
Ideą opracowanego przewodnika jest zaprezentowanie  miejsc, do których 

rodzice mogą udać się ze swoimi dziećmi, a opisane atrakcje będą ciekawe  dla 

najmłodszych uczestników rodzinnych wypraw. Z terenu dziewięciu gmin, które 

współpracują z Fundacją „Ziemia Gotyku” przy realizacji programu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej, wybraliśmy po jednej propozycji. Nie oznacza to 

definitywnego zamknięcia katalogu. Wręcz przeciwnie, jest  to dopiero początek. 

Jeżeli okaże się, że wskazane zostaną inne ciekawe miejsca, to na pewno 

uzupełnimy naszą ofertę, czyniąc przewodnik „Małymi kroczkami” bogatszym.

„Małymi kroczkami”

Przewodnik  po miejscach przyjaznych 
dzieciom

Gmina
Papowo
Biskupie



Gmina Chełmża
Na terenie Gminy Chełmża najbardziej obleganym miejscem przez jej mieszkańców i 

przyjezdnych jest  ośrodek  rekreacyjny w Zalesiu.

Niewielu z odwiedzających go 

gości wie, że 300m dalej znajduje 

się bardzo ciekawy zakątek. Jest 

nim ścieżka historyczno-

przyrodnicza Grodno. To właśnie 

miejsce chcę polecić jako 

atrakcyjne dla najmłodszych i ich 

rodziców. 



Ścieżka rozpoczyna się przy drodze publicznej Zalesie-Mirakowo, ok. 7 km od Chełmży. 

Można ją zwiedzać pieszo oraz na rowerach. Całkowita jej długość to 2km. Łatwo na nią 

trafić, bo otwiera ją niewielki parking na samochody osobowe. Do dyspozycji zwiedzających 

jest tablica informacyjna i ławeczki.

Na ścieżce zlokalizowano 11 przystanków o tematyce przyrodniczej, leśnej i historycznej oraz 

wędkarskiej. Aby ją dobrze poznać należy zarezerwować na to 2 godziny. Nieco dłużej może 

potrwać zwiedzanie, gdy w tym celu umówimy się z leśniczym. 



Z takiego rozwiązania często korzystają grupy zorganizowane. Wtedy mamy do dyspozycji 

profesjonalnego przewodnika, którym jest leśniczy Leśnictwa Gronowo (tel. 56 6842114, 664 

153 965). Zapraszamy! Tu dowiecie się o dobrach lasu, ochronie przyrody, hodowli lasu, 

naturalnej sukcesji oraz o odkryciach i badaniach archeologicznych systematycznie 

prowadzonych na tym terenie. Badacze zajęli się owalem o pow. ok. 1ha, wyniesionym ponad 

lustro wody na wysokość 4,4m. Odkrycia archeologicznego dokonano w 1977 roku. Od tej pory 

bardzo wzbogaciła się wiedza na temat ludzi zamieszkujących ten teren oraz warunków ich  

życia od czasów prehistorycznych po średniowiecze.

                                                                             Opracowała Ewa Czarnecka



Gmina Kijewo Królewskie 

Kiełp to niewielka miejscowość 

leżąca na trasie  Unisław- Kijewo 

Królewskie. Usytuowanie w bliskości 

pradoliny Wisły czyni ją szczególnie 

atrakcyjną. W bliskiej odległości 

możemy tu podziwiać aż trzy 

rezerwaty przyrody. Przejście 

niektórymi szlakami bywa 

wyzwaniem, ale niekoniecznie trzeba 

je podejmować.

Przyjaznych ścieżek jest tu wiele, a zasoby przyrodnicze wyjątkowe.



Co może zachwycić małe dzieci w Kiełpiu i okolicy?

We wsi jest bunkier, w którym urządzona jest noclegownia nietoperzy.

Obiekt ten jest dobrze oznakowany i dostępny do zwiedzania wtedy, gdy opuszczają go 

zimujące tu nietoperze. Zatem od  II połowy marca  do jesieni można wejść do środka. Klucz 

jest u sołtysa. 

Bywa, że miejsca tego pilnuje pewna urocza para.



W niewielkiej odległości od wsi jest do zdobycia wielka góra. Gdy się na nią wdrapiecie, 

nagrodą będą piękne  widoki, a czasami startujące z tego miejsca motolotnie.

Na zboczach zwanych płutowskimi  hodowane są owce wrzosówki. 

