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Lidzbark. Miasto, które warto odwiedzić.

Lidzbark to malowniczo poło-
żone miasteczko z  ponad 710 
letnią historią, usytuowane w po-

łudniowo-zachodniej części województwa warmińsko-

-mazurskiego. Miasto posiada od XIV wieku swój herb – na 
niebieskiej tarczy znajduje się żółta głowa konia z  rogiem 
na czole. Od 1975 roku Lidzbark posiada status miasta tury-
stycznego. Na terenie gminy nie brakuje urokliwych miejsc, 
a  na amatorów turystyki aktywnej czekają trasy rowerowe, 
piesze i  kajakowe. Spragnionych odpoczynku w  ciszy i  oto-
czeniu kojącej zieleni zapraszamy na spacer promenadą nad 
jeziorem Lidzbarskim. Krystaliczne powietrze pomoże w od-
zyskaniu sił i energii. Walory turystyczne Lidzbarka i rozwija-
jąca się baza turystyczna zostały docenione przez turystów, 
którzy w  konkursie prasowym w  2012 r. wybrali Lidzbark 
„Letnią Stolicą Warmii i Mazur”.

Gmina Lidzbark to czyste powie-
trze, przepiękne jeziora, pełne 
uroku krajobrazy i  interesująca hi-
storia. Tu wszystkie pory roku za-
skakują swym pięknem. Zachęcamy 
Państwa do przyjazdu do nas przez 
cały rok!
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Aktywnie nad Jeziorem Lidzbarskim 

Fantastycznym miejscem do wypoczynku jest zmodernizowana w 2010r. nowoczesna plaża miejska nad Jeziorem Lidzbarskim 
z najdłuższą w  województwie zjeżdżalnią wodną na świeżym powietrzu. Trzy zamknięte baseny kąpielowe oraz dwupoziomowa 
wieża do skoków to ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu. Koszt inwestycji to ponad 1, 7 mln zł, z czego wkład własny 
gminy to niewiele ponad 250 tys. zł. W tym roku plaża wzbogaciła się o dodatkową mniejszą rodzinną zjeżdżalnię wodną umiej-
scowioną po lewej stronie pomostów. Bezpieczeństwa korzystających z kąpieliska strzegą w godzinach 10-18 ratownicy WOPR. 
Na miejscu znajduje się także hangar w kształcie odwróconej łodzi dla kajakarzy i WOPR, 3 boiska do plażowej piłki siatkowej oraz 
parking na 120 miejsc. Do dyspozycji plażowiczów dostępny jest również bar szybkiej obsługi oferujący m. in. hot-dogi, zapiekanki, 
zimne napoje czy lody. Lubiącym aktywny wypoczynek nad wodą polecamy miejscowe wypożyczalnie sprzętu wodnego:

•	 MOSiR,	Plaża	Miejska,	tel.	23/	696	12	62,	www.mosirlidzbark.pl	
•	 Ośrodek	Wczasowy	Danusia	I,	Klonowo	82,	tel.	23/	696	11	52,	www.osrodekdanusia.pl	
•	 „Turtrans”	Janusz	Bielski	–	Pole	namiotowe	Piaseczno,	tel.	23/	696	24	35,	514 811 826,	www.twojepiaseczno.pl

Plaża Miejska

Ośrodek Wczasowy Danusia Kolonie na Lidzbarskiej Plaży

Jezioro Piaseczno Plaża Miejska
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Wel - rzeka urocza, niepoznana, malowniczo 
położona, dzika i zróżnicowana

Na szczególną uwagę zasługuje urokliwa i urozmaicona rzeka Wel. Jej źródłowym odcinkiem jest niewielki ciek o nazwie Wkra 
Wielka, który wypływa z południowych stoków Wzgórz Dylewskich na wysokości 210 m n.p.m., w rejonie miejscowości Bartki. 
Ciek ten wpływa do Jeziora Dąbrowa Wielka i dopiero po wypłynięciu z niego nosi nazwę Wel. Jest to lewobrzeżny dopływ Drwę-
cy, który jest rzeką pojezierną, z charakterystyczną zmianą kierunków biegu. Jej długość od źródeł wynosi ok. 118 km. Szlak wodny 
rzeką Wel umożliwia poznawanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów regionu. Rzeka przepływa przez 9 ma-
lowniczych jezior, a w jej dolinie występują liczne mokradła i starorzecza stwarzające korzystne warunki dla bytowania zwierząt 
i ptaków. Dopływając do jeziora Lidzbarskiego przepływamy pod 9 mostami drogowymi i 1 wiaduktem kolejowym.

