób 

Cena za nocleg poza sezonem: 45 zł/ 

osobodoba, 40 zł powyżej 2 dób 

Atrakcje: rowery, boisko do siatkówki 

plażowej. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Gospodarstwo Agroturystyka  

Brama Mazur 
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    Fot. Agroturystyka Brama Mazur 



 

 
Adres: Gaj-Grzmięca 45, 87-305 Gaj-Grzmięca 

Tel.: +48 721 181 247 

Facebook: Smażalnia Skarlanka 

 

Liczba miejsc noclegowych: 9 

Cena za nocleg w sezonie: 350 zł/domek,  

75 zł/osoby w mieszkaniu 

Cena za nocleg poza sezonem: 350 zł/domek,  

75 zł/osoby w mieszkaniu* 

* od 1 kwietnia do 30 września 

Atrakcje: plac zabaw, trampolina, kajaki, 

pontony, mini zoo, smażalnia ryb. 

Udogodnienia dla małych dzieci: 

krzesełko do karmienia 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Domek Wiejski Kasia Szymańska 

75 
 

Fot. Smażalnia Skarlanka 



Adres: Zbiczno 57, Brodnica 87-305 

E-mail: info@sosnowyzakatek.eu 

Tel.: +48 606 301 545 

Strona www: www.sosnowyzakatek.eu 

Facebook: Sosnowy Zakątek Zbiczno  

- noclegi i aktywny wypoczynek 

 

Liczba miejsc noclegowych: 16 

Cena za nocleg w sezonie: 1000 zł/tydzień, 

150 zł/doba  

Cena za nocleg poza sezonem: 48 

Atrakcje: boisko do kosza, altana - gry  

i zabawy, atlas do ćwiczeń, wycieczki 

rowerowe i piesze, spływy kajakowe, 

wędkowanie z łodzi i z pomostu, 

plażowanie i kąpiele, biesiady przy ognisku. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Hotelik „Sosnowy Zakątek” 
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 Fot. Hotelik „Sosnowy Zakątek” 



 

 
Adres: Otręba 31, 13-306 Kurzętnik 

Tel.: +48 609 565 430 

Strona www: www.karwot1.pl 

 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 11 

Cena za nocleg w sezonie: 130 zł/os 

Cena za nocleg poza sezonem: 130 zł/os 

Atrakcje: zajęcia edukacyjne, uświadamianie 

społeczeństwa, co należy jeść i robić żeby 

być zdrowym. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Uwaga! Tylko dla wegan i wegetarian 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Agroturystyka  

Dom światła i miłości 

77  

Fot. Agroturystyka Dom światła i miłości 



 

 Adres: Ciche 67, 87-305 Zbiczno 8 

E-mail: agroturystyka@ciche.pl 

Tel.: +48 603 212 614, +48 564 939 514 

Strona www: www.ciche.pl 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 20 

Cena za nocleg w sezonie: 20-35 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: do 30 zł 

Atrakcje: plac zabaw, a w nim huśtawki, 

zjeżdżalnia, domek na drzewie, 

piaskownica, hamak, trampolina, dla dzieci 

jest w ogrodzie sezonowy basen do kąpania 

się, mini zoo, boisko do siatkówki lub 

badmintona, kosze do koszykówki, tenis 

stołowy, fliper, piłkarzyki, grill, biesiady  

w altanie przy ognisku. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Ciche Agroturystyka Ekologia 
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Fot. Ciche Agroturystyka Ekologia 



 

 
Adres: Ciche 3, 87-305 Zbiczno 

Tel.: +48 604 898 561 

Strona www: www.agroturystyka-

brodnica.pl 

Facebook: Agroturystyka Różyccy. Ciche, 

gmina Zbiczno. 

 

Liczba miejsc noclegowych: 15 

Cena za nocleg w sezonie: 35-60 zł* 

Cena za nocleg poza sezonem: 35-60 zł* 

*cena uzależniona od długości pobytu oraz osób w pokoju  

Atrakcje: możliwość grillowania, miejsce na 

ognisko, wypożyczalnia łodzi wiosłowych, 

rowery, boisko do siatkówki, możliwość 

wędkowania, dla dzieci piaskownica, 

huśtawki, trampolina. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Gospodarstwo Agroturystyczne 

Różyccy 
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                  Fot. Gospodarstwo Agroturystyczne Różyccy 



 

 
Adres: Sumówko 61, 87-305 Zbiczno 

E-mail: sumowko@gmail.com 

Tel.: +48 601 963 782 

Strona www: www.siedlisko-sumowko.pl 

Facebook: Sumówko Leśne Siedlisko 

 

Liczba miejsc noclegowych: 14 

Cena za nocleg w sezonie: 200 zł/domek 

Cena za nocleg poza sezonem: 200 zł/ 

domek 

Atrakcje: łódka, ognisko. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Gospodarstwo Agroturystyczne 

Sumówko "Leśne Siedlisko" 
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Fot. Sumówko Leśne Siedlisko 



 

