POWIAT LIDZBARSKI

pełen atrakcji

Malowniczą przyrodą i bogatą historią wita wszystkich jeden z ciekawszych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego – Powiat Lidzbarski, w skład którego
wchodzi pięć gmin: miejska – Lidzbark Warmiński, miejsko-wiejska – Orneta i trzy
wiejskie: Lubomino, Lidzbark Warmiński i Kiwity.
Powiat liczy 42 tys. mieszańców, a jego siedzibą jest miasto Lidzbark Warmiński.
Miasto najczęściej jest kojarzone z Zamkiem Biskupów
Warmińskich pochodzącym z XIV wieku. To jeden z najwspanialszych przykładów polskiej architektury w stylu

Cerkiew drewniana, kiedyś kościół ewangelicki z XIX w.
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gotyckim. Nazywany jest Wawelem Północy z uwagi na autentyczne dwupoziomowe krużganki, jakich nie ma nawet
w Krakowie!
Do ostatniego rozbioru Polski zamek był siedzibą biskupów warmińskich, a zamieszkiwały w nim tak wybitne
postacie jak Mikołaj Kopernik (tutaj stworzył swój „Mały
komentarz”), czy Ignacy Krasicki, który właśnie w Lidzbarku Warmińskim pisał swoje wybitne dzieła. Nieopodal
zamku ciągnęły się rozległe i piękne ogrody biskupie. Ich
pozostałością jest między innymi jeden z najcenniejszych
zabytków Lidzbarka Warmińskiego — Pałacyk Letni (tzw.
Oranżeria Kultury) z XVII wieku. Dziś miejsce spotkań
literackich, koncertów czy dyskusji naukowych oraz siedziba biblioteki.
W samym Lidzbarku warte uwagi są również: kościół
pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła znajdujący się w centrum miasta, cerkiew prawosławna oraz
dawne fortyfikacje wznoszące się w kilku miejscach i prowadzące do Wysokiej Bramy, która jest świadectwem daw-

nych fortyfikacji miasta.
Na terenie gmin wchodzących w skład powiatu znajdują
się zabytkowe Kościoły w stylach gotyckim i barokowym,
mające wpływ na rozwój turystyki pielgrzymkowej. Szczególnie ważne dla turystów oraz pielgrzymów jest Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym. Ponadto warto
odwiedzić również Krosno z barokowym Sanktuarium pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Sanktuarium
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie.
Powiat lidzbarski i jego walory krajobrazowe przyciągają nie tylko pasjonatów historii i sztuki, ale również miłośników sportu, zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Teren powiatu przecinają kręte i piękne rzeki: Łyna,
Symsarna, Pasłęka i Drwęca Warmińska, stanowiące
atrakcję dla wędkarzy i amatorów kajakarstwa. Podobnie
jak malownicze jeziora: Wielochowo, Symsar, Blanki, Taftowo i Tonka. O bogactwie przyrody świadczy też rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce oraz rezerwat przyrody Mokradła Żegockie.
Rowerzyści i amatorzy pieszych wędrówek znajdą dla
siebie specjalnie wytyczone szlaki. Atrakcję dla cyklistów
stanowi trasa biegnąca nieczynnym szlakiem kolejowym
z Lidzbarka Warmińskiego do Ornety o długości 28 km.
Ponadto Powiat Lidzbarski jest jednym z 12 Królestw Rowerowych szlaku Green Velo, biegnącego przez wschodnie
województwo kraju, liczącego prawie 2 tys. kilometrów.
Lasy, pola, łąki, wśród których prowadzi szlak, a także
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przydrożne kapliczki sprawiają, że jest to urokliwa droga,
a dzięki pagórkowatemu ukształtowaniu terenu stanowi
również sportowe wyzwanie.
Wielbiciele sportów wodnych znajdą atrakcje na szlaku
kajakowym po rzece Łynie, gdzie powstały stanice kaja-
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kowe, pomosty pływające z trapezem, altany drewniane
wyposażone w stoły i ławy, stojaki na kajaki, tablice informacyjne i ostrzegawcze, parkingi i utwardzone wjazdy.
Latem organizowane są liczne spływy kajakowe zarówno
dla doświadczonych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają
przygodę z tym sportem.
Kluczową inwestycją są Termy Warmińskie, kompleks
basenowo-hotelowy z całorocznym zapleczem sportowym
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i rekreacyjnym. Bogata w cenne minerały woda z term
pełni również funkcje lecznicze.
Na terenie znajduje się strefa aktywna obejmująca
jacuzzi, baseny (basen sportowy, wielozadaniowy z dziką rzeką, basen dla dzieci) oraz wieżę ze zjeżdżalniami.
Wypocząć oraz zregenerować siły można w stefie relaks,
która posiada trzy baseny (witalny, terapeutyczny i hipertermiczny) oraz jacuzzi a ponadto także w strefie spa/wellness z gabinetami masażu, sauną fińską, sauną parową,
grotą solną i jacuzzi.
Na terenie kompleksu znajduje się wioska wakacyjna
składająca się z dwóch zespołów domków w zabudowie
szeregowej (33 domki). Ponadto na terenie kompleksu
znajdują się również kręgielnia, wielofunkcyjne boiska,
park linowy i wspinaczkowy oraz staw naturalny i plaża.
Wszystkie inwestycje uzupełniają się i tworzą znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji dla wszystkich bez
względu na wiek i zainteresowania. Powiat Lidzbarski to
perła w koronie Warmii.

STAROSTWO POWIATOWE

Lidzbark Warmiński, ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, tel. 89-767-79-00, www.powiatlidzbarski.pl
22017lwwl-c-M

