
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu LOT „Ziemia Mrągowska” w 2011 r. 

 

 

 W 2011 roku Zarząd przygotował i przeprowadził Walne Zebranie Członków 17 

marca oraz 3 posiedzenia Zarządu w dniach 16 marca, 7 czerwca  i 15 grudnia. W trakcie 

roku przyjęto 22 nowych członków Stowarzyszenia. Natomiast na podstawie § 18 pkt.1a  

wykreślono 1 podmiot z członkowstwa LOT. Na koniec roku 2011 stowarzyszenie zrzeszało 

83 członków. 

Informacje ogólne: 

- 19.12 2011 odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych w sprawie 

projektu „System szlaków rowerowych Ziemi Mrągowskiej” 

- w 2011 roku złożona została do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oferta na wykonanie 

zadania: ”Publikacja serii wydawniczej promującej atrakcje turystyczne Ziemi Mrągowskiej”. 

Oferta została dofinansowana kwota 4000 zł. Ze środków LOT na zadanie przeznaczono 

6502,37 zł. W ramach zadania wykonano 10 serii ulotek w trzech wersjach językowych: 

polskiej, angielskiej i niemieckiej w łącznym nakładzie 100 000 sztuk.  

- od listopada 2011 r. prezes uczestniczy w projekcie: „Sieć Lokalnych Organizacji 

Turystycznych droga do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży 

turystycznych”. Projekt realizowany jest przez Lokalną Organizacje Turystyczną Toruń i 

współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Szkolenie będzie trwało do 30 września 2013 r. Udział prezesa LOT jest 

bezpłatny. 

- Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został złożony wniosek w ramach FIO pt.” 

Popularyzacja krajoznawstwa na Ziemi Mrągowskiej wśród dzieci i młodzieży poprzez 

rozbudowę systemu szlaków turystyki aktywnej oraz organizacja imprez krajoznawczych”. 

Projekt jest dwuletni. Wartość projektu: 38390 zł, wkład własny 6000 zł. 

 

 

Działalność w zakresie promocji Ziemi Mrągowskiej: 

 

Udział w imprezach targowych: 

Atrakcje turystyczne z bazą noclegową promowane były na stoisku regionalnym Warmii i 

Mazur. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją 



Turystyczną udało się zminimalizować koszty udziału w tak kosztownych przedsięwzięciach 

jak udział w imprezach targowych, zwłaszcza zagranicznych. 

 Ferie – Messe w Wiedniu, 13-16 stycznia,  

 ITB w Berlinie, 09-13 marca, 

 Targi LATO 2010 w Warszawie, 01 – 03 kwietnia. Partnerami byli przedstawiciele 

Urzędu Miasta Mrągowo, 

 Targi „TOURTEC 2011” w Jeleniej Górze, 6-7 maja, wspólna promocja z W M ROT i 

Informacją Turystyczną w Giżycku i Iławie, 

 Targi Tour Salon w Poznaniu 19 – 22 października. 

 

Współpraca w zakresie promowania walorów turystycznych Ziemi Mrągowskiej oraz 

przekazywania informacji z: 

 W-M ROT  

 Portalem emazury - www.emazury.com/; 

 Polskim Serwisem Turystycznym www.poland24h.pl, www.vc.travellingpolska.pl 

 Serwisem IT Polska – Informacja Turystyczna www.itpolska.pl 

 Portalem www.modanamazury.pl, www.mazury.info, www.naszemiasto.pl, 

www.coigdzie.pl 

 Mediami: Radio Planeta, Kurier Mrągowski, Magazyn Mrągowski 

 

Działalność wydawnicza:  

