TOR MOTOKROSOWY
Tradycje sportu motorowego w naszym mieście sięgają bezpośrednio lat
powojennych. Moto – Klub Lidzbark Warmiński odnowił swą działalność
w 1986r.. Z naszego miasta i gminy wywodzą się znani zawodnicy,
prekursorzy motocrossu w województwie i w skali całego kraju. Są to min.
Olszewski Stanisław, Patyczek Janusz, Olszewski Jacek. Lidzbarski tor
należy do jednych z największych, najtrudniejszych i najładniej położonych
w Polsce jak również w Europie. Duży i zadbany obiekt ze świetnie
przygotowaną trasą – bardzo urozmaiconą z licznymi zjazdami
i podjazdami. Odbywały się tu niejednokrotnie Mistrzostwa Polski oraz
Mistrzostwa Europy. Co roku na naszym torze organizowane są zwody,
które jak twierdzą zawodnicy zawsze przygotowane są na najwyższym
poziomie. Dlatego z przyjemnością zawsze licznie przybywa publiczność
z Lidzbarka jak i okolic.
Od niedawna powstał nowy mniejszy tor również bardzo atrakcyjny,
opiekują się nimi prężnie działające Kluby.

PLACE ZABAW ORAZ „ORLIKI”
Miasto posiada sześć placów zabaw, największe mieszczą się przy ulicach
Poniatowskiego – Park Ireny Kwinto oraz Lipowej.
Natomiast boiska „Orliki” znajdują się przy szkołach na ulicach: Lipowa,
Słoneczna, Wierzbickiego i Orła Białego.

GÓRA KRZYŻOWA
Naturalne ukształtowanie terenu służyło za sto narciarski. Obecnie szczyt
Góry Krzyżowej to idealne miejsce aby podziwiać panoramę naszego
miasta, jak czynił to niegdyś Napoleon czuwając nad przebiegiem bitwy.

www.lidzbarkw.eu
it@lidzbarkwarminski.pl
tel: 89 519 00 52
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LIDZBARK WARMIŃSKI

to wyjątkowe miasteczko, do którego

warto przyjechać-chociaż na kilka dni-i przekonać się o jego uroku. Bogata
historia to nie jedyny atrybut naszego miasta. W Lidzbark zwłaszcza
w sezonie letnim aż wrze od wydarzeń kulturalnych. Odbywają się
przeróżna festiwale jak:(Ogólnopolski Festiwal Sera, Festiwal Kultury
Myśliwskiej, Święto kaczki). Obejrzeć można rekonstrukcję bitwy
napoleońskiej, wieczorami posłuchać muzyki barokowej (Międzynarodowa
Letnia Szkoła Muzyki Dawnej). Od lipca do sierpnia w każdy piątek i sobotę
warto wziąć udział w koncertach muzyki jazzowej czy, klasycznej. Nie
wolno pominąć sierpniowych obchodów Dni Miasta, podobnie jak
trwających w tym samym miesiącu od ponad trzydziestu lat sztandarowej
znana w całej Polsce imprezy kabaretowej „Lidzbarskich Wieczorów
Humoru i Satyry”.
Obok dobrze rozwiniętej oferty kulturalnej oferujemy, wiele atrakcji osobom
pragnącym aktywnie spędzić wolny czas. Czekają na nich: nowy, idealnie
wyposażony stadion lekkoatletyczny, wyjątkowy na skalę europejską tor
motokrosowy, szlak kajakowy, liczne szlaki-rowerowe i piesze oraz (od
września 2015 r) zespół basenów zasilanych wodą geotermalną.

PARK CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
„LIDZBARSKIE SERPENTYTNY” NATURALNY CENTRAL PARK
„Serpentyny” (nazwa lokalna) tworzą pewnego rodzaju mikroklimat,
miejsce gdzie można odpocząć od odgłosów miasta (będąc niemalże
w jego centrum) i podziwiać niespotykany w tych rejonach krajobraz górki,
który dawno temu ukształtowany został przez lodowiec. Na terenie
obserwujemy przełom rzeki Symsarny, który rozpoczyna szlak pieszy
(czarny, spacerowy), ukazujący najpiękniejsze elementy doliny rzecznej.
Podążając szlakiem dostrzec można Stare Dęby – pomnik przyrody.
Znajdują się one w okolicach „Żabiego Stawu”, którego nazwa nie jest
przypadkowa. Przy pokrytym rzęsą stawie miło jest bowiem spędzić letni
wieczór i posłuchać koncerty żabich melodii. Nieopodal, duże wrażenie
sprawia także kolejny pomnik przyrody – usypisko pięciu głazów
narzutowych (granity, głazy skał magmowych wylewnych, skały
metamorficzne np. gnejsy oraz osadowe, rzadko spotykane w tak dużych
wymiarach, piaski i wapienie). Na południowym skraju lasu zaś rzeka
Symsarna zmienia swój bieg z kierunkiem północnego na południowo –
wschodni, co skutkuje powstanie niemalże 30 metrowych zboczy,

