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Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy uznawany jest za najciekawszy 
krajobrazowo Park w województwie kujawsko-pomorskim. 16 tysięcy lat temu 
ustępujący lodowiec pozostawił tu prawie wszystkie znane formy geomorfologiczne. To 
wtedy również ukształtował się jar rzeki Brynicy - od  1958  roku rezerwat przyrody, czy 
malownicze pagórki i wzgórza wsi Fiałki i Zaborowa. Maksymalne deniwelacje terenu 
przekraczają 100 metrów. Walory krajobrazowe podnoszą ponadto malowniczo 
położone jeziora.   

Park został utworzony w 1990 roku na obszarze 
trzech województw: kujawsko-pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Obszar 
GLPK to ponad 27 tysięcy hektarów, z których aż 70% 
stanowią lasy. Wśród nich, pomiędzy 
przeważającymi liczebnie borami, znajdują się 
fragmenty rzadkich w tej części niżu grądów 
zboczowych na ścianach jarów oraz zboczach nisz 
źródliskowych, jak i grądów niskich z czosnkiem niedźwiedzim czy ciepłolubnych z 
udziałem rzadkich gatunków roślin światłolubnych. 

Na obszarze Parku zidentyfikowano stanowiska wielu rzadkich gatunków roślin 
rosnących  w zbiorowiskach o charakterze naturalnym lub półnaturalnym. Dla 
szczególnej ochrony wielu z nich utworzono 7 rezerwatów przyrody: „Szumny Zdrój”, 
„Czarny Bryńsk”, „Mszar Płociczno”, „Jar Brynicy”, „Jar Brynicy II”, „Ostrowy nad Brynicą” 
oraz „Klonowo”. Na terenie Parku wyznaczono ponadto dwie formy ochrony Natura 2000 

– „Mszar Płociczno” i „Ostoję Lidzbarską”.  GLPK to 
również znakomite siedlisko wielu gatunków zwierząt 
i raj dla ptaków. Stale gniazdują tu bocian czarny, 
bielik, orlik krzykliwy, kania czarna, zimorodki a w 
bystrzach Brynicy pluszcz. Od wczesnej wiosny 
rozchodzi się klangor licznych żurawi, które stały się 
symbolem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. Bogactwo przyrodnicze GLPK 

uzupełniają walory kulturowe, a wśród nich zabytki budownictwa wiejskiego, zabytki 
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techniki budownictwa wodnego i grodziska. Górznieńsko-Lidzbarski Park to również 
obszar z dobrze rozwiniętą bazą noclegową, gastronomiczną i rekreacyjną przygotowaną 
dla każdego turysty pragnącego odpocząć „w pięknych okolicznościach przyrody i 
niepowtarzalnej” (cyt. z filmu Rejs). 

GLPK przyciąga turystów i miłośników nieskażonej 
przyrody swoimi walorami krajobrazowymi i 
przyrodniczymi, ale również przygotowaną 
infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną. Przez Park 
przebiega ponad 250 km atrakcyjnych szlaków 
rowerowych i pieszych, w tym 4 trasy nordic walking i 
6 przyrodniczych ścieżek dydaktycznych takich jak: 
ścieżka „Szumny zdrój”, „Źródła Brynicy” czy „Leśna 
szkoła odkrywców”. Dzieci i młodzież korzystają z atrakcyjnych zajęć prowadzonych 
przez Służby Parku w ośrodku edukacji ekologicznej w Rudzie. W sali edukacyjnej 
ośrodka o powierzchni 200 m2, znajdują się stanowiska wyposażone w lupy binokularne 

(21 szt.) i mikroskopy biologiczne (21 szt.) oraz zestawy 
komputerowe (16 szt.). Nowoczesne pomoce 
dydaktyczne tj.: tablica interaktywna, modele tropów 
leśnych zwierząt,  liczne tablice z serii „Labirynty 
wiedzy”, skrzynie wiedzy z modelami liści drzew i 
krzewów, owocami leśnymi  i ptakami  oraz tablice 
dźwiękowe z odgłosami ptaków i ssaków, skutecznie 
przyciągają uwagę i angażują uczestników naszych 

zajęć w proces poznawania otaczającej przyrody. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w 
atrakcyjnej formie z wykorzystaniem różnorodnych i nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych oraz sprzętu badawczego, m.in.: zestawy do badania wody, gleby i 
powietrza, sieci oraz pojemniki do poławiania bezkręgowców wodnych i lądowych, duże 
kolorowe lupy dla najmłodszych, pęsety, zestawy do budowania modeli napędzanych 
energią wody, wiatru i słońca, lornetki, cyfrowe aparaty fotograficzne. „Zielone lekcje” 
bardzo często wzbogacane są zajęciami ruchowymi i 
plastycznymi. Nasza oferta edukacyjna jest bardzo 
bogata i dopasowywana do każdej grupy wiekowej 
dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. Wszystkie 
proponowane przez nas zajęcia są całkowicie 
bezpłatne, a zgłoszenia chęci uczestnictwa w nich 
można dokonywać telefonicznie lub mailowo.  Park 
organizuje również zajęcia wyjazdowe - w szkołach, 
świetlicach, ośrodkach kultury oraz innych tego typu placówkach. 

Wszystkich pasjonatów aktywnej turystyki na świeżym powietrzu zachęcamy do zabawy 
w questing. Questing jest rodzajem gry terenowej, podchodów z wątkiem edukacyjnym. 
Uczestnicy zabawy podążają szlakiem wytyczonym przez wierszowane wskazówki 
umieszczone na karcie questu. Kolejne miejsca odnajdują przez rozwiązywanie zagadek, 
bądź wykonanie konkretnych zadań. Na końcu szlaku na uczestników zabawy czeka 
„skarb” - nagroda. Karty questów można pobrać w Ośrodku edukacji ekologicznej w 
Rudzie oraz ze strony internetowej Parku www.g-lpk.pl. 
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REZERWATY PRZYRODY 

 

Czarny Bryńsk - rezerwat florystyczny (13,13 ha), utworzony w 1963 roku dla ochrony 
rzadkiej w tej części Polski rośliny szuwarowej – kłoci wiechowatej oraz roślin 
torfowiskowych, w tym rosiczki okrągłolistnej. Rezerwat obejmuje śródleśne eutroficzne 
jezioro Czarny Bryńsk, na którym występują skupienia grzybieni białych. 

Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego – rezerwat leśny (37,04 ha, w tym 5,71 
ha ścisłej ochrony) utworzony w 1958 roku. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk 
leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin tj. 
wawrzynkiem wilczełyko, lilią złotogłów, konwalią majową. Charakterystyczne jest 
masowe występowanie gatunku górskiego - czosnku niedźwiedziego. Największą 
osobliwością geomorfologiczną jest potężna i stroma nisza źródliskowa. 

Mszar Płociczno – rezerwat torfowiskowy (182,39 ha), utworzony w 1997 roku. 
Obejmuje największy w regionie kompleks torfowiska z zanikającym jeziorem 
eutroficznym. Kompleks otoczony jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe. 
Występują tu liczne rzadkie i chronione gatunki roślin tj.: fiołek torfowy, bagno 
zwyczajne, rosiczka okrągłolistna oraz 5 gatunków widłaków. Rezerwat znajduje się w 
granicach obszaru Natura 2000 „Mszar Płociczno”. 

Jar Brynicy – rezerwat geomorfologiczno-leśny (29,47 ha), utworzony 1955 roku. 
Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest malowniczy fragment doliny rzeki Brynicy. 
Rzeka płynie w krętym jarze, którego strome zbocza wznoszą się na 40-50 m. Zbocza jaru 
porasta las o cechach zespołu naturalnego z klonowo-lipowym grądem zboczowym i 
borem mieszanym. Wiek drzewostanów wynosi około 140-160 lat. Rezerwat jest 
miejscem lęgowym m.in. zimorodka i pluszcza. 

Jar Brynicy II – rezerwat leśny (28,27 ha), utworzony w 2001 roku. Sąsiaduje z 
położonym po drugiej stronie rzeki Brynicy rezerwatem „Jar Brynicy”. Celem ochrony jest 
zachowanie naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu 
doliny Brynicy. Rzeka na tym odcinku jest kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. 
Lasy rezerwatu reprezentują najrzadszy typ grądu – zboczowy grąd grabowo-dębowo-
sosnowy z ginącym w Polsce dzwonkiem szerokolistnym. Drzewa osiągają wiek ponad 
200 lat. 

Ostrowy nad Brynicą - rezerwat leśny (2,06 ha) utworzony w 1962 roku dla ochrony 
lasu sosnowo-lipowego z udziałem chronionych roślin światłolubnych. Położony jest na 
tzw. „wyspie mineralnej” wśród kompleksu torfowisk niskich nad rzeką Brynicą. W 
górnym piętrze drzewostanu dominują 150-letnie sosny, w niższym zaś – lipa 
drobnolistna. 

Klonowo - rezerwat leśny (32,64 ha) utworzony w 1958 roku. Ochronie podlega 
fragment boru mieszanego i grądu subkontynentalnego, porastający teren o 
urozmaiconej rzeźbie. Wiek drzewostanów szacuje się na ok. 190 lat. W rezerwacie rosną 
liczne gatunki rzadkie i chronione jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, konwalia 
majowa czy marzanka wonna. 
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SZLAKI I ŚCIEŻKI TURYSTYCZNE 

 
Szlaki piesze PTTK 

• Szlak niebieski im. Romana Sołtysińskiego, nr TO2213n 
Trasa: Górzno – Czarny Bryńsk – Falk – Traczyska – Gutowo – Małe Leźno – Zembrze – 
Janówko –Jajkowo – Mariany - Bachotek 
Długość: 44 km, w tym ok. 23 km w Parku 
 

• Szlak zielony, nr TO2214z 
Trasa: Górzno – Ruda – Zaborowo – Miesiączkowo – Grążawy – Wilamowo – Nowy Dwór 
– Tama Brodzka – Bachotek – Gaj Grzmięca – Wielgrób - Łąkorz 
Długość: 56 km, w tym ok. 6 km w Parku 
 

• Szlak czerwony „Grunwaldzki” 
Trasa: Grunwald – Leszcz – Uzdowo – Myślęta – Turza Wielka – Prioma – Płośnica – 
Turza Mała – Jeleń – Lidzbark - Bądzyń 
Długość: 98,10 km, w tym ok. 20 km w Parku 
 

Szlaki rowerowe 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 

• Szlak niebieski „Centralny”  
Trasa: Górzno – Fiałki - Czarny Bryńsk - Bryńsk Szlachecki - Górzno 
Długość: 26,2 km 

• Szlak pomarańczowy „Północny” 
Trasa: Górzno – Traczyska – Gutowo – Fiałki - Górzno 
Długość: 26 km 

• Szlak czerwony „Południowy” 
Trasa: Górzno - Bryńsk Szlachecki - Nowy Świat – Wierzchownia - Górzno 
Długość: 28,2 km 
 
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: 

• Szlak niebieski „Wokół Jeziora Lidzbarskiego” 
Trasa: Lidzbark Welski – wzdłuż jez. Lidzbarskiego – Lidzbark 
Długość: 8 km 

• Szlak czerwony – „Obrazik” 
Trasa: Lidzbark Welski - wokół jeziora Piaseczno – Lidzbark 
Długość: 20 km 

• Szlak zielony „Dąb Rzeczypospolitej” 
Trasa: Lidzbark, Klonowo, Jar Brynicy do Dębu Rzeczypospolitej – Lidzbark  
Długość: 12 km 

• Weltrack – ścieżka rowerowa typu „singletrack”  
Trasa (8,5 km) biegnie wokół jez. Lidzbarskiego, przez rezerwat przyrody „Klonowo” 
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Na terenie województwa mazowieckiego: 
 Szlak czarny „Wokół Lasu” – 14,4 km 
 Szlak czerwony „Konopaty” – 11,2 km 
 Szlak niebieski „Piotrowski” – 7 km 
 Szlak żółty „Na Majdany” – 11,8 km 
 Szlak zielony „Śliwkowa Graniczna” – 9,4 km 

