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Unikalna przyroda, piękne kra-
jobrazy, liczne zabytki i ciekawa
historia powiatu lidzbarskiego
tworzą kuszącą mozaikę. Czemu
nie przyjrzeć się jej bliżej pod-
czas np. weekendowego wy-
padu? Można tu nie tylko zwie-
dzać i poznawać, ale również
wypoczywać, bawić się, zrege-
nerować siły. 

SIEDZIBA BISKUPÓW WARMIŃSKICH
Wielowiekowa bogata historia Warmii pozos-
tawiła po sobie wyjątkowe i cenne zabytki ar-
chitektury. Nie brakuje tu także miejsc atrak-
cyjnych turystycznie, tras pieszych
i rowerowych, osobliwości przyrodniczych,
rezerwatów przyrody oraz nieskażonego po-
wietrza. Perłą powiatu i dominującym obiektem
w Lidzbarku Warmińskim jest zamek biskupów
warmińskich – potężna, gotycka budowla na-
zywana Wawelem Północy – pochodzący z XIV
wieku, usytuowany w rozwidleniu rzek Łyny
i Symsarny, w stylu gotyckim, goszczący
w swych murach znamienite postaci, jak Mi-
kołaj Kopernik, Ignacy Krasicki itp. Dziś mieści
muzeum i odbywają się w nim różnorodne im-
prezy kulturalne.

URZEKAJĄCA STARÓWKA 
Stolica powiatu – Lidzbark Warmiński urzeka
zrewitalizowaną starówką, którą war to się
przejść i podziwiać dawne fortyfikacje prowa-
dzące do Wysokiej Bramy, która niegdyś sta-
nowiła element obronny, będąc bastionem
podczas oblężenia miasta w 1520 roku. W po-
bliżu Wysokiej Bramy znajduje się cerkiew pra-
wosławna zbudowana w 1823 roku, począt-
kowo przeznaczona dla miejscowych
protestantów, potem wraz z osiedlaniem się

mieszkańców z Kresów Wschodnich służąca
wiernym prawosławnym.

SZTUKA POŁĄCZONA Z NATURĄ
Niewątpliwie jednym z cenniejszych zabytków
Lidzbarka Warmińskiego jest pałacyk letni
(Oranżeria Kultury), położony na terenie ogro-
dów biskupich. Najwięcej uwagi  oranżerii po-
święcił Krasicki, który polecił założyć kaskady,
wytyczyć promenady, wzdłuż których usta-
wiano pomniki i rzeźby. Dziś Oranżeria Kultury
jest miejscem spotkań literackich, muzycz-
nych i naukowych. 

AKTYWNY WYPOCZYNEK
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
W powiecie lidzbarskim po uporządkowaniu te-
renu bezpośrednio przylegającego do szlaku
kajakowego na rzece Łynie powstały stanice
kajakowe, pomosty pływające z trapem, al-
tany drewniane wyposażone w stół i ławy, sto-
jaki na kajaki, tablice informacyjno-ostrze-
gawcze, parkingi i utwardzone wjazdy. Na
nieczynnym torowisku od Lidzbarka Warmiń-
skiego do Ornety przebiega 29 – kilometrowy
szlak rowerowy. Cały szlak biegnie wśród pól
uprawnych i lasów, charakteryzujących się
równinnym na przemian z pagórkowatym
ukształtowaniem terenu, stwarzając w ten spo-
sób idealne warunki dla rekreacji i wypo-
czynku. 

Bez względu na porę relaks znajdziemy w Ter-
mach Warmińskich – kompleksie basenowo-
hotelowym z całorocznym zapleczem sporto-
wym i rekreacyjnym. Bogata w cenne minerały
woda Term pełni również funkcje lecznicze.
Wypocząć oraz zregenerować siły można także
w strefie SPA/wellness z gabinetami masażu,
sauną fińską, sauną parową, grotą solną i ja-
cuzzi. Na terenie kompleksu znajdują się po-
nadto kręgielnia, wielofunkcyjne boiska, park li-
nowy i wspinaczkowy oraz staw naturalny
i plaża. Nudzić się nie sposób. 

SZLAK GREEN VELO
Powiat lidzbarski jest jednym z 12 Królestw Ro-
werowych szlaku rowerowego przebiegają-
cego przez wschodnie województwa kraju, li-
czącego prawie 2 tys. km. Z Lidzbarka
Warmińskiego trasa prowadzi dawnym toro-
wiskiem prosto do Stoczka Klasztornego zbu-
dowanego jako wotum wdzięczności za zwy-
cięstwo nad Szwedami, obecnie miejsce
spokoju, zadumy i wyciszenia. Można też
skoncentrować się na urokach przyrody
w okolicy i odwiedzić tzw. użytek ekologiczny
ptactwa w Bartnikach koło Kiwit lub rezerwat
Żegockie Błota, ostoję ptactwa wodno-błot-
nego. Dla miłośników podpatrywania ptaków

okazja to nie lada. I dla wędkarzy, bo w tej sa-
mej strefie zadomowiły się karpie, amury, liny,
karasie i szczupaki. 

