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Miasto Braniewo
BAZYLIKA MNIEJSZA PW. ŚW. KATARZYNY
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Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny to monumentalna budowla
gotycka, stanowiąca jeden z najpiękniejszych kościołów na Warmii. Wzniesiona w latach 13431442. Niestety na skutek działań wojennych w roku 1945 świątynia została prawie doszczętnie
zniszczona i z murów obwiednich
zachowała się w całości jedynie
strona południowa, nieznaczna
część strony północnej oraz chór
wschodni i tylko jeden narożnik
z potężnej, sześćdziesiąt trzy metrowej wieży.
Przez wiele lat usiłowano zachować tę majestatyczną ruinę jako
pomnik ostrzegający przed tragedią wojny. Jednak dzięki staraniom
duchownych, ruiny kościoła wróciły w posiadanie diecezji warmińskiej i po rozpoczętej w 1979 roku
odbudowie świątyni, po zakończeniu prac budowlanych i restauratorskich kościół oddano do użytku wiernych i od roku 1982 odprawiane są tu nabożeństwa. Dzisiejsza świątynia stanowi wizytówkę
Braniewa, która swoim pięknem,
zarówno monumentalnym kształtem, jak i wyposażeniem stanowiącym dziedzictwo historyczne
przyciąga uwagę wielu turystów.
W 2001 roku kościół św. Katarzyny otrzymał tytuł i godność Bazyliki Mniejszej.

PARK MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
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Park Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to kompleks różnorodnych stref rekreacyjno-wypoczynkowych
zlokalizowany na terenie dawnego „Stada Ogierów” w Braniewie. Swoją formą architektoniczną nawiązuje do
przedwojennych majątków ukierunkowanych na hodowlę koni. To w tym miejscu w otoczeniu przepięknego
parku z licznymi alejkami spacerowymi wyposażonymi w bogatą infrastrukturę wypoczynkową, zlokalizowane
są zabytkowe budynki stajenne, parkur treningowy dla koni sportowych, dawne miejsce pracy kowali i rymarzy oraz unikatowy dworek będący własnością dawnego zarządcy przedwojennego majątku. Tak więc na
odwiedzających to miejsce turystów oprócz błogiego leniuchowania na łonie natury, czekają liczne atrakcje
związane z rekreacją konną, w tym odbywające się cyklicznie zawody sportowe w skokach przez przeszkody.

AMFITEATR MIEJSKI
Amfiteatr miejski - to charakterystyczne miejsce Braniewa, będącego pierwszą stolicą Warmii. Obiekt został
zbudowany w 1974 roku w miejscu dawnej fosy obok murów obronnych miasta wraz z Wieżą Klesza oraz
Basztą Młyna Kieratowego. Będąc w amfiteatrze warto odwiedzić mieszczące się nieopodal Muzeum Ziemi
Braniewskiej w dawnym Liceum Hozjanum. To dzięki staraniom pasjonatów historii, twórców wspomnianego
muzeum Wieża Klesza została odrestaurowana i otwarta dla zwiedzających. Co ciekawe chcąc wybrać się
do Muzeum Ziemi Braniewskiej żaden odwiedzający nie płaci za wstęp, a to stanowi nawiązanie do tradycji
muzeów warmińskich.
Amfiteatr po gruntownej modernizacji w 2011 roku tworzy wraz z zabytkowym otoczeniem prawdziwą wizytówkę miasta. To wyjątkowe miejsce jest sercem życia kulturalnego Braniewa, gdzie jego mieszkańcy
oraz odwiedzający ich goście mogą przyjemnie spędzić czas. Dodatkowego uroku w okresie letnim dodaje
piękna fontanna.
8
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Gmina Braniewo
PORT MORSKI NOWA PASŁĘKA
Port morski Nowa Pasłęka - niewielki port znajduje się przy miejscowości Ujście,
co stanowi ciekawostkę ponieważ większość błędnie kojarzy nazwę z wsią Nowa
Pasłęka, która położona jest nieopodal. Port umiejscowiony jest nad ujściem rzeki
Pasłęka do Zalewu Wiślanego. Port powstał w 1959 roku, kiedy to Minister Żeglugi i Gospodarki Wodnej wyznaczył granice portu. Tor przejściowy do portu ma
długość 0,5 km, szerokość wynosi 20 m, natomiast głębokość techniczna wynosi
1,3 m. Administratorem portu jest Urząd Morski w Gdyni.

KOŚCIÓŁ
W ŻELAZNEJ
GÓRZE

10

11

CERKIEW
W PĘCISZEWIE

K o ś c i ó ł w Żelaz nej Gó r z e

Kościół w Żelaznej Górze - jest to parafia rzymskokatolicka, co ciekawe parafia w Żelaznej Górze funkcjonuje
już od 1390, jednak sam Kościół pw. Świętej Rodziny budowany był etapami od XIV do XVIII wieku kiedy
dobudowano drewnianą wieżę. W okresie reformacji (XVI wiek) świątynia stała się kościołem ewangelickim.
Niestety działania wojenne nie ominęły miejscowości Żelazna Góra, która znajdowała się na terenie działań
prowadzonych w związku z operacją wschodniopruską. Zarówno wieś jak i sam kościół zostały zniszczone.
Ruiny miały być usunięte natomiast powstały w ten sposób gruz przeznaczony miał być na zasypanie bagna.
Jednak dzięki staraniom udało się je zachować, a dzięki ks. Tadeuszowi Brandysowi z Braniewa obiekt doczekał się odbudowy w latach 90-tych XX wieku.
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Cerkiew w Pęciszewie - parafia w Pęciszewie pw. św. Włodzimierza i Olgi jest parafią greckokatolicką. Msze odprawiane są w niej zgodnie z rytem bizantyjskim, obrządkiem bizantyjskim. Obrządek
ten jest stosowany zarówno
w cerkwiach prawosławnych
jak i greckokatolickich i mimo, iż liturgia może być odprawiana w języku narodowym
to w przypadku narodów słowiańskich przyjęło się odprawianie mszy w języku cerkiewnosłowiańskim. Co ciekawe język ten jest właśnie liturgiczny
i literacki - nie istnieje narodowość posługująca się nim jako
ojczystym, tym bardziej wart
uwagi jest fakt, że funkcjonuje w czasie mszy przekazywany z pokolenia na pokolenie
stanowiąc niebywałą wartość
kulturową. Parafia w Pęciszewie erygowana w 2002 nie odbiega od tej tradycji. Każdy turysta może liczyć na otwartość
mieszkańców Pęciszewa i nie
tylko odwiedzić ten obiekt, ale
także poczuć się częścią społeczności biorąc udział w mszy.
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Gmina Frombork

