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„Powiat mr¹gowski – warto tu byæ” – takie has³o towarzyszy ka¿demu turyœcie
odwiedzaj¹cemu Ziemiê Mr¹gowsk¹, ale równie¿ mieszkañcom, którzy postanowili
zwi¹zaæ swoje ¿ycie z tym przepiêknym zak¹tkiem Warmii i Mazur. Znajduj¹ siê tutaj
miejsca piêkne i niepowtarzalne. Tu zmienia siê ludzkie ¿ycie. Warto od³o¿yæ na bok
poœpiech, gonitwê i stres. Niech jeziora, lasy powiatu mr¹gowskiego pozwol¹ wam
odpocz¹æ. Tu nie ma nudy – przyroda sama ugoœci, nie tylko ta dzika z Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, ale równie¿ ta na wyci¹gniêcie rêki – z ciemnymi sosnami w
pobliskim lesie, z migotliwym jeziorem i bia³¹ ¿aglówk¹ na horyzoncie. Nie zapominajcie
tak¿e o dniach pe³nych imprez kulturalnych. Powiat mr¹gowski s³ynie z takich du¿ych
wydarzeñ jak chocia¿by Piknik Country czy Festiwal Kultury Kresowej. Tak wiêc warto byæ
tutaj, w powiecie mr¹gowskim.

Powiat Mr¹gowski to
najpiêkniejszy powiat w
naszym regionie. Jego
walory turystyczne musz¹
byæ chronione a nasze
wysi³ki w tym obszarze
zosta³y ju¿ kolejny raz
docenione, bo po nominacji
do tytu³u „Ekolider Mazur”
otrzymaliœmy tak¿e miano
„Anio³a Ekologii”.
Jednak by powiat siê
rozwija³, pod wzglêdem
atrakcyjnoœci turystycznej,
potrzebne s¹ tak¿e kolejne
inwestycje, które umo¿liwiaj¹ rozwój odpowiedniej
infrastruktury.
Dziêki
skutecznemu pozyskiwaniu
œrodków zewnêtrznych
zmodernizowaliœmy drogi
prowadz¹ce do wa¿nych
terenów turystycznych: ulicê
M³ynow¹ w Mr¹gowie,
prowadz¹c¹ do miasteczka
westernowego,
drogi
Sorkwity – Maradki i
Miko³ajki – Ta³ty, którymi
komfortowo
mo¿ecie
Pañstwo dojechaæ do naszych
piêknych jezior i lasów.
Aby goœcie, którzy zawitaj¹
do nas, mogli doceniæ piêkno
Ziemi Mr¹gowskiej musimy
skutecznie promowaæ nasz¹
Ma³¹ Ojczyznê. Publikacja,
która trafia do Pañstwa r¹k
na pewno przybli¿y g³ówne
atrakcje, choæ nigdy nie odda
ca³ego uroku najpiêkniejszej
czêœci Mazur – Pojezierza
Mr¹gowskiego. Dlatego
serdecznie
zachêcam,
odwiedzajcie nas Pañstwo
jak najczêœciej, bo „warto
byæ” w naszym powiecie!

