Powiat w liczbach
Największy powiat w regionie Warmii i Mazur
Powiat Olsztyński jest powiatem ziemskim i administracyjnie dzieli się na 12 gmin: Barczewo, Biskupiec,
Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purdę, Stawigudę i Świątki. Jego
powierzchnia wynosi 2837 km2, a obszar powiatu pokrywa się prawie z historycznym obszarem
południowej Warmii. Liczba ludności wynosi 120,9 tys. (dane na 31 XII 2012 roku) Pod względem
powierzchni i liczby mieszkańców jest to największy powiat w województwie i jeden z największych w
Polsce. Według demografów i ich prognoz Powiat Olsztyński, jako jedyny powiat w regionie, nadal się
będzie prężnie rozwijał. Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego przewidują, że do 2035 roku liczba
ludności w powiecie olsztyńskim wzrośnie o 11 procent i wyniesie ponad 130 tysięcy mieszkańców!

Warmia, historia, dziedzictwo
Mówisz Powiat Olsztyński – myślisz Warmia! I to jest bardzo dobre skojarzenie, bo ponad 90 procent
powierzchni powiatu leży na terenie historycznej Warmii. Powiat utożsamia się z Warmią i pielęgnuje jej
bogate dziedzictwo kulturowe, architektoniczne i historyczne. Poprzez liczne działania promocyjne,
kulturalne, edukacyjne i inwestycyjne Powiat przypomina mieszkańcom oraz turystom o gwarze
warmińskiej, kapliczkach przydrożnych, czy działalności Mikołaja Kopernika na Warmii. Powiat
upowszechnia w świadomości ludzi Warmię jako odrębny region z bogatą przeszłością i tradycjami. Jeszcze
niedawno, gdy ktoś mówił „Warmia i Mazury”, wrzucał obie krainy do jednego worka i co więcej – skracał
nazwę do krótszego, więc wygodniejszego określenia: „Mazury”. Ten bałagan pojęciowy sprawiał, że
Warmia była traktowana jako przysłowiowy uboższy krewny Mazur. Ale to już przeszłość. Warmia i Powiat
Olsztyński zasługują na własną markę. Poprzez swoje historyczne dziedzictwo – współistnienie kultur i
religii – wrota Warmii są otwarte dla wszystkich. Dzisiejsi Warmiacy to ludzie pracowici, gościnni, gotowi na
nowe inicjatywy, skłonni do dialogu.
Natura, krajobraz, flora, fauna
Strumień wpadający do jeziora, zalesione pagórki, ukwiecone łąki. Cisza przerwana krzykiem żurawia,
słońce zaglądające do przydrożnej kapliczki, kobieta krzątająca się przed domem z czerwonej
cegły&#8230; Pejzaż z obrazu holenderskiego mistrza? Nie. To Warmia. To Powiat Olsztyński. To miejsce
magiczne i ciepłe kolorystycznie, gdzie żyje się spokojnie, powoli, bez pośpiechu, a na wsiach warmińskich
rytm życia wciąż wyznacza przyroda. Powiat Olsztyński znany jest przede wszystkim z walorów naturalnych
– lasów pełnych dzikiej zwierzyny, rezerwatów czystych jezior i rzek, z których dwie główne Łyna i Wadąg
są interesującymi szlakami kajakowymi. Teren powiatu przecina kilkaset kilometrów znakowanych szlaków
rowerowych i pieszych. Wszystkie trasy turystyczne łączą walory natury i historii, bo powiat olsztyński to
także zabytki wysokiej klasy oraz związana z nimi ciekawa, a zarazem burzliwa historia, współtworzona
przez Polaków, ale też i inne narody. W pięknym przyrodniczo i krajobrazowo powiecie chce żyć coraz
więcej mieszkańców Olsztyna i innych rejonów kraju.
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