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3taBLice Historyczne

Historia Biskupca wiąże się z wieloma interesującymi 
faktami. do dziś na jego ulicach znajdziemy śla-
dy dawnych wydarzeń. zachęcamy do wyruszenia 
szlakiem historycznych tablic, na których zobaczyć 
i przeczytać można o Biskupcu sprzed lat. porów-
najcie to, co widnieje na zdjęciach z tym, co zoba-
czycie na żywo i przyznajcie z nami, że Biskupiec to 
krajobraz pełen możliwości.



4 Biskupieckie zaBytki

1  Biskupiecki Dom Kultury  
wybudowany w 1906 r. jako dom strzelców. 1 września 1951 r. 
budynek adaptowano na pierwszą placówkę kulturalną w mie-
ście - powiatowy dom kultury. w ten sposób powstał ośrodek 
stanowiący oparcie dla życia społeczno-kulturalnego powiatu. 
w latach 2018-2019 Biskupiecki dom kultury został zmoder-
nizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. obecnie jest to 
jedna z najnowocześniejszych placówek kulturalnych w powiecie 
a nawet województwie. 

2  Miejska Biblioteka Publiczna 
secesyjna kamienica o bogatym wystroju (łuki odcinkowe) przy 
al. niepodległości 3. w latach 1944-1956 mieścił się tu puBp 
- powiatowy urząd Bezpieczeństwa publicznego, czyli miejsce 
represji komunistycznych. obecnie jest to siedziba Miejskiej Bi-
blioteki publicznej im. jana Liszewskiego w Biskupcu oraz Miej-
skiego ośrodka pomocy społecznej. 

3  Urząd Miejski 
Budynek dawnego starostwa rozbudowany w roku 1908  - dziś 
siedziba władz miejskich. znajdują się na nim 4 herby miast, 
które dawniej wchodziły w skład powiatu reszelskiego, później-
szego biskupieckiego. od frontu jezioran, Bisztynka i reszla, 
a nad bocznym wejściem do budynku znajduje się herb Biskupca. 
przez lata obiekt był rozbudowywany, dobudowywano piętra, 
jednakże cały czas zachowywał swój niepowtarzalny charakter. 
w latach 2018-2019 budynek przeszedł generalny remont, został 
odrestaurowany i zmodernizowany. dziś ponownie olśniewa 
swoim blaskiem.

4  Dworzec 
Budynek dworca kolejowego oddano do użytkowania 1.09.1898 r. 
powstała wówczas cała właściwa infrastruktura i organizacja 
dworca dla ruchu pasażerskiego i towarowego. dworzec został 
przebudowany, gdy uruchomiono linię kolejową do szczytna 
(15.12.1908 r.). dobudowano wówczas wiatrołap od frontu 
i klatkę schodową od szczytu budynku. rozbudowano także bu-
dynek gospodarczy od strony południowo-wschodniej. Budynek 
dworca odrestaurowano i wyremontowano w latach 2020-2021. 
nad wejściem głównym do budynku widnieje zabytkowy zegar, 
który z daleka przykuwa uwagę, natomiast w środku znajduje 
się poczekalnia dla osób oczekujących na transport oraz biura. 

5  Stara Apteka
powstała w 1859 r., o czym informuje kamień węgielny. znaj-
duje się w centrum miasta, na pl. wolności. zachwyca stylem 
budowli i górującymi nad miastem 3 twarzami, stanowiącymi 
element dekoracyjny.

6  Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
kościół istniał już w momencie uzyskania przez Biskupiec praw 
miejskich w 1395 r. na przełomie wieków, w wyniku wojen to-
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czących się na tym terenie, był wielokrotnie niszczony i odbudo-
wywany. powiększony i rozbudowany w XViii wieku. natomiast 
w XiX wieku dobudowano dwie boczne nawy z kaplicami i posze-
rzono chór. pierwotny wygląd różni się od aktualnego: wcześniej-
sza wieża była drewniana, a sam kościół był wielkości obecnej 
nawy środkowej. z gotyckiego stylu budowli pozostały tylko 
fragmenty murów i wieży. wyposażenie kościoła jest współcze-
sne, za wyjątkiem dwóch ołtarzy neoromańskich, uratowanych 
z pożaru i poddanych konserwacji w 1998 r. według opracowań 
historycznych w XVi wieku w wieży kościelnej mieściła się szkoła 
parafialna i szpital, w późniejszym czasie punkt obserwacyjny 
z gniazdem karabinu maszynowego. obecnie znajduje się tu 
punkt widokowy na miasto i jego okolice oraz galeria zdjęć.