 Wydanie planu sponsorowanego miasta Mrągowa, 

 opracowanie i wydanie sponsorowanej mapy  „Szlaki rowerowe Mrągowa i okolic”, 

 wydanie kalendarzyka kieszonkowego na rok 2012, promującego stronę internetową   

Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska, 

 opracowanie serii ulotek promujących atrakcje turystyczne Ziemi Mrągowskiej w 

trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej ( wydawnictwo 

zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach 

zadania: wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych oraz 

opracowań kartograficznych promujących turystykę w województwie Warmińsko – 

Mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych), 

http://www.emazury.com/
http://www.poland24h.pl/
http://www.vc.travellingpolska.pl/
http://www.itpolska.pl/
http://www.modanamazury.pl/
http://www.mazury.info/
http://www.naszemiasto.pl/
http://www.coigdzie.pl/


 przygotowanie wystawy „Atrakcje Turystyczne Ziemi Mrągowskiej”, która 

eksponowana jest w korytarzu CKiT przy MCIT. Prezentuje zdjęcia atrakcji powiatu 

mrągowskiego i okolicy autorstwa pracowników MCIT, 

 opracowanie i wydanie ściennego kalendarza Ziemia Mrągowska na 2012 r. 

 odnowienie i uzupełnienie oznakowania Niebieskiego Szlaku Rowerowego „Duża 

Pętla Mrągowska” (Mrągowo – Tymnikowo – Czerwonki – Nowy Probark - 

Jakubowo – Wierzbowo – Kolonia Probark– Miejski Las -  Mrągowo). Uzupełnienie 

oznakowania zielonej trasy „ Wokół jeziora Juno” (Mrągowo - Popowo Salęckie - 

Szestno - Kiersztanowo - Polska Wieś – Mrągowo). 

 

Organizacja imprezach branżowych, turystyczno-krajoznawczych 

  „Zimowa wyprawa po tajemnice Góry Czterech Wiatrów” – 29 stycznia, 

 zorganizowanie Światowego Dnia Przewodnictwa Turystycznego – 5 marca .W roku 

2011 tematem przewodnim były ciekawostki mrągowskie „ To co na co dzień mijamy, 

ale nie dostrzegamy!”, 

 współorganizacja Majówki w Mrągowie: przeprowadzenie gry terenowej „Podchody 

w Mrągowie – Poznaj Mrągowo 2011” oraz prezentacja atrakcji turystycznych na 

stoisku na Pl. Unii Europejskiej, 3 maja zorganizowano Rajd rowerowy do Polskiego 

Wąwozu, 

 zorganizowanie Rajdu Rowerowego żółtym szlakiem „Lasy Sorkwickie” – 04 czerwca 

 w dniach 02 - 03 lipca odbył się po raz kolejny spływ kajakowy „Odkryj szlak  Dajny 

2011” współorganizowany przez LOT „Ziemia Mrągowska”, Centrum Kultury i 

Turystyki oraz Warmińsko – Mazurski oddział PTTK. 

 

Witryna internetowa: www.it.mragowo.pl 

Według statystyk Google Analytics od stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

zarejestrowano 131 988 wszystkich niepowtarzalnych użytkowników. Bezwzględna liczba 

niepowtarzalnych użytkowników to wszystkie odwiedziny dokonane przez tego samego 

użytkownika w danym okresie, które są rejestrowane jako pojedynczy użytkownik, bez 

względu na liczbę dni, w których odwiedził on witrynę i liczbę odwiedzin w ciągu każdego 

dnia. Analiza strony za lata 2006 - -2011 jest dostępna na stronie www.it.mragowo.pl w 

zakładce: Warto Wiedzieć -  Biblioteka. 

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


Dla lat poprzednich statystyki niepowtarzalnych wejść na  stronę internetową 

kształtowały się następująco: w 2006 r. - 19 284, w 2007 r. - 46 377, w 2008 r. 53 798, 

natomiast w 2009 r. zanotowano 75 694 wejścia, 114 296 odnotowano w roku 2010.  

 

Biuro LOT „Ziemia Mrągowska” zlokalizowane jest w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej w 

budynku Centrum Kultury i Turystyki przy ul. Warszawskiej 26 w Mrągowie. Dane do kontaktu:  

email:biuro@it.mragowo.pl, tel. 89 741 80 39, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

 

 

Przewodniczący zebrania: 

 


