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Diagnoza zasobów sportowych opracowana na potrzeby dokumentu 

„Strategii rozwoju sportu i wolontariatu sportowego  

dla Mrągowa SPORT ZMIENIA” 

  

Dane potrzebne do opracowania diagnozy zostały zebrane przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, socjologów z Projektu Społecznego Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz przez wolontariuszy Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Sportowych. Wiosną 2012 roku młodzi ludzie, w ramach projektu Mapowania 
przestrzeni przyjaznej dla ruchu, zgromadzili wiele istotnych ze względu na 
powstającą strategię rozwoju sportu informacji na temat mrągowskiej 
infrastruktury oraz zwyczajów i potrzeb mieszkańców miasta.  

Diagnoza składa się z pięciu części – ogólnych informacji na temat miasta i jego 
położenia; wyników badań przeprowadzonych w Mrągowie dla celów opracowania 
strategii rozwoju sportu; opisu istniejącej infrastruktury sportowej, 
wyszczególnienia podmiotów realizujących zadania z zakresu sportu w mieście 
oraz opisu finansowania sportu w mieście.   

 

 

 

  

I. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

 

1. Mieszkańcy  

 

http://www.mragowo.pl/pl/dla-mieszkancow/sport/informacje-sportowe/1930-i-spotkanie-zespolu-partycypacyjnego-opracowujacego-strategie-rozwoju-sportu-i-wolontariatu-sportowego-dla-mragowa
http://www.mragowo.pl/pl/dla-mieszkancow/sport/informacje-sportowe/1930-i-spotkanie-zespolu-partycypacyjnego-opracowujacego-strategie-rozwoju-sportu-i-wolontariatu-sportowego-dla-mragowa
http://www.mragowo.pl/pl/dla-mieszkancow/sport/informacje-sportowe/1930-i-spotkanie-zespolu-partycypacyjnego-opracowujacego-strategie-rozwoju-sportu-i-wolontariatu-sportowego-dla-mragowa
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Według stanu w dniu 31.XII.2011r. Mrągowo liczyło 21 991 mieszkańców, w tym 

11521 kobiet i 10 470 mężczyzn. Na przestrzeni lat 2001-2007 liczba 
mieszkańców Mrągowa stale maleje i taka tendencja utrzymuje się do dnia 

dzisiejszego. Przyczynę należy upatrywać głównie w migracji zarobkowej 
młodych ludzi oraz w niskim przyroście naturalnym.  
 

Miasto Mrągowo, podobnie jak cały region Warmii i Mazur, boryka się 
z problemem bezrobocia. Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-

mazurskim na koniec czerwca 2012r. kształtowała się na poziomie 18,6%, 
natomiast w powiecie mrągowskim 17,2%. Stopa bezrobocia w kraju i 
województwie wykazuje tendencje wzrostowe, natomiast w powiecie 
mrągowskim w analogicznych okresach systematycznie spada. Na koniec lipca 
2012r. z terenu m. Mrągowo zarejestrowanych było 1323 osoby bezrobotne, co 

stanowi 6,1% mieszkańców Miasta, w tym 49,6% bezrobotnych stanową kobiety 
(657 osób). W porównaniu do lat poprzednich daje się zaobserwować tendencje 
spadkowe bezrobocia. Grupa wiekowa osób bezrobotnych do 25 roku życia 
stanowi 17% bezrobotnych z m. Mrągowo (w powiecie 19,8%). Bezrobotni po 50 
roku życia to 27% ogółu bezrobotnych z Mrągowa (powiat 23,%). Duży odsetek 

bezrobotnych występuje także w grupie osób długotrwale bezrobotnych i wynosi 
52,1%, przy porównywalnej w powiecie 50%. Jest to sytuacja bardzo 

negatywna, ponieważ młodzi ludzie, często z dobrym wykształceniem, na 
początku swojej kariery zawodowej nie mogą znaleźć zatrudnienia. Sytuacja taka 
powoduje migracje tych osób za granicę oraz do większych miast.  

 
Wskaźnik przedsiębiorczości (liczony jako liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 1000 ludności w wieku produkcyjnym) mieszkańców Mrągowa 
jest wysoki w stosunku do innych miast o podobnej wielkości w województwie i 
kształtuje się na poziomie 167,9.  
 
2. Infrastruktura – noclegi, wyżywienie 

 
Na podstawie danych GUS w 2010 r. w mieście Mrągowo funkcjonowało 12 
obiektów zbiorowego zakwaterowania. Łącznie w mieście  było 1387 miejsc 
noclegowych z czego 1335 miejsc całorocznych. W tym okresie liczba 
korzystających z noclegów wyniosła 56 224 osoby, w tym 24 606 turystów 

zagranicznych. Na podstawie ilości udzielonych noclegów i korzystających z 
noclegów stwierdza się, że turyści przebywali w Mrągowie 2,5 dnia. 
Należy zaznaczyć, że prezentowane dane pochodzą z GUS, co powoduje, że są 
obarczone pewnym błędem. GUS gromadzi dane  dotyczące miejsc noclegowych 
oficjalnie zarejestrowanych,  co wpływać może na znaczne niedoszacowanie. Nie 
uwzględniane są pokoje gościnne. Według szacunków Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Ziemia Mrągowska” w 2010 roku z noclegów w Mrągowie mogło 
skorzystać nawet 100 000 osób. 
Poniższa tabela przedstawia miasto Mrągowo na tle wybranych miast 
województwa warmińsko – mazurskiego, w których również koncentruje się ruch 
turystyczny.  
 