Ich „skubanie” zabezpiecza zbocza przed zarastaniem, co jest niezwykle ważne, bowiem 

roślinność tu występująca jest unikatowa.



Po wędrówkach i wspinaczkach szybko można się zrelaksować na ładnie urządzonym placu 

zabaw w centrum Kiełpia.

Właśnie tam corocznie odbywają się festyny połączone ze smażeniem powideł i degustacją 

miodów. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

                                                                                       Informację przygotowała Ewa Czarnecka



Miejscem przyjaznym dzieciom w gminie Kowalewo Pomorskie jest gospodarstwo 

agroturystyczne „Pod lasem” znajdujące się we wsi Nowy Dwór. Dzieci mają tu szansę 

zobaczyć konie, jak również odbyć przejażdżkę na koniu pod opieką instruktora. Ponadto dużą 

frajdę sprawia maluchom karmienie konia z ręki, jak również przytulanie się do niego. Dużą 

atrakcję sprawiają dzieciom przebywające tu kozy, te wielce sympatyczne zwierzęta można 

osobiście nakarmić, także wydoić i napić się świeżego koziego mleka. W obejściu można 

spotkać także pieski oraz kotki, których nie może zabraknąć w żadnym gospodarstwie. Przy 

okazji mogą się również dowiedzieć, jak należy zachowywać się w kontakcie ze zwierzętami      

i jak o nie dbać. Oprócz jazdy na koniu można również zwiedzić stajnie, a także upiec kiełbaski 

przy ognisku. Bliższe informacje można zasięgnąć na stronie internetowej gospodarstwa  

www.pod-lasem.com, gdzie można zobaczyć również wiele ciekawych zdjęć, jak i ofertę 

agroturystyczą.

Zapraszamy!!!

Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Lasem”
Nowy Dwór 54
87-410 Kowalewo Pomorskie  
Aleksandra Komorowska tel.0-692-349-533

Gmina Kowalewo Pomorskie





Gmina Lisewo

Gospodarstwo Agroturystyczne Arkadia 

„Cudownie jest uciec na chwilę od hałasu zwariowanego życia i zanurzyć się w ciszy, aby 

odnaleźć wytchnienie”. 

Anna Szczepańska 

Nasze gospodarstwo agroturystyczne jest położone w 
miejscowości Linowiec w województwie Kujawsko - 
Pomorskim, 6km od zjazdu z autostrady A1( zjazd w 
miejscowości Lisewo na 113km, skrzyżowanie 
autostrady z drogą wojewódzką nr  548 Stolno- 
Wąbrzeźno) znajdującej się w strategicznie położonym 
punkcie, pozwalającym na bliższe poznanie trzech 
atrakcyjnych historycznie i kulturowo miast - Torunia, 
Chełmna i Grudziądza. Wędrówki po okolicznych 
szlakach (m. in. Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej 
Wisły) dadzą Państwu niezapomniane przeżycia i 
wspomnienia. 
Dla wszystkich zmęczonych miejskim zgiełkiem i życiem 
w ciągłym biegu nasza „Arkadia” stwarza możliwość 
relaksu i wypoczynku. Przyległe jeziorko (4ha) jest 
domem dla lina, karpia, szczupaka i innych ryb. 
Amatorzy wędkarstwa na pewno będą 
usatysfakcjonowani (możliwość samodzielnego 
przyrządzania ryb oraz skorzystania z wędzarni). Ci, 
którzy wolą wypoczynek na łonie natury mogą 
skorzystać z naszego przepięknego ogrodu, który 
różnorodnością roślin i ptactwa z pewnością Państwa 
zachwyci! 



Dysponujemy również ścieżkami spacerowymi z wydzielonymi miejscami do odpoczynku. 

Zapraszamy również miłośników fotografii, znajdą tu oni mnóstwo uroczych zakątków, wiele 

gatunków ptaków i roślin. Jeżeli myślisz o odpoczynku w ciszy i kontakcie z naturą na pewno u 

nas Ci się spodoba! Na gości czekają przestronne 2, 3 i 4-osobowe pokoje wraz z łazienkami. 

