
1

– turystyka, która inspiruje

Gmina 

Lidzbark 
Warminski



32

Projekt i wykonanie:
Artformat Jarosław Jan Korzeniewski

www.artformat.pl

DrUk: PBmeDia olsztyn

isBn 88382-839893-7383

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Warszawska 5

11-000 Dobre Miasto

Województwo
Warmińsko-Mazurskie

„Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

– turystyka, która inspiruje



54

 Gmina Lidzbark Warmiński położona jest w samym sercu historycz-
nej Warmii. Leży w północnej części województwa warmińsko-ma-
zurskiego około 50 km od stolicy województwa – Olsztyna. Gmina 
okala obszar miasta Lidzbark Warmiński. Zaliczana jest do najpięk-
niejszych i najciekawszych zakątków naszego kraju. 

 Powierzchnia gminy – około 37 tys. ha.
 Liczba mieszkańców – około 6 880 osób
 Miasto Lidzbark Warmiński powstało w miejscu, gdzie już w XIII w. 

znajdował się gród pogańskich Prusów – Lecbark, leżący nad rze-
kami Łyną i Symsarną. Po zdobyciu ziem Prusów przez Krzyżaków, 
przekazany został biskupowi warmińskiemu. W 1308 r. osada otrzy-
mała prawa miejskie. Była ona stolicą Warmii i siedzibą biskupów 
warmińskich (ok. 1350–1795). Miasto rozwijało się szybko i stało się 
najbogatszym i najpiękniejszym miastem Warmii. W latach 1466–
1772 należało do Polski, do której wraz z Warmią powróciło w 1945 
r.

r Położenie i historia
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r Atrakcje turystyczne
Gmina Lidzbark Warmiński jest częścią „Zielonych Płuc Polski”. Proponu-
je swym gościom niepowtarzalną możliwość obcowania z nieskazitelną 
przyrodą, wśród gościnnych i życzliwych mieszkańców. Piękno jej w każdą 
pogodę i o każdej porze roku, kusi malowniczymi krajobrazami, liczny-
mi jeziorami i rzekami zasobnymi w ryby, obfitującymi w grzyby i jagody 
kompleksami leśnymi. Miłośnicy dzikich zwierząt i ptaków mają okazję do 
obserwacji rzadkich gatunków oraz fascynujących spotkań ze swobodnie 
żyjącymi przedstawicielami fauny. Aby ocenić krasę tej ziemi, trzeba na nią 
spojrzeć z wierzchołka pierwszego lepszego pagórka. Na nieboskłonie wi-
dzi, się wówczas zarys zielonych, lesistych wzgórz. Widoki ożywiają kręte 
zawijasy dróg obsadzonych dwoma rzędami drzew. 
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 Osoby spragnione słońca i letniej opalenizny zachęca-
my do skorzystania z wypoczynku nad jednym z trzech 
głównych jezior: Blanki (Gajlickie), Symsar i Wielo-
chowskim. Są to jeziora położone kilka kilometrów od 
Lidzbarka Warmińskiego, otoczone polami uprawnymi, 
łąkami i lasami. Nad jeziora prowadzą często uczęszcza-
ne ścieżki rowerowe a nad jezioro Wielochowskie także 
wyznaczony szlak pieszy, cieszący się dużym powodze-
niem, z którego korzystają amatorzy nordic walking, jaz-
dy na rolkach i joggingu. Wczasowicze mają możliwość 
skorzystania z wypożyczenia sprzętu pływającego, ro-
werów wodnych, kajaków i łódek. Poza sezonem letnim 
jeziora służą jako idealne miejsce do wędkowania, są 
zasobne w wiele gatunków ryb np. amura, szczupaka, 
lina, płoci, sandacza, leszcza. Nasze jeziora to również 
doskonałe miejsce dla żeglarzy i pasjonatów innych 
sportów wodnych. 