7  Kościół p.w. bł. Karoliny Kózkówny  
dawniej ewangelicko-augsburski, obecnie katolicki kościół p.w. 
bł. karoliny kózkówny i sanktuarium Matki Boskiej fatimskiej. 
jego budowa sięga roku 1831. Świątynie jedną z dwóch wznie-
sionych wówczas w prusach wschodnich, ufundował król fry-
deryk wilhelm iV. została zaprojektowana przez architekta kró-
lewskiego friedricha augusta stulera. wybudowano ją w formie 
neoromańskiej bazyliki emporowej. jest to kościół trójnawowy, 
nawa główna jest wyższa od bocznych z półkoliście zamkniętym 
prezbiterium. w okresie między 1857 a 1890 rokiem przy ko-
ściele funkcjonował cmentarz. 

8  Księgarnia
kamienica z 1929 r. położona przy ul. floriańskiej z figurą 
św. jana nepomucena umieszczoną na rogu budynku. 
została zbudowana przez przedsiębiorcę Leo Millkau. 
kiedyś mieściła  się w niej farbiarnia, obecnie księgarnia.

9  Dom dziecka 
willa secesyjna z 1906 r. usytuowana na skrajnej parceli. 
obecnie znajduje się tu apteka.

Młyn
wybudowany ok. 1910 r. obok młyna powstał tartak 
o napędzie parowym. po drugiej wojnie św. obiekt należał do 
pGr, a w latach 70 i 80 XX w. właścicielem były polskie zakłady 
zbożowe. zespół młyński w Biskupcu tworzyły: młyn, kotłownia 
młyna i tartaku, tartak, dom mieszkalny właściciela, stajnia, wo-
zownia, dom mieszkalny robotników. pod koniec lat 90 XX w. na 
terenie dawnego sadu i ogrodu, od strony zachodniej wzniesiono 
nowy budynek hotelu, który wraz z domem mieszkalnym tworzy 
linię zabudowy o charakterze willowym (obecnie Hotelik atelier).

Areszt
niewielki budynek wymurowany z cegły licowej na przełomie 
XiX i XX wieku, w ciągu pierzei ulicy floriańskiej. elewacja de-
korowana gzymsem podokapowym. Budynek pierwotnie pełnił 
funkcję aresztu. w latach powojennych przekształcony został 
w warsztat / magazyn.



atrakcje turystyczne6

wystawa aparatÓw 
WIESŁAWA BOROWSKIEGO

  
jest największą w polsce kolekcją aparatów foto-
graficznych liczącą ponad 1400 modeli. najstarszy 
z eksponatów pochodzi z 1884 roku, a każdy pre-
zentowany model jest inny. w 2017 roku wystawa 
prowadzona przez pana wiesława Borowskiego 
otrzymała certyfikat potwierdzający, że zebrana 
kolekcja aparatów fotograficznych jest największa 
w polsce. w 2021 r. w ramach pozyskanych środ-

ków zewnętrznych 
z fundacji BGk pt. 
„warmia w obiek-
tywie wspomnień” 
w galerii powstało 
drzewo z metalopla-
styki z historyczny-
mi zdjęciami, które 
pięknie dopełnia ca-
łokształt zebranych 

eksponatów. niezwykłą kolekcję można oglądać 
w domu pracy twórczej „sorboma”, przy pl. wol-
ności 6a po wcześniejszym umówieniu w informacji 
turystycznej, a wstęp do niej jest bezpłatny.
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8 atrakcje turystyczne8

WIEŻA WIDOKOWA
w wieży kościoła p.w. Św. jana chrzciciela w Bi-
skupcu utworzono punkt widokowy na miasto. 
dzięki temu można podziwiać niezwykłą panora-
mę Biskupca z góry. dodatkową atrakcją dla zwie-
dzających wieżę jest utworzona galeria ze zdjęć 
historycznych i aktualnych miasta. remont wieży 

kościelnej był możliwy 
dzięki dofinansowaniu 
z projektu unijnego pt. 
„rewitalizacja stare-
go Miasta Biskupiec”. 
wejście na punkt wi-
dokowy jest możliwe 
po wcześniejszym 
uzgodnieniu z infor-
macją turystyczną. 
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10 Ścieżki rowerowe/przyrodnicze
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szlak rowerowy oznakowany

trasy rowerowe urządzone
trasy rowerowe nieurządzone

drogi 

kolej
granica miasta

trasy rowerowe nieoznakowane:

BISKUPIEC - TRASY ROWEROWE
SKALA 1:8000100 m 01.   Mieszczańskie kamieniczki z pierwszej połowy XIX w.