 
Ścieżki nordic walking 

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono cztery 
ścieżki piesze, skierowane głównie do miłośników nordic walkingu, pn. "Górznieńsko-
Lidzbarski Nordic Walking Park". Trasy mają swój początek w osadzie leśnej Ruda przy 
budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie i tworzą cztery pętle o łącznej długości 
ok. 29 km. W skład Nordic Walking Parku wchodzą ścieżki: żółta o długości 2,6 km, 
zielona o długości 5,7 km biegnąca przez Górzno, czerwona (10,4km) i oznakowana 
kolorem czarnym 10,2 km pętla. Rezerwat przyrody „Jar Brynicy”, ponad 550-letni 
pomnikowy Dąb Rzeczypospolitej, zabytkowy młyn wodny w Górznie, czy jaz na rzece 
Brynicy w Traczyskach, to tylko niektóre z czekających na trasach atrakcji. Większość 
szlaków to drogi i aleje leśne. Niewielkie fragmenty prowadzą asfaltem, chodnikiem oraz 
polnymi drogami. Trasy są bardzo czytelnie oznakowane. Wzdłuż nich rozmieszczono 
tablice zawierające propozycje ćwiczeń do wykonania oraz punkty pomiaru tętna. W 
Rudzie oraz przy plaży miejskiej w Górznie ustawiono tablice z ogólnymi informacjami na 
temat nordic walking, a także mapą z naniesionym przebiegiem tras. Poszczególne ścieżki 
różnią się między sobą długością oraz poziomem trudności terenu. Trasy posiadają 
punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują, co umożliwia dowolne wydłużanie, 
skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. 

Trasa nr 1 – żółta – „ŹRÓDLANA” 
(długość – 2,6 km; szacunkowy czas przejścia – 30 min) 

Łatwa i przyjemna trasa poprowadzona ścieżkami leśnymi i krótkim fragmentem 
zabytkowego, pruskiego bruku. Po wykonaniu rozgrzewki, w czym pomocne mogą być 
ćwiczenia przedstawione na tablicy, ruszamy na trasę. Maszerujemy w kierunku 
wschodnim, aby po 900 m dojść do tablicy z ćwiczeniami, zlokalizowanej nieopodal 
pomnikowej sosny. Po wykonaniu ćwiczeń, których propozycje zawiera tablica, na 
rozwidleniu dróg skręcamy w lewo. Szeroką leśną drogą pożarową nr 18 maszerujemy 
lasem mijając źródliska, i na 2,1 km trasy dochodzimy do skrzyżowania dróg. Skręcamy w 
lewo i wchodzimy na bruk. Razem z czarnym szlakiem, który przychodzi z prawej strony 
maszerujemy jeszcze 500 m, aby po pokonaniu 2,6 km pętli zakończyć nasz marsz przy 
budynkach byłego Nadleśnictwa w Rudzie. 

Trasa nr 2 - zielona – „WIEJSKA” 
(długość – 5,7 km; szacunkowy czas przejścia – 60 min) 

Niespełna 6-kilometrowa trasa, przebiegająca znakomicie utrzymanymi leśnymi duktami 
i niewielkim fragmentem bruku. Po wykonaniu rozgrzewki ruszamy na trasę. 
Zabytkowym brukiem maszerujemy piękną aleją wśród starodrzewia, przekraczamy 
mostek na rz. Górzance i po pokonaniu 400 m trasy schodzimy z bruku. Za znakami szlaku 
maszerujemy prosto. Kilometr dalej dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Czerwony 
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szlak, który towarzyszył nam od początku wędrówki, biegnie prosto w kierunku Górzna. 
My skręcamy w lewo. Maszerujemy polnymi drogami, ponownie przekraczamy                       
rz. Górzankę i na 2,5 km trasy ponownie łączymy się z czerwonym szlakiem. Brukową 
nawierzchnią maszerujemy w górę i na rozwidleniu dróg dochodzimy do przydrożnej 
kapliczki. Skręcamy w lewo i pomiędzy zabudowaniami wsi Fiałki wchodzimy do lasu. 
Jeszcze tylko kilka minut i dochodzimy do leśnej „autostrady” – drogi pożarowej nr 18, 
gdzie skręcamy w lewo. Kilometr dalej, przy tablicy ćwiczeń, znajduje się zwornik 
wszystkich 4 szlaków. Jeszcze tylko kilometr i dochodzimy do Rudy kończąc naszą 
wędrówkę. 

Trasa nr 3 – czerwona – „KRAJOBRAZOWA” 
(długość – 10,4 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz. 40 min) 

Oznakowana kolorem czerwonym, 10,4 km trasa, poprowadzi przez miejscowość Górzno. 
Początkowo trasa pokrywa się ze szlakiem zielonym. Przy tablicy ćwiczeń szlaki 
rozdzielają się – my maszerujemy dalej prosto. Po kilkunastu minutach dochodzimy do 
asfaltu. Wchodzimy na chodnik i idziemy pomiędzy zabudowaniami Górzna. Mijamy 
zabytkowy Rynek, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego związany z działalnością 
Zakonu Bożogrobców, i serpentyną ul. Leśnej, pomiędzy jeziorami Górzno i Młyńskie, 
schodzimy w dół. Przy kąpielisku miejskim czeka na nas punkt pomiaru tętna. Po jego 
zmonitorowaniu, przekraczamy szosę i maszerując ul. Wczasową przechodzimy obok 
pieczołowicie odrestaurowanego zabytkowego wodnego młyna. Pomiędzy 
zabudowaniami wsi Fiałki dochodzimy do połączenia ze szlakiem zielonym. Za moment 
wchodzimy do lasu i po dojściu do drogi pożarowej nr 18 skręcamy w lewo. Jeszcze tylko 
zwornik 4 szlaków przy tablicy ćwiczeń i po pokonaniu 10,4 kilometrowego dystansu, 
przy tablicy w Rudzie zamykamy czerwoną pętlę. 