Jeziora i rzeki
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 Miłośników przyrody, zwłaszcza ekologów zapraszamy do wsi Łaniewo gdzie znajduje się w lesie trudno dostępne jezioro 
Potar. Ze względu na usytuowanie i bagienne sąsiedztwo możemy podziwiać tam zwłaszcza ptaki wodno-błotne. Można 
spotkać łyski, bielika czy cyrankę. Inne z jezior – jezioro Makulin koło wsi Kochanówka wraz z otaczającym je lasem Wi-
chrowskim, należące do nowego obszaru chronionego Natura 2000 „Swajnie” kusi nie tylko turystów uczęszczających po 
okolicznych szlakach rowerowych ale także wędkarzy, którzy mogą znaleźć tam mnogość różnorodnych ryb.
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 Teren gminy poprzecinany jest wieloma rzekami i 
ich dopływami. Bezsprzecznie największą jest Łyna 
– główna rzeka Warmii. Jej kręty szlak wraz z nie-
powtarzalną rzeźbą urokliwego krajobrazu naszej 
gminy jest znakomitą trasą dla kajakarzy. Drugą 
urokliwą rzeką jest Symsarna. Wypływa ona z je-
ziora Luterskiego by poprzez jeziora Blanki i Sym-
sar podążać ku Łynie. Na ostatnim odcinku swego 
biegu od Medyn do Lidzbarka płynie w porośniętym 
drzewami liściastymi, głębokim i malowniczym wą-
wozie, który od młyna Dębowo tworzy piękny, natu-
ralny park. Podobnie urokliwe są rzeczki: Symsarna, 
Elma, Kirsna czy Drwęca Warmińska nad brzegami, 
których bobry zakładają liczne żeremia. 
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 Nasza gmina jest atrakcją zarówno dla tych którym potrzebna jest samotność jak i dla zainteresowa-
nych zabytkami kultury materialnej. Zwiedzającym szczególnie polecamy zabytkowe kościoły i war-
mińskie kapliczki, mające niesamowity urok, oddające piękno historyczne naszego regionu – Warmii. 
Warto zwiedzić czternastowieczny kościół parafialny w Blankach i kościół z drewnianą wieżą we wsi 
Kłębowo, kościoły gotyckie w Rogóżu, Kraszewie, Ignalinie, Babiaku i Runowie oraz neogotyckie kościoły 
w Kochanówce i Jarandowie. 

Zabytki

Blanki

Kłębowo

Rogóż
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Kraszewo

Runowo

Ignalin

Jarandowo

Babiak
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Szlaki

Okolica sprzyja różnym formom wypoczynku i indywidualnej turystyce pieszej. Ziemia 
lidzbarska znana z przepięknych, urozmaiconych form terenu i bogatej szaty roślinnej 
umożliwia wytyczenie szlaków turystycznych. Szlak czerwony „Kopernikowski” prowa-
dzi do Olsztyna przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę do Fromborka. Szlak 
Czarny jest szlakiem spacerowym. Wiedzie przepiękną doliną rzeki Symsarny do Góry 
Krzyżowej, z której roztacza się wspaniały widok na całą okolicę. Szlak niebieski jest 
fragmentem szlaku międzynarodowego wiodącego poprzez miasto w kierunku Sarnowa 
i Stoczka Klasztornego, Bartoszyc i granicy państwa. 

Ponadto na terenie gminy wytyczono sześć szlaków rowerowych o łącznej długości ok. 
168 km. Prowadzą one przez przepiękne tereny leśne, śródpolne, wzdłuż jezior i rzek, 
prezentując obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego Warmii. 
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 Coraz bardziej popularną formą wypoczynku stają 
się wczasy na wsi w gospodarstwach agrotury-
stycznych położonych w malowniczych wiejskich 
sceneriach wśród pól, lasów i jezior. Są to idealne 
miejsca dla osób lubiących ciszę, spokój, czyste po-
wietrze oraz bliski kontakt z naturą.  Zwolennicy 
takiej formy wypoczynku mają wspaniałą okazję 
poznania rolniczego trudu i sposobu życia, spróbo-
wania potraw przygotowanych według regional-
nych przepisów, sporządzonych ze świeżych i zdro-
wych surowców. Gospodarze oferują wypoczynek 
w komfortowych pokojach z tradycyjną warmińską 
kuchnią i domową atmosferą. Przygotowują liczne 
atrakcje np. jazdę konno czy profesjonalny trening 
kondycyjny.

Agroturystyka
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Działalność 
kulturalna 