 
Adres: Zbiczno 66, 87-305 Zbiczno 

Tel.: +48 500 356 583 

Facebook, Instagram: Gospodarstwo 

Agroturystyczne-Chachulska Maria 

 

Liczba miejsc noclegowych: 9 

Cena za nocleg w sezonie: 35 

Cena za nocleg poza sezonem: 35 

Atrakcje: grill, wypożyczalnia rowerów,  

plac zabaw dla dzieci. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

(łóżeczko turystyczne) 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Gospodarstwo Agroturystyczne  

Przy Lesie 
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   Fot. Gospodarstwo Agroturystyczne Przy Lesie 



 

 
Adres: Ciche 74, 87-305 Zbiczno 

E-mail: agrokarolina@o2.pl 

Tel.: +48 56 439 35 41, +48 889 650 628 

Strona www: www.karolina.agro.pl 

Facebook: Agroturystyka u Karoliny 

 

Liczba miejsc noclegowych: 10 

Cena za nocleg w sezonie: 35 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

Atrakcje: plac zabaw z drewnianymi 

zabawkami, wypożyczalnia rowerów  

i łódek.  

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Agroturystyka "U Karoliny" 
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Fot. Agroturystyka „U Karoliny” 



 

 
Adres: Zbiczno 175,87-305 Zbiczno  

Tel.: +48 602 407 185 

 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 16 

Cena za nocleg w sezonie: 30 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 25 zł 

Atrakcje: rower, z grilla, plac zabaw, boiska 

rekreacyjnego, gry (kręgle, tenis stołowy, 

badminton), świetlica wyposażona w stół  

do tenisa, bilard, kręgle, dart, TV  

i DVD.  

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: tak 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Agroturystyka - Pokoje gościnne na wsi 

- Anna i Wojciech Urbańscy 
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Fot. http://zbiczno.pl/agroturystyka-pokoje-goscinne-

na-wsi-anna-i-wojciech-urbanscy/ 



 

 
Adres: Jagiełły 16, 13-306 Kurzętnik 

E-mail: aig.gorecki@wp.pl 

Tel.: +48 692 783 522 

Strona www: www.noclegi-u-dorki-dorota-

gorecka.business.site 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 50 

Cena za nocleg w sezonie: 30 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 30 zł 

Atrakcje: boisko do piłki nożnej, 

siatkówki, koszówki. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Noclegi u Dorki 
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Adres: Ciche 94, 87-305 Zbiczno 

Tel.: +48 514 195 784, +48 56 493 95 59 

Strona www: www.domuireny.pl 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 7 

Cena za nocleg w sezonie: 30 zł* 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

* do 31.08 

 

Atrakcje: plac zabaw, leżaki, rowery. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Dom u Ireny 
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Fot. Dom u Ireny 



 

 
Adres: Zbiczno 224 A, 87-305 Zbiczno 

Tel.: +48 609 936 978, +48 667 455 984 

 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: 40 - 60 zł* 

Cena za nocleg poza sezonem: 40 - 60 zł* 

*za darmo dzieci do 8 lat 

 

Atrakcje: kajaki, rowery wodne, łódka, 

plac zabaw przy lesie, plaża. 

Udogodnienia dla małych dzieci: tak 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

 
Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Jesień 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Pokoje pod Sosnami 
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Adres: Zbiczno 220 A, 87-305 Zbiczno 

Tel.: +48 601 713 758 

 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 8 

Cena za nocleg w sezonie: 40-50 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 35-50 zł 

Atrakcje: brak 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

 

Lato 

  

Jesień 

Zima 

  

Pokoje Gościnne D&Z w Zbicznie 
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Adres: Żmijewo 10, 87-305 Zbiczno 

E-mail: rokonski@wp.pl 

Tel.: +48 692 680 795, +48 795 234 554 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 19 

Cena za nocleg w sezonie: 25 - 40 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: 25 - 40 zł 

Atrakcje: brak 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Wiosna 

 

Lato 

  

Jesień 

Zima 

Pokoje gościnne w Żmijewie  

- Jolanta Okońska 
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Adres: Kościuszki 21, 13-306 Kurzętnik 

Tel.: +48 509 144 413 

 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: 12 

Cena za nocleg w sezonie: - 

Cena za nocleg poza sezonem: od 30 zł 

Atrakcje: boisko. 

Udogodnienia dla małych dzieci: nie 

Dostosowanie obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: nie 

Zima 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych  

Zagroda Trzy Brzozy  
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Adres: nad jeziorem Zbiczno 

E-mail: korsarz@kajakibrodnica.pl 

Tel.: +48 697 754 161 

Strona www: www.kajakibrodnica.pl 

Facebook: Kajaki Brodnica Spływy 

Kajakowe Korsarz 

 

Cena za nocleg w sezonie: ok. 50 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

 

Atrakcje: kajaki, rowery wodne, sala 

kominkowa, łódki, kanu. 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Pole biwakowe w Rytychbłotach 
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Fot. Kajaki Brodnica Spływy Kajakowe Korsarz 



 

 
Adres: 87-312 Gaj-Grzmięca 

Tel.: +48 511 003 095 

Facebook: Pole Biwakowe Smażalnia ryb 

Grzmieca 

 

 

Liczba miejsc noclegowych: ok. 80  

Cena za nocleg w sezonie: ok. 50 zł 

Cena za nocleg poza sezonem: - 

 

Atrakcje: kajaki z pełnym osprzętem. 