WZGÓRZE KATEDRALNE

RYNEK MIEJSKI WE FROMBORKU
Rynek Miejski we Fromborku to centralny punkt
tego atrakcyjnego turystycznie miasteczka, w którym żył, pracował i zmarł słynny polski
astronom - Mikołaj Kopernik.
Forma tego miejsca nawiązuje do układu słonecznego, gdzie centralnie umieszczona
fontanna symbolizuje
słońce, wokół którego
z czarnej kostki granitowej ułożono linie przypominające orbity.
Na każdej z orbit umiejscowiono ławeczki symbolizujące planety układu słonecznego, gdzie
na trzeciej z nich (czyli Ziemi) siedzi odlany
z brązu Mikołaj Kopernik, z którym chętnie fotografują się odwiedzający to miejsce turyści.

14

Wzgórze Katedralne to charakterystyczne i często odwiedzane przez turystów miejsce we Fromborku. Stanowi je kompleks budowli średniowiecznej architektury, gdzie najstarszą z nich jest Bazylika Katedralna pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła wybudowana w stylu gotyckim. W jej wnętrzu oprócz przepięknych naw czy ołtarzy, od maja do końca września podziwiać można brzmienie zabytkowych organów podczas regularnych koncertów.
Celem wielu wycieczek turystycznych podczas zwiedzania katedry jest umiejscowiona w podłodze Krypta
Mikołaja Kopernika, w której złożone zostały jego szczątki.
Kolejną nietuzinkową atrakcją i zarazem najwyższą budowlą fromborskiego wzgórza jest gotycko-barokowa
dzwonnica, zwana Wieżą Radziejowskiego. Z jej szczytu podziwiać można piękną panoramę miasta i okolicznych miejscowości, a przy odpowiedniej pogodzie również rosyjski Bałtyjsk nad Cieśniną Piławską. Dodatkowo w przyziemiu dzwonnicy mieści się planetarium, w którym na kopule o średnicy 8 m. wyświetlane są
obrazy nieba przedstawiające drogę słońca, planet, komet i sztucznych satelitów oraz obrazy ponad sześciu
tysięcy różnych gwiazd.
Od północno-zachodniej strony fortyfikacji Wzgórza Katedralnego znajduje się „Wieża Kopernika”, która
w latach 1504-1543 była własnością oraz miejscem pracy wielkiego polskiego astronoma.
Całość kompleksu uzupełniają, zajmowane obecnie przez Muzeum Mikołaja Kopernika, kanonie wewnętrzne
z przełomu XVII / XVIII w., dawny Pałac Biskupi oraz Brama Południowa, która mieści m.in. kasę główną muzeum i punkt sprzedaży wydawnictw muzealnych.
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PORT WE FROMBORKU

W ID O K Z W IE Ż Y W O D N E J N A P O R T WE FRO MBO RKU

Port we Fromborku to niewielki port morski nad Zalewem Wiślanym w północnej
części miasteczka. W swoim założeniu stanowi bazę dla floty rybackiej oraz posiada
nadbrzeże dla jachtów. Dodatkowo jest przystankiem dla statków żeglugi pasażerskiej, kursujących po Zalewie Wiślanym, w tym dla komunikacji promowej do Krynicy
Morskiej czy portów rosyjskich w Bałtyjsku i w Kaliningradzie. Dlatego funkcjonuje
w tym miejscu morskie przejście graniczne, gdzie dokonywane są odprawy zarówno
pasażerskie, jak i towarowe.
Zatem we fromborskim basenie portowym oprócz malowniczych kutrów rybackich,
często można podziwiać przepiękne jachty zagranicznych gości oraz większe jednostki białej floty zawijające do tego portu.
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Gmina Lelkowo

JEZIORO
GŁĘBOCKIE
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Jezioro Głębockie - nie wiemy czy w powiecie braniewskim znajdzie się ktoś kto powie jezioro Głębockie –
raczej mówi się tu o jeziorze Głębock. Jest to miejsce wyjątkowo atrakcyjne turystycznie, duże jezioro stanowi
świetne miejsce do wodnej rekreacji, popływania kajakiem czy rowerem wodnym lub kąpieli. Dzięki polom namiotowym łatwo zorganizować sobie kilkudniowy pobyt w atrakcyjnej cenie. Dla pasjonatów historii zapewne
ciekawostką będzie fakt, że przed II wojną światową nad brzegiem jeziora stała cegielnia wykorzystująca glinę
z brzegu jeziora, co bardzo pozytywnie wpływało na kwestię skomunikowana tego obszaru. Nie lada atrakcję
jezioro stanowić będzie dla wędkarzy, bogate w ryby jezioro da z pewnością wspaniały czas obfitego w połów
relaksu. W sierpniu, nad jeziorem, impreza „Spotkania Pograniczne” organizowana corocznie przez Związek
Ukraińców w Polsce.
19

PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA W DĘBOWCU
Parafia św. Bartłomieja w Dębowcu - historia parafii sięga XIV wieku, jednak niestety do chwili obecnej w miejscu dzisiejszej świątyni stoi już czwarty kościół - świątynię dotknęły bowiem trzy pożary. W dzisiejszym kształcie kościół powstawał od roku 1824 do 1857. Obecnie możemy podziwiać nawiązujące do stylu barokowego
wnętrze i wyposażenie. Najcenniejszym zabytkiem jest bogato zdobiony obraz patrona parafii- świętego Bartłomieja pochodzący z XVII.
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SZKOŁA W ZAGAJACH
Szkoła w Zagajach - dawny Dwór z XX w. - konkretnie z 1925roku, obecnie szkoła podstawowa.
Budynek o charakterze neobarokowym. Pałac należał do rodziny von Steegen, która jak podają
źródła zamówiła piece z fabryki Wendla - była to
kaflarnia do 1944 roku mieszcząca się w Braniewie tworzyła piękne kopie pieców barokowych
czy klasycystycznych XIX wiecznych oryginałów.
W Pałacu w Zagajach taki właśnie piec klasycystyczny grzał mieszkańców tego wspaniałego
obiektu. Co ciekawe obejrzeć taki piec możemy jadąc do Grazym koło Olsztyna - mieści się
tam bowiem zespół piecy z braniewskiej fabryki
Wendla z początku XX wieku - w tym taki, jaki był
w Zagajach. Na dzień dzisiejszy w Pałacu mieści się szkoła podstawowa co cieszy, ponieważ
dzięki użytkowemu charakterowi budynku możemy wciąż podziwiać jego piękno.