Trasa nr 4 - czarna – „PRZYRODNICZA” 
(długość – 10,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz. 50 min) 
 
Najdłuższa z tras wchodzących w skład Górznieńsko – Lidzbarskiego Nordic Walking 
Park, ponad 10 -kilometrowa pętla oznakowana kolorem czarnym. Po wykonaniu 
rozgrzewki ruszamy w kierunku wschodnim. Leśnym duktem docieramy do 
skrzyżowania szlaków i przecinając go, drogą pożarową nr 19, maszerujemy niespełna 4 
kilometry, aż do miejsca postojowego w rezerwacie przyrody „Jar Brynicy”. Korzystając 
ze znajdującej się tu tablicy do pomiaru tętna, sprawdzamy na jakim jego zakresie 
przebiega nasz marsz. Po zmonitorowaniu tętna maszerujemy dalej, aby za kilka minut 
dojść do tablicy informującej nas o pomniku przyrody - Dębie Rzeczypospolitej. Warto na 
chwilę zboczyć z trasy (100 m), aby nacieszyć oczy tym niecodziennym widokiem. 
Wracamy na szlak i wąską ścieżką maszerujemy przez rezerwat. Schodząc do jego granicy 
wychodzimy z lasu we wsi Traczyska. Po prawej, za drzewami porastającymi brzeg rz. 
Brynicy znajduje się warty zobaczenia, urokliwy jaz rzeczny na rz. Brynicy. Wracamy na 
szlak i maszerujemy polną drogą, aż do mostu na rz. Brynicy. Droga na most skręca w 
prawo, my idąc prosto ponownie wchodzimy do lasu. Po jego pokonaniu wychodzimy na 
rozległe, ciekawe ornitologicznie „łąki gutowskie” i wędrujemy polną ścieżką wzdłuż rz. 
Brynicy. Po dojściu do brukowej drogi skręcamy w lewo i kilometr dalej dochodzimy do 
Rudy. 

Więcej informacji: 
 www.g-lpk.pl -> zakładka  „Szlaki turystyczne” 
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Ścieżki dydaktyczne 

Ścieżka dydaktyczna "Leśna szkoła odkrywców”- trasa ścieżki (2,6 km) biegnie wokół 
osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek bierze przy budynku Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest 
w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych 
łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów 
wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i 
zwierząt. 

Leśna ścieżka dydaktyczna "Szumny Zdrój” - ścieżka  (2,5 km) prowadząca do 
rezerwatu „Szumny Zdrój”. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w 
którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka 
zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje 
ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin oraz 
zwierząt zamieszkujących lasy rezerwatu. Jednym z najciekawszych punktów jest 
rozległa nisza źródliskowa. Na dnie niszy rośnie rzadki w tej części Polski górski gatunek 
- czosnek niedźwiedzi. Roślina ta wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie 
intensywną w okresie kwitnienia tj. maj-czerwiec. Na zboczu niszy znajduje się punkt 
widokowy. 

"Do rezerwatu Czarny Bryńsk” - ścieżka o długości ok. 4 km. Punktem docelowym jest 
florystyczny rezerwat „Czarny Bryńsk”, który obejmuje swoimi granicami śródleśne 
jezioro Czarny Bryńsk. Przy brzegach akwenu rośnie rzadki w tej części Polski gatunek – 
kłoć wiechowata. Na tafli jeziora zobaczyć można skupienia grzybieni białych. 

"Do Dębu Rzeczypospolitej” - trasa (ok. 8 km), biegnąca przez leśne kompleksy do 
rezerwatu "Jar Brynicy II".  Głównym punktem jest najokazalszy w Parku pomnik 
przyrody tj. ponad 550-letni „Dąb Rzeczypospolitej” (35m wysokości i 641cm obwodu w 
pierśnicy). W rezerwacie zobaczymy również potężne 200-letnie sosny z "kuźniami" 
dzięciołów. Nieopodal dębu znajduje się punkt widokowy na jar rzeki Brynicy.  

Ścieżka turystyczna "Źródła Brynicy" - trasa (12 km) idealna na rowerowe wypady. 
Zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. 
Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek tj. Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, 
Czarny Bryńsk, Bryńsk Ostrowy. Na trasie zgłębimy wiedzę na temat historii tych 
terenów, dotrzemy nad jez. Bryńsk Szlachecki, przy którym znajdują się źródła rzeki 
Brynicy, odwiedzimy rezerwat florystyczny "Czarny Bryńsk" oraz poznamy gatunki roślin 
i zwierząt występujące na obszarze Parku. 

"Wokół jeziora Górzno” - ścieżka krajobrazowa o długości około 6 km, doskonała na 
rodzinne spacery na łonie natury. Na wzgórzu, tuż przy wypływie rzeki Górzanki z jeziora 
Górzno znajduje się punkt widokowy na miasto Górzno oraz jezioro Górzno. Na uwagę 
zasługuje również zróżnicowany, polodowcowy krajobraz wsi Fiałki. Nad jeziorem 
Wapionka znajduje się zabytkowy młyn wodny. Trasa ścieżki częściowo prowadzi przez 
Park Miejski w Górznie. Jest to dobre miejsce do rozpoznawania gatunków drzew i 
krzewów. 

 
Więcej informacji: 
 www.g-lpk.pl -> zakładka  „Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne” 
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WARTO ODWIEDZIĆ 

 
Pomnik przyrody „Dąb Rzeczypospolitej” 
Najokazalsze drzewo Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Dąb 
szypułkowy nazywany "Dębem Rzeczypospolitej" bądź "Dębem Jagiełły", uznany został 
za pomnik przyrody w 1955 roku. Rośnie w Leśnictwie Borek na terenie rezerwatu 
przyrody "Jar Brynicy II". Mierzy 35m wysokości i 641cm obwodu w pierśnicy. Wiek 
drzewa szacuje się jest na około 550 lat. Dąb ma swoje miejsce w historii i tradycji tego 
regionu. Okolice Dębu były miejscem spotkań patriotycznych tutejszej ludności. Pod 
dębem żołnierską przysięgę na wierność ojczyźnie składali partyzanci. W pobliżu Dębu 
organizowano także zabawy ludowe, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Górzna i Lidzbarka. 

Mały ogród zoologiczny w Konopatach 
Mały ogród zoologiczny w Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Konopatach, z zagrodami dla 
dzików, bażantów, muflonów i danieli. Przebiega tu również ścieżka dydaktyczna 
przeznaczona do samodzielnego zwiedzania, czynna przez cały rok. 

