Sprawozdanie z działalności Zarządu LOT „Ziemia Mrągowska” w 2006 roku

W 2006 roku Zarząd przygotował i przeprowadził Walne Zebranie Członków (31
marca) oraz posiedzenia Zarządu (26 stycznia, 8 czerwca, 5 października, 16 grudnia). Prezes
stowarzyszenia brał udział w zebraniu członków W-MROT w Olsztynie w dniu 18 grudnia.
W trakcie roku nastąpiło szereg zmian, w tym również w składzie Zarządu, zwiększyła
się liczba członków Stowarzyszenia. Przez cały rok starano się uporać z wieloma problemami
– organizacyjnymi, technicznymi i finansowymi oraz formalno-prawnymi.
Te ostatnie dotyczące zmian w KRS udało się zakończyć, kolejne dotyczące zmian
w składzie Zarządu rozwiążemy na dzisiejszym WZC. Nastąpił stopniowy wzrost ilości
pozyskanych środków finansowych na działalność LOT.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” ma swoją siedzibę
w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej. Dzięki aktywności prowadzącej obsługę
biurową LOT Pani Ewy Zery i pozostałych pracowników MCIT rozwijała się integracja
działań LOT i MCIT. Dzięki temu, mimo ograniczeń wynikających ze skromnego budżetu
MCIT we współpracy z LOT udało się uzyskać wymierne rezultaty wspólnych działań.

Działalność merytoryczna LOT „Ziemia Mrągowska”
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” została utworzona w 2004
roku

przy udziale samorządu powiatu mrągowskiego, Mrągowa i Mikołajek

oraz przedstawicieli branży turystycznej. Aktualnie liczy ponad 50 członków.
W 2006 Lokalna Organizacja Turystyczna uczestniczyła w różnych imprezach
targowych i turystycznych, m.in. Targach Turystycznych w Warszawie, Poznaniu,
w konferencjach i work shopie zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną,
konferencji „Turystyka-wspólna sprawa” zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Podczas Targów Tour Salon w Poznaniu w 2006 roku promowała Ziemię Mrągowską
na wspólnym stoisku regionalnym Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej. Zaprezentowano wówczas folder „Ziemia Mrągowska” Lokalnej Organizacji

Turystycznej przygotowany specjalnie na targi poznańskie i wydany w nakładzie 1000
egzemplarzy oraz reklamę atrakcji regionu w wydawnictwie „Aktualności Targowe”.
Pani Magdalena Gębka - Sekretarz LOT przy współpracy z MCIT wydała „Mapę
atrakcji powiatu mrągowskiego”, która sygnowana jest przez LOT. To przykład współpracy
dającej konkretny efekt promujący Ziemię Mrągowską.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” zajmowała się również
medialnym promowaniem regionu. Działo się to przy współpracy z redakcjami prasowymi
(Aktualności Turystyczne, Przegląd Turystyczny, Rynek Podróży), radiowymi (Radio Wama)
oraz telewizją (Tele Top, TVP 3) oraz branżowymi portalami internetowymi.
Od lipca 2005 roku działa strona internetowa Lokalnej Organizacji Turystycznej
www.it.mragowo.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana przez pracownika
Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej. O popularności strony świadczą statystyki
odwiedzin opracowywane przez firmę DoIT ze Szczytna. Lokalna Organizacja Turystyczna
„Ziemia Mrągowska” współorganizowała powiatowe obchody Światowych Dni Turystyki
(22.09.06).
1 października 2006 roku Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
LOT został powołany do Forum Rozwoju Turystyki, natomiast 20 listopada w skład
Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z którą ściśle współpracuje.
Przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej brał udział w Warsztatach
Turystycznych Ogólnopolskiego Zlotu Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych
w Solcu-Zdroju (27.11-30.11). Odbyły się wówczas sesje warsztatowe regionów z Polskiej
Organizacji Turystycznej (Departamentów: Współpracy Regionalnej, Promocji, Informacji
Turystycznej oraz 13 ośrodków zagranicznych Polskiej Organizacji Turystycznej i PART
S.A.). Zaprezentowano także plany działania regionów na rok 2007.
LOT dzięki działaniom rozpoczętym w roku 2006 będzie promować powiat
mrągowski w katalogu targowym przeznaczonym na targi w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
oraz w katalogu turystycznym "Wakacje na Warmii i Mazurach 2007". Folder rozdawany
będzie kontrahentom zagranicznym reprezentującym branżę turystyczną, szkoleniową,
biznesową i wypoczynkową. Ponadto, będzie on udostępniony podczas spotkań
przedstawicieli
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i zagranicy. Nakład folderu to 5 tys. egzemplarzy. Będzie również wydanie elektroniczne,
które zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, na co dzień współpracuje
z różnymi instytucjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przesyłając im dane dotyczące