Firmy i osoby organizujące spływy kajakowe:

•	 Kajakiem	po	Welu,	ul.Działdowska	11,	tel.	602	574 795,	506	068 444,	www.kajakiempowelu.pl	
•	 Farma	Noego,	Kiełpiny	38,	tel.	606 134 679,	www.farmanoego.com.pl
•	 Firma	Handlowo	Usługowa	NEKIN	–	Ilona	Małkowska,	ul.	Słomiany	Rynek	8,	tel.	691 499 724
•	 Krystyna	i	Jerzy	Grabowscy,	ul.	Stare	Miasto	46,	tel.	23/	696	20	00,	602 507 289

Piekiełko na Welu Próg wodny na Welu w Chełstach
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Sięgnij po zdrowie nad Welem
Pomimo niewielkiego obszaru gminy możemy tu znaleźć wiele godnych uwagi produktów i  wyrobów pochodzenia lokalnego,      
których warto zasmakować. Na szczególną uwagę zasługują:
- wyroby Spółdzielni Mleczarskiej Lidzbark, a w szczególności ser welski czy lidzbarska śmietana,
- pieczywo piekarni Gminna Spółdzielnia „SCh”
- wyroby mięsne Kamińscy R.S.M. Masarnia
- wypieki piekarni Szynaka

Produkty te doceniono również podczas tegorocznego festiwalu miast sieci Cittaslow w Gołdapii.

Każdy kto marzy o ciszy i spokoju powinien przyjechać do naszej gminy. Kompleks leśny Gminy Lidzbark zajmuje ponad 50% na-
szych terenów więc jest to raj dla myśliwych, grzybiarzy czy smakoszy jagód. Tajemniczość lasów sprawia, że gmina kusi prostotą, 
ogromem dzikich zakątków i rozmaitością przyrody.

Welska droga do zdrowia…

W miejscu o wysokich walorach energetycznych pobudzających właściwą odporność immunologiczną organizmu o mocy 70.000 
jednostek Borisa znajduje się Hotel Welski. To nowoczesny, komfortowy trzygwiazdkowy obiekt, który oferuje m. in. pobyty zdro-
wotne, sesje jogi, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Do dyspozycji gości komfortowe pokoje 1 i 2-osobowe, klimatyzowane sale 
konferencyjne, sale VIP, salonik kominkowy.

•	 Hotel	Welski,	Cibórz	1a,	13-230	Lidzbark,	tel.	23 696	30	13,	692 400 924,	www.welski.pl

Lidzbark na festiwalu Cittaslow w Gołdapii

Joga w hotelu Welskim Joga w hotelu Welskim

Lidzbark na festiwalu Cittaslow w Gołdapii
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Obozy sportowe odwiedzają Lidzbark
Nasze miasto posiada bogatą bazę sportową począwszy od pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej, która w roku 2010 
została wyróżniona II nagrodą w konkursie na najpiękniejszy obiekt sportowy 2010 w województwie, po trzy nowo wybudowane 
orliki (dwa na terenie Lidzbarka) oraz ośrodek sportowy położony w lesie, dysponujący 3 płytami do gry w piłkę nożną. 

Lidzbark jest w stanie przyjąć liczne grupy sportowe na m.in. obozy treningowe. Odwiedzają nas grupy trenujące głównie piłkę 
nożną, piłkę siatkową, lekkoatletykę czy sporty walki. Rozbudowana baza sportowa i  noclegowa umieszczona w  pobliżu plaży 
sprawia, że obozy sportowe chętnie odwiedzają Lidzbark i korzystają z ofert takich ośrodków jak „Pod Lipami”, „Danusia II” czy 
„Ambrowil”. Władze miasta  kładą duży nacisk na rozbudowę zaplecza sportowo- rekreacyjnego i nasza Gmina w 2012 roku za no-
woczesne inwestycje sportowe i rekreacyjne została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie budujemy sportowa Polskę tytułem 
„Sportowej Gminy 2012”.