Baza turystyczna na terenie Mrągowa w porównaniu do innych miast turystycznych w 

latach 2008 - 2010. 
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Miasta Obiekty 

zbiorowego 

zakwaterowania 

Ilość 

miejsc  

noclegowych 

ogółem 

Korzystający 

z 

noclegów 

ogółem 

Korzystający z 

noclegów 

turyści 

zagraniczni 

Udzielone 

noclegi 

ogółem 

2008 

 

Mrągowo 12 1571 55 221 23 845 130 371 

Giżycko 11 1556 32 781 12 662 85 303 

Ostróda 9 736 16 863 2 991 39 454 

2009 

 

Mrągowo 15 1666 59 775 30 896 154 576 

Giżycko 10 1041 30 217 10 235 77 404 

Ostróda 10 887 25 171 3 644 54 079 

2010 

 

Mrągowo 12 1387 56 224 24 606 139 451 

Giżycko 13 1388 19 818 978 68 975 

Ostróda 10 858 26 409 3 050 56 216 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 „Turystyka w województwie warmińsko – mazurskim w 2011 r.” 

Pod względem liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania powiat mrągowski 
zajął w 2011 r. pierwsze miejsce w województwie. Ponad 56,0% obiektów 
noclegowych zbiorowego zakwaterowania przygotowanych było na całoroczną 
obsługę turystów. Wśród 197,2 tys. osób, które skorzystały z noclegów w 
powiecie (1 lokata w województwie) 33,6% stanowili cudzoziemcy. Turyści jako 

miejsce noclegu wybierali głównie gminę Mikołajki (57,8%), a następnie miasto 
Mrągowo (30,8%). 

 
3. Atrakcje 
 
3.1. Walory krajobrazowe  

 

Miasto jest stolicą Pojezierza Mrągowskiego. Położone jest pomiędzy pięcioma 
jeziorami, w tym największe Czos, w centrum miasta, idealnie nadaje się do 
sportów wodnych, rekreacji i plażowania. Teren miasta, i najbliższej okolicy pod 
względem ukształtowania jest bardzo urozmaicony (wzgórza morenowe, 
wzniesienia, głębokie wąwozy) co przyczynia się do zainteresowania sportami 

motorowymi, rowerowymi, guadami, wędrówkami. Najważniejszymi rzekami 
okolic Mrągowa - znanymi przede wszystkim ze swoich walorów krajobrazowych - 
są Krutynia i Dajna tworzące szlaki kajakowe. Nieopodal Mrągowa rozpościera się 
Mazurski Park Krajobrazowy. Na terenie tutejszego nadleśnictwa znajdują się 
rezerwaty leśne "Bukowo" i "Dębowo" z ponad 140-letnimi drzewostanami 

bukowymi, rezerwat faunistyczny "Piłaki" oraz rezerwat torfowiskowy "Gązwa". 
 

Z atrakcji przyrodniczych w okolicach Mrągowa warto zwiedzić również: Fermę 
Jeleniowatych w Kosewie Górnym, Zwierzęta Eulalii, Park Dzikich Zwierząt w 
Kadzidłowie, Mini Zoo "Nasza Zagroda" w Polskiej Wsi (5 km od Mrągowa; 

zielony szlak rowerowy), Ranczo Farmera w Miasteczku Westernowym 
Mrongoville.  
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3.2. Okoliczne miejscowości i połączenie między nimi a Mrągowem  

 
Odległości między Mrągowem a sąsiednimi atrakcyjnymi turystycznie 

miejscowościami.  
 
Kętrzyn Mikołajki Święta Lipka Gierłoża Reszel Ryn Olsztyn 

26 km 20 km 21 km 36 km  ok. 30 km 22 km 64 km 

 
W najbliższych okolicach warto zwiedzić: Kościół w Bożym z 1754 roku; Kościół z 
XV wieku w Szestnie; Muzeum Chata Mazurska w Sądrach; Młyn wodny w 

Szestnie; Ruiny zamku w Szestnie; Umierający cmentarz z żelaznymi krzyżami w 
Szestnie.  Szestno – zielony szlak rowerowy.  

Odległość do miasta wojewódzkiego (Olsztyna) wynosi 64 km, natomiast do 
innych, dużych miast 220 do 230 km (Warszawa, Gdańsk). Granica Państwa 
(przejście Bezledy z Federacją Rosyjską - Obwód Kaliningradzki) znajduje się o 

ok. 90 km od Mrągowa. 
 