Park linowy 
Park linowy w Górznie zlokalizowany jest nad jeziorem Górzno, w bliskim sąsiedztwie 
Dziewiczego Kopca. Park oferuje trasy z czterema stopniami trudności. Ich łączna długość 
wynosi ok. 200 metrów. Trasy zaopatrzone są w różne przeszkody do pokonania oraz 
tyrolki, z czego najdłuższa mierzy około 90 metrów. 

Muzeum leśne  
W 2005 roku przy Nadleśnictwie Lidzbark powstało muzeum leśne. Zgromadzono tam 
tablice dotyczące zagadnień leśnych, eksponaty zwierząt, przekroje drewna różnych 
gatunków drzew oraz sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie. Można tu 
zobaczyć m.in. pierwszy komputer nadleśnictwa, sprzęt do żywicowania, sprzęt do 
pomiaru i cechowania drewna, starą centralkę telefoniczną, urządzenia stosowane w 
ochronie lasu. 

Trójstyk 
Miejsce styku trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i 
mazowieckiego. To także styk trzech powiatów: brodnickiego, działdowskiego i 
żuromińskiego oraz gmin Górzno, Lidzbark i Lubowidz. Przez punkt ten przechodzi 
również linia podziału między Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Toruniu 
i Olsztynie. Podczas zaborów w tym miejscu przebiegała granica między królestwem Prus 
(później cesarstwa niemieckiego) i carskiej Rosji. Z inicjatywy Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego, w 2014 roku na trójstyku osadzony 
został okazały głaz narzutowy, symbolizujący integrację lokalnych środowisk. Kamień 
opatrzony jest w wygrawerowane herby województw i Lasów Państwowych. Nieopodal 
znajduje się tablica objaśniająca oraz parking z wiatą przystankową. Do trójstyku 
prowadzi czerwony szlak pieszy PTTK oraz czerwony szlak rowerowy „Południowy”. 
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Zabytki 

Kościół pw. Krzyża Świętego w Górznie 
Kościół pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Związany był z działalnością zakonu 
bożogrobców. Jeden z najstarszych i najpiękniejszych zabytków tego regionu. Jeszcze w 
1385 roku kościół położony był poza miastem. Został trzykrotnie zniszczony (w latach 
1443, 1628, 1763). Budowę nowego, murowanego kościoła rozpoczęto w 1765 roku. 
Prace wykończeniowe trwały do 1812 roku. Nadbudowa wież pochodzi z około połowy 
XIX wieku. Charakterystyczna jest jego dwuwieżowa fasada z krzyżem miechowskim nad 
wejściem. Wnętrze kościoła zdobią trzy ołtarze rokokowe, pochodzące z 2 połowy XVIII 
wieku. Do 1830 roku pieczę nad kościołem sprawowali bożogrobcy. 

Grodzisko w Radoszkach 
Grodzisko w Radoszkach to pozostałość po późnośredniowiecznym gródku rycerskim, 
który funkcjonował tutaj na przełomie XIV i XV wieku. Leży na niewielkim cyplowatym 
wyniesieniu wcinającym się w podmokłe łąki. Nieopodal znajdują się dwa stawy 
połączone bezimiennym ciekiem wodnym. Nasyp grodu wzniesiony został na planie 
zbliżonym do czworokąta. Jego pozostałość posiada obecnie kształt graniastosłupa o 
zaokrąglonych krawędziach i ściętym wierzchołku. Kopiec osiąga wysokość 4-5 m. 
Podstawa grodziska ma wymiary ok. 25 x 30m. Na północ od grodziska znajduje się 
wielkie nieckowate zagłębienie – prawdopodobnie ślad po dawnej fosie. W okresie 
międzywojennym obiekt był ustawicznie podorywany, wskutek czego następowało 
intensywne obsuwanie się jego stromych stoków. 

Grodzisko nad jez. Księte 
Księte to wieś położona około 5 km na południe od Górzna. Na wschód od wsi, na 
południowym brzegu jeziora Księte, usytuowane jest grodzisko, na którym stwierdzono 
dwie fazy zasiedlenia – w XI-XII oraz XIII-XIV wieku. Pierwotnie grodowa góra stanowiła 
prawdopodobnie siedzibę komesa (dostojnika sprawującego ówcześnie władzę 
administracyjną i wojskową) oraz miejsce schronienia dla ludności w przypadku napaści. 
Grodzisko potocznie nazywane jest „Szwedzkim Szańcem”. Kopiec wyniesiony jest na 9 
m. Posiada prostokątny kształt o stromych zboczach. Podstawa mierzy 60 x 45 metrów. 
Od północy wzniesienie przylega do jeziora. Od strony zachodniej i wschodniej widoczne 
są zagłębienia, będące prawdopodobnie pozostałością po fosie. Grodzisko wpisano do 
krajowego rejestru zabytków. 

Grodzisko „Bocieniec” w Górznie 
Grodzisko leży we wschodniej części miasta Górzno nad jeziorem Młyńskim. Posiada 
owalny kształt, a jego wysokość wynosi 30 m. Od strony zachodniej otacza je dolina 
będąca zapewne pozostałością po fosie. Obiekt uznawany jest za pierwociny Górzna, być 
może nawet z XII wieku. Obecnie na grodzisku znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
„Wilga”. Grodzisko widnieje w rejestrze zabytków. 
 
„Dziewicza Góra” w Górznie 
Kopiec położony jest na skraju wydłużonego wzniesienia na zachodnim brzegu jeziora 
Górzno, na wschód od kościoła parafialnego. Nasyp ma kształt wydłużonego pagórka o 
elipsoidalnym kształcie. Pierwotnie grodzisko miało kształt owalny a szczyt nie był 
porośnięty z wyjątkiem pojedynczych drzew. Obecnie wzgórze pełni funkcję parku a jego 
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stoki zostały wyeksponowane poprzez częściową wycinkę. Na Dziewiczej Górze 
prawdopodobnie usytuowana była pierwsza siedziba klucza biskupstwa płockiego z XIII 
wieku. Zniszczenie zabudowy kopca wiąże się z najazdami krzyżackimi i datuje się na 
pierwszą połowę XIV wieku. Analiza wykopalisk pozwoliła stwierdzić, że miejsce to 
odbudowano ale podczas wojny polsko-szwedzkiej w 1629 roku zostało ponownie 
zniszczone wraz z całym miastem. Po odparciu szwedzkich okupantów na Dziewiczej 
Górze zadomowił się Zakon Bożogrobców, który po około półtora wieku zdecydował się 
wybudować stojący nieopodal kościół - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. 
 
Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej 
Jeden z najstarszych zabytków Bryńska. Jego budowę rozpoczęto 13 lipca 1909 roku. 
Został oddany do użytku dwa lata później. Kościół zastąpił istniejący od 1846 roku 
drewniany dom modlitwy. Budowla urzeka swoją architekturą oraz pięknem i prostotą 
wnętrza. W głównym ołtarzu umieszczono obraz Matki Bożej pochodzący z końca XIX 
wieku. Na uwagę zasługują również zabytkowe organy, zbudowane w 1910 roku. 
Niedaleko kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz ewangelicki. Powstał w 1846 roku, 
czynny był do zakończenia II wojny światowej. Pochowano w nim mieszkańców Bryńska 
wyznania ewangelicko-augzburskiego. Po wojnie został częściowo zniszczony i 
ograbiony. Zachowały się jedynie nieliczne nagrobki oraz fragmenty sztukaterii. 

Zabytkowa zabudowa wsi Wierzchownia 
Wierzchownia to malownicza wieś letniskowa położona nad jeziorem Wierzchownia. 
Cześć zabudowy wsi ma charakter zabytkowy. Niegdyś funkcjonował tu drewniany młyn 
wodny pochodzący z przełomu XIX/XX wieku (w zespole młyńskim; obecnie ruiny). W 
Wierzchowni swoje domostwo miała Stanisława Walasiewiczówna – słynna polska 
mistrzyni olimpijska i wielokrotna rekordzistka świata w biegach sprinterskich. 

Zabytkowe młyny wodne 
• Zespół młyński w Traczyskach obejmujący młyn szachulcowy  z 1905 roku oraz 

dom z 1912 roku. 
• Zrekonstruowany młyn wodny w Górznie (Wapionka), pochodzący z 1766 roku . 

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach 
Drewniany kościół z 1717 r., wybudowany w stylu barokowym. Wewnątrz znajdują się 
zabytkowe ołtarze boczne z XVII w., ambona oraz chór muzyczny z organami 
wykonanymi na początku ubiegłego stulecia. Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica z 
XVIII/XIX w. 

 

 

 

 

 

 

Fot. Kościół w Górznie         fot. Zabytkowy młyn w Górznie (Wapionka) 
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BAZA NOCLEGOWA 

 

Ośrodki wypoczynkowe 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”, Górzno ul. Leśna 12, tel. (56) 49 89 265 
Hotel*** "Dworek Wapionka", Górzno ul. Wczasowa 1, tel. (56) 49 88 233 
Pensjonat „Jagódka”, Górzno ul. Leśna 31, tel. (56) 49 89 267 
Gościniec „Myśliwski”, Konopaty 38A, tel. 604 498 284, 660 767 004 
Ośrodek wczasowy "Pod lipami", Lipowa 46,13-230 Lidzbark, tel. (23) 69 61 249 
Ośrodek wczasowy "Danusia", Klonowo 82,13-230 Lidzbark, tel. (23) 696 11 52 
Ośrodek wczasowy "LECH", Leśniczówka,13-230 Lidzbark, tel. (23) 696 13 19 
Ośrodek wczasowy "Dar serca", Lipowa,13-230 Lidzbark, tel. (23) 696 13 57 
Hotel "Ambrowil", Leśniczówka 5,13-230 Lidzbark Welski, tel. (23) 696 11 27 

Gospodarstwa agroturystyczne 

„Pod lasem” E. i H. Cukrowscy, Górzno ul. Mirabelkowa 3/1, tel. (56) 49 89 166 
„Stajnia Leźno” A i M. Michalak, Małe Leżno 44, tel. (56) 49 35 607 
„Hajduczek” A. Pudełko, Górzno ul. Świerczewskiego 1, tel. (56) 49 89 250 
„Pod Lipami” H. Tylicki, Górzno ul. Nowe Osiedle 6A, tel. (56) 49 89 131 
„Żabka” G. i R. Betlejewscy, Górzno ul. Nowe Osiedle 35, tel. (56) 49 89 147 
„Pod Gajem”, Górzno ul. Parkowa 2, (56) 49 45 804 
"Jaskółeczka", Fiałki 37, tel. (56) 49 89 347, 501 088 731 
„JAŚ” J. i A. Ślesińscy, Górzno ul. Gdynia 9, tel. (56) 49 89 433 
E. i S. Komoszyńscy, Górzno ul. Mirabelkowa 5, tel. (56) 49 89 310 
"JELONEK", Karw 10i, tel. (56) 49 36 301, kom. 602 674 837 
J. Wiśniewski, Fiałki 8, tel. (56) 49 89 132 
„Nad Jeziorem” E. Radzikowski, Fiałki 3, tel. (56) 49 89 346 
G. Kowalska, Fiałki 22, tel. (56) 49 89 280 
„Koziołki”, Bartniczka ul. Turystyczna 7, tel. (56) 49 36 429 
M. Miąskowska "Pod kasztanem", Małe Leźno 54, tel. (56) 49 35 606 
Agroturystyka "Maryśka", Małe Leźno 13, 87-313 Brzozie, tel. 506 994 401 
Agroturystyka "Pod lipą", Małe Leźno 47, 87-313 Brzozie, 87-313, tel. 56 498 95 69 
Agroturystyka "Pod gruszą", Wielkie Leźno 36a, 87-313 Brzozie, tel. 56 493 55 91 
„Ostoja” J. Mazurkiewicz, Zieluń ul. Piastowska 4a, tel. (23) 65 82 440 
Gospodarstwo agroturystyczne "Zacisze", Okalewo 101, tel. 694 121 519, 542 702 179. 
"Zielone Wzgórze", ul. Jana Pawła II, 09-304 Lubowidz, tel. 602 759 856 
Pokoje gościnne, Gutowo 41, 87-321 Bartniczka, tel. 56 493 62 20 