21

Gmina Milejewo
GOTYCKI KOŚCIÓŁ PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W POMORSKIEJ WSI

FIGURA CHRYSTUSA W MILEJEWIE

Gotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pomorskiej Wsi - to jeden z dwóch
najcenniejszych zabytków gminy Milejewo, z gotyckim XIV-wiecznym prezbiterium, nawą z 1672r. i drewnianą wieżą z 1766r.
Pierwotną świątynię w roku 1671 strawił pożar, z wypalonego kościoła pozostały tylko mury obwiednie
i wschodni szczyt. Odbudowano go częściowo już w następnym roku. Drewniany strop w roku 1688 uzyskał
zachowaną do dziś polichromię.
22
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Gmina Młynary
„GRUBA KAŚKA”
„Gruba Kaśka”- jest gatunkiem sosny pospolitej i stanowi okazały pomnik przyrody rosnący w Gardynach na
terenie Nadleśnictwa Młynary.
„Gruba Kaśka” jest wpisana do rejestru drzew doborowych tzn. drzew o najlepszych cechach jakościowych,
wyróżniających się zdrowotnością, przyrostem, pokrojem korony, wysokością i jakością pnia, wyłączonych od
wyrębu, z przeznaczeniem do
zbioru nasion i pozyskiwania
zrazów.
Ten wspaniały okaz ma 40m
wysokości, 125 cm średnicy, a jego wiek szacuje się
na ponad 300 lat. Nic zatem
dziwnego, że swoją „urodą”
przyciąga uwagę wielu miłośników przyrody.

Figura Chrystusa w Milejewie - wzniesiona w 1948r. przez mieszkańców Milejewa nieopodal centrum miejscowości, na miejscu przedwojennego pomnika upamiętniającego
ofiary I Wojny Światowej, który wskutek działań wojennych został zniszczony. W roku
2019, z inicjatywy mieszkańców Milejewa, pomnik został odrestaurowany i dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców zawdzięczać można jego obecny wygląd.
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PRZYRODNICZA ŚCIEŻKA
EDUKACYJNA W GARDYNACH
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Gardynach - to wytyczony na terenie Nadleśnictwa Młynary szlak pieszy, na którego trasie znalazło się wiele interesujących obiektów przyrodniczych
stanowiących bogactwo przyrodnicze Równiny Warmińskiej i Wysoczyzny Elbląskiej. Długość
wytyczonej trasy leśnej ścieżki dydaktycznej wynosi ponad 6 km, a na całej jej długości wyznaczone zostały przystanki gdzie umieszczono tablice informacyjne o walorach przyrodniczych
regionu. Wypoczynek w tym miejscu zapewniają przygotowane miejsca postojowe, które wyposażone zostały w odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą (wiaty, ławki, stoły oraz śmietniki
i sanitariaty).
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REZERWAT PRZYRODY
„LENKI”
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Rezerwat przyrody „Lenki” - to przepiękny leśny rezerwat położony w części zachodniej Równiny Warmińskiej w gminie Młynary, utworzony dla zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu
drzewostanu modrzewiowego oraz bukowego.
W północno-zachodniej części rezerwatu dominuje drzewostan modrzewia europejskiego o imponujących
rozmiarach: 47 metrów wysokości, 320 cm w obwodzie i szacowanym wiekiem około 160 lat. Pozostałą
część rezerwatu pokrywa las liściasty z przewagą drzewostanu bukowego, z uzupełnieniem wiązu górskiego, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego czy jesionu wyniosłego.
Rezerwat swym pięknem przyciąga uwagę pasjonatów przyrody oraz osób wyczulonych na piękno i estetykę krajobrazów Równiny Warmińskiej.
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Gmina Pieniężno
PIENIĘŻNO - KOŚCIÓŁ PW.
ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA

30

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła powstała w Pieniężnie już w 1288 roku, jednak sam kościół, który możemy podziwiać obecnie jest neogotycką budowlą, którą postawiono w latach 90-tych XIX wieku.
Dla entuzjastów stylu gotyckiego również znajdą się ciekawe elementy jak dolna część 60-cio metrowej
wieży. Ciekawe jest również wyposażenie kościoła jak średniowieczna chrzcielnica i kropielnice. Ponadto
można cieszyć oko obrazami i posągami z XVII wieku. Jednak kościołów jako zabytków architektury sakralnej nie można rozpatrywać bez kontekstu ich przeznaczenia - czyli miejsca na spotkania wspólnoty,
miejsca gdzie różni zupełnie ludzie decydują się na wspólne doświadczanie i przeżywanie bliskości
z Bogiem.
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MISYJNE SEMINARIUM DUCHOWNE
KSIĘŻY WERBISTÓW
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów - budowa obiektu ciągnęła się od 1921 do 1931 roku najstarsze jest skrzydło południowe. Seminarium powstało w sercu Warmii dzięki czemu komunikacja z miastami takimi jak Braniewo, Olsztyn czy Królewiec nie stanowiła problemu. Poza tym Pięnieżno nie posiadało
żadnej szkoły średniej. Od tego czasu klasztor z niewielkimi przerwami wynikającymi z działań wojennych,
pełni funkcje seminarium. Jest to obiekt szalenie ciekawy turystycznie też ze względu na powstałe w 1965
roku Muzeum Misyjno-Etnograficzne, które zawiera wspaniałe zbiory dotyczące krajów na terenie których
werbiści prowadzili działalność misyjną, w tym niezwykle cenne kolekcje nowogwinejską i chińską.