Warto zaznaczyć, że Mrągowo to miasto tranzytowe, dla komunikacji 
międzynarodowej wschód-zachód i tzw. małego tranzytu. Funkcje tranzytowe 
dróg przebiegających przez Miasto są uciążliwe, gdyż przechodzą przez centrum 
Miasta, a radykalne rozwiązanie problemu jest trudne i kapitałochłonne. Pomiary 
natężenia ruchu wskazują na stosunkowo duży ruch tranzytowy w relacji 

Biskupiec – Mrągowo – Piecki – Ruciane Nida. Ruch ten na terenie Miasta odbywa 
się ulicami Marii Skłodowskiej-Curie i Wojska Polskiego i choć jego wielkość nie 
jest duża, istnienie tego ruchu i nakładanie się na ruch lokalny powoduje 
pogorszenie bezpieczeństwa. Dla zmniejszenia ruchu w centrum miasta 
wybudowana została zachodnia obwodnica Mrągowa- nowa droga odciąża miasto, 

a turyści szybciej pokonują trasę. Planowana jest również realizacja kolejnego 
etapu, czyli obwodnicy drogi nr 16 na odcinku Borki Wielkie- Mrągowo, 
odciążającej Centrum z ruchu w kierunku na Piecki, Ruciane-Nida. Opracowano 
już dokument środowiskowy, a realizacja tego odcinka jest priorytetem 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż z niego rozchodzi się ruch 
w 5 kierunkach 
 

4. Festiwale  
 
Mrągowo to dobrze znane w kraju mazurskie miasto. Duży wpływ na taki stan 
rzeczy mają organizowane tu imprezy festiwalowe. Na przestrzeni lipca i sierpnia, 
nad jeziorem Czos, na nowym i nowoczesnym amfiteatrze, jednym z 
największych w Polsce odbywają się: Mazurska Noc Kabaretowa, 
Międzynarodowy Festiwal Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej. To 
najważniejsze wydarzenia kulturalne Mrągowa, Warmii i Mazur, które ściągają 
turystów z całej Polski i zagranicy. Mrągowo na tle innych miast mazurskich 
wyróżnia się nie tylko ilością imprez, ale także ich zasięgiem. 

Inne kulturalne imprezy w Mieście to: Dni Mrągowa z udziałem gwiazd, 
Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego, Letnie koncerty na deptaku, wieczór 
cygański, koncerty muzyki jazzowej, koncerty w plenerze, Wojewódzki Przegląd 
Rękodzieła Artystycznego, Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, 
Jarmark Św. Mikołaja. 
 
 

5. Produkty turystyczne 
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 Ekomarina i Centrum Edukacji Ekologicznej to port dla żaglówek pływających 
po Czosie i zaplecze szlaku kajakowego rzeki Dajny. Ekomarina mieści się przy 

ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, gdzie zlokalizowana jest baza noclegowa o 
wysokim standardzie, plaża miejska z pomostami, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego na szlaku rzeki Dajny i strzeżone kąpielisko. Teren Ekomariny to 

również boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, dwa boiska do 
siatkówki plażowej, skałki do wspinaczki, tor sprawnościowy ze zjeżdżalnią, 

urządzenia do gry terenowej, urządzenia linowe do wspinaczki, mała 
architektura, stoliki do gier planszowych, stoły do tenisa. 

 ,, Park linowy Western LINA PARK-na Miasteczku Westernowym Mrongoville, 
jedyne tak atrakcyjnie położone w okolicy, w zacisznym kompleksie leśnym, 
nad rzeką Dajną, oferujące trasy o różnym stopniu trudności.   

 Amfiteatr nad jeziorem Czos- miejsce w którym odbywają się popularne 
Festiwale: Mazurska Noc Kabaretowa, Piknik Country i Festiwal Kultury 
Kresowej. 

 Miasteczko Westernowe Mrongoville- westernowy park rozrywki 
odwzorowanie życia na Dzikim Zachodzie- z biurem szeryfa, stacją, sklepem, 

salonem, kowbojami i kowbojkami, wioską indiańską i ranchem farmera, 
miejsce do rekreacji: jazda konna, strzelectwo, gry i zabawy ruchowe. 

 otwarte siłownie, parki- otwarte zielone przestrzenie do rekreacji, idealne do 
wykorzystania przez mieszkańców i turystów. Poprzez zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych Mrągowo podnosi estetykę miasta i jego 

funkcjonalność – nowe parki, zieleńce , fontanny, miejsca do rekreacji, skate 
park, boiska „Orlik”, korty do gry w tenisa, place zabaw, siłownie na otwartym 

powietrzu są dodatkową propozycją i zachętą do aktywnego wypoczynku.   
 Ośrodek Sportowy Góra Czterech Wiatrów -  całoroczny, oferuje aktywny 

wypoczynek zimą i latem. Góra Czterech Wiatrów położona jest na półwyspie 
nad jeziorem Czos, w bezpośredniej bliskości miasta Mrągowa. Góra jest 
częściowo zalesiona i jest wspaniałym punktem widokowym, z którego 

roztacza się panorama miasta i jego okolic. Zimą można jeździć na nartach, 
snowboardzie korzystając z różnych tras zjazdowych. Działają tam  
wypożyczalnie (sprzęt zimowy, rowery, sprzęt pływający, quady) Na terenie 
ośrodka znajduje się baza noclegowo – gastronomiczna. Ośrodek dysponuje 5 
trasami zjazdowych, na których są 3 wyciągi (w tym 2 orczykowe). 