Jest tu niewielkie pole namiotowe lub można wynająć domek letniskowy.
Jezioro Symsar to popularne, całoroczne miejsce wędkowania. Można tu
złowić wspaniałe okazy szczupaków, leszczy, sandacza czy węgorza.
Natomiast miłośników ptaków zapraszamy do obserwacji czapli i żurawi.
Otaczające jezioro lasy są bogate w grzyby, jagody. Jezioro objęte jest
strefą ciszy, jest to bardzo dobrze postrzegane, co gwarantuje pełny
spokoju odpoczynek pośród warmińskiej przyrody.

JEZIORO BLANKI
Jest to największe jezioro w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego. Jego
powierzchnia to 440 h o głębokości 8,4 m. Położone malowniczo pośród
lasów, w pobliżu kilku wsi – Blanki, Suryty i Gajlity. Popularnym miejscem
letniskowym nad jeziorem są Suryty. Znajdziemy tam duży wybór domów
letniskowych i agroturystyk zapewniających turystom wszelkich atrakcji.
Przepiękne miejsca, z licznymi pagórkami, lasami, wspaniałymi widokami
z dala od miejskiego zgiełku, gwarantujemy cisze i spokój.

STADION MIEJSKI
Stadion miejski znajduje się na obrzeżach miasta przy ul. Bartoszyckiej.
Tam również mieści się siedziba OSiR w Lidzbarku Warmińskim. Obiekt
jest nową inwestycją w naszym mieście. Dzięki temu zyskaliśmy:
 boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej o wymiarach 102mx64m
 poliuretanowa bieżnia o ogólnej długości 400m
 skocznia do skoków wzwyż
 rzutnia do pchnięcia kulą
 rzutnia dyskiem i młotem
 skocznia do skoków o tyczce
 rów z wodą
 rzutnia do rzutu oszczepem
 boisko treningowe z trawy syntetycznej o wymiarach 60mx30m
 trybuny z 1600 miejscami w tym 480 zadaszonych
 oświetlenie stadionu.
Dodatkowo został wyposażony w elementy funkcjonalne dla
poszczególnych dyscyplin lekkoatletycznych dostosowanych do wymogów
Międzynarodowej Federacji Lekkoatletyki. Stadion posiada oczywiście
zaplecze sanitarne dla sportowców, sędziów i kibiców. Na terenie miasta
znajdziemy również wielofunkcyjne boiska „ORLIK”.

Od strony południowo zachodniej znajduje się gotycka Brama Lidzbarska
z 1468r.. Następną ciekawostką są dwa kamienne posągi zwane babami
pruskimi, o nazwie Bartek i Gustebalda, unikalny dokument plemion
pruskich z okresu przed krzyżackiego. Na uwagę zasługuje również
dworzec kolejowy, który przetrwał w niemal niezmiennej postaci od 1866r.
Musimy państwu powiedzieć, że na całej trasie zbudowane są stanice,
które wyposażone zostały w specjalne wiaty, miejsca na ogniska, stojaki na
kajaki, WC jak również do każdego takiego miejsca można dojechać
samochodem. Pozostało nam życzyć dobrego nurtu w rzece.

JEZIORO WIELOCHOWSKIE (pow. 56,8 h)
– KĄPIELISKO MIEJSCKIE
W odległości około 3km od miasta mieści się kąpielisko miejskie, można
tam dojść specjalnie zbudowaną do tego celu ścieżką spacerową. Czeka
nas tam wiele atrakcji. Plaża posiada duże molo widokowo – spacerowe,
są dwie zjeżdżalnie dla dzieci jak również plac zabaw. Można pograć na
boisku w siatkówkę plażową albo wypożyczyć sprzęt pływający (rowery
wodne, kajaki) i opłynąć jezioro. Po plaży poruszamy się alejkami
przystosowanymi również dla osób niepełnosprawnych. Zbudowano
sanitariaty, przebudowany został również parking. Jest to miejsce, które
uwielbiają miejscowi wędkarze, łowią o każdej porze roku, również pod
lodem. W sezonie letnim na plaży organizowany jest Maraton Pływacki.
Chętnych nigdy nie brakuje. W okresie zimowym jezioro jest odwiedzane,
nie tylko przez wędkarzy. Gdy mróz zetnie taflę wody, w każda sobotę
spotykają się tam nasze „Morsy”, zwolennicy zimowych kąpieli.