Pola namiotowe 

Pole namiotowe w Górznie, ul. Wędkarska, tel. 508 726 111 
Ośrodek Wypoczynkowy „Zielone Wzgórze”, Górzno ul. Bożogrobców, tel. 504 818 379 
Pole namiotowe nad jeziorem Piaseczno „Turtrans” Janusz Bielski, tel. (23) 69 62 435, 
607 057 805 
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WAŻNIEJSZE MIEJSCOWOŚCI 

 
Górzno – jedno z najmniejszych miast polskich (ok. 1250 mieszkańców), położone 
malowniczo wśród wzgórz między jeziorami: Młyńskim (25,3 ha) i Górzno (47 ha). Gród 
wzmiankowany  w 1229 r., jako własność biskupów płockich. Prawa miejskie uzyskało w 
1327 r. oraz ponownie w 1375 r. W 1629 r. w okolicach Górzna wojska polskie poniosły 
klęskę w bitwie z wojskami szwedzkimi. Miasto zostało zniszczone podczas pożaru w 
1773 r., prawa miejskie odzyskało w 1833 r. Zabytki: barokowy klasycystyczny kościół 
parafialny pw. św. Katarzyny z lat 1765–1812. W kościele znajdują się m.in. 3 rokokowe 
ołtarze, barokowe i rokokowe rzeźby, średniowieczna granitowa kropielnica, wyroby 
rzemiosła złotniczego, 3 dzwony z XVII w. Na wieżach kościoła krzyże z podwójnymi 
ramionami – znak Bożogrobców (Miechowitów), przy rynku szereg domów z I połowy 
XIX w., na rynku pomnik poświęcony ofiarom zbrodni hitlerowskich, zabytkowe chaty 
niedaleko młyna na Wapionce, „Bocieniec” – grodzisko wczesnośredniowieczne, 
„Dziewiczy Kopiec” – platforma po dawnym dworze biskupów płockich. 

Lidzbark Welski – miasto położone malowniczo nad rzeką Wel i Jez. Lidzbarskim (121,8 
ha). Założone w 1301 r. W XIV –XV w. należał do Krzyżaków. W 1410 r. Lidzbark poddał 
się królowi Władysławowi Jagielle (obelisk upamiętniający obecność wojsk Władysława 
Jagiełły). Do zabytków należy założenie urbanistyczne Starego Miasta z lat 1320–1331, 
kościół parafialny pw. Wojciecha murowany z XV w. i odrestaurowany po pożarze w 1746 
r., kościół ewangelicko-augsburski z 1829 r. wraz z domem kancelaryjnym z tego samego 
okresu. Zachowane są fragmenty miejskich murów obronnych z XIV w., gotycka baszta 
zamkowa z XIV w., 2 wieże wodociągowe z 1909 r. i zakład garbarski z 1880 r. W mieście 
znajduje się Muzeum Pożarnictwa. Nad Jez. Lidzbarskim liczne ośrodki wypoczynkowe. 
Herbem Lidzbarka jest głowa jednorożca z rogiem na czole. Nazwa miasta pochodzi 
prawdopodobnie od wyrazów: „lud – barć”, co miało oznaczać, że tutejsi mieszkańcy 
zajmowali się zbieraniem miodu pszczelnego. Takie pochodzenie potwierdzać może 
dokument z 1454 r., gdzie Lidzbark widnieje jako „Ludbarc”. 

Beśnica – osada śródleśna z zachowanym dawnym murowanym posterunkiem straży 
granicznej z XIX w., obecnie gajówka.  

Bryńsk – wieś typu rzędówka na polanie leśnej, założona w wyniku akcji kolonizacyjnej 
w latach 1820–1850. We wsi zachowało się bardzo dużo obiektów tradycyjnego 
budownictwa wiejskiego (drewniane i murowane). Z końca XIX w. pochodzą też: kościół 
parafialny o konstrukcji mieszanej murowano-drewnianej i szkoła powszechna. W 
bliskim sąsiedztwie Bryńsk Szlachecki z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi 
folwarku.  

Brzozie  – wieś gminna lokowana w 1310 r. przez biskupów płockich. Kościół parafialny 
pw. Wszystkich Świętych, drewniany o konstrukcji zrębowej w stylu neogotyckim. 
Poprzedni również drewniany z XVI w., zrujnowany w połowie XVIII w. Dzwonnica 
drewniana z XIX w.  
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Buczkowo – osada leśna nad rzeką Brynicą, unikalny zespół młynarstwa tradycyjnego z 
czynnym młynem wodnym z przełomu XIX i XX w., domem młynarza, stodołą i oborą.  

Czarny Bryńsk – wieś nad jeziorem o tej samej nazwie. Jezioro i jego obrzeża objęte 
ochroną w postaci rezerwatu przyrody „Czarny Bryńsk”. We wsi budynek szkolny z 
czasów pruskich. Od 1993 r. funkcjonuje siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Fiałki – wieś położona na terenie o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu, z 
panoramami widokowymi na Górzno i okolicę. We wsi dawna szkoła drewniana z 
początku XX w., liczne chaty drewniane oraz drewniana obora z II połowy XIX w.  

Gutowo – wieś wzmiankowana w 1414 r., stanowisko archeologiczne, dawna wieś 
folwarczna z dworem murowanym z II połowy XIX w., parkiem podworskim z XIX w. i z 
zabudowaniami folwarcznymi, tablica upamiętniająca martyrologię jeńców wojennych w 
okresie II wojny światowej.  

Jamielnik – wieś o metryce średniowiecznej z zachowanymi obiektami zabudowy 
drewnianej i szkołą wiejską z XIX w.  

Janówko – wieś nad malowniczo położonym jez. Janówko (63,2 ha). Wokół jeziora 
znajdują się liczne stanowiska archeologiczne.  

Karw – wieś przy drodze krajobrazowej ze szpalerem starych lip. We wsi budynek dawnej 
komory celnej z przełomu XIX i XX w. – obecnie szkoła.  

Klonowo - wieś o metryce średniowiecznej (XIV w.) malowniczo położona wśród 
rozległych kompleksów leśnych. W pobliżu wsi rezerwaty przyrody oraz pomniki 
przyrody. Rozwój przestrzenny związany był z gospodarką leśną (tartak). Z XIX w. 
pochodzą: szkoła powszechna, zabudowa leśnictwa, budynki kolejowe i szereg domostw. 