Na terenie gminy działają małe i duże organizacje 
pozarządowe, które łączy wspólny cel – realizacja 
pasji, marzeń, chęć zmiany przestrzeni, zaangażo-
wanie na rzecz rozwoju społeczeństwa, wspólnoty. 
Prężnie rozwijają swoją działalność Koła Łowieckie 
oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Poza tym funkcjonu-
je Zespół Ludowy „Rogóżanie”, Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „LUKS”. Działające czynnie od kilku lat 
stowarzyszenia wystawiają swoje prace, rękodzieła 
ludowe, artystyczne na imprezach plenerowych. 
Szeroko pojęte życie kulturalne i sportowe rozwija się 
w oparciu o Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Znaj-
duje się tam sala widowiskowa oraz pracownie: ma-
larstwa, rzeźby, muzyczna i taneczna. Pracownie te są 
w pełni wyposażone, a zajęcia tam prowadzone są 
przez fachową kadrę instruktorską. Na terenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu znajdują się także kor-
ty tenisowe, oraz boiska do piłki nożnej, koszykówki 
i siatkówki. 
W okresie wakacyjnym na terenie Gminy odbywają 
się plenery malarskie i rzeźbiarskie. Ponadto corocz-
nie w okresie od czerwca do końca września organi-
zowane są w poszczególnych miejscowościach gminy 
festyny sportowo-rekreacyjne.
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Ciekawostki
 Warto wspomnieć o miejscowości Ignalin, położonej w naszym regionie, gdzie 10 
czerwca 1807 rozegrała się bitwa znana jako bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim (Heilsber-
giem) pomiędzy wojskami francuskimi a koalicją rosyjsko-pruską. Uczestniczył w niej główno-
dowodzący cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte. Batalia jednak nie została rozstrzygnięta, 
choć obie strony odniosły duże straty po około 7–8 tys. zabitych i rannych. Obecnie we wsi 
istnieją pozostałości dawnych szańców na Górze Wiatracznej zwanej też Napoleońską. Francuzi 
upamiętnili tę bitwę jako jedną z największych bitew z kampanii napoleońskiej umieszczając 
nazwę Lidzbarka (Heilsberg) na Łuku Triumfalnym w Paryżu.
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Cmentarz rumuński
Na szczególną uwagę zasługuje także tzw. Cmentarz Rumuński 
położony w miejscowości Markajmy. Jest to jedyny cmentarz o ta-
kiej nazwie w Polsce, który funkcjonował w latach 1914 –1918 a 
jego historia związana jest z istnieniem w Lidzbarku Warm. obozu 
jenieckiego. Spoczywają na nim jeńcy z czasów I Wojny Świa-
towej, w sumie ponad 2,5 tysiąca osób: Rosjan, Brytyjczyków, 
Serbów, Rumunów, Francuzów, Włochów, Belgów, oraz Niemców. 
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r Gospodarstwo Agroturystyczne „Warmiński Gościniec” 
Elżbieta i Marek Aniećko 
Blanki 22, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 766 24 52, kom. 607 229 427 
e-mail: elaniecko@op.pl

r „Domek na Wzgórzu” Tadeusz i Elwira Aramowicz 
Blanki 7, 11 -100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 766 24 97, kom. 604 526 099 
www.domek-blanki.pl

r Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Dwór w Gajlitach” Teresa Czernik, 
Gajlity 2, skr. Poczt. 8 11-100 Lidzbark Warm. 
tel. 89 766 17 66 
www.gajlity.com, e-mail: gajlity@poczta.onet.pl

r „Blanki Sport Activ” Zbigniew Nadrasik, 
Blanki 46, 11-100 Lidzbark Warmniński 
tel. 502 28 31 33 
www.blanki46.pl, e-mail: zbyszekmazury@onet.pl

r „Pod świerkiem” Bożena Kalińska 
Koniewo 7, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 767 49 75, kom. 517 327 847

r Całoroczne domy wypoczynkowe w Surytach 135 
tel. 504 254 045 
e-mail: viola130@vp.pl, www.warmiasuryty.pl

r Anna Gawryś 
Suryty 9, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 766 17 73, kom. 501 642 195 
www.gabrys.lidzbark.com

r Zach – Kołecka Janina 
Suryty 18, 11–100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 766 17 60, kom. 503 505 887

r Gospodarstwo Agroturystyczne 
Teresa i Jerzy Baranowscy 
Suryty 16, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel.  89 766 17 28, kom. 662 113 470 
www.suryty16.pl, e-mail: suryty16@wp.pl

r Gospodarstwo Agroturystyczne „Wila” Helena Wilk 
Suryty 74, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 606 378 689, e-mail: hwilk7@gmail.com 
www.agroturystyka-mazury.com.pl,

r Gospodarstwo Agroturystyczne Janina Znamierowska 
Wielochowo 4, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 767 23 87

r Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom nad Jeziorem” 
Teresa Liminowicz 
Suryty 19, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 767 59 00, kom. 606 251 325 
e-mail: domek@suryty.eu, www.suryty.eu

r Gospodarstwo Agroturystyczne Remigiusz Tatarynowicz 
Kochanówka 19, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 517 099 614, e-mail: info@ostatnia-twierdza.com 
www.ostatnia-twierdza.com

r Gospodarstwo agroturystyczne Dariusz i Beata Drozd, 
Kłębowo 53, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 668 306 379

r Gospodarstwo Agroturystyczne „Hubertus” 
Henryk Gajdamowicz, Łaniewo 70 
tel. 89 767 61 06

r Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe „Świteź” 
Kłębowo 50, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 766 23 60, 89 766 23 82 
e-mail: smsymsar@poczta.onet.pl

r Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze leśne” 
Medyny 4, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. +48 89 767 24 27 
www.zaciszelesne.pl, e-mail: biuro@zaciszelesne.pl

r Motelik „Leśna Karczma”, Danuta Nałęcz 
Miłogórze 38, 11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 766 16 11

r Zajazd „ULURU” 
ul. Bartoszycka 29, Markajmy,  
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel. 89 767 32 64, e-mail: uluru@uluru.pl 
www.zajazduluru.pl

Informator teleadresowy
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