Poznaj miasto festiwali
Mr¹gowo jest atrakcyjnym miastem powiatowym. Znane jest przede wszystkim z Pikniku Country i bogatej oferty kulturalno –
rozrywkowej.
G³ówn¹
atrakcj¹
turystyczn¹ jest Western
City Mrongoville. Do
najciekawszych zabytków
Mr¹gowa zaliczyæ mo¿na:
koœció³ rzymskokatolicki
pw. œw. Wojciecha z XIX w.,
koœció³ ewangelicko –
augsburski z XVIII w.,
ratusz z 1824 r., budynek
Wartowni Boœniackiej,
wie¿ê Bismarcka, zespó³
kamieniczek przy ul.
Królewieckiej, Roosevelta i
Warszawskiej. Równie¿ na
ul. Roosevelta znajduj¹ siê
spichlerze z XVIII i XX, jak
równie¿ koœció³ prawos³awny pw. Przemienienia Pañskiego. Dziêki
uprzejmoœci ksiêdza Adama
Stefanowicza, w sezonie
letnim 2010 ka¿dy mo¿e go
zwiedziæ. Co niedziela
koœció³ bêdzie udostêpniony
do zwiedzania w godz. 11.45
– 12.30.
Od kilkudziesiêciu lat
bez przerwy w ostatni
weekend lipca w Mr¹gowie
odbywa
siê
Miêdzynarodowy
Festiwal
Muzyki
Country (23-25 lipca).
Koncerty odbywaj¹ siê w
amfiteatrze nad jeziorem
Czos oraz w centrum
miasta w ramach „Pikniku
w mieœcie”. Corocznie
festiwal sprowadza do
miasta rzesze mi³oœników
dobrej zabawy, którzy na
kilka dni zmieniaj¹ oblicze
miasta.
Mazurska
Noc
Kabaretowa (17 lipca) to
kolejna impreza, z której
s³ynie Mr¹gowo. Mi³oœnicy
humoru mog¹ bawiæ siê
przy najlepszych polskich
grupach kabaretowych.

Nastêpn¹ sztandarow¹
imprez¹ jest Festiwal
Kultury Kresowej (6-8
sierpnia). Bior¹ w nim
udzia³ zespo³y muzyczne i
taneczne z Litwy, Ukrainy,
Bia³orusi, £otwy. Mi³oœnicy
tej imprezy maj¹ mo¿liwoœæ
udzia³u
w
galowym
koncercie oraz w imprezach
t o w a r z y s z ¹ c y c h
organizowanych na terenie
miasta. Oprócz zespo³ów
swoje dokonania prezentuj¹
równie¿
rzeŸbiarze,
rêkodzielnicy, malarze,
poeci, pisarze, dziennikarze
i
inni,
zwi¹zani
z
upowszechnianiem kultury
polskiej za granicami.
Od lipca 2008 r. turyœci
mog¹ klimat dzikiego
zachodu poczuæ równie¿ w
Western
City
Mrongoville! To odwzorowane miasteczko z Dzikiego
Zachodu.
Tylko
w
Mrongoville
s¹
najdzielniejsi kowboje, najbardziej niebezpieczni
bandyci… najpiêkniejsze
kobiety! Tutaj czekaj¹ na
Pañstwa: wspania³a zabawa, niezapomniane prze¿ycia i wiele atrakcji dla
wszystkich! W Wiosce
Indiañskiej mo¿na zapoznaæ siê z zwyczajami
kultury
indiañskiej,
podziwiaæ wyroby indiañskie, nauczyæ siê
strzelania z ³uku i rzutów
w³óczni¹ do tarczy. Na
Rancho Farmera mo¿na
nauczyæ siê jazdy konno,
przejechaæ siê bryczk¹,
wzi¹æ udzia³ w konkursach
farmerskich! Ponadto warto
zajrzeæ do biura Sheriffa z
aresztem, obejrzeæ zabytkow¹ lokomotywê, cmentarz,

gdzie
spoczywaj¹
najgroŸniejsi
bandyci
Dzikiego Zachodu, wst¹piæ
do sklepiku z pami¹tkami,
gdzie wydrukuj¹ Twój list
goñczy! Ciekaw¹ atrakcj¹
jest Park Linowy po³o¿ony
nad leœnym w¹wozem ze
strumieniem. Ka¿dy mo¿e
spróbowaæ swoich si³! W
Saloonie i Mexico Barze
mo¿na spróbowaæ kuchni
Dzikiego
Zachodu
i
kowbojskich trunków.
Gwarantowana
jest
œwietna zabawa i du¿o
humoru! Bogaty program
artystyczny obowi¹zuje
codziennie
oprócz
poniedzia³ków od 11.00 do
16.00. Warto dodaæ, ¿e
Piknik Country i Western
City to Turystyczny
Produkt
2008
roku.