CO WARTO?
Wyjazd do Ornety – warmińskiego miasteczka
o niepowtarzalnym klimacie, w którym warto
zwiedzić rynek i uliczki z zachowanym śred-

niowiecznym układem urbanistycznym, go-
tycki ratusz z XIV wieku, z najstarszym dzwo-
nem w tym regionie, gotycki kościół parafialny
pw. św. Jana Chrzciciela wzniesiony w XIV
wieku, z unikatowymi fryzami z glazurowanej
cegły zdobiącymi elewację orneckiej fary. Spa-
cerując ulicami miasteczka, warto przejść się

również ulicą Wojska Polskiego, przy której
znajduje się cerkiew św. Mikołaja. Podobnie jak
w Lidzbarku, początkowo był to kościół ewan-
gelicki, zaadaptowany po II wojnie światowej
na prawosławną świątynię. Orneta jest pełna
tajemnic! Podobno miasto miało nawet włas-
nego smoka, który założył swe siedlisko
w miejscu, gdzie dziś mieści się ratusz. Ponoć
był to nie tyko straszliwy potwór, ale także
ogromny żarłok. Jego ofiarą padały zwierzęta,
dzieci, kobiety, a nawet dzielni rycerze. Pró-
bowano wszelkich sposobów, aby zgładzić
gada, jednak wciąż bezskutecznie. Pewnego
dnia zjawił się w Ornecie nikomu nieznany ka-
waler. Podjął się on niezwykle odważnego za-
dania – stanął oko w oko z orneckim smokiem
i wygrał walkę z potworem! Mieszkańcy tak
hucznie radowali się z nadejścia upragnionego
spokoju, że nikt z nich nie zauważył, iż rycerz
opuścił miasto, choć nie dostał żadnej na-
grody za swój bohaterski czyn. Echa legendy

widoczne są w herbie miasta, który przedsta-
wia smoka gryzącego własny ogon.

Warto także odwiedzić okolice Ornety i san-
ktuarium pw. Nawiedzenie Najświętszej Maryi
Panny stanowiące cel pielgrzymek wiernych
w Krośnie, sanktuarium pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Chwalęcinie, wsie: Ignalin,
Runowo, Babiak, Mingajny z godnymi uwagi
zabytkami sakralnymi.  

ZDROWY RELAKS
Orneta zachęca także do aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Na terenie gminy wytyczone
zostały ścieżki rowerowe o łącznej długości
170 km. Prowadzą one przez malowniczo po-
łożone tereny i obszary chronione. 

BLISKO NATURY:
Warto zwrócić uwagę na Lubomino. Brak du-
żego przemysłu to mało zmienione miejsca.
O czystości i naturalności terenu świadczy
rzeka Pasłęka nazywana „wodą górską”, w któ-
rej żyją m.in. pstrągi. Na terenie gminy usta-
nowiono rezerwat przyrody z ostoją bobrów;
pod ochroną znajdują się także kompleksy
leśne. 

Również gmina Kiwity może poszczycić się
cennymi walorami przyrodniczymi. Atrakcją
i osobliwością przyrodniczą jest użytek ekolo-
giczny w Bartnikach oraz ornitologiczny re-
zerwat przyrody Żegockie Błota. To miejsca lę-
gowe ptaków, m.in. perkoza, zielonki, bąka,
bączka, rybitwy. 

Turyści, którzy wolą spędzić czas z dala od
zgiełku, znajdą w Kiwitach idealne miejsce
wśród gospodarstw agroturystycznych. Oko-
liczne jeziora, lasy, pyszna kuchnia bazująca na
ekologicznych produktach oraz swojskich wy-
robach ukoją każdą duszę. 

Weekendowy pobyt w powiecie
lidzbarskim może być świetnym
początkiem poznawania tajemnic,
do których warto wracać!
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Weekend
w lidzbarskim powiecie

Malowniczy deptak w Lidzbarku Warmińskim
zachwyca turystów  Fot. MAK M.A. Karpowicz

Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim  to zabytkowy obiekt (w przeszłości pałac
letni Biskupa Ignacego Krasickiego), w którym odbywają się wydarzenia kulturalne
Fot. arch. Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim

Termy Warmińskie to pierwszy termalny ośrodek w północnej Polsce.
Doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu  dla całej rodziny. 