 Mrągowo wyrzeźbione miasto- nowy produkt i nowa oferta turystyczna. 
Proponuje mieszkańcom i turystom trasę spacerową, w centrum miasta, z 21 
granitowych rzeźb, tworzących otwarta galerie rzeźby ,  odzwierciedlających 
to, co Mazury mają w sobie najcenniejszego: naturę, harmonię, żywioły. Ta 
unikatowa galeria, otoczona zielenią, otwarta o każdej porze i dla każdego, 
jest dziełm znanych i cenionych artystów, którzy  w ramach projektu wykonali 
rzeźby dedykowane tematom 4 Żywiołów:  ptaków, wiatru i ognia 
 

6. Zabytki Mrągowa 
 
Apteka Pod Orłem; Cerkiew prawosławna w byłej synagodze; Cerkiew 
prawosławna; Cmentarz ewangelicki; Cmentarz prawosławny; Kościół 
ewangelicki z 1734 roku; Kościół św. Wojciecha; Muzeum; Strażnica Bośniacka i 
Wieża Bismarcka..   
 
 
 Informacja 
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Mrągowo posiada kompletną stronę internetową dotyczącą atrakcji turystycznych 

i infrastruktury sportowej w mieście. www.mragowo.pl  
 

Informacje dotyczące atrakcji turystycznych  można też znaleźć m.in. na stronie 
www.it.mragowo.pl Portal prowadzony jest  przez LOT Ziemia Mrągowska. 
 

Mrągowo posiada ugruntowaną pozycję miasta turystycznego.  Zgodnie z tym, co 
stwierdzono w Strategii Rozwoju Mrągowa wciąż jednak  nie w pełni wykorzystuje 

swoje walory turystyczne. Nadal potrzebne są zmiany umożliwiające wydłużenie 
sezonu turystycznego, większe zróżnicowanie oferty turystycznej i lepszą 
współpracę na rzecz rozwoju turystyki między samorządami a przedsiębiorcami. 
Wszystkie działania pozostać muszą w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, 
które jest bezcennym walorem regionu. 

 
 
Wnioski i obserwacje: 
 Mrągowo dysponuje rozbudowaną i zróżnicowaną bazą noclegową. I z 

pobytu w miescie korzystaja często duze grupy zorganizowane, mniej 

indywidualni turyści.  
  

 Mrągowo nie jest kameralną miejscowością, dlatego trudniej tu przyciągać 
indywidulanych turystów.  

 Ze względu na bazę noclegową, miasto wykorzystywane jest jako sypialnia 

i baza wypadowa do zwiedzaniea atrakcji w regionie.  
 Miasto położone jest w centralnej części Mazur , na splocie dwóch 

głównych szlaków komunikacyjnych Regionu , drogi nr 16 i drogi nr 59. w 
Promieniu 60 km od miasta zlokalizowanych jest wiele cennych atrakcji. 
(Mikołajkii 20 km, ŚW. Lipka 21km, Reszel 27 km., Krutyń 20 km, Galindia 
40 km, Wilczy Szaniec 30km., Olsztyn 64 km, Ryn 22 km) 

 Dojazd do Mrągowa indywidualnych turystów jest ograniczony ze względu 

na brak połączeń kolejowych i stosunkowo niewielką liczbę połączeń 
autobusowych. 

 Oprócz infrastruktury przyhotelowej brakuje sportowej oferty turystycznej 
na wysokim poziomie. 

 Miastu brakuje opracowanych gotowych do wykorzystania pakietów 

turystycznych, które stanowiłyby by gotową do wykorzystania ofertę 
aktywnego wypoczynku, w stylu . Co tutaj (w Mragowie )  można robić?  

 Przedstawiciele branży hotelowo-gasrtronomicznej i innych około 
turystycznych branż prawie ze sobą nie współpracują. 

 Poszczególne JST rzadko ze sobą współpracują  
 Położenie Mrągowa w pewnej odległości od szlaku Wielkich Jezior 

Mazurskich może być atutem. 
 .  

 
II. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W MRĄGOWIE PRZY OKAZJI 

OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU SPORTU 
 

1. Wnioski z 12 wywiadów przeprowadzonych w maju 2012 r. z 
zarządcami klubów przez Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Sportowych (jeden z badanych klubów w chwili obecnej nie 
prowadzi działalności).   