MOST KOLEJOWY
W PIENIĘŻNIE

32

33

Gmina Płoskinia
JEZIORO PIERZCHAŁY
Jezioro Pierzchały - jest zbiornikiem zaporowym o powierzchni 240.00 ha i średniej głębokości 4,8 m, położonym w gminie Płoskinia na Warmii. Jezioro Pierzchały stanowi część rezerwatu przyrody pn. "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce". W czasie lata jest to miejsce oblegane przez turystów i mieszkańców z okolicznych
miejscowości - drzewa dają cudowne schronienie przed palącym słońcem, a niewielka plaża daje możliwość
skorzystania z kąpieli. Przy plaży znajduje się również pole namiotowe, gdzie spokojnie możemy spędzić noc
nad jeziorem. Zbiornik stanowi też wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla pasjonatów wędkarstwa, jednak zanim
wybierzecie się tam na ryby pamiętajcie, że jest to teren rezerwatu i na połów należy mieć odpowiednie pozwolenie. Zalesienie dookoła jeziora stanowi też nie lada gratkę dla pasjonatów zbierania grzybów. Jeżeli więc
lubisz relaks na łonie natury koniecznie odwiedź jezioro Pierzchały - piękne o każdej porze roku.

Most kolejowy w Pieniężnie - most przebiega nad rzeką Wałszą - najdłuższym dopływem Pasłęki. Most ma
bardzo ciekawą historię i stanowi charakterystyczne miejsce dla gminy Pieniężno. Przede wszystkim długi
czas był najwyższym w Polsce mostem kolejowym, który jest czynny - filary mostu mają aż 28 metrów. Powstał on w 1884 roku z linią jednotorową w celu uruchomienia połączenia kolejowego między Braniewem
a Pieniężnem. W 1885 roku oddano kolejną linie na trasie Olsztyn-Królewiec. Co ciekawe trasę tą w 1885
pociąg pokonywał w 2 godziny 50 minut zatrzymując się na wszystkich przystankach - dla porównania dziś
poruszając się autem trasa zajęła by nam jedynie 20 minut mniej. W czasie wojny most został zniszczony
i odbudowano go dopiero w 1951 roku.
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J E Z I O R O P I E R ZC H A ŁY

KOŚCIÓŁ
W PŁOSKINI
Kościół w Płoskini - gmina Płoskinia również fanom architektury sakralnej ma
do zaoferowania wspaniałe atrakcje, a mianowicie Kościół pw. św. Katarzyny.
Został on wzniesiony w XIV wieku z cegły, ale prace nad nim miały miejsce
jeszcze w 1654 roku, kiedy dobudowano prezbiterium, w 1713 roku kiedy powstała kruchta północna, brama zewnętrzna oraz strop nawy. W latach 18811884 miała miejsce renowacja dzięki, której obiekt odzyskał gotycki charakter.
Jednak nie tylko sama architektura zachwyca, a również przedmioty liturgiczne
takie jak monstrancja z XVI w, barokowy kielich, krzyż ołtarzowy oraz srebrna
łódka do kadzidła z XVIII wieku. Ciekawostkę stanowi piękna polichromia ściany tęczowej, która powstała na gotyckich i renesansowych malowidłach w XVII
wieku.
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ELEKTROWNIA WODNA
ZA JEZIOREM
PIERZCHALSKIM

Elektrownia wodna za Jeziorem Pierzchalskim - ponad stuletnia elektrownia znajduje się na rzece Pasłęka.
Ciekawostkę stanowi fakt, że elektrownia znajduje się na terenie rezerwatu Natura 2000. Jest to nie tylko
piękny obiekt pod względem architektonicznym, który bez szwanku przetrwał okres II wojny światowej, ale
również źródło energii odnawialnej. Jednak oczywistym jest, że aby dalej elektrownia mogła zasilać okolice
w „zieloną energię” niezbędne były prace modernizacyjne, które przeprowadzone zostały w latach 2014-2016.
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Gmina Tolkmicko

PORT W TOLKMICKU
Z KOMPLEKSEM
DO OBSŁUGI ŻEGLARZY

40

Port w Tolkmicku z kompleksem do obsługi żeglarzy - jest największym portem nad Zalewem Wiślanym. Jest
przystanią zarówno dla kutrów rybackich, statków żeglugi pasażerskiej oraz jachtów i jednostek łodziowych
motorowodnych. To z tego miejsca w sezonie letnim wypływają statki oraz tramwaj wodny do Krynicy Morskiej.
W ramach projektu Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej, powstała w porcie nowa marina dla żeglarzy.
Do pełnej dyspozycji turystów została udostępniona także baza sanitarna, oraz zadaszona wiata z dostępem
do prądu.
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DĄB IM. JANA BAŻYŃSKIEGO
Dąb im. Jana Bażyńskiego - to jeden
z okazalszych pomników przyrody
w Polsce, którego wiek szacuje się
na ponad 700 lat. Ma ponad 25 metrów wysokości i 10 metrów obwodu.
W roku 1962 został uznany pomnikiem przyrody i nosi imię Jana Bażyńskiego. Rośnie w malowniczej nadzalewowej miejscowości Kadyny, gdzie
niegdyś właścicielem majątku był ostatni cesarz niemiecki Wilhelm II, który często odpoczywał wraz z cesarzową Augustą Wiktorią w cieniu tego
dostojnego drzewa. Następnie tradycję tę pielęgnował ich wnuk Ferdynand wraz z księżniczką rosyjską
Klarą, jak również najznamienitsi goście z całej Europy.
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PLAŻA SREBRNA
RIWIERA
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PUNKT WIDOKOWY
IM. CARLA PUDORA
Plaża Srebrna Riwiera - to jedno z najładniejszych miejsc do plażowania nad Zalewem Wiślanym położone w Kadynach. Na odwiedzających
plażę turystów czekają leżaki, wiklinowe kosze oraz charakterystyczne
dla tego miejsca parasole z trzcinowymi dachami. Oprócz wyjątkowej
strefy wypoczynku dla gości lubiących aktywnie spędzać czas zbudowana została infrastruktura rekreacyjna, składająca się z profesjonalnego boiska do plażowej piłki nożnej czy siatkówki wraz z trybunami,
z których podziwiać można zmagania sportowców. Dodatkowo przy
plaży funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz największa nad
Zalewem Wiślanym baza sportów wodnych, w której ofercie znajdują się
szkolenia z windsurfingu, kitesurfingu i wakeboardingu. Natomiast na
miłośników smażonej ryby czeka restauracja z bogatym menu.
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Punkt Widokowy im. Carla Pudora – to kolejna
atrakcja turystyczna Wysoczyzny Elbląskiej, górująca nad Suchaczem. Już przed II Wojną Światową
znajdował się w tym miejscu taras widokowy należący do wzniesionego nieopodal „Zameczku nad
zatoką”, w którym przed laty funkcjonowała gospoda i hotel, a obecnie mieści się szkoła podstawowa.
Punkt widokowy leży na trasie pielgrzymkowego
szlaku św. Jakuba prowadzącego do Santiago de
Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii.
Odwiedzający to miejsce turyści mogą podziwiać
zapierającą dech w piersiach panoramę Zalewu Wiślanego oraz leżącą na drugim jego brzegu Mierzeję, a istniejąca infrastruktura towarzysząca stwarza
wspaniałe warunki do odpoczynku.
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Gmina Wilczęta