02.   Budynek dawnego ratusza z końca XIX w.
03.   Pomnik ku czci Poległych w Walce o Polskość  Warmii i Mazur.
04.   Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela z XIV w.
05.   Pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II oraz Polakom poległym za Ojczyznę.
06.   Kościół katolicki pw. bł. Karoliny Kózkówny z XIX w.
07.   Stary Browar z początku XIX w.
08.   Neogotycka kapliczka z XIX w.
09.   Kapliczka z XVIII w.
10.   Budynek dawnego Starostwa z początku XX w.
11.   Secesyjna willa z 1906 r.
12.   Wieża ciśnień z początku XX w. - wys. 39 m, murowana.
13.   Koszary wojskowe z końca XIX w.
14.   Stara Kaflarnia z roku 1865 r. 
15.   Stara Apteka z 1859 r.
16.   Dawny szpital z końca XIX w.
17.   Kirkut - cmentarz żydowski.
18.   Spichlerz z 1925 r.
19.   Metalowy Krzyż - dawniej pomnik upamiętniający zmarłych na cholerę, 
          obecnie poświęcony postaci Jana Pawła II.

Zabytki na terenie Biskupca
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wypożyczalnia 
rowerów elektrycznych

informacja turystyczna

siłownie plenerowe

place zabaw

Centrum Kultury, Turystyki 
i Sportu w Biskupcu 
(Biskupiecki Dom Kultury, kino)

Dom Pracy Twórczej SORBOMA 
Galeria Ziemi Biskupieckiej
Wystawa Aparatów Fotogr.

kino przy CKTiS

kąpieliska, plaże

restauracje, 
karczmy, bary

przystanki autobusowe

parkingi

stacje paliw

szpital 
pogotowie ratunkowe

zabytki

66
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SKALA 1:3000

BISKUPIECBISKUPIEC
T R A S Y  R O W E R O W E

• mapa gminy
• mapa miasta
• trasy i szlaki rowerowe
• informacje turystyczne
• zabytki

biskupiec.pl

Biskupiec (z niem. Bischofsburg) to miasto, które wyrosło z osady przyzamkowej. W 1395 roku został wydany przez biskupa Henryka Sorboma do-
kument lokacyjny. Nazwa miasta pochodzi od zamku biskupiego, który nie zachował się do obecnych czasów. Fakt jego istnienia znalazł odzwier-
ciedlenie w Herbie Biskupca, który przedstawia zamek o spadzistym dachu i dwiema wieżami z blankami; całość okala mur obronny, a w części 
środkowej znajdują się: tarcza prezentująca herb rodzinny biskupa Henryka Sorboma oraz mitra biskupia.

W 1414 r. w wyniku wojny „głodowej” miasto zostało zniszczone i częściowo wyludnione. W latach 1454-1466 na skutek wojny trzynastoletniej 
miasto legło w gruzach; zniszczeniu uległ kościół oraz zamek, którego nigdy już nie odbudowano. W 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski Biskupiec 
znalazł się pod władaniem Prus. W maju i czerwcu 1812 r. w mieście stacjonują wojska francuskie biorące udział w kampanii Napoleona Bonaparte. 
W 1862 r. Biskupiec stał się siedzibą powiatu reszelskiego (istniejącego od 1818 r. jako jeden z czterech powiatów na które podzielono Warmię; 
wcześniej krótko siedzibą powiatu był Reszel i Bęsia). 

Dziś Biskupiec to prężnie rozwijające się miasto stawiające przede wszystkim na turystykę i promocję całej gminy, przyciągające turystów i inwe-
storów, doskonale korzystające z funduszy unijnych, przyjazne i nastawione na rozwój.