 

Komentarz [M1]: Wpisaliśmy wnioski i 
obserwacje by nie koncentrować się 
jedynie na problemach. 

Komentarz [DKD2]: Jak to rozumieć, w 
naszym przekonaniu w mieście jest wiele 
kameralnych, poetyckich zakątków. 
Mragowo nawet w sezonie jest spokojne, 
wieczory  spokojne, ciche, tylko w czasie 
festiwali trzy weekendy w lecie jest inaczej  

http://www.mragowo.pl/
http://www.it.mragowo.pl/
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 Zdecydowana większość organizacji sportowych w mieście nie ma 

rozbudowanej sieci zewnętrznych partnerów często kluby współpracują 
jedynie z Urzędem Miasta, CKiT oraz wojewódzkimi i ogólnopolskimi 

związkami sportowymi. Oprócz jednego z badanych stowarzyszeń, kluby 
nie mają partnerów zagranicznych.  

 Zdecydowana większość klubów i stowarzyszeń nie posiada własnych 

pomieszczeń i/lub przestrzeni do ćwiczeń, jedynie MKS Mrągowia, KS Baza 
i MMA Okniński Mrągowo posiadają własną infrastrukturę lokalową, choć 

też nie w pełni wystarczającą.  
 Z potrzeb lokalowych organizacji sportowych  3 razy wymieniany był 

dostęp do pełnowymiarowej hali sportowej i również 3 razy dostęp do 
profesjonalnej sali do sztuk walki – ten brak może zostać częściowo 
rozwiązany przez otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej i ewentualne 

remonty sal przyszkolnych. Istotne wydaje się w tym kontekście 
wypracowanie odpowiedniego systemu pełnego wykorzystania istniejących 
sal. 

 Źródła finansowania organizacji są mało zdywersyfikowane przeważającym 
źródłem finansowania stowarzyszeń są dotacje z Urzędu Miasta, w 

niewielkim stopniu składki członkowskie i wpłaty sponsorów.  
 Kluby sportowe koncentrują się w znacznej mierze na organizacji zajęć dla 

dzieci i młodzieży.  
 Zdecydowana większość klubów nie zatrudnia pracowników (5 wskazań) 

lub zatrudnia maks. 2 osoby (4 wskazania). 

 9 organizacji z 11 badanych angażuje już w swoją pracę wolontariuszy, ale 
kluby te są zainteresowane rozszerzaniem swojej współpracy z 

wolontariuszami.    
 

2. Najważniejsze wnioski z wywiadów z mieszkańcami 
przeprowadzonych  przez MSIS w maju 2012 r. (przebadano 34 osoby 

w wieku od 26 do 55 lat, 25 osób w wieku emerytalnym, 55 osób w wieku od 7 do 

26 lat) 

 
 Mieszkańcom brakuję ujednoliconego systemu rezerwacji obiektów 

sportowych i zintegrowanego miejsca czerpania wiedzy na temat inicjatyw 
sportowych zarówno miejskich, jak i prywatnych.   

 Dla przebadanych mieszkańców Mrągowa istotne jest zwiększenie oferty 
zajęć skierowanych do dziewcząt i kobiet.  

 Przebadanym mieszkańcom istotne wydaje się wypracowanie systemu 
współpracy między miastem, a sektorem prywatnym. Przykład: Tor Off 
Road i możliwości turystyczne w zakresie żeglarstwa.  

 Wielu mieszkańców Mrągowa chciałoby być wolontariuszami, ale nie 
wiedzą ani gdzie, ani jak się zaangażować.   

 Przebadani mieszkańcy miasta podkreślają, że inwestycje sportowe w 
mieście powinny być przeprowadzane w sposób, który będzie umożliwiał 
bardzo różnorodne korzystanie z nowotworzonej infrastruktury, np. 
promenada wokół j. Czos powinna być wybudowana w ten sposób, by 
oprócz spacerowiczom i rowerzystom mogła służyć biegaczom i osobom 
jeżdżącym na rolkach. 

 Osoby starsze samo wykluczają się ze sportu – 60-letni mieszkańcy 
Mrągowa usprawiedliwiają się, że nie uprawiają sportu przekonaniem, że w 
tym wieku sport jest już niebezpieczny. Oznacza to również, że 
prawdopodobnie ci ludzie nie mieli wcześniej wystarczającej ilości 
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doświadczeń sportowych, które wykształciłyby w nich potrzebę ruchu. 

Osoby starsze nie mają pozytywnych wzorów i atrakcyjnej oferty, która 
uświadamiała ich, że jest wiele form aktywności, które mogą wykonywać. 

Istotna może się okazać współpraca z miejscowymi lekarzami, którzy 
uświadamialiby mieszkańcom istotę ruchu, jako ważnego sposobu 
profilaktyki zdrowotnej.  

 Dorośli mieszkańcy miasta w niewielkim stopniu mają zwyczaj i okazję do 
uprawiania sportu wspólnie ze swoimi dziećmi.   