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

BUNKRY W BARDYNACH
Bunkry w Bardynach - to
część umocnień obronnych
tzw. „Trójkąta Lidzbarskiego”, budowanych w Prusach
Wschodnich po I wojnie
światowej. Obiekty te znajdują się na wysokim zalesionym wzgórzu przy ruinach
„starego mostu” na rzece
Pasłęce, gdzie o jego zdobycie toczyły się zacięte walki
podczas II wojny światowej.
To z tego miejsca lufy karabinów skierowane były w kierunku drogi i dorzecza Pasłęki, a o wielkiej roli obronnej tego miejsca świadczą
nie tylko opracowania historyczne, ale także ściany tych
umocnień przepełnione śladami po pociskach mniejszego, jak i większego kalibru. Z dwóch znajdujących
się tu bunkrów jeden został
całkowicie zniszczony, natomiast drugi wciąż przyciąga uwagę i do dnia dzisiejszego miejsce to jest licznie
odwiedzane przez „poszukiwaczy skarbów” mających
nadzieję na znalezienie pozostałości wojennych.
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Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego - jest
kolejnym przykładem piękna
architektury sakralnej na naszym obszarze, kościół pochodzi z XIV wieku. Przebudowa kościoła odbyła się miedzy XVI a XVIII wiekiem. Ołtarz główny powstał w 1681
roku. Ciekawostkę stanowi
nazwa parafii - przemienienie Pańskie, nawiązująca do
sytuacji, kiedy to Chrystus
w obecności swoich uczniów
dokonał cudownej przemiany na górze Tabor. Zgodnie
z opisami twarz Jezusa i jego szaty jaśniały, a Jego nieziemska chwała była widoczna gołym okiem obserwującym go uczniom. Święto obchodzone 6-go sierpnia zostało wprowadzone w 1456
roku przez papieża Kaliksta
III jako podziękowanie Bogu
za zwycięstwo pod Belgradem. Każdy turysta interesujący się historią powinien
zgłębić okoliczności ustanowienia tego święta, a będąc
w okolicy 6 sierpnia koniecznie wziąć udział w mszy w Wilczętach.
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ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE OBIEKTY
STOWARZYSZENIA KRAINY
DRWĘCY I PASŁĘKI

TAMA WODNA W BARDYNACH
Tama wodna w Bardynach - to pozostałości militarnej zapory z czasów II Wojny Światowej, której zadaniem
było spiętrzanie wody w linii umocnień obronnych „Trójkąta Warmińskiego” na rzecze Pasłęce w okolicach wsi
Bardyny. Konsekwencją tych działań miało być zalanie przez wojska III Rzeszy przyległych terenów, utrudniając w ten sposób przedostanie się na drugi brzeg rzeki nacierających wojsk sowieckich. Dla pasjonatów
historii, pomimo wielu ciekawych miejsc znajdujących się na obszarze LGD „Partnerstwo Północnej Warmii
i Wysoczyzny Elbląskiej”, jest to istotny element wizyty w gminie Wilczęta.
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Gmina Dąbrówno
JEZIORO DĄBROWA WIELKA
Dąbrowa Wielka to jedno z dwóch jezior pomiędzy którymi na wąskim przesmyku położone jest Dąbrówno.
Ten malowniczy zbiornik wodny zwany jest Dużą Wodą. Jezioro posiada urozmaiconą linię brzegową. Powierzchnia jeziora wynosi 615 hektarów i jest największym jeziorem na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim.
Zbiornik w najgłębszym miejscu ma 34,7 m., natomiast jego średnia głębokość wynosi 8,2 m. Dno jeziora
poprzecinane jest głęboczkami i podwodnymi górkami. Jezioro połączone jest z innymi akwenami tj. Dąbrową
Małą, Brzeźnem, Linowcem, a także Dąbrówką. Jezioro posiada jedną wyspę o powierzchni 1,5 hektara. Przez
jezioro prowadzi szlak kajakowy po rzece Wel. Kąpielisko miejskie z miejscem na ognisko znajduje się w Dąbrównie. Jezioro przyciąga przede wszystkim miłośników natury ceniących spokój, ponieważ objęte jest strefą
ciszy. Nad jeziorem znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe w których można wypożyczyć sprzęt pływający.
W wodach jeziora żyją sielawy, szczupaki, węgorze, liny, okonie i leszcze.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY W DĄBRÓWNIE
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Gmina Grunwald
POLE BITWY POD GRUNWALDEM
Pośród trzech niewielkich miejscowości na Mazurach, pomiędzy Grunwaldem, Stębarkiem i Łodwigowem
15 lipca 1410 roku rozegrała się jedna z największych i najbardziej krwawych bitew w historii średniowiecznej
Europy. Naprzeciw siebie stanęły dwie potężne armie, Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie pod wodzą Wielkiego Mistrza Zakonu Ulricha von Jungingena oraz rycerze polsko-litewscy pod wodzą
króla Polski Władysława Jagiełły. Na polu bitwy została spektakularnie złamana potęga militarna Krzyżaków.
Dla Polski była to wojna o istnienie i niezależność, o miejsce w Europie, o godność i szacunek Słowian. Z powodu tych przesłanek pobojowisko grunwaldzkie jest miejscem chwały i bliskie sercu każdego Polaka.
Obecnie w tym miejscu odbywa się jedna z największych inscenizacji bitwy z okresu średniowiecza w Europie. Jest to Pomnik Historii nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, jako ważne wydarzenie w okresie historii Polski. Miejsce to jest również sztandarowym Produktem Warmii i Mazur.