Certyfikat
przyzna³a
Polska
Organizacja
Turystyczna.
Warto zajrzeæ równie¿
do mr¹gowskiego Muzeum,
gdzie mo¿na ogl¹daæ
ciekawe zbiory muzealne z
terenu Mr¹gowa i okolic.
Muzeum dzia³a od 1969 r. i
jako nieliczna placówka w
regionie Warmii i Mazur
posiada w³asne zbiory
artystyczno – historyczne,
etnograficzne i numizmatyczne. W lecie 2010
podczas wystawy „40 lat
minê³o…ze
zbiorów
Muzeum w Mr¹gowie”
udostêpnione
zostan¹
zwiedzaj¹cym najciekawsze
zebrane eksponaty.
W centrum miasta
zachwyca urocze jeziorko
Magistrackie. Œcie¿ka

Wa¿ne adresy:

Miasteczko Westernowe Mrongoville Sp z o.o.
Dzia³ marketingu
ul. M³ynowa 50
tel. 0 665 440 888
Ca³oroczny Oœrodek Sportowy G4W
Miejski Las 11
tel. 506 141 528, 604 816 246
Muzeum Warmii i Mazur oddzia³ w Mr¹gowie
ul. Ratuszowa 5
tel. 89 741 28 12

spacerowa istnia³a tu ju¿
przed II wojn¹ œwiatow¹ i od
tego czasu jest jednym z
ulubionych miejsc spacerowych
mieszkañców
Mr¹gowa. Teren parku
wokó³ jeziorka ozdabiaj¹
rzeŸby ptaków. Zosta³y
postawione w lipcu 2009
roku. Projekt „Mr¹gowo –
wyrzeŸbione miasto” ma
na celu wzmocnienie
wizerunku miasta jako
miejsca ciekawych przedsiêwziêæ artystycznych,
przyjaznego twórcom i

niekonwencjonalnym
inicjatywom. RzeŸby ptaków
nawi¹zuj¹ do mazurskiej
przyrody.
W roku 2010 artyœci
znów bêd¹ rzeŸbiæ. Tematem
przewodnim bêdzie wiatr.
Od 19 lipca rozpocznie siê
plener rzeŸbiarski w
zak³adzie Kamieniarstkim
Paœnikowski, gdzie szkice
zamieni¹ siê w rzeŸby, które
mr¹gowianie bêd¹ mogli
obejrzeæ i oceniæ podczas
widowiskowego otwarcia 20
sierpnia.

W informacji turystycznej w Mr¹gowie mo¿na nabyæ
ciekaw¹ pami¹tkê - dukaty
lokalne "Czosy". Monety
pami¹tkowe nawi¹zuj¹ do
tradycji muzyki Country w
Mr¹gowie.
Amatorów bia³ego szaleñstwa i nie tylko
zapraszamy na G4W! Do
granic administracyjnych
miasta, przylega ca³oroczny Oœrodek Sportowy
„Góra Czterech Wiatrów”.
Do dyspozycji goœci s¹: piêæ

tras zjazdowych, snow park
i dwa wyci¹gi orczykowe,
wypo¿yczalnie
sprzêtu
narciarskiego i snowboardowego, placówka gastronomiczna, miejsca noclegowe i
parking. Latem turyœci mog¹
wypo¿yczyæ rowery górskie,
quady, sprzêt wodny. Dostêpna
jest pla¿a z pomostem. Warto
zajœæ do otwartej przez ca³y rok
restauracji, z której rozci¹ga
siê przepiêkny widok na
okolice. Nie przegap Mr¹gowa!