 Miejskie imprezy sportowe powinny być skierowane do wszystkich grup 
mieszkańców i reprezentować różny stopień trudności. W Mrągowie 
potrzebne jest wspólne układanie rocznego planu imprez sportowych przez 
przedstawicieli miasta, gminy, powiatu, klubów i stowarzyszeń, a także 
przedsiębiorców prywatnych.  

 
 

3. Ankieta skierowana do mieszkańców przeprowadzona wiosną 2012 
r. najważniejsze wnioski.  
 

Zebrano 361 ankiety wypełnione przez mieszkańców miasta. Próba była 

dobrana kwotowo odpowiednio do struktury wieku mieszkańców Mrągowa.  

 

3.1. Czy rekreacyjnie uprawia Pan/Pani jakiś sport ? 

 

 

 72,5 % badanych mieszkańców Mrągowa twierdzi, że rekreacyjnie 
uprawia sport, z czego połowa twierdzi, że uprawia sport kilka razy w 
tygodniu. Oznacza to, że dotychczasowe wysiłki miasta spotykają się z 
odzewem. 

 Oznacza to, że miasto ma duży zasób osób, które mogłyby 
zaangażować się w promocję sportu i wolontariat sportowy. 

 

3.2. Jaki sport uprawia Pan/Pani rekreacyjnie? 
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Na wykresie uwzględniono najczęściej udzielane odpowiedzi. 

 Rozkład odpowiedzi na to pytanie wyraźnie wskazuje, że sporty 

zespołowe są uprawiane głównie przez młodzież. Wysokie wyniki 

tych sportów w grupie od 16 do 25 roku życia są zawsze dodatkowo 

podwyższone przez obowiązek szkolny i lekcje wychowania 

fizycznego. W następnych grupach wiekowych uprawianie sportów 

zespołowych zdecydowanie spada. Najbardziej popularna staje się 

jazda na rowerze i bieganie. Udzielone odpowiedzi pokazują, że 

ankietowani dorośli mieszkańcy Mrągowa uprawiają sporty 

indywidualistyczne i prawdopodobnie nie regularnie. 

 Zaskakująco niskie, jak na miasto słynące z żeglarstwa są 

odpowiedzi ankietowanych mieszkańców odnośnie tego sportu.  

Proponowane rozwiązania: 

 To działania mające zwiększyć ilość mieszkańców Mrągowa regularnie 

dojeżdżających na rowerze do pracy. 

 Poszerzenie oferty zajęć sportowych dla osób dorosłych i starszych. 

 Zadbanie w sposób szczególny o młodzież kończącą edukację, bo to w 

momencie wkraczania w dorosłe życie i rozpoczynania pracy zawodowej 

najłatwiej wykształcić nawyki, które będą przynosiły efekty w 

późniejszych latach.     

 

 

Komentarz [DKD3]: Może Klub Baza  
za mało otwarty na miasto?  Działa w 
izolacji . Regaty  raczej hermetyczne, może 
należy pomyśleć o imprezie – regatach w 
konwencji pikniku rodzinnego , która 
zmieni nastawienie mieszkańców. 
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3.3. Gdzie uprawia Pan/Pani sport rekreacyjnie ? 

 

 

 Odpowiedzi na powyższe pytanie wskazują, że zdecydowana większość 
Mrągowian uprawia sport na miejskich obiektach sportowych lub na 
świeżym powietrzu. Istotna wydaje się być różnica między odpowiedziami 
kobiet i mężczyzn znów wskazująca na mniejszą ilość zajęć adresowanych 
do kobiet. Kobiety rzadziej uprawiają sport na miejskich obiektach, 
częściej na świeżym powietrzu można przypuszczać, że same. Kobiety 
częściej znajdują też dogodną dla siebie ofertę w prywatnych ośrodkach, a 
nie w ofercie publicznej.  

 

3.4. Jak często uprawia Pan/Pani sport rekreacyjnie ? 
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 Odpowiedzi na to pytanie są szczególnie interesujące w zestawieniu z 

następnym pytaniem. 

 

 

 Mimo tego, że Mrągowianie deklarują, że ruszają się często, to tylko 8% 

uważa, że to wystarczająca ilość. CHCIELIBY RUSZAĆ SIĘ WIĘCEJ - i co 

jeszcze istotniejsze uważają, że by tak się stało potrzebują zmiany 

swojego nastawienia. W odróżnieniu od większości Polaków nie tłumaczą 

się brakiem czasu czy pieniędzy. Zmiana nastawienia to pole do działań 

"miękkich" - promocji sportu, ciekawych i różnorodnych atrakcyjnych 

zajęć, widocznych i łatwo dostępnych - wtedy nastawienie może się 

zmienić. 

 Odpowiedzi udzielone na to pytanie wskazują również, że dla kobiet ważna 

jest motywacja towarzyska – zajęcia organizowane w grupie. 