Miasto Biskupiec:
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: olsztyński, Gmina: Biskupiec
Prawa miejskie: 17 października 1395
Powierzchnia: 5 km²
Liczba mieszkańców: 10 634

Urząd Miejski w Biskupcu
al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, tel. 89 715 01 10, fax: 89 715 01 50, e-mail: ratusz@biskupiec.pl, www.biskupiec.pl

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu
ul. Jana Matejki 5, 11-300 Biskupiec, tel. 89 715 26 95, e-mail: biuro@cktisbiskupiec.pl

Informacja Turystyczna i Wypożyczalnia rowerów 
Plac Wolności 5c, 11-300 Biskupiec, tel./fax 89 715 47 42; e-mail: informacja.turystyczna@biskupiec.pl, www.biskupiec.pl

Gmina Biskupiec:
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: olsztyński
Powierzchnia: 29 039 ha
Liczba mieszkańców 18 997

Kościół Św. Jana Chrzciciela

+

Informacja Turystyczna i Wypożyczalnia rowerów 
Plac Wolności 5c, 11-300 Biskupiec, tel./fax 89 715 47 42 
e-mail: informacja.turystyczna@biskupiec.pl, www.biskupiec.pl

Jezioro Kraksy

Jezioro DadajBajkowy kościół w Raszągu (15)

Kościół w BiesowieUrząd Miejski w Biskupcu

Kosciół Bł. Karoliny
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12 infrastruktura sportowa

Biskupiec to nie tylko historia, zabytki i piękna przy-
roda, to również nowoczesne miejsca do rekreacji 
i świetnej zabawy. w ostatnim czasie na terenie 
miasta jak i gminy powstało ich wiele. począwszy 
od tych tradycyjnych placów zabaw z huśtawkami 
i piaskownicą, po te bardziej rozbudowane w ścianki 
i sieci wspinaczkowe, zjeżdżalnie, trampoliny i inne 
zabawki o rosnącym poziomie trudności dostoso-
wanym do dzieci w różnym wieku. powstało tak-
że kilka siłowni plenerowych, z których korzystać 
mogą zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy miasta. 
wspólne treningi na świeżym powietrzu wpływają 
nie tylko na poprawę kondycji i zdrowia, ale również 
na integrację. w Biskupcu powstał również plac za-
baw dedykowany biskupieckim pupilom. ponadto 
wszystkie te miejsca są bezpłatne i ogólnodostępne 
dla środowiska lokalnego oraz turystów.

Stadion Miejski
nowoczesny obiekt sportowy z zadaszoną trybuną, 
bieżnią, boiskami oraz zapleczem gospodarczym, szatnią 
i salą konferencyjną. zmodernizowany dzięki środkom 
z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego rpo 
województwa warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Kompleksy sportowe – orlik
oświetlone kompleksy sportowe wyposażone w zaplecze, 
szatnie, sanitariaty i natryski. 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na 
ul. chrobrego przy szkole podstawowej nr 3.

Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na 
ul. żółkiewskiego przy stadionie Miejskim. 
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plac zabaw przy szkole podstawowej nr 3

plac zabaw przy niepublicznym przedszkolu  
jacek i agatka - ul. poznańska 

plac zabaw, siłownia plenerowa, street workout i teren 
do rekreacji - ul. wiosenna przy stadionie Miejskim 

siłownia plenerowa, plac zabaw, teren do 
rekreacji oraz psi plac zabaw - ul. kopernika 



14 infrastruktura sportowa

plac zabaw - ul. aleja Broni

plac zabaw - ul. słowackiego

plac zabaw, siłownia plenerowa, street workout i teren do 
rekreacji - ul. Matejki przy Biskupieckim domu kultury

plac zabaw przy niepublicznym przedszkolu „Bajka”
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plac zabaw przy przedszkolu samorządowym nr 5

plac zabaw - ul. chrobrego

plac zabaw, street workout, teren do rekreacji 
na plaży przy jeziorze kraksy 

siłownia plenerowa w parku - ul. dworcowa



Urząd Miejski w Biskupcu
al. niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

tel. 89 715 01 10; e-mail: ratusz@biskupiec.pl
www.biskupiec.pl

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu
ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec

tel. 89 715 26 95; e-mail: biuro@cktisbiskupiec.pl 
www.biskupiec.pl/cktis 

Dom Pracy Twórczej „Sorboma”
plac wolności 6a
11-300 Biskupiec

tel. 89 715 47 42, e-mail: it@biskupiec.pl

Informacja Turystyczna
pl. wolności 5c, 11-300 Biskupiec

tel. 89 715 47 42; e-mail: it@biskupiec.pl

współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach pod-
działania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” programu 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.