W każdym pokoju są okna panoramiczne skąd rozciąga się widok na ogród i jezioro. Istnieje 

możliwość wynajęcia apartamentu w skład którego wchodzą 3 sypialnie, 2 łazienki i salon z 

aneksem kuchennym łącznie na 7-9 os. Organizujemy imprezy okolicznościowe, zjazdy 

integracyjne itp. a dla firm szkolenia, konferencje. Oferujemy także możliwość spędzenia 

Bożego Narodzenia, Sylwestra czy Wielkanocy w naszym Gospodarstwie. Całości dopełnia 

smaczne domowe jedzenie i ciepła, rodzinna atmosfera. Do dyspozycji gości jest boisko 

wielofunkcyjne, a dla dzieci plac zabaw.



Atrakcją dla najmłodszych na pewno 

może być łowienie ryb oraz pływanie 

łódką po jeziorze. Wspólnie z 

rodzicami dzieci mogą przygotować 

posiłki, usmażyć rybkę na grillu oraz 

upiec kiełbaski na ognisku. 

Podglądanie życia dzikiego ptactwa 

wodnego, przeróżnych gatunków 

(mewy, bażanty, rybitwy, łyski itp..)  i 

zbieranie owoców (różne odmiany 

jabłek, śliwek, gruszek, brzoskwinie 

itp.) jest zapewne ciekawą alternatywą 

na rodzinne spędzanie  wolnego 

czasu. Do dyspozycji gości jest także 

wielofunkcyjne  boisko z możliwością 

zorganizowania wielu ciekawych gier 

sportowych oraz plac zabaw dla 

dzieci. Proponujemy również naukę 

jazdy konnej w pobliskiej stadninie.

Zapewniamy obsługę w języku 

angielskim i niemieckim. 



POLECAMY OKOLICZNE ATRAKCJE: 
Stok narciarski w miejscowości Unisław (16km) 
Kąpielisko z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego:
– jezioro Przydwórz 13km
- jezioro Starogrodzkie 21km
– jezioro Rudnickie 30km

Wycieczki do lasu 2km 
Planetarium w  Toruniu
Loty samolotem, śmigłowcem z lądowiska w Watorowie (19km), a poza tym:
„Kujawsko - Pomorski Festiwal Lotniczy”  w Watorowie - lipiec
„Festiwal Smaku” w Grucznie k. Świecia  - czerwiec
Dni Chełmna -  koniec czerwca 
Dni  Grudziądza - w  połowie czerwca 
Zbocza  Płutowskie 
Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły 
Szlaki turystyczne i rowerowe m. in.:
- zamków i miejsc martyrologii
- rezerwatów chełmińskich
- szlak panoramy Chełmna
- szlak starego Chełmna
- wykopaliska archeologiczne w miejscowości Kałdus

Agnieszka Sankiewicz
Gospodarstwo Agroturystyczne Arkadia
Linowiec 23
86-230 Lisewo
tel: 56 676 80 38
603 889 731 lub 783 737 396
www.agroturystyka-arkadia.pl

Informacje zebrała Aleksandra Chudzik Fundacja „Ziemia Gotyku”

info@agroturystyka-arkadia.pl



Gmina Łubianka

Farma I ha ha jest integralną częścią gospodarstwa agroturystycznego w Przecznie, 

oddalonego ok. 2 km od Łubianki w kierunku na Unisław.  By dotrzeć do tego miejsca trzeba 

pokonać 12 km jadąc z Torunia, 13 km z Chełmży i zaledwie 10 z Unisławia, a z Fordonu 28km. 

Zacznijmy od bliskiego kontaktu ze zwierzętami, mieszkańcami  I ha ha. Można skorzystać z 

hipoterapii, bo na dzieci czekają tu dwa przyjazne kucyki. Dzięki ich obecności pod okiem 

instruktora można zdobyć pierwsze doświadczenia jeździeckie. 

Miejsce to jest wypełnione dobrą energią, którą się odczuwa będąc tuż za bramą Farmy. Jest w 

pewnym sensie zaczarowane, bo przenosi  gości w świat  sielanki, wiejskich klimatów, 

bezpiecznej zabawy, zdrowego jadła i harmonii z przyrodą. Zarówno dla dzieci mieszkających w 

mieście jak i tych pochodzących ze wsi pobyt na Farmie I ha ha będzie źródłem wielu 

pozytywnych emocji. 

Dlatego serdecznie zapraszamy.

Czego można się tu spodziewać?
 



Na miłośników zwierząt czekają trzy kózki 

oraz całe mnóstwo zwierzątek ukrytych w gałęziach drzew i wśród traw. By je odnaleźć i 
poobserwować można wyruszyć z lupą w ręku na pobliską łąkę lub nad staw. 
 