Podczas wizyty w Dąbrównie koniecznie trzeba zobaczyć XIV-wieczny kościół. Budowla stanowi świadectwo
architektury gotyckiej z późniejszymi przekształceniami.
W kościele znajdziemy XVI i XVII wieczne płyty nagrobne rodziny Oelsnitzów i Finckensteinów, którzy byli
ówczesnymi właścicielami Dąbrówna. Ciekawym wyposażeniem kościoła jest barokowa, bogato polichromowana loża kolatorska rodu Finckensteinów z 1724 r., znajdująca się nad wejściem do zakrystii. Loża posiadała oddzielne, zewnętrzne wejście zwieńczone kartuszem herbu rodziny, aby wyróżniać fundatorów kościoła
wśród innych parafian.
Strop nawy pokrywa barokowa polichromia z XVII i XVIII w. ze scenami: Chrzest w Jordanie, Ostatnia Wieczerza,
Pascha oraz postacie proroków i alegorie cnót.
Dużą uwagę zwraca również podwieszana, ruchoma XVII-wieczna figura drewnianego anioła chrzcielnego.
Takie uskrzydlone postacie anielskie, stawiano na posadzce kościoła lub podwieszano pod stropem w pobliżu
ołtarza. Anioły chrzcielne zazwyczaj mają wyciągniętą do przodu rękę z niewielką misą, w której umieszczano
brązowe naczynie na wodę chrzcielną. Podczas chrztu anioł opuszczany był na tyle, by umożliwić przeprowadzenie obrzędu, po czym ponownie podciągano go pod strop.
Kościół otoczony jest fragmentem średniowiecznego muru obronnego, jego częścią była baszta, a obecnie
jest tam dzwonnica.
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P O L A B I T W Y P O D G R U N WA L D E M - S T Ę B A R K

KAPLICA POBITEWNA NA POLACH BITWY POD GRUNWALDEM

ORYGINALNA KROPIELNICA W KAPLICY POBITEWNEJ.

Początkowo konstrukcja była drewniana natomiast w 1413 r. była już
murowana. Została wzniesiona przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Henryka von Plauena, który był następcą Urlicha von Jungingena. Kaplica powstała prawdopodobnie w miejscu fazy końcowej bitwy oraz w przypuszczalnym miejscu śmierci Wielkiego Mistrza Zakonu
Krzyżackiego Urlicha von Jungingena. Znaleziono w kaplicy i wokół niej
szczątki ofiar poległych w bitwie.
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PAŁAC
PACÓŁTOWO
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W otoczeniu parku znajduje się neobarokowy pałac, który usytuowany jest w Pacółtowie
w gminie Grunwald. Do końca II wojny światowej był w posiadaniu rodziny Volprechtów.
Obecna budowla została wybudowana w 1913 roku na istniejących fundamentach z lat
1794-1797. Pałac jest dwukondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem, założonym na rzucie prostokąta z mocno wysuniętymi ryzalitami na narożach i osi elewacji
frontowej. Na osi elewacji ogrodowej znajduje się duża półkolista weranda zaś nad nią
trójkątny naczółek. Pałac obecnie stanowi własność prywatną.
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Gmina Jonkowo
POLA LAWENDOWENOWE KAWKOWO

Pola Lawendowe położone są w Nowym Kawkowie w gminie Jonkowo. Jest to pierwsza tego
typu plantacja lawendy w północnej Polsce założona przez Joannę Posoch. Z pozyskanej lawendy powstają nie tylko herbaty, domowe wypieki, ale również olejki zapachowe i kosmetyki.
W 2014 roku założono w tym miejscu pierwsze w Polsce Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka
Olędzkiego. Muzeum mieści się w starej chacie w której można zobaczyć wystawę przedmiotów
użytku codziennego z dawnych czasów oraz tych związanych z lawendą. Stała wystawa prezentuje techniki uprawy lawendy oraz różnych jej zastosowań. Znajdziemy w tym miejscu również
tajemniczy ogród z ziołami i dawno zapomnianymi roślinami.
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Gmina Łukta
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA KRAINY DRWĘCY I PASŁĘKI
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki jest lokalną grupą działania. Siedziba organizacji znajduje się w Łukcie
w wynajmowanym budynku należącym do Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. Budynek o powierzchni 480 m2
został wybudowany w 1999 roku ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Przy budynku
jest ogólnodostępny park sensoryczno-edukacyjny, w którym znajdziemy siłownię zewnętrzną i wypożyczalnię sprzętu turystyczno-rekreacyjnego.

REZERWAT PRZYRODY "SOSNY TABORSKIE"
Rezerwat przyrody „Sosny Taborskie” jest unikatowym rezerwatem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Rosną
tutaj szczególne sosny, których wiek sięga ponad 260 lat, a ich wysokość osiąga nawet 40 metrów. Drzewa
sosny wyróżniają się brakiem sęków, a także tym, że są idealnie proste i drobnosłoiste, co oznacza, że drewno
ich jest bardzo wytrzymałe.
Achatius Borck z Ramot, ówczesny właściciel części lasów Taborskich, w 1568 roku podpisał kontrakt z królową Danii Dorotą Saską dotyczący sprzedaży sosen Taborskich do budowy statków, głównie masztów. W celu
usprawnienia transportu Sosny Taborskiej do stoczni nadmorskich, powstał pomysł budowy Kanału Elbląskiego.
Sosnę Taborską osobiście podziwiał Napoleon Bonaparte i polecił jej nasiona zabrać do Francji. Przekroje sosen
Taborskich wystawiono jako „Bois de Tabore” na światowej wystawie w Paryżu w 1900 roku. Były tam reklamowane jako najlepszy surowiec sosnowy świata.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKCIE

KINO CYFROWE
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Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie rozpoczął swoją działalność 1 października 2012 roku. Jest to nowo wybudowany obiekt w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, pracownia komputerowa, sala bankietowo-konferencyjna, w recepcji - punkt informacji turystycznej i centrum współpracy międzynarodowej, kino
cyfrowe z salą kinowo-teatralną mieszczącą 145 osób, sala nauki tańca, pracownia zajęć muzycznych i dwie
garderoby. Obiekt jest bardzo nowoczesny, wybudowany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami i w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Od czasu otwarcia w GOK-u odbywają się regularnie
różne imprezy i przedsięwzięcia, zarówno kameralne jak i plenerowe. Działa kino cyfrowe, którego repertuar skutecznie rywalizuje z propozycjami kin sieciowych, posiada ciekawą ofertę dla organizacji oświatowych
i grup zorganizowanych.