Konopaty Nowe – wieś położna na polanie, założona w okresie kolonizacji w latach 
1820–1850. Liczne przykłady nowego budownictwa wiejskiego. W pobliskich 
Konopatach Starych znajduje się Ośrodek Hodowlano-Łowiecki.  

Księte – wieś wzmiankowana w 1356 r. We wczesnym średniowieczu gród Grodzisko 
(tzw. Szaniec) nad jeziorem Księte (46,9 ha). Kościół pw. św. Michała Archanioła, 
wzmiankowany w 1520 r., obecny zbudowano w XVIII w. W kościele 3 barokowe 
prymitywne ołtarze z XVIII w., feretrony ludowe z 1828 r., rzeźby: barokowa Pieta i Matka 
Boska Skępska, krucyfiks ludowy z XIX w. Park krajobrazowy z pięknym dworem 
murowanym i aleją dojazdową.  

Leźno Małe – wieś połączona z Leźnem Wielkim krajobrazową aleją i zespołem dwóch 
jezior: Leźno Wielkie (86,2 ha) i Leźno Małe (30 ha). We wsi murowana szkoła z przełomu 
XIX i XX w. i liczne drewniane domy z II połowy XIX w. 

Leźno Wielkie – wieś malowniczo położona nad jez. Leźno Małe. Posiada zabytkowe 
drewniane chaty wiejskie i szkołę murowaną z XIX w.  

Lubowidz – duża wieś gminna nad Wkrą. Wzmiankowana już w 1345 r., kiedy to Bolesław 
III, książę płocki nadał ją Wojciechowi i Mikołajowi Nagórkom. W 1531 r. Zygmunt I Stary 
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nadał Lubowidzowi prawa miejskie. Zniszczenie w czasie wojen szwedzkich 
doprowadziło do utraty praw miejskich. W 1968 r. wielki pożar zniszczył drewnianą 
zabudowę. We wsi znajduje się drewniany kościół parafialny pw. Andrzeja Apostoła z 
1802 r. z drewnianą dzwonnicą z XIX w., na cmentarzu znajduje się mogiła powstańców z 
1863 r., młyn wodny na Wkrze z 1916 r. 

Nowy Świat – osada leśna, odpowiednik Beśnicy po drugiej stronie dawnej granicy. 
Zachowały się budynki przygraniczne, dawna drewniana strażnica graniczna z XIX w. 
(obecnie gajówka), budynek murowany z końca XIX w. (leśniczówka) oraz szkoła 
drewniano-murowana z końca XIX w. 

Pątki – niewielka wieś nad Wkrą na skraju rozległego kompleksu leśnego z dużą ilością 
obiektów budownictwa tradycyjnego, drewnianego z przełomu XIX i XX w. W bliskim 
sąsiedztwie (kierunek na Sinogórę) zdewastowany dwór drewniany z zabudowaniami 
gospodarczymi, pomnik partyzantów GL. 

Płociczno – nieduża wieś położona na skraju rozległego kompleksu leśnego z elementami 
dawnego budownictwa (domy drewniane).  

Radoszki – wieś z grodziskiem wczesnohistorycznym, stożkowatym. Drewniany kościół 
parafialny pw. św. św. Wawrzyńca i Mikołaja z 1771 r. Dzwonnica o konstrukcji 
drewnianej z przełomu XVIII i XIX w. Na plebanii późnogotycka rzeźbiona herma św. 
Augustyna z I połowy XVI w. 

Ruda k. Górzna – osada leśna położona na północ od Górzna. Od 1874 roku w Rudzie 
funkcjonowało Nadleśnictwo Ruda, które do 1939 roku było wyłączone z miasta Górzno 
i stanowiło siedzibę gminy Ruda. Budynek dawnego nadleśnictwa został obecnie 
zaadaptowany na Ośrodek Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Sinogóra – duża wieś typu przydrożnicy z dobrze zachowanym historycznym układem 
przestrzennym z 3 zabytkowymi drewnianymi chatami.  

Syberia – duża wieś założona w okresie kolonizacji w latach 1820–1850 z murowanym 
kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Ucieczki Grzesznych z 1930 r., wiatrakiem 
(poltrak) z XIX w. oraz drewnianymi domami.  

Trepki – wieś z grodziskiem wczesnośredniowiecznym, pierścieniowatym nad jeziorem 
(30,1 ha) o tej samej nazwie.  

Wierzchownia – wieś i osada młyńska położona malowniczo nad niewielkim jeziorem o 
tej samej nazwie. Młyn wodny o konstrukcji drewniano-szkieletowej z przełomu XIX i XX 
w. na rzece Pissie. Obok zagroda młynarza z początku XX w., liczne chaty drewniane, kryte 
strzechami z początku XX w., wieś letniskowa.  

Wlewsk – wieś folwarczna z zachowanym parkiem podworskim z XIX w., starym 
cmentarzem i kaplicą grobową rodziny Doliwa-Różyckich z 1892 r., szkołę murowaną z 
1875 r. i gorzelnią z II połowy XIX w.  

Zalesie – niewielka wieś z elementami tradycyjnego budownictwa wiejskiego 
drewnianego.  
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Zieluń – duża wieś nad Wkrą z barokowym kościołem murowanym parafii pw. św. Jana 
Nepomucena z XIX w., z plebanią klasycystyczną z XVIII–XIX w. i 2 zabytkowymi 
drewnianymi chałupami, pomnik powstańców z 1863 r. i pomordowanych w czasie II 
wojny światowej.  

Zembrze – wieś z zachowanymi elementami tradycyjnej zabudowy, m.in. szkoła z XIX w., 
młyn wodny drewniany z początku XX w., chaty drewniane wiejskie z połowy XIX w. 
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Kontakt: 

Ośrodek edukacji ekologicznej w Rudzie 
Ruda 1, 87-320 Górzno 
tel. (56) 49 18 151, kom. 512 241 162 
e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 
www.g-lpk.pl 

 

 

 

Zdjęcia: 

• Zasoby fotograficzne GLPK 
• Zasoby fotograficzne Dworku Wapionka 
• Daniel Pach 