W bawialni z ciekawym klimatem 
ubijać masło w maselnicy. Farma I ha ha oferuje również zajęcia plastyczne prowadzone przez 
plastyka. Do wyboru są prace malarskie, rysowanie, filcowanie, tworzenie kompozycji z darów 
łąki i wiele innych ciekawych technik.
Podczas każdego pobytu organizowana jest wycieczka piesza do cudownego źródełka świętej 

Rozalii lub do parku w Wybczu.
Farma Iha ha, to przede wszystkim miejsce wspaniałej, swobodnej zabawy, którą zapewnia 

urządzony z pomysłem plac zabaw dla dzieci. Jest tu zawoalowana piaskownica, stary i 

najprawdziwszy wóz konny, jest domek na drzewie, ścieżka masująca stopy, hamak i kanapa 

można wypiekać ciasteczka, kisić kapustę, robić twaróg lub 



Ku-ku-kukurydza

1. Gdy kwiat paproci jak odnaleźć wiesz,
Wśród buszu odkryć umiesz skarb piratów stu,
Gdy w gąszczu kłosów Elfa spotkać chcesz,
Z Mamą i Tatą przyjedź właśnie tu!

Ref.: W ku-ku-kukurydzy I HA HA-hasanie.
A ku-ku! I ha ha! W szukanego gra!
W la-la-labiryncie jak mysz myszkowanie,
Ho-ho-ho-chowanie się jak pchła!

2. Do rosy pragniesz móc przytulić skroń,
A w płucach chciałbyś poczuć zapomnienia wiatr.
Na końskim nosie czule połóż dłoń
I ruszaj bez mapy na przygody szlak!

Ref.: W ku-ku-kukurydzy I HA HA-hasanie.
A ku-ku! I ha ha! W szukanego gra!
W la-la-labiryncie jak mysz myszkowanie,
Ho-ho-ho-chowanie się jak pchła!

3. Gdy rośnie na biurku papierowy stos,
Zepsuty wentylator cicho z ciebie drwi,
Szef zamiast pensji wciąż podnosi głos,
Wybiegnij z biura i zatrzaśnij drzwi.

Ref.: W ku-ku-kukurydzy I HA HA-hasanie.
A ku-ku! I ha ha! W szukanego gra!
W la-la-labiryncie jak mysz myszkowanie,
Ho-ho-ho-chowanie się jak pchła!

W ku-ku-kukurydzy I HA HA-hasanie.
A ku-ku! I ha ha! W szukanego gra!
W la-la-labiryncie jak mysz myszkowanie,
Szu-szu-szu-szukanie swego ja!

Szu-szu-szu-szukanie swego ja!
Szu-szu-szu-szukanie swego ja!

Farmę I ha ha mogą odwiedzać goście indywidualni i grupy zorganizowane. Gdy pogoda 

dopisuje równocześnie może bawić się tu do 50 dzieci. Jeśli pogoda zawodzi ciekawe zajęcia w 

bawialni są dostępne dla 30 dzieci. Można „wpaść” tu na dłużej. Do dyspozycji gości są dwa 

pokoje dwuosobowe ze wspólną łazienką, aneksem kuchennym i tarasem. Więcej szczegółów 

znajdziecie na www.farmaihaha.pl lub pod nr tel. 725-540-982
                                                                                                      

Informację przygotowała Ewa Czarnecka

A teraz sensacyjna informacja! 

Od połowy lipca będzie dostępny labirynt w kukurydzy. Nie ma drugiej takiej atrakcji w całej 

okolicy, dlatego powstała o nim nawet piosenka, której może nauczyć się każdy poszukiwacz 

skarbów. Szczegóły są na załączonym plakacie, a słowa piosenki niech będą zachętą. 



Gmina Łysomice

Regionalna Izba Historii i Tradycji 

Podróż w czasie? Tak, ale tylko w Łysomicach z 

miłośnikami historii regionu…

Nowo otwarte muzeum w gminie Łysomice jest 

pierwszym i jedynym miejscem, które przedstawia 

życie codzienne mieszkańców ziemi chełmińskiej 

sprzed 100-150 lat. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Łysomice współpracując z lokalnymi władzami przy 

wsparciu wielu sponsorów, postanawiało kultywować 

tradycję mieszkańców tego terenu z przełomu XIX i 

XX wieku. Stąd narodził się pomysł na otwarcie 

Regionalnej Izby Historii i Tradycji, która mieści się 

przy ul. Wiśniowej 5 w Łysomicach 

(www.wystawalysomice.pl)
Muzeum jest świetnym miejscem na żywą lekcję 

historii dla naszych najmłodszych. Podczas 

zwiedzania dzieci przeniosą się w dawne dzieje 

naszych przodków. Jest to kolejna  propozycja i 

pomysł na edukacyjną wycieczkę dla rodziców, 

dziadków czy też nauczycieli. 



