
Sprawozdanie z działalności Zarządu LOT „Ziemia Mrągowska” w 2012 r. 

 

 

 W 2012 roku Zarząd przygotował i przeprowadził Walne Zebranie Członków 31 

marca oraz 2 posiedzenia Zarządu w dniach 15 marca i 07 grudnia. Prezes LOT uczestniczył 

13 grudnia w Walnym Zebraniu Członków Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. W trakcie roku przyjęto 15 nowych członków Stowarzyszenia, a wykreślono 23 

podmioty. Na koniec 2012 r. LOT zrzeszała 80 członków.  

 

Informacje ogólne: 

W lutym do Ministerstwa Sportu i Turystyki została złożona oferta na realizację 

zadania publicznego: Popularyzacja krajoznawstwa na Ziemi Mrągowskiej wśród dzieci i 

młodzieży poprzez rozbudowę systemu szlaków turystyki aktywnej oraz organizacja imprez 

krajoznawczych. Wniosek nie uzyskał podczas merytorycznej oceny wymaganej ilości 

punktów.  

We wrześniu do Urzędu Miejskiego w Mrągowie złożono ankietę dotyczącą realizacji 

zadania przez LOT „Ziemia Mrągowska”: Ławeczka internetowa Ł@pa niedźwiedzicy. W 

listopadzie otrzymano informację, iż zadanie zostało uwzględnione przy tworzeniu Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi, jak również 

przy tworzeniu projektu budżetu Miasta na 2013 rok. Zadanie będzie realizowane od kwietnia 

2013 roku. Pozyskano grant w wysokości 3 000,00 zł. 

W listopadzie do Ministerstwa Sportu i Turystyki została złożona oferta na realizację 

zadania publicznego: Kształtowanie przestrzeni turystycznej - Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej Mazur poprzez oznakowanie Mazurskiej Sieci Szlaków Rowerowych. Wniosek 

nie uzyskał podczas merytorycznej oceny wymaganej ilości punktów.  

W grudniu 2012 r. LOT „Ziemia Mrągowska” została koordynatorem Mazurskiego 

Klastra Turystycznego (Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18.12.2012 

roku przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe 

współpracujące ze sobą na rzecz rozwoju Mazur). 

W 2012 r. Prezes brał udział w szkoleniu ”Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych 

drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej". 

Koordynatorem jest LOT Toruń. Szkolenie trwa od września 2011 i kończy we wrześniu 

2013 r.  

 



Działalność w zakresie promocji Ziemi Mrągowskiej: 

Udział w imprezach targowych i innych: 

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. 

a) udział w targach Ferie – Messe w Wiedniu, 13-16 stycznia,  

b) udział w targach Turystycznych we Wrocławiu, 2-5 luty, 

c) udział w ITB w Berlinie, 07-11 marca, 

d) udział w targach Tour Salon w Poznaniu 24 – 27 października, 

e) udział w targach Turystyki i Caravaningu w Lipsku, 21-25 listopada, 

f) udział w roli reprezentanta WM ROTu w workshopie z przedstawicielami 

austriackich biur podróży w Rynie – prezentacja atrakcji turystycznych województwa, 

27-30 września, 

g) materiały promocyjne przekazano na targi turystyczne Glob w Katowicach (30 

marca – 01 kwietnia), Lato w Warszawie (19 – 22 kwietnia), ogrodnicze w Olsztynie 

(21 – 22  kwietnia), 

h) prezentacja walorów turystycznych na stoisku podczas Dnia Ziemi na pl. UE 

w Mrągowie, 20 kwietnia, 

i) prezentacja walorów turystycznych na stoisku podczas Majówki na pl. UE w 

Mrągowie, 01 maja, 

j) prezentacja walorów turystycznych na stoisku podczas otwarcia Ekomariny w 

Mrągowie, 24 czerwca, 

k) prezentacja walorów turystycznych na stoisku podczas Dni Mrągowa, 07 – 08 

lipca. 

l) prezentacja walorów turystycznych Powiatu Mrągowskiego na posiedzeniu komisji 

rolnictwa, turystyki itd. Starostwa Powiatowego, 29 sierpnia. 

 

Działalność wydawnicza promująca walory Powiatu Mrągowskiego: 

a)   wydanie planu sponsorowanego miasta Mrągowa (A4), 

b)   wydanie planu sponsorowanego Mikołajek (A4), 

b) opracowanie i wydanie mapy Ziemia Mrągowska (A3), 

c) opracowanie i wydanie ulotki „Szlak kajakowy Dajny”, 

d) opracowanie i wydanie ściennego kalendarza Ziemia Mrągowska na 2013 r., 



e) opracowanie składu „Informatora turystycznego Ziemi Mrągowskiej”, 

f) opracowanie składu ulotek: „Muzea Ziemi Mrągowskiej”, „Ciekawostki 

Mrągowa”, „Ciekawostki Ziemi Mrągowskiej”, „Ziemia Mrągowska dla dzieci”. 

g) W grudniu podpisano umowę z Agencją Reklamowo – wydawniczą Omega na 

wykonanie Informatora z mapą „Turystyka aktywna Ziemi Mrągowskiej” (LOT 

otrzyma 1000 egz. nakładu) 

 

6. Organizacja imprezach branżowych, turystyczno-krajoznawczych  

a)  Zimowa wyprawa dookoła jeziora Czos, 28 stycznia 

b)  Rajd Rowerowy do Świętej Lipki, 28 kwietnia  

c)  Zwiedzanie Mikołajek, 02 maja 

d)  Zwiedzanie Mrągowa, 03 maja 

e)  Rajd pieszy do Szestna, 05 maja 

f) Wycieczka autokarowa do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 08 czerwca 

g)  Rajd rowerowy do Polskiego Wąwozu, 09 czerwca 

h)  Spływ rzeką Dajną, 24 czerwca 

i) Rajd pieszy Szlakiem 5 jezior, 22 września 

j) Rajd pieszy na G4W w ramach Obchodów Dnia Niepodległości, 11 listopada 

 

Na bieżąco uzupełniane, aktualizowane i weryfikowane są informacje turystyczne na 

stronie internetowej www.it.mragowo.pl.  Członkowie LOT mają możliwość dostępu do 

własnego panelu i zarządzania własną podstroną. Obiekty członków LOT pojawiają się jako 

pierwsze w wynikach wyszukiwania. 

 Analiza odwiedzin strony internetowej dostępna jest na stronie internetowej 

www.it.mragowo.pl w katalogu Warto wiedzieć – Biblioteka. 

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 WZC 

 

 

 

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