 

3.5. Czy jest jakiś sport, który się Panu/Pani podoba i chciał(a)by 
Pan/ Pani go spróbować uprawiać? 
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 Odpowiedzi na to pytanie pokazują duże zapotrzebowanie ankietowanych 

mieszkańców Mrągowa na ciekawą ofertę sportową. Szczególnie chętni do 

uprawiania nowych dyscyplin sportowych są osoby starsze.   

 

 

 Zdecydowana większość wskazanych dyscyplin, które ankietowani 

mieszkańcy chcieliby zacząć uprawiać to dyscypliny dostępne w Mrągowie 

bez konieczności tworzenia nowej infrastruktury.  

 Taki rozkład odpowiedzi na pytanie wskazuje, że oferta prostych zajęć 

sportowych jest za uboga lub nie dociera do potencjalnych chętnych.  

 

 

Komentarz [DKD4]: poza pływaniem 
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3.6. Jakim zagadnieniom ważnym dla miasta może pomóc rozwój 

sportu? 

 

 Odpowiedzi na to pytanie wskazują, że ankietowani mieszkańcy Mrągowa 

mają bardzo stereotypowe spojrzenie na sport. Jako najważniejszą funkcję 

sportu wskazują wychowanie dzieci i młodzieży. Tworzy to duże pole dla 

miasta do tworzenia polityki promującej sport jako aktywność dla 

wszystkich mogącą wpłynąć pozytywnie na wiele dziedzin życia.   

 

3.7. Czego Pana/Pani zdaniem brakuje turystom przyjeżdżającym 

do Mrągowa? 

 

3.8. Jakie Pana/Pani zdaniem są najważniejsze problemy Mrągowa? 



14 
 

 

 Jeśli to zdaniem ankietowanych mieszkańców są najpoważniejsze 

problemy Mrągowa, to należy się zastanowić, jak sport może się 

przyczynić do ich rozwiązania.  

 

3.9. Czy był(a)by Pan/Pani skłonna poświęcić trochę swojego czasu 

i umiejętności na rzecz lokalnej społeczności, osiedla, klubu 

sportowego? 

 

 

 

 

 W mieszkańcach Mrągowa tkwi duży potencjał do angażowania się w 
wolontariat. 44,7 % Mrągowian chciałoby włączyć się w działania na 
rzecz lokalnej społeczności, a dodatkowe 29 % odpowiedziało, że gdyby 

pojawiła się ciekawa inicjatywa wzięliby to pod uwagę i możliwe, że 
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wzięliby w niej udział. Oznacza to, że 74 % mieszkańców miasta to 

potencjalni wolontariusze.1 
 

 
III. ZASOBY SPORTOWE 

Przez „zasoby sportowe” rozumiemy różnego rodzaju infrastrukturę sprzyjającą 
aktywności fizycznej w ogóle (np. spacerom, bieganiu, jeździe na rowerze) lub 

uprawianiu konkretnego sportu wymagającego odpowiedniej bazy (np. basen, 
korty tenisowe, boisko).  

W tej części poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak rozległa i zróżnicowania 
jest infrastruktura sprzyjająca ruchowi/uprawianiu sportu w Mrągowie, w jakim 
jest stanie, w jakim stopniu (i dlaczego akurat w takim stopniu) jest 
wykorzystywana, czy i jakie oraz dla kogo (dla jakich grup mieszkańców) 
pojawiają się bariery dostępności danej infrastruktury.  

Mówiąc najkrócej, interesuje nas, w jakim stopniu istniejąca w Mrągowie 
infrastruktura sportowa PRACUJE NA RZECZ MIASTA, MIESZKAŃCÓW I 

TURYSTÓW; czy jest wystarczająco wykorzystywana i jak można by ją 
ewentualnie wykorzystać lepiej.  

Analiza zebranych danych wskazuje, że:  

 Trudno dokonać wiarygodnej analizy porównawczej zasobów sportowych 
Mrągowa w stosunku do innych miast regionu, ponieważ niewiele 

samorządów podsiada opracowania bądź dane na ten temat . O dobrej 
pozycji Mrągowa może świadczyć zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie 
Aktywne Miasto 2011  w kategorii miast do 30 tys. mieszkańców. celem 
konkursu jest promocja miasta aktywnie działających w sferze sportu 
amatorskiego i rekreacji.   

 Duże możliwości inwestycyjne otworzyły się przed miastem w momencie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od 2008 roku miasto zrealizowało 
wiele projektów , w tym  10 inwestycji sportowych, na łączna kwotę 30 
milionów zł, z czego 50% pozyskano ze źródeł zewnętrznych. W tym 
czasie wybudowano min.:   dwa kompleksy boisk Orlik, wyremontowano 
halę sportową, zagospodarowano przestarzenie publiczne budując ciągi 
pieszo- jezdne i urządzenia sportowo-rekreacyjne na wolnym powietrzu, 
wybudowano halę widowiskowo-sportową z kompleksem boisk na terenie 
byłej jednostki wojskowej  

 Rozbudowa infrastruktury sportowej spowodowała wzrost środków 
finansowych wydatkowanych przez miasto na utrzymanie obiektów i 
urządzeń. Przyjmując utrzymanie nowej hali widowiskowo-sportowej na 
poziomie skalkulowanym do tegorocznego budżetu, koszty utrzymania 
obiektów sportowych w roku 2013,  w stosunku do roku 2008, wzrosną o 
269 %. 