Niewątpliwą atrakcją kompleksu 

muzealnego jest oryginalna kuźnia z 

miechem, podkowami i narzędziami 

kowalskimi. Kuchnia wyposażona w piec 

do wypiekania wafli w 100-letniej 

wafelnicy. Izba, w której znajdują się 

oryginalne sprzęty ze wspomnianego 

okresu – skrzynie, łóżka czy kołowrotki. 

Jest też klasa szkolna ze szkolnymi 

ławkami z kałamarzami z początku XIX 

wieku. Zainteresowanych historią           

II wojny światowej zapewne zaintryguje 

ziemianka, w której mieszkali partyzanci 

w czasie wojennej zawieruchy.

Liczba eksponatów, które udało się 

zgromadzić budzi szacunek. 

Zwiedzający będą mogli zapoznać się 

z blisko czterema tysiącami różnego 

rodzaju sprzętów. 

Czas w Regionalnej Izbie Historii i 

Tradycji jest podróżą w czasie dla 

każdego pokolenia. Nie będziesz się 

tam nudzić.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.
Więcej informacji można uzyskać  u pana Adama Kozłowskiego i pod nr tel. 56 678 32 22 
wew.30

Materiał przygotowała Agnieszka Jankierska-Wojda 
Urząd Gminy Łysomice i Aleksandra Chudzik Fundacja „Ziemia Gotyku”



Gmina Papowo Biskupie

Zaproszenie w okolice ruin Zamku Krzyżackiego. 

Gmina Papowo Biskupie położona jest w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, 

administracyjnie znajduje się w granicach powiatu chełmińskiego: 30 km na północ od Torunia i 

ok. 12 km na południe od miasta Chełmna. Pod względem historycznym gmina położona jest w 

centrum ziemi chełmińskiej. Przez zachodni skraj gminy przebiega droga krajowa Nr 1 (łącząca 

Cieszyn z Gdańskiem). Od północy gmina Papowo graniczy z gminą Stolno, zaś na wschodzie 

z gminą Lisewo. 



Papowo Biskupie wchodziło w XIII wieku w skład uposażenia biskupów płockich w Ziemi 

Chełmińskiej. W 1222 roku wieś została podarowana misyjnemu biskupowi pruskiemu 

Chrystianowi. Od 1231 roku była w posiadaniu Zakonu Krzyżackiego, który rozpoczął w tej 

miejscowości organizację siedziby komtura. Krzyżacy wznieśli w Papowie zamek z 

przedzamczem. Do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny zamku. 



Właśnie teren przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim może być miejscem 

atrakcyjnym zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zieleń, ławeczki, w niedalekim sąsiedztwie plac 

zabaw i pięknie położone Jezioro Papowskie mogą zachęcić do odwiedzin i skorzystania z 

walorów historyczno-przyrodniczych tego miejsca.  Obcowanie w bliskim kontakcie z zabytkami 

może zaszczepić zamiłowanie do historii oraz zdobywania wiedzy o regionie i miejscowości. 

Gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.

Materiał przygotowała  Aleksandra Szymańska UG Papowo Biskupie i Aleksandra Chudzik 
Fundacja „Ziemia Gotyku”.



Gmina Stolno

Park w Robakowie to niezwykle urokliwe miejsce, które zachwycić może zarówno młodszych 

jak  i dorosłych mieszkańców i gości naszej miejscowości. Pierwsza wzmianka o wsi rycerskiej 

Robakowo pochodzi z 1422 r. W XIX w. istniał tu folwark, a w 2 ćw. XIX w. wybudowano tam 

obecny dwór. Na przełomie XIX i XX w. został on powiększony o trzy przybudówki - od 

zachodu, północy i w narożniku płn.-zachodnim. 

Obecnie w tym XIX wiecznym dworku znajduje się Wiejski Ośrodek Zdrowia i pomieszczenia 

mieszkalne. Odwiedzających może zainteresować także szczególny fragment zabytku, czyli 

płaskorzeźbiony medalion z przedstawieniem Samsona między lwami i z winną latoroślą.