•	 Ośrodek	Kolonijny	Danusia	II,	Klonowo	84	,	tel. 23	69	61	492,	604 140 628,	www.kolonienamazurach.pl
•	 Ośrodek	Wypoczynkowy	„Pod	Lipami”,	Lipowa	46,	tel.	23	696	12	49,	www.podlipami.mazury.pl
•	 Ośrodek	Wypoczynkowy	„Ambrowil”,	Leśniczówka	5,	tel.	23	69	61 127,	604	185 106,	www.ambrowil.pl

Hala sportowo-widowiskowa w Lidzbarku Orlik na ul. Garbuzy

Stadion Miejski
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Kolonie i zielone szkoły
Nasze miasto posiada idealne warunki do organizacji kolonii czy zielonych szkół. Bliskość lasów, jezior czy plaży miejskiej sprawia, 
że nasze miasteczko staje się wymarzonym miejscem na letni wypoczynek. Lidzbarskie ośrodki kolonijne są przygotowane na 
przyjęcie ok. 600 dzieci. Ogrom zajęć oraz atrakcji jakie w swojej ofercie maja tutejsze ośrodki kolonijne zapewnia dzieciom ogrom 
wrażeń oraz sprawią, że wakacje u nas będą niezapomnianym przeżyciem.

Wypoczynek dla dzieci

•	 Ośrodek	Wypoczynkowy	„Pod	Lipami”,	Lipowa	46,	tel.	23	696	12	49,	www.podlipami.mazury.pl,	www.campmazury.pl
•	 Ośrodek	Kolonijny	„Danusia	II”,	Klonowo	84,	tel.	 23	69	61	492,	604 140 628,	www.kolonienamazurach.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Pod Lipami

Ośrodek Kolonijny Danusia II Ośrodek Kolonijny Danusia II Camp Mazury
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Agroturystyka i pola namiotowe,                                         
czyli wakacje na łonie natury

Z dobrodziejstw mazurskiej natury turyści mogą korzystać wypoczywając m.in. w gospodarstwach agroturystycznych. Tu czas 
płynie wolniej a zieleń lasów, błękit wód i śpiew ptaków sprzyjają relaksowi. 
Gmina Lidzbark posiada idealne warunki do rozwoju agroturystyki co daje odwiedzającym możliwość wypoczynku bliżej natury. 
Gospodarstwa agroturystyczne na naszym terenie usytuowane są w okolicach jezior, rzeki czy lasu, dzięki czemu pobyt w takim 
gospodarstwie daje możliwości aktywnego wypoczynku. Część z nich ma w swojej ofercie do wypożyczenia sprzęt wodny taki jak 
kajaki czy łódki. Można kąpać się w jeziorze, poopalać się w ogrodzie czy obserwować ptaki, zwierzęta i roślinność w ich natural-
nym środowisku. To co przyciąga tu ludzi to także możliwość delektowania się domowymi posiłkami sporządzonymi ze zdrowych 
produktów pochodzących z gospodarstwa właścicieli.  
Ciekawym doznaniem jest też uczestniczenie w życiu gospodarzy, poznawanie wiejskich zwyczajów, kultury, historii regionalnej.
Turystów lubiących wypoczynek „pod chmurką” zapraszamy do korzystania z naszych pól namiotowych. Piękna okolica oraz czyste 
powietrze zapewnią wiele niezapomnianych wspomnień. 