JEZIORO SYMSAR
Jezioro Symsar o powierzchni 135 h,
głębokości 9 m, jest oddalone od miasta
o około 12 km.. Położone wśród zieleni,
z ładną, dużą plażą. Oprócz plażowania
okolice zapraszają do wędrówek
ścieżkami
leśnymi,
wycieczek
rowerowych jak również z wielkich atrakcji sportów wodnych, są tutaj
sprzyjające warunki do pływania na desce windsurfingowej, z czego
chętnie korzystają wczasowicze.

pokrytych czynnym osuwiskiem ziemnym i utworzeniem stanowiska
dokumentacyjnego. „Serpentyny” odkrywają przed nami także fragment
historii na prawym biegu rzeki zachował się kamień z 1929r.
upamiętniający budowę drogi do Bębiec. Miłośnicy przyrody i fotografii
zwrócą uwagę na liczne gatunki chronionych roślin (bluszcz pospolity,
brodaczki, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kosaciec syberyjski, orlik
pospolity, paprotka zwyczajna czy przylaszczka pospolita), a także na
będącego pod ochroną bobra i wybudowane przez niego tamy rzeczne.
Opracowanie: Paulina Rutkowska

SZLAKI PIESZE
Przez Lidzbark prowadzą trzy szlaki turystyki
pieszej – szlak czarny jest fragmentem szlaku
międzynarodowego, prowadzi przez miasto w
kierunku Bisztynek, Reszla, Kętrzyna i dalej
kieruje się na wschód. Szlak czerwony
„Kopernikowski”, łączy ze sobą miasta
związane z osobą wielkiego astronoma,
zaczyna się w Olsztynie i prowadzi przez
Dobre
Miasto,
Lidzbark
Warmiński,
Pieniężno, Braniewo do Fromborka. Pieszy
szlak turystyczny czarny – jest szlakiem, który
pokazuje wszystkie walory turystyczne
naszego pięknego miasta. Rozpoczyna się na
dworcu PKS, następnie znaki szlaku biegną
ulicami miasta, prowadząc do naszych
zabytków: Cerkiew, Wysoka Brama, mury
obronne, mijamy gotycki kościół, zamek –
cenny zabytek klasy „0”. Dalej znaki prowadzą do Parku Chronionego
Krajobrazu zapraszając do wędrówki wśród piękna, jakie stworzyła
przyroda. Kierując się znakami idziemy krętymi ścieżkami mijając urwiska i
wzniesienia, momentami mamy wrażenie, że idziemy wśród koron drzew.
Idąc dalej widzimy staw zwany Żabim Stawem, a za chwilkę dochodzimy
do pomnika przyrody, którym są głazy narzutowe. Opuszczamy teren
parku, znaki prowadzą nas na szczyt Góry Krzyżowej, jest to wspaniały
punkt widokowy na panoramę naszego miasta. Idąc w dół wychodzimy na
ul. Olsztyńską, kierując się do najbliższego przystanku PKS gdzie nasz
szlak się kończy. Sami przyznajcie, warto odwiedzić nasze miasto

SZLAKI ROWEROWE
Region nasz idealnie nadaje się do
uprawiania wszelkich form turystyki
rowerowej. Amatorzy jednośladów mają
do dyspozycji dziesiątki kilometrów
szlaków
rowerowych,
które
są
wytyczone w okolicach naszego miasta.
Każdy turysta znajdzie coś dla siebie.
Zaczynając od atrakcji przyrodniczych a
kończąc na zabytkach, których tu nie
brakuje, jak również dziesiątkach
skromniejszych obiektów, których urok
świadczy o bogatej przeszłości regionu. Większość szlaków nie należy do
trudnych, więc nie trzeba posiadać szczególnych umiejętności, by je
pokonać. W regionie naszego miasta wytyczonych zostało siedem szlaków
rowerowych.