Płaskorzeźbiony medalion



Obszar parku krajobrazowego zajmuje kilka hektarów, a także skarpę nad Jeziorem 

Robakowskim, które jest ulubionym miejscem spędzania czasu młodzieży i dzieci w upalne dni. 

Pałac w Robakowie - obecnie Wiejski Ośrodek Zdrowia



 Park jest idealnym miejscem dla osób uprawiających sport, ponieważ dawniej istniejąca w nim 

„ścieżka zdrowia” została całkowicie odnowiona. Nowe miejsca do ćwiczeń są wygodniejsze, 

ładniejsze i zdecydowanie mają wpływ na ożywienie wnętrza tego miejsca.

Odnaleźć tu również można wiele ciekawych drzew, które są okazami zbliżonymi do 
pomnikowych.



W głębi parku znajduje się niewielki plac wypełniony ławeczkami i zakończony betonową sceną. 

Mini amfiteatr to kolejny element, który w przeciągu kliku ostatnich lat został całkowicie 

odnowiony. Otoczony drzewami polbrukowy placyk jest miejscem, w którym odbywają się 

imprezy okolicznościowe organizowane, np. przez Lokalną Grupę Działania. Za małym 

amfiteatrem znajduje się boisko do piłki nożnej. To miejsce słynne z powodu odbywających się 

na nim zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej. Boisko w parku to również dobre miejsce na 

zorganizowanie ogniska, które przy odpowiedniej pomocy dorosłych zmieniają się w wieczorne 

odkrywanie zagadek parku. O dawnym właścicielu parku krążą różne legendy, podobno na 

terenie parku znajduje się jego grób, w którym został pochowany wraz z ukochanym koniem … 

jednak jak przystało na miejsca z legend, nikt go nigdy nie odnalazł. Zarówno plac zabaw przed 

XIX wiecznym dworkiem jaki i cały obszar parku to wspaniałe miejsca, które są chętnie 

odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych. Dla każdego znajdzie się tam coś ciekawego, 

co sprawi, że człowiek chętnie zostanie tam na dłużej. Niesamowity czar tego miejsca, różne 

nieodkryte jeszcze dróżki, które potrafią zaprowadzić ludzi, np. na stary zapomniany mostek 

nad starym bagienkiem są powodem, że kolejne pokolenia mieszkańców i przybywających 

gości są chętne do odwiedzania tego magicznego parku.

Materiał przygotowała Stefania Orlikowska

Renowacji został poddany również dawny plac zabaw dla dzieci, miejsce, które kiedyś było 

bardzo zniszczone i wręcz niebezpieczne dla maluchów obecnie wygląda zupełnie inaczej. 

Teraz piękny i kolorowy plac zabaw umieszczony jest przed Ośrodkiem Zdrowia, a drewniane i 

stabilne budowle zachęcają rodziców do spędzania tam czasu z dziećmi. Jest to miejsce bardzo 

chętnie odwiedzane przez dzieci wraz z opiekunami. Ponieważ umieszczenie miejsca zabaw 

ma wpływ na bezpieczeństwo tam przebywających do samego wieczora słychać radosne 

śmiechy i odgłosy zabaw.



Gmina Wąbrzeźno

Zapraszamy  do Gospodarstwa Agroturystycznego w Myśliwcu. Z całą pewnością jest to 

miejsce przyjazne dzieciom. Dzieci mają tu szereg atrakcji. Dzieci pod opieką pana mogą 

przejechać się bryczką oraz na koniku. W gospodarstwie jest mnóstwo zwierząt gospodarskich, 

które dzieci mogą oglądać. Właściciele gospodarstwa dysponują placem zabaw, szałasem, 

boiskiem - przy których mogą aktywnie spędzić czas. W ramach wycieczki zorganizowane są 

ciekawe konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek (dróżdżówka) oraz ognisko. Panuje tutaj 

zawsze ciepła, domowa atmosfera. Dzieci wyjeżdżają uśmiechnięte i wybawione.

Zapraszamy !!!
Gospodarstwo Agroturystyczne

Myśliwiec
87-200 Wąbrzeźno

Krystyna i Adam Przybyło
tel. (056) 688-22-37              

tel. kom. 0 509-810-058              

Informację przygotowała Anna Strzeszyńska

www.ranchoadama.weebly.com