Punkt Informacji Turystycznej w Miko³ajkach
Lokalna Organizacja Turystyczna „Miko³ajki”
Pl. Wolnoœci 3, 11-730 Miko³ajki
tel. (87) 421 68 50
www.itmikolajki.pl
¯egluga Mazurska
Port w Miko³ajkach
tel. (87) 421 61 02
Mazurskie WOPR
Nr ratunkowy nad wod¹
0 601 100 100
www.mazurskiewopr.pl

Mr¹gowskie Centrum Informacji Turystycznej
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mr¹gowska”
ul. Warszawska 26, 11-700 Mr¹gowo
tel. (89) 741 80 39
www.it.mragowo.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Pieckach
ul. Zwyciêstwa 6, 11-710 Piecki
tel. (89) 742 22 70

Punkt Informacji Turystycznej w Sorkwitach
ul. Olsztyñska 21a, 11-731 Sorkwity
tel. (89) 742 81 25

K³êbowisko zieleni i zwierzyny co niemiara…

Mazurski Park Krajobrazowy
Puszcza Piska jest drugim co do wielkoœci kompleksem leœnym w Europie. Wci¹¿ zachwyca bogactwem natury, a przy
tym zachowa³a wiele ze swej pierwotnej dzikoœci. Liczne bagna oraz mokrad³a, zatopione w niej niczym per³y jeziora,
meandruj¹ce rzeki, ró¿norodnoœæ gatunków roœlin i zwierz¹t tworz¹ niepowtarzalny urok leœnej krainy. W najbogatszym
przyrodniczo fragmencie Puszczy utworzono Mazurski Park Krajobrazowy.
Mazurski
Park
Krajobrazowy to jeden z
najstarszych (utworzony w
1977 r.) i najwiêkszych
parków krajobrazowych w
Polsce. Powierzchnia parku
razem z otulin¹ wynosi
ponad 70 tyœ. ha.
Po³o¿ony jest na terenie
trzech
powiatów:
mr¹gowskiego, piskiego i
szczycieñskiego. Zajmuje
teren Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich, w czêœci
zachodniej Pojezierze
Mr¹gowskie,
a
w
po³udniowej
Równinê
Mazursk¹.
Szczególnie
cenne
fragmenty terenu Parku,
osobliwoœci florystyczne i
faunistyczne, a tak¿e
wyró¿niaj¹ce
siê
u k s z t a ³ t o w a n i e
geomorfologiczne chronione
s¹
w
formie
11
rezerwatów przyrody:
Jezioro
£uknajno,
Krutynia, Krutynia Dolna,
Zakrêt, Królewska Sosna,
Strza³owo, Czaplisko£awny Lasek, Czapliniec,
Jezioro Warno³ty, Jezioro
Lisiny, Pierwos.
Klejnotem Puszczu
Piskiej jest najpiêkniejszy

szlak kajakowy w Europie
– Krutynia. D³ugoœæ
szlaku wynosi 102 km, w
tym 60 km to woda stoj¹ca.
Na ca³ej trasie ciekawa
flora i fauna. Nie jest
rzadkoœci¹ spotkanie na
trasie sp³ywu or³a bielika
lub or³a przedniego. Warto
zwróciæ
uwagê
na
wystêpuj¹ce w wodzie
g¹bki i krasnorosty
tworz¹ce na kamieniach
“krwawe plamy”. Brzegi
poroœniête wspania³ymi
dêbami
i
wysokimi
sosnami. Szlak prowadzi
przez kilkanaœcie jezior
po³¹czonych
krótkimi
rzekami
(strugami),
objêtych wspólnym mianem
rzeki Krutyni. Szlakiem
Krutyni p³ywa³ w latach 50
- 70 XX w. Karol Wojty³a,
póŸniejszy papie¿ Jan
Pawe³ II.
W roku 2009 szlak
kajakowy rzeki Krutyni
zosta³
nagrodzony
w y r ó ¿ n i e n i e m
wojewódzkim
na
Najlepszy
Produkt
Turystyczny Warmii i
Mazur, a ukoronowaniem
starañ administratora
szlaku Mazury PTTK sp. z

Wa¿ne adresy:

Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyñ 66
11-710 Piecki
telefon: 89 742-14-05
faks: 89 742-14-05
e-mail: krutyn@mazurskipark.pl
http://www.mazurskipark.pl

o.o
by³o
otrzymanie
Certyfikatu
Polskiej
Organizacji Turystycznej
na Turystyczny Produkt
Roku 2009.
Na szlaku Krutyni
ujrzymy
malownicze
mazurskie domki, urokliwie
pochylaj¹ce siê nad wod¹,
przep³yniemy przez pola
nenufarów, zobaczymy
rezerwat Czapli Siwej,
Królewskiej Sosny i
P³ywaj¹cych
Wysp,
spotkamy siê oko w oko nie
tylko z wilkami w Parku
Dzikich Zwierz¹t w
Kadzid³owie, a du¿ym
prze¿yciem
bêdzie
obejrzenie ikonostanu w
klasztorze starowierców
w
Wojnowie.
Przep³yniemy
przez
dziewiêæ jezior i z³o¿ymy
wizytê
ostatniemu
Królowi
Galindów,
którego
posiad³oœci
rozci¹gaj¹ siê na iznockim
brzegu Krutyni. Skorzystaæ

mo¿emy z us³ug firm
wyspecjalizowanych w
organizacji
sp³ywów
kajakowych.
W mazurskiej wiosce
Krutyñ, po³o¿onej w sercu
Puszczy Piskiej, mo¿na
prze¿yæ jedyne w swoim
rodzaju sp³ywy ³odziami po
rzece Krutyni, których
pocz¹tek datuje siê na
okres miêdzywojenny.
Rzeka na odcinku sp³ywu
jest szczególnie p³ytka
(œrednia g³êbokoœæ 0,5 m) i
niezwykle malownicza.
Mo¿na zobaczyæ wiele
osobliwoœci przyrodniczych,
jak np. zimorodka czy
bociana czarnego. Us³uga
sp³ywu
³odziami
w
staromazurskim stylu po
rzece Krutyni otrzyma³a w
roku 2007 tytu³ “Najlepszy
Produkt
i
Us³uga
Warmii i Mazur”.

Wenecja Pó³nocy, Stolica ¯eglarzy

Miasteczko spiête trzema mostami
Per³a Mazur, Wenecja
Pó³nocy – to inne nazwy
Miko³ajek.
Miko³ajki
po³o¿one s¹ w przesmyku
jezior: Miko³ajskie i Ta³ty na
szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. To wêze³ dróg
¿eglownych dla kierunków z
Gi¿ycka, Rucianego-Nidy,
Pisza i Rynu. W sezonie
letnim przeobra¿aj¹ siê w
gwarne
centrum
turystyczne
z
rozbrzmiewaj¹c¹ muzyk¹
szantow¹. T³umy turystów
mog¹ bawiæ siê na wielu
imprezach, z których
s³ynie
miasteczko:
Muzyczna Wyspa z Radiem
Zet (24.07), XXXII Festiwal
Szantowy (30.07 - 1.08),
XVII ¯eglarskie Otwarte
Mistrzostwa
Polskich
Dziennikarzy (7-8.08) … To
raj dla wodniaków, ¿eglarzy
i ludzi pragn¹cych aktywnie
wypoczywaæ na jeziorach
wœród
urokliwych
krajobrazów.
W pocz¹tkowym okresie
istnia³a w tym miejscu
osada rybacka, której
mieszkañcy zajmowali siê
rybo³ówstwem, tkactwem,
wyrêbem i sp³awianiem
drewna.
Pierwsza
informacja z wymienion¹
nazw¹ wsi koœcielnej –
Niklasdorf, pochodzi z 1444
r. Nazwa wywodzi siê
prawdopodobnie
od
œwiêtego
Miko³aja,
opiekuna ¿eglarzy i przejœæ
wodnych.
Stolica ¿eglarstwa jest
obecnie jednym z najczêœciej
odwiedzanych oœrodków
turystycznych
na
Mazurach. Miko³ajki jako
oœrodek ¿eglarski umo¿liwia
start w licznych regatach
organizowanych w sezonie
turystycznym. Teren miasta
i gminy to równie¿