Gospodarstwa agroturystyczne oraz pola namiotowe

•	 Bożena	i	Ludwik	Romanowscy,	Jeleń	22,
	 tel.	23 69	81 061	-	agroturystyka

•	 Chatka	Wiejska	Dorota	Zalewska,	Jeleń	29,
	 tel.	509 103 152,	23	698	10	57	-	agroturystyka

•	 Gospodarstwo	Agroturystyczne	Grabowscy,
	 ul.	Stare	Miasto	46,	tel.	23	696	20	00,	602 507 289

•	 AGROTURYSTYKA		„Przy	Starym	Młynie”
	 Cibórz	19,	tel.	23	69	61 353,	798 691 471
	 –	agroturystyka,	pole	namiotowe	z	pełnym	zapleczem

•	 Iwona	Małkowska,	Jeleń	44,	tel.	23	698	10	99,
•	 507	525 565	–	agroturystyka

•	 Pole	namiotowe	Piaseczno,	Piaseczno	3,	
•	 tel.	23	696	24	35

Pole namiotowe Piaseczno

Agroturystyka przy Starym Młynie
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Rowerem po parkach krajobrazowych
Lidzbark to brama wjazdowa na Warmię i Mazury, usytuowana nad Jeziorem Lidzbarskim, rzeką Wel oraz na terenie dwóch Par-
ków Krajobrazowych: Welskiego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego. Lasy w naszej gminie stanowią prawie 50% obszaru i są dosko-
nałym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, połączonej z obserwacją chronionych i unikatowych siedlisk roślin 
niespotykanych nigdzie indziej. Oznakowanych tras jest prawie 40 km i wiodą one m.in. wokół  Jeziora Lidzbarskiego, do Dębu 
Rzeczypospolitej czy do „Obrazika”. Początek ścieżek znajduje się przy Małym Jeziorku.

Ścieżki rowerowe:
•	 Wokół Jeziora Lidzbarskiego –ok. 7,7 km, kolor niebieski
•	 „Obrazik” –	ok.	14,5	km	kolor czerwony,	(dodatkowa	trasa	Palikówka	–	Traczyska	–	Dąb	–	7,6	km)
•	 „Dąb	Rzeczpospolitej” –	ok.	7,6	km,	kolor zielony –	do	punktu	widokowego	Ostrowy	–	2,3	km
•	 „Kurojady” –	ok. 15 km, kolor żółty
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Wypoczynek rodzinny
Wakacje w Gminie Lidzbark to nie tylko obozy sportowe, kolonie czy spływy kajakowe ale także wypoczynek rodzinny. Domki 
kempingowe czy pokoje zlokalizowane w lesie nad jeziorem w otoczeniu przyrody to idealne miejsce na oderwanie się od codzien-
nego szumu i wielkomiejskiego zgiełku. Ci, którzy cenią sobie ciszę, spokój i piękną przyrodę będą zachwyceni, a atrakcje dla dzieci 
jak liczne place zabaw, zajęcia z animatorem, zjeżdżalnia wodna na plaży czy Klub Malucha sprawiają, że najmłodsi również będą 
zachwyceni. Nasze ośrodki, poza wakacyjnym wypoczynkiem oferują także wypoczynek podczas majówek.

Ośrodek Wczasowy Danusia

Ośrodek Wczasowy Lech

Ośrodek wypoczynkowy Ambrowil

Zakątek

Ośrodek Wczasowy Dar Serca

Domki Wczasowe Czapla

Pałac w Dłutowie

Pałac w Dłutowie
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Muzea, czyli odrobina historii
Będąc w Lidzbarku warto odwiedzić Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa oraz Muzeum Etnograficzne i Przyrody w Jele-
niu. Muzeum Etnograficzne i Muzeum Przyrody znajdujące się w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego to idealny pomysł dla  
wszystkich miłośników natury i historii. W Muzeum Etnograficznym podziwiać można stałą ekspozycję sprzętów gospodarstwa 
wiejskiego, a także wystawy czasowe, poświęcone wybranym dziedzinom kultury ludowej, co przyczynia się do zachowania w pa-
mięci wartości kulturowych tego regionu. Muzeum Przyrody to z kolei skarbnica wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących nasze 
tereny. Nie tylko sikawki, czyli lidzbarskie Muzeum Pożarnictwa to nie lada gratka dla każdego pasjonata Straży Pożarnej. Warto 
zaznaczyć, że jest to pierwsze tego typu muzeum w naszym kraju. Pokaźna kolekcja sikawek oraz sprzętu do gaszenia pożarów, 
które używane były przez pokolenia lidzbarskich strażaków to coś co na pewno warto zobaczyć. 