bazy turystycznej naszego regionu. Informacje te ukazują się później na witrynach
internetowych lub w wydawnictwach. Promuje nie tylko bazę turystyczną, ale też
podejmowane w powiecie przedsięwzięcia, działalność usługową, medyczną i inne ważne
dla rozwoju gospodarczego. Współpracuje z gestorami, organizatorami wypoczynku,
centrami szkoleń (np. na przewodników) i tym samym promuje Ziemię Mrągowską nie tylko
wśród turystów, ale również potencjalnych inwestorów czy ludzi odpowiedzialnych
za organizowanie wypoczynku, konferencji czy wszelkich spotkań.
7 grudnia 2006 roku odbyło się w Krutyni spotkanie, na którym obecny był prezes
LOT Ziemia Mrągowska Tomasz Witkowicz, w sprawie realizacji projektu współpracy
"Turystyka kajakowa przyjazna środowisku na Krutyni w Mazurskim Parku Krajobrazowym"
z partnerami z Niemiec. LOT został partnerem projektu i podczas kolejnego spotkania w br.
reprezentowany był przez wiceprezesa Jacka Szczepanika.
Przedstawiciele LOT 15 stycznia byli uczestnikami uroczystości otwarcia instalacji
monitoringu systemu bezpieczeństwa na drogach w regionie Warmii i Mazur na Stacji PKN
ORLEN w Mrągowie. Zaprezentowano wyniki projektu celowego KBN, pt. "System
bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska dla rozwoju ekoturystyki w rejonie
Warmii i Mazur w oparciu o pomiary GPS, bazy danych topograficznych, mapy
oraz obrazowania satelitarne i fotogrametryczne". Na stacji PKN ORLEN turysta będzie miał
możliwość skorzystania z usług portali turystycznych, między innymi strony Lokalnej
Organizacji Turystycznej www.it.mragowo.pl. Na uroczystości obecny był prezes
Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jarosław Klimczak.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” złożyła wniosek do Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie opracowania kartograficznego
promującego turystykę rowerową. 18 stycznia 2007 roku została zawarta Umowa Partnerska
pomiędzy LOT „Ziemia Mrągowska”, Centrum Kultury i Turystyki i Mrągowskim
Stowarzyszeniem Rowerowym w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie
rozwoju turystyki w Powiecie Mrągowskim.
Wydawnictwo będzie prezentowało 15 tras rowerowych opracowanych przez
członków LOT we współpracy z Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej
i Mrągowskim Stowarzyszeniem Rowerowym „MCH”. Koncepcje przebiegu tras opracowano
podczas konsultacji z partnerami projektu oraz innymi podmiotami branży turystycznej.
Szlaki zaprojektowano w oparciu o trzy główne kategorie atrakcji turystycznych:
•

dziedzictwo kulturowe

•
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•

dziedzictwo kulinarne
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przedsięwzięciem o ponad lokalnym zasięgu, przedstawione trasy przebiegają na terenach
należących do powiatów: mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego i giżyckiego. Jest to
przedsięwzięcie, które łączy się z projektem realizowanym przez Mrągowskie Stowarzyszenie
Rowerowe. We współpracy z nim i w oparciu o szlaki zaprezentowane na mapie
zorganizowane zostaną imprezy promujące turystykę kwalifikowaną.
W 2007 roku LOT planuje wziąć udział w trzech imprezach targowych:
1. XIII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne 2007 w Łodzi
2. Lato 2007 w Warszawie
3. Agrotour w Częstochowie
4. Tour Salon 2007 w Poznaniu
Od 9 marca 2007 roku przy siedzibie Stowarzyszenia eksponowana będzie duża
wystawa „Pojezierze Mrągowskie” na fotografiach Waldemara Bzury z Krutyni i Petera
Scherbuka z Niemiec, której LOT jest organizatorem.
Biuro LOT „Ziemia Mrągowska” zlokalizowane jest w Mrągowskim Centrum
Informacji Turystycznej w budynku Centrum Kultury i Turystyki przy ul. Warszawskiej 26
w Mrągowie. Działalność MCIT w roku 2006 została wysoko oceniona, MCIT otrzymało
wyróżnienie w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce,
zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.
Głównym celem działalności LOT jest promocja Ziemi Mrągowskiej, kreowanie
kierunków rozwoju turystyki oraz systematyczna współpraca z podmiotami zainteresowanymi
branżą turystyczną. Dotychczas nie wstąpiły do LOT gminy Mrągowo, Piecki i Sorkwity
a należąca do Stowarzyszenia gmina Mikołajki ogłosiła secesję. To pokazuje jak wiele
jeszcze jest do zrobienia wspólnie by ten stan zmienić, by w pełni wykorzystać szansę
na rozwój turystyki w oparciu o dofinansowanie ze środków UE w latach 2007-2013. W
ciągu bieżącego roku należy również przygotować się do przejęcia przez LOT prowadzenia
MCIT oraz gminnych punktów informacji turystycznej. Wymaga to zmian w działalności
Stowarzyszenia, jak również w składzie Zarządu i dlatego złożyłem rezygnację ze stanowiska
Prezesa. Jednocześnie rekomendujemy na to stanowisko Pana Krzysztofa Dubrowa –
Dyrektora Hotelu Mercure Mrongovia.