REZERWAT PRZYRODY "OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE"
„Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” jest jednym z największych rezerwatów przyrody w województwie
warmińsko-mazurskim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4 239,97 ha. Rezerwat został utworzony w celu
ochrony żyjących tu bobrów. Swoim obszarem obejmuje rzekę Pasłękę wraz z przylegającymi do niej
gruntami oraz jeziorami. Pasłęka jest rzeką zróżnicowaną krajobrazowo, ponieważ momentami posiada
charakter rzeki górskiej przechodzącej w odcinki nizinne, gdzie potem płynie spokojnie. Pasłęka oddziela
dwie krainy historyczne: Warmię i Mazury. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie szacuje,
że łączna liczba bobrów w całym województwie wynosi ok. 10,5 tys. osobników.

REZERWAT PRZYRODY "OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE"
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Gmina Miłakowo

PAŁAC BAROKOWY
W PONARACH

Nad brzegiem jeziora Narie w miejscowości Ponary odnajdziemy na
wzgórzu pałac. Budowla otoczona jest parkiem założonym na wzór
francuskich ogrodów. W XVI w. dobra były w posiadaniu rodziny Behrenreuter, a w XVII w. Schaultz von Ascherade. Pierwotnie pałac został wybudowany w XVII w. za czasów drugich właścicieli. Pod koniec
XVII w. majątek kupił Friedrich von der Greoeben, który w testamencie
zapisał Ponary swojemu bratankowi Heinrichowi Wilhelmowi von der
Groeben. Pałac do 1945 r. pozostawał własnością Groebenów.
Pałac był wielokrotnie rozbudowywany. Na elewacji pałacu znajdziemy
po dwa kartusze herbów. Pierwsze z 1743 r. zdobią północną elewację
i należą do właścicieli Ernsta Wolfganga von der Groeben i jego żony
z domu von Ostau. Drugie natomiast herby znajdują się nad wejściem
i należą do Wilhelma Arthura von der Groeben i jego żony Agnes von
Kleist z datą 1893 r.
W styczniu 1945 r. hrabia Konrad Karl von der Groeben wraz z żoną
jako ostatni właściciele opuścili Ponary. Jego matka Benita z domu hrabianka Finckenstein pozostała w pałacu wraz ze służbą. Podobno kiedy Rosjanie przybyli do posiadłości rozegrała jeszcze partię szachów
z radzieckim komendantem, a potem została rozstrzelana. Pozostałych
mieszkańców wywieziono. Budowla pałacu nie ucierpiała zbyt mocno
po wojnie, a z dawnego wyposażenia zachowały się piece kaflowe.
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STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIŁAKOWIE
Atrakcyjna i nowoczesna strefa zabaw dla dzieci powstała w 2018 roku w parku miejskim w Miłakowie. Znajdziemy
tam dwa place zabaw dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. W pobliżu usytuowana jest
również siłownia zewnętrzna, tor
do jazdy na rolkach, stół do gry
w szachy i tenisa stołowego.
Infrastruktura wyposażona jest
w bezpieczną nawierzchnię i innowacyjne urządzenia. Jest to
idealne miejsce do aktywnego
wypoczynku i rekreacji zarówno
dla dzieci, młodzieży jak i osób
starszych. Infrastruktura powstała z udziałem środków unijnych
PROW na lata 2014-2020.
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Gmina Morąg
RATUSZ Z ARMATAMI
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PAŁAC DOHNÓW

W centrum Morąga znajduje się średniowieczny ratusz. Jest to budowla gotycka wykonana z czerwonej cegły
i wzniesiona na planie prostokąta. Dach wieńczy drewniana wieżyczka zegarowa przykryta wysmukłym hełmem z latarnią. Z wieży zabytkowego ratusza od 2004 roku w południe odtwarzany jest na cztery strony świata
hejnał Morąga, skomponowany przez Marka Sevena z Warszawy. Aktualnie w pomieszczeniach ratusza znajduje się sala ślubów, punkt informacji turystycznej, a w odrestaurowanych piwnicach mieści się Morąska Izba
Pamięci Historycznej. Ratusz jednocześnie jest siedzibą kilku organizacji pozarządowych, a także miejscem
w którym odbywają się sesje rady miasta. Obiekt ratusza został zrewitalizowany w 2006 roku.
Na placu przed ratuszem ustawione są dwie armaty odlane w belgijskim Liege, które używane były przez
armię francuską podczas wojny z Prusami w latach 1870-1871. Działa zostały zdobyte przez armię pruską,
a ich dowódcy postanowili zostawić je w Morągu jako pomniki upamiętniające zwycięstwo z Napoleonem
Bonaparte.