Wędkuj w Lidzbarku! Dąb Rzeczpospolitej

Wszystkich miłośników wędkowania zapraszamy do Lidzbarka, 
gdzie czekają na nich jeziora i  stawy obfitujące w  wiele gatun-
ków ryb. W  rzece płoć, kleń, jaź, w  jeziorach leszcz, sandacz, 
sum, boleń czy płoć to raj dla każdego zapalonego wędkarza. Za-
pewniamy, że urokliwa rzeka Wel pozastawia za każdym razem 
wiele estetycznych i  ubogacających człowieka przeczyć. Kartę 
wędkarską nabyć można w sklepie wędkarskim ul. Plac Hallera 2

Dąb Rzeczypospolitej, nazywany niekiedy także Dębem Ja-
giełły, rośnie w  samym centrum Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego, w  rezerwacie Jar Brynicy, w  połowie 
drogi pomiędzy Górznem a  Lidzbarkiem. Jego wiek szacowa-
ny jest na około 500 lat. Wysokość  drzewa  to 33 metry, ob-
wód w pierśnicy - według różnych źródeł - od 595 do 650 cm. 
W środku dębu znajduje się dziupla o wysokości 8 m. Znajduje 
się on na zielonym szlaku rowerowym Gminy Lidzbark.

Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku

Wędkowanie na Jeziorze Lidzbarskim

Muzeum Etnograficzne w Jeleniu

Dąb Rzeczpospolitej
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Lidzbark w aplikacji mobilnej

Bezpłatny biuletyn dla mieszkańców Miasta i Gminy Lidzbark
Nakład 5 000 sztuk

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark 
e-mail:umig@lidzbark.pl, www.lidzbark.pl, tel. 23/6961505, fax. 23/6962107

Redakcja: Kamila Sadowska
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania

Chcesz nas o czymś poinformować? Chcesz nas zaprosić abyśmy zrelacjonowali Twoje 
wydarzenie? Pisz!  promocja@lidzbark.pl albo dzwoń 23/6961182

„Największe szczęście na świecie na końskim         
leży grzbiecie”, czyli wakacje w siodle

Wszystkich pasjonatów jazdy konnej, jak i tych którzy chcieliby spróbować swoich sil w jeździectwie zapraszamy do skorzystania 
z ofert naszych stadnin. Przejażdżki konne, wyjazdy w teren, trening sportowy, przejażdżka bryczką to coś co na pewno zaintere-
suje każdego miłośnika koni.

Stadniny koni:

•	 Farma	Noego	Izabela		Ryszard	Grams,	Kiełpiny	38,	tel.	606	134 679,	www.farmanoego.com.pl
•	 Centrum	Konferencyjno-Rekreacyjne	Wellavil,	Kurojady,	Ciechanówko	15,	23	696	10	40,	www.wellavil.pl

Mobilny informator o Lidzbarku to kompendium wiedzy z  informacjami aktualizowanymi na bieżąco, które podane są w możli-
wie interaktywnej formie, dzięki odniesieniom do map i nawigacji. Aplikacja pozwala zorientować się w wydarzeniach i imprezach 
w  okolicy, zabytkach, trasach turystycznych, miejscach noclegowych, barach i  restauracjach, punktach handlowo-usługowych, 
a także informacjach tak podstawowych jak kontakty do ważnych jednostek miejskich czy organizacji pożytku publicznego. Do-
datkowo aplikacja dostarczy nam najciekawsze wiadomości z prasy lokalnej, i dostosuje się do preferencji każdego użytkownika, 
dzięki możliwości oznaczania gwiazdką ulubionych obiektów i szybkiego ich odnajdywania w zakładce moje punkty.

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Wellavil Farma Noego
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Hotele i ośrodki
Centrum	Konferencyjno-Rekreacyjne	Wellavil

Kurojady,	Ciechanówko	15		
13-230	Lidzbark

23/	697	37	75,	663 407 080
www.wellavil.pl	

Hotel	Welski
Cibórz	1A,	13-230	Lidzbark
23 696	30	13,	503 015 686

www.welski.pl

Ośrodek	Wypoczynkowy	Ambrowil
Leśniczówka	5, 13	-	230	Lidzbark

23/	696	11	27,	604	185 106	
www.ambrowil.pl	

Ośrodek	wczasowy	„Danusia	I”
Klonowo	82,	13-230	Lidzbark
23/	696	11	52,	604 980	915	
www.osrodekdanusia.pl