Lato 

dla rodziny 

dla seniorów  

dla aktywnych 

  

Pole biwakowe w Grzmięcy 
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 budowanie marki Pojezierza Brodnickiego jako kameralnego miejsca wypoczynku, miejsca 

wartego odkrycia; miejsca slow life, atrakcyjnego pod względem oferty i przystępnego cenowo; 

 wspólne promowanie oferty gmin w województwie kujawsko – pomorskim i warmińsko – 

mazurskim (wspólne materiały promocyjne, dystrybucja tych materiałów za pośrednictwem 

instytucji obu regionów); 

 budowanie relacji pomiędzy podmiotami turystycznymi, żeby wzajemnie promować swoją 

ofertę; animowanie współpracy, wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za kontakt  

z podmiotami turystycznymi w obu gminach – pomoc w załatwieniu spraw; 

Jak wzmocnić potencjał turystyczny obu 

gmin - rekomendacje 
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 wspólne cykliczne spotkania podmiotów turystycznych służące wymianie informacji, usprawnieniu 

komunikacji, zebraniu informacji zwrotnych z rynku usług turystycznych (co się zmienia, jakie są 

oczekiwania turysty, jakie są bariery rozwoju turystyki) 

 generowanie wspólnych artykułów dotyczących turystyki senioralnej lub rodzinnej i zamieszczanie 

ich na portalach tematycznych np.: http://www.wakacjedlaseniorow.pl/,  https://zdrowy-

senior.org/, https://slowoseniora.pl/, http://www.senior.pl/, http://superstarsi.pl/,  

https://60plus.pl/, http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14, http://www.e-

mentor.edu.pl/repozytorium-utw/index/wojewodztwo/6, http://iss.tnb.pl/news.php, 

http://my60plus.pl/, https://www.kobieta50plus.pl/; https://parenting.pl/, 

https://dziecisawazne.pl/, www.dziecko.onet.pl, http://www.edziecko.pl, 

https://www.babyboom.pl/, https://miastodzieci.pl/, https://www.maluchy.pl/, 

http://qlturka.pl/,  https://mamotoja.pl/;  

 generowanie wspólnych artykułów o tematyce turystycznej i zamieszczanie ich na bezpłatnych 

portalach regionalnych (np. Wrota Warmii i Mazur, witryny internetowe Zbiczna i Kurzętnika oraz 

„zaprzyjaźnionych” podmiotów i gmin, LGD Ziemia Lubawska, LGD Pojezierze Brodnickie, 

kujawsko–pomorskie.travel); 
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 budowanie sieci powiązań pomiędzy profilami społecznościowymi lokalnych podmiotów  

i osób, żeby promować wygenerowane artykuły, które pojawią na portalach; 

 nawiązanie współpracy z blogerami o tematyce rowerowej, kajakarskiej, rodzinnej, 

senioralnej w celu promocji atrakcji; 

 budowanie wspólnej oferty senioralnej (np. weekend dla seniora) i promocja poprzez 

Uniwersytety Trzeciego Wieku; 

 nawiązanie współpracy z firmami producenckimi oraz warmińsko – mazurskim funduszem 

filmowym i kujawsko – pomorskim funduszem filmowym w celu promocji poprzez 

lokowanie produktu tzn. osadzenie akcji filmów w Kurzętniku i Zbicznie; 

 promocja podmiotów turystycznych w formie newsów na stronach i mediach 

społecznościowych gmin; 

 zorganizowanie szkolenia dla podmiotów turystycznych z zarządzania mediami 

społecznościowymi i korzystaniem z bezpłatnych narzędzi promocji internetowej; 
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 skierowanie oferty do mieszkańców okolicznych gmin – Brodnica i Nowe Miasto Lubawskie, 

nawiązanie współpracy z podmiotami i osobami, żeby udostępniały ofertę na swoich 

profilach, reklama w mediach lokalnych; 

 Promocja gminy Zbiczno poprzez produkty regionalne, np. estetycznie zapakowany 

makaron P. Babalskiego może stać się prezentem wręczanym zamiast zwyczajowych 

gadżetów. Warto na potrzeby takiej promocji opracować ulotkę z informacją  

o miejscowości i producencie. Filozofia produktów doskonale wpisuje się w charakter 

gminy oferującej turystykę typu slow life. Warto także jako materiał promocyjny gminy 

stworzyć wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich książkę kucharską z przepisami na dania  

z makaronu właśnie; 

 Promocja gminy Kurzętnik poprzez produkty regionalne – np. tradycyjne ciastka, sery lub 

ryby wręczane wraz z informacją o osobach, które je przygotowały. W ten sposób zarówno 

unikalny produkt, jak i wyjątkowa osoba, która go przygotowała współtworzą pozytywny 

wizerunek gminy. 
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