Nazywany zameczkiem Dohnów, został wybudowany w XVI wieku jako miejska rezydencja rodu przez
Achacego zu Dohna. Budowla wkomponowana jest w część murów obronnych miasta. W 1697 roku pałac
magnackiej rodziny został zniszczony wskutek pożaru. W latach 1717-1719 został ponownie odbudowany
i rozbudowany w stylu barokowym przez Johanna Caspara, architekta Dohnów. W 1945 roku pałac ponownie
uległ poważnemu zniszczeniu wskutek pożaru. Po odbudowaniu pałacu w 1986 roku obiekt ten stanowi
oddział Muzeum Warmii i Mazur. Część pałacu zaadaptowano na Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera,
który był wybitnym pisarzem, przedstawicielem społeczno-filozoficznej i literackiej myśli oświecenia, urodzonym w Morągu. Wystawy stałe przedstawiają:
- malarstwo holenderskie z XVII i XVIII wieku, które jest najcenniejszym zbiorem tego typu sztuki
w północno-wschodniej Polsce,
- ekspozycje o charakterze wnętrz mieszkalnych w stylu baroku, biedermeier, II empire i secesji.
Na dziedzińcu przed pałacem znajduje się barokowy zegar słoneczny.
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CMENTARZ W MARKOWIE

We wsi Markowo, gdzie znajdziemy pozostałości barokowego pałacu pruskiej arystokracji zu Dohna-Reichertswalde na wzgórzu lasu skrywa się tajemniczy cmentarz otoczony kamiennym półokręgiem.
Do cmentarza prowadzą schody wykonane z kamienia. Od pierwszej połowy XX wieku jest to miejsce spoczynku Friedricha Ludwiga oraz jego syna Christopha Friedricha, którzy należeli do pruskiego rodu zu Dohn.
Byli majętnymi właścicielami wielu posiadłości na terenie Prus Wschodnich, w tym pałacu w Markowie.

PLAŻA NAD JEZIOREM NARIE W BOGACZEWIE
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Gmina Ostróda
ŚLUZA MAŁA RUŚ

POMOST W BOGACZEWIE NAD JEZIOREM NARIE

Bogaczewo jest miejscem, które przyciąga pasjonatów sportów wodnych. Ta niewielka
miejscowość w pobliżu Morąga usytuowana jest nad przepięknym jeziorem Narie. Znajdziemy tutaj miejsca noclegowe, bazę żeglarską, kręgielnię, restaurację oraz plażę gminną
z pokaźnym pomostem. Miejsce zachęca do aktywnego wypoczynku nad wodą. Z myślą
o najmłodszych plażowiczach powstał plac zabaw.
Plaża zachwyca przede wszystkim widokiem jeziora Narie, gdzie przejrzystość wody sięga
nawet do 5 metrów. Na jeziorze znajdują się 24 wyspy, których łączna powierzchnia wynosi 26 hektarów. Powierzchnia jeziora wynosi 1225 hektarów, a maksymalna jego głębokość
to 43 metry.
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Pomiędzy dwoma mazurskimi jeziorami Szelągiem Wielkim i Pauzeńskim napotkamy kanał prowadzący do
śluzy Mała Ruś w Zwierzewie w gminie Ostróda. Ta budowla hydrotechniczna pozwala wyrównać różnicę poziomu wody pomiędzy jeziorami. Płynąc od strony Starych Jabłonek do Ostródy woda podczas śluzowania
jednostek pływających zostanie obniżona o 1,64 m do poziomu jeziora Pauzeńskiego. Odcinek ten stanowi
fragment Kanału Elbląskiego, który posiada unikatowe w skali światowej rozwiązanie hydrotechniczne.
Pomysł budowy kanału został zainicjowany przez Georga Jacoba Steenke, który był głównym inżynierem podczas tworzenia całego systemu pochylni i śluz w drugiej połowie XIX w. Dziś Kanał Elbląski poszczycić się
może tytułem Pomnika Historii i jest sztandarowym produktem Warmii i Mazur.

MOST W GLAZNOTACH
Na Wzgórzach Dylewskich w miejscowości Glaznoty w architekturze krajobrazu wyróżnia się imponujący
wiadukt kolejowy. Powstał nad drogą wiodącą ze wsi Glaznoty do młyna na rzece Gizela. Budowla inżynierska
o długości 53,4 metrów powstała w 1909 r. i była ważnym elementem łączącym ponad 50-cio kilometrową
linię kolejową na odcinku Ostróda - Turza Wielka. Dziś wiadukt pomimo, że nie pełni swojej funkcji, stanowi ciekawą atrakcję. Turyści mogą podziwiać panoramę z wiaduktu na wysokości 14,75 metrów pokonując
wcześniej 71 schodów. W 2018 roku most odzyskał dawny blask dzięki pozyskanym funduszom unijnym.
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GÓRA DYLEWSKA
Najwyższym wzniesieniem w województwie warmińsko-mazurskim jest Góra Dylewska o wysokości 312 m n.p.m. Panoramę wzgórz można podziwiać z drewnianej wieży widokowej znajdującej się
na samym szczycie góry. W celu ochrony krajobrazu wokół Góry Dylewskiej w 1994 roku utworzono Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich nazywany mazurskimi Bieszczadami. Na obszarze parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody: „Jezioro Francuskie”, „Dylewo” i „Rzeka Drwęca”. Wzgórza
Dylewskie są idealnym miejscem dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek podczas których
można spotkać muflony. Te dzikie owce pochodzą z Korsyki i Sardynii, a do Polski trafiły na początku
XX wieku. W Polsce można je spotkać tylko na Wzgórzach Dylewskich i w Górach Świętokrzyskich.
Zima trwa tu dłużej niż w innych zakątkach Warmii i Mazur, dlatego park przyciąga w szczególności
narciarzy biegowych. Od 2006 roku odbywa się tu każdego roku Bieg Sasinów. Wokół Góry Dylewskiej wytyczono ścieżkę edukacyjną o długości 2 km, natomiast od 2015 roku zostało otwarte lapidarium, czyli muzeum skalne.
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Gmina Świątki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIĄTKACH
W 2019 roku w Świątkach na
Warmii oddano do użytku okazały budynek o powierzchni ponad 660 m2 z przeznaczeniem
na Gminną Publiczną Bibliotekę.
Budowa budynku trwała 18 miesięcy, a koszt wyniósł ponad 3,3
mln złotych.
Jest to jedna z najnowocześniejszych bibliotek, która posiada
salę konferencyjno-widowiskową. Sala ta pełni również funkcję
pracowni muzycznej. W budynku
biblioteki mieści się również pracownia rzeźbiarska, ceramiczna,
tradycji i rękodzieła.
W 2019 roku w Ogólnopolskim
Rankingu Bibliotek, ogłoszonym
przez Instytut Książki oraz dziennik Rzeczpospolita bibliotka
w Świątkach zajęła V miejsce
w kraju oraz zdobyła tytuł "Najlepszej Biblioteki w województwie warmińsko – mazurskim".
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