mo¿liwoœæ wypoczynku na
rowerze, konno b¹dŸ na
kortach tenisowych, a szlaki
piesze prowadz¹ przez
piêkne miko³ajskie okolice.
Ró¿norodna baza noclegowa
i gastronomiczna oraz
atrakcje
kulturalne,
sportowe i przyrodnicze
czekaj¹ na odwiedzaj¹cych.
Spacerem po Miko³ajkach
G³ównym zabytkiem
miasta jest XIX wieczny
koœció³ ewangelicki z
wysok¹ wie¿¹ zegarow¹.
Wnêtrze koœcio³a jest
proste, niemniej bardzo
eleganckie. Na portretach
zobaczyæ mo¿na dwóch
miejscowych pastorów:
Andrzeja Kowalewskiego i
Alberta Pescaroviusa, który
przez 71 lat by³ tu
proboszczem (¿y³ 106 lat).
Przy koœciele w XIX
wiecznym
budynku
znajduje siê Muzeum
Reformacji
Polskiej
(czynne codziennie od 9.0017.00; ofiara dobrowolna).
Zgromadzone tu starodruki
przypominaj¹ o wierze
dawnych Mazurów. Wœród
zbiorów jest Biblia Polska
wydana w Magdeburgu w
1726 r.
Na
rynku
(Placu
Wolnoœci) stoi fontanna z
Królem Sielaw. Kamienice
wokó³ rynku reprezentuj¹
ró¿ne
style
architektoniczne.
Najbardziej
okaza³ym
budynkiem jest dawny
ratusz z 1888 r. (obecnie
hotel Mazur). Rynek ten w
XVIII w. pe³ni³ rolê
wojskowego placu æwiczeñ.
Z rynku biegnie najd³u¿sza
ulica Miko³ajek (2,5 km)
obsadzona lipami - ul. Kajki
(proszê siê nie zdziwiæ jak
us³yszymy od mieszkañców

s³ynne powiedzenie: „ulica
Kajki ca³e Miko³ajki”).
Niedaleko znajduje siê
koœció³ katolicki z
pocz¹tku XX w., w którego
wnêtrzu podziwiaæ mo¿na
malowid³o przedstawiaj¹ce
Cud w Gietrzwa³dzie. Warto
odwiedziæ tak¿e koœció³ œw.
Miko³aja, by wejœæ na wie¿ê
widokowa i zobaczyæ
wspania³¹ i niepowtarzaln¹
panoramê miasta i okolic!
Zabytkowy
kirkut
znajduje siê przy ulicy
Dybowskiej równolegle
biegn¹cej do ulicy Kajki.
Cmentarz zosta³ za³o¿ony w

roku 1881. W listopadzie
1938
roku
rodziny
¿ydowskie
zosta³y
wywiezione. W maju 2006
roku
kirkut
zosta³
uporz¹dkowany,
aby
przywróciæ pamiêæ o
miejscowej spo³ecznoœci
¿ydowskiej. Jest to jeden z
nielicznych zachowanych
kirkutów w p³n. Polsce.
Bêd¹c w Miko³ajkach
warto pop³yn¹æ statkiem
¿eglugi pasa¿erskiej na
najwiêksze polskie jezioro –
Œniardwy. Port oferuje
oczywiœcie tak¿e inne
po³¹czenia.

Wa¿ne adresy:

¯egluga Pasa¿erska Miko³ajki “Robert’s Port”
tel. 503 018 600
¯egluga Mazurska Port Miko³ajki
tel. /fax. 87 421 61 02
Wie¿a widokowa Parafia Œw. Miko³aja
ul. Ks. Jerzego Popie³uszki 1
11-730 Miko³ajki
tel. 87 421 59 46, 87 421 59 50
www.parafia.mikolajki.pl
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