ŚCIEŻKA ROWEROWA LIDZBARK WARMIŃSKI – ORNETA
Najnowszą atrakcją rowerową jest Ścieżka rowerowa Lidzbark
Warmiński - Orneta. Długość ścieżki to 28 km, z czego 1,1 km stanowi
asfalt, przez krótki odcinek prowadzi ona zielonym szlakiem (pieszym).
Trasa biegnie przez następujące miejscowości: Długołęka, Bobrownik,
Łaniewo, Wolnica, Opin, Krosno i kończy się w Ornecie. Po drodze są nie
tylko przepiękne warmińskie widoki ale też ciekawe obiekty. Na całej
długości szlaku, nie zabraknie informacji o miejscach wartych zobaczenia,
miejscach odpoczynku (są dwa w Łaniewie i Opinie) oraz stref krajobrazu
chronionego. Na trasie możemy spotkać dobrze zachowane zabudowania
dawnych stacji kolejowych a także ramp przeładunkowych w Łaniewie
i Wolnicy oraz wiadukty, trasa wiedzie dawnym torowiskiem. Na
szczególną uwagę zasługuje urokliwe Sanktuarium Maryjne w Krośnie,
gdzie proboszcz zaprasza na pielgrzymki między innymi właśnie
rowerzystów. Oczywiście gdy dojedziemy do Ornety musimy tam zobaczyć
stare miasto, ratusz i przepiękny kościół jedyny w swoim rodzaju.

SPŁYW KAJAKOWY
Rzeka Łyna płynie w kierunku północnym, a jej źródła wypływają w rejonie
wioski o tej samej nazwie. Mijając po drodze Olsztyn, Dobre Miasto,
Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Sępopol i wpada do Pregoły na terenie
Obwodu Kaliningradzkiego. Długość rzeki to 289 km, z czego w Polsce to
prawie 200km. Jest to niezwykle interesujący szlak, dający wiele
dodatkowych możliwości. Górny bieg Łyny to wspaniałe lasy i jeziora oraz
dwa przełomy gdzie można zasmakować emocji typowych dla spływów
rzekami górskimi. Trasa ma wybitne walory krajoznawcze, można też ją
nazwać szlakiem gotyckich zamków i kościołów. Nasz szlak zaczyna się
w Brąswałdzie, wsi założonej w 1337r. Należy zwrócić tu uwagę na
malowniczo położony na szczycie wzgórza – neogotycki kościół parafialny.
Tu znajdziemy dom poetki Marii Zientary-Malewskiej, na budynku widniej
tablica pamiątkowa. Warto również zobaczyć ciekawy zabytek techniki
jakim jest elektrownia wodna z lat 30 ubiegłego wieku, nadal działają tam
oryginalne maszyny z tamtych czasów. Dalej kierujemy się do Dobrego
Miasta. Warto tu zwiedzić gotycki kościół kolegiacki – drugi po katedrze
fromborskiej. Z dawnych obwarowań miasta została stojąca przy rzece
gotycka Bociania Baszta wraz z fragmentem murów obronnych, obecnie
mieści się tam muzeum historii Dobrego Miasta. Nie można zapomnieć
o barokowym kościele św. Mikołaja z XVIII w., obecnie mieści się tam
biblioteka miejska. Płynąc dalej mijamy fascynujące starorzecze Łyny
i docieramy do naszego miasta czyli Lidzbarka Warmińskiego. Oczywiście
musimy zobaczyć nasze piękne miasto i zwiedzić zabytki znajdujące się
w nim, niektóre będziemy mijać płynąc, gdyż rzeka okala nasze stare
miasto. O zabytkach możemy poczytać wszędzie, ale należy zwrócić
uwagę na wspaniałe mosty. Począwszy od pierwszej kładki, którą mijamy
dosłownie po przekroczeniu granic miasta przy ul. Kalinowskiego,
napotykamy kolejne mosty. Są one przeróżne, w większości współczesne
jak również zabytkowe. Można powiedzieć, że jesteśmy taką małą
„Wenecją”. Przepływając przez miasto musimy przepłynąć pod
dziewięcioma mostami, wtedy natrafiamy na elektrownię wodną z 1909r..
Obok niej stoi budynek młyna, który kiedyś wykorzystywał siłę wód drugiej
lidzbarskiej rzeki, Symsarny. Powoli będziemy żegnać się z naszym
miastem ale zanim tego dokonamy to przepłyniemy jeszcze pod trzema
mostami. Nasz szlak kończy się w Bartoszycach. Warto zwrócić tu uwagę
na kilka zabytków. Kościół św. Jana z II poł. XIV w. z czasów
średniowiecznych stoi w obrębie Starego Miasta. Natomiast kościół
św. Jana Chrzciciela w północnej części współczesnego miasta.