Ośrodek	Kolonijny	Danusia	II
Klonowo	84	,	13	-	230	Lidzbark
23/	696	14	92,	604140	628
www.kolonienamazurach.pl	

Ośrodek	wypoczynkowy	„Dar	Serca”
Ul.	Lipowa,	13-230	Lidzbark
23/	696	13	57,	515 283 178

www.darserca.pl	

Ośrodek	wczasowy	„LECH”
13	–	230	Lidzbark	-	Leśniczówka
23/	696	13	19,	606	851 883

www.ow-lech.pl	

Ośrodek	wypoczynkowy	„Pod	Lipami”
Lipowa	46,	13	-	230	Lidzbark

23/	696	12	49
www.podlipami.mazury.pl

Villa	Babie	Lato
Klonowo	82,	13-230	Lidzbark
23/	696	11	52,	660 987 110

www.villababielato.pl	
Iwona	Małkowska,	Jeleń	44,	23/	698	10	99

Dorota	Grabowska,	Jeleń	18,	23/	698	10	31

Bożena	i Ludwik	Romanowscy,	Jeleń	22,	
23/	698	10	61,	500	306 399

	
Dorota	Zalewska,	Jeleń	29,	23/	698	10	57

Krystyna	i Jerzy	Grabowscy,	ul.	Stare	Miasto	46,	
23/	696	20	00,	602 507	289

	
Jan	i Halina	Kamińscy,	Cibórz	19,	
23/	696	13	53,	798 691 471

www.mazury_agroturystyka.republika.pl	

Farma	Noego,	Kiełpiny	38,
606 134 679

www.farmanoego.com.pl	

Gospodarstwa
Agroturystyczne 

Pokoje i domki gościnne
Renata	i Jan	Nieścierewicz,	ul.	Jarzębinowa	14,	23/	696	17	

88,	692 522	309

Hubert	Chachulski,	ul.	Brzozowa	72,
23/	696	16	24,	695 070 140

Małgorzata	Grześkiewicz,	ul.	Zieluńska	14,
608 409 212

Teresa	i Jerzy	Krukowscy,	ul.	Akacjowa	11,
39/	954	01	35,	601 855 499

Pokoje	Gościnne	Poczty	Polskiej,	ul.	Dworcowa	8,
502	019 270

Zbigniew	Pokojski,	ul.	Bukowa	31,
692 769 178

Wypoczynek	pod	Świerkami	F.	J.	Szczepaniak
ul.	Kołłątaja	3,	23/	696	18	65,	600 893 696

Domki	Czapla
ul.	Lipowa	38,	13-230	Lidzbark

502	221 058	www.domkiwczasowe.idsl.pl

Zakątek
Podcibórz	8A,	13-230	Lidzbark	508	376 207,	23	696	17	99	

www.salazakatek.pl

Pałac	w Dłutowie
13-203	Stare	Dłutowo,	ul.	Wolności	2A	604 533 989	www.

palacwdlutowie.pl

Pokoje	gościnne	Witkowscy
Jamielnik	58B,	13	-	230	Lidzbark

609	982	329,	661	794 240

Baza gastronomiczna
„Biesiadowo”,	ul.	Zieluńska	23,	23/	697	33	13
„Chata”,	ul.	Działdowska,	tel.	23/	696	10	03
„Kejbar”,	ul.	Nowy	Rynek	9,	tel.	23/	696	12	99
„Kleopatra”,	ul.	Stare	Miasto	38,	tel.	735	956	060
„Poker”,	ul.	Strażacka,	tel.	792	893	660
„Przystań”,	ul.	Nowa	11,	tel.	512	599	202
Bar	w Piasecznie,	Piaseczno,	tel.	23/	696	24	35,	607	057	805	
Plaża	Miejska,	ul.	Leśniczówka	4	(czynne	w sezonie	letnim)	
Restauracja	Hotel	Welski,	Cibórz	1C,	tel.	23	654	10	87
Restauracja	Wellavil	Kurojady,	Ciechanówko	15	tel.	23	696	10	40


