
Sprawozdanie z działalności Zarządu LOT „Ziemia Mrągowska” w 2010 r. 

 

W 2010 roku Zarząd przygotował i przeprowadził Walne Zebranie Członków 11 

lutego oraz 2 posiedzenia Zarządu w dniach 01 czerwca i 21 grudnia. W trakcie roku przyjęto 

13 nowych członków Stowarzyszenia.  

 

Informacje ogólne: 

W 2010 r. w czerwcu LOT „Ziemia Mrągowska” objęła patronatem zmagania drużyny Miasta 

Mrągowa i Powiatu podczas I Turniejem Miast Historycznych Warmii i Mazur w Rynie.  

Przed sezonem letnim atrakcje powiatu oraz obiekty członków LOT promowane były na 

targach zagranicznych: Ferie – Messe w Wiedniu, 14-17 stycznia i ITB w Berlinie 10-14 

marca oraz na krajowych: 

-  Targi LATO 2010 w Warszawie, 24 – 25 kwietnia Ziemia Mrągowska promowana była na 

stoisku regionalnym Warmii i Mazur. Partnerami byli: Urząd Miasta Mrągowo oraz 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej z Piecek. 

- Targi  „TOURTEC 2010” w Jeleniej Górze, 7-8 maja, wspólna promocja z Warmią i 

Mazurami i Giżyckiem. 

Atrakcje powiatu mrągowskiego prezentowane również były podczas imprezy Planeta Śniegu 

06.02.2010 r., która odbyła się na G4W.  

Po sezonie letnim LOT „Ziemia Mrągowska” wzięła udział w Targach Tour Salon w 

Poznaniu 20-23.10.2010 r. 

 

Wydawnictwa 2010 r.: 

a) Współredakcja wakacyjnego wydania magazynu „Nasz Powiat Mrągowski” – 

opracowanie artykułów o walorach przyrodniczo – kulturowych,  

b) Pomoc merytoryczna przy opracowaniu folderu „Powiat Mrągowski warto tu być!”  

c) Opracowanie i wydanie „Informatora turystycznego Ziemi Mrągowskiej” w nakładzie 

9 tys. szt.  

d) Opracowanie ściennego kalendarza Ziemia Mrągowska na 2011 r. 

e) Opracowanie ulotki informacyjnej stronie www.it.mragowo.pl. Ulotka przygotowana 

została w formie wyrywanego bloczku klejonego z jednej strony w formacie A6. 

Nakład to 5 tys. sztuk, pełen kolor, papier kredowy.  

 

 



8. Organizacja imprezach branżowych, turystyczno-krajoznawczych 

a)  „Zimowa wyprawa po Czarci Kamień” – 30 stycznia. Impreza zorganizowana była 

podczas ferii zimowych, kierowana była przede wszystkim do dzieci miejscowych 

oraz przyjezdnych wypoczywających podczas ferii w powiecie mrągowskim. 

b) Przeprowadzenie Światowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego – 28 luty 2010 r. 

c) Wykład dla dzieci w Przedszkolu Publicznym „Bajka” w Mrągowie podczas 

„Zielonych warsztatów” w Mrągowie na temat Informacji turystycznej, atrakcjach 

przyrodniczych powiatu mrągowskiego i pomnikach przyrody. Organizator 

Stowarzyszenie Zielone Dzieci. – marzec 2010. 

d) Współorganizacja Majówki w Mrągowie: przeprowadzenie gry terenowej „Podchody 

w Mrągowie – Poznaj Mrągowo 2010” oraz prezentacja atrakcji turystycznych na 

stoisku na Pl. Unii Europejskiej.- 1.05.2010. 

e) Udział w Turnieju Miast Historycznych Warmii i Mazur (9 czerwca) odbywającym się 

na terenie Hotelu Zamek w Rynie. Zorganizowano stoisko prezentujące atrakcje 

turystyczne . 

f) Udział w Dniach Mrągowa: prezentacja atrakcji turystycznych Ziemi Mrągowskiej na 

sobotnim stoisku, organizacja konkursu z nagrodami „Poznaj Mrągowo” (quiz) i 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego wokół jeziora Czos 

g) W dniach 05-06 czerwca odbył się promocyjny spływ kajakowy „Odkryj Dajnę” 

współorganizowany przez LOT „Ziemia Mrągowska”, Centrum Kultury i Turystyki 

oraz Warmińsko – Mazurski oddział PTTK. 

h) W dniach 07-11 czerwca odbyła się wizyta studyjna dziennikarza magazynu „Żagle” 

Pana Marka Hallera, który analizował możliwości żeglugowe na jeziorach Pojezierza 

Mrągowskiego. Współorganizatorami byli LOT „Ziemia Mrągowska” oraz 

Szczycieńska Lokalna Organizacja Turystyczna. Artykuły ukazały się w miesiącach 

sierpień-listopad 2010 w magazynie „Żagle”. 

i) 25 września 2010 r.  o godz. 12.00 Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej i 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” zorganizowało Marsz Pieszy 

„Szlakiem pięciu jezior”, mający na celu promocję walorów przyrodniczych Ziemi 

Mrągowskiej. Marsz odbył się w ramach organizowanych przez CKiT obchodów 

Europejskiego Dnia bez Samochodu.  

j) 8.10.2010 r. zorganizowano obchody Światowych Dni Turystyki, w ramach których 

młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowała degustacje potraw regionalnych. 



W Gościńcu Molo zorganizowana została konferencja z Panią Burmistrz i prezesem 

LOT Ziemia Mrągowska . 

 

Aktualizacja danych: 

Na bieżąco uzupełniane, aktualizowane i weryfikowane są informacje turystyczne na stronie 

internetowej www.it.mragowo.pl. Strona LOT jest dobrze wypozycjonowana, znana, aktualna 

i wiarygodna, o czym świadczy m.in. wzrastająca ilość odwiedzin. Analiza odwiedzin strony 

internetowej dostępna jest na stronie internetowej www.it.mragowo.pl w katalogu Warto 

wiedzieć – Biblioteka. 

 

 

Sekretarz LOT 

Ewa Wróbel, 15.03.2011 r. 

http://www.it.mragowo.pl/