 W porównaniu do innych miast o podobnej wielkości w (Gizycko, Pisz, 
Ketrzyn, szczytno Działdowo w  Mrągowie nie ma ośrodka sportu i 
rekreacji. Za rozwijanie sportu i utrzymanie infrastruktury odpowiadają 

                                                           
 

 

Komentarz [DKD5]: W porównaniu z 
Gizyckiem, Piszem , Kętrzynem, Mragowo 
ma niej obiektów sportowych. np Orlików , 
nie ma basenu itd  
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różne pomioty min.: Centrum Kultury i Turystyki, szkoły, kluby sportowe, 

Urząd Miejski   
 

1. Wielofunkcyjne obiekty sportowe na otwartej przestrzeni 

W mieście funkcjonują 3 takie obiekty, które posiadają pełnowymiarowe boiska 
do gier zespołowych. 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Stadion miejski, ul. Mrongowiusza 1 

2. Krótki opis 

obiektu 

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 3,1521 ha, w tym : 

- płyta górna trawiasta - 6000 m2 ,  

- płyta dolna trawiasta - 6656 m2, 

- budynek administracyjno–gospodarczy o powierzchni 75,69 m2, 

d/ budynek biurowo-gospodarczy o powierzchni 75,69 m2, 

e/ pozostały teren: bieżnia – 400 m, droga, alejki, miejsce pod widownie, 

skarpy. 
Obiekt posiada zaplecze sanitarne oraz szatnie. 

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

piłka nożna, lekkoatletyka (skok w dal, pchnięcie kulą, biegi)/zajęcia w-f dla 

uczniów szkół, treningi klubów piłkarskich, mecze i turnieje piłkarskie, imprezy 

sportowe  

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Gmina Miasto Mrągowo/Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” 

5. Godziny 

otwarcia 

bez wyszczególnienia – w uzgodnieniu z  zarządcą 

6. Dostępność  bez ograniczeń – w uzgodnieniu z  zarządcą, zgodnie z cennikiem 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkół mrągowskich, kluby piłkarskie i stowarzyszenia, zakłady pracy 

– OSP, WOSzK, indywidualni mieszkańcy  

9. Uwagi Teren przeznaczony do skoku w dal i pchnięcia kula wymaga renowacji Gmina 

posiada projekt na przebudowę i modernizację obiektu. Inwestycja wymaga 

źródła finansowania z zewnątrz. 

10

.  

Koszt 

utrzymania                   

w 2012 r. 

100.000 zł  

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko Orlik, ul. Żołnierska 6 

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- boisko do piłki nożnej o powierzchni z nawierzchnią ze sztucznej trawy - 

1962,44 m2, 

- boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową  o 

powierzchni  598,69 m2 
- budynek kontenerowy o powierzchni 83 m2 

- ciąg komunikacyjny z Polbruku – 169,785 m2  

- pozostałe tereny : tereny zielone, bieżnia wokół ogrodzenia 

- bieżnia szutrowa – 300 m. 

Obiekt posiada zaplecze sanitarne  oraz szatnie. Istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu sportowego.  

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka nożna, sitkowa i koszykowa, tenis ziemny, lekkoatletyka/ zajęcia w-f dla 

uczniów szkół, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń, turnieje, imprezy 

sportowe 

4. Właściciel Gmina Miasto Mrągowo/Centrum Kultury i Turystyki  w Mrągowie 

Komentarz [M6]: Naszym zdaniem ten 
punkt trzeba uzupełnić, bo w tej formie nie 
pokazuje on relacji kosztów utrzymania 
stadionu do ilości osób realnie 
korzystających z tej infrastruktury. Ze 
stadionu korzystają: MKS Mrągowia 
Mrągowo – 180 członków (która liga?), 
Klub Biegacza Mrągowo – 25 osób, UKS 
Mazury – ok. 50 osób, OSP, zwykli 
mieszkańcy Mrągowa – bieżnia. 
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terenu/zarząd

ca 

5. Godziny 

otwarcia 

styczeń-marzec, grudzień – na podstawie zgłoszeń, kwiecień – listopad 11.00-

21.00 

6. Dostępność  bez ograniczeń – w uzgodnieniu z  zarządcą, nieodpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie mrągowskich szkół, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi bieżnia wymaga renowacji 

10

.  

Koszt 

utrzymania                 

w 2012 

90.000 zł 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko Orlik, os. Mazurskie 12 

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- boisko do piłki nożnej o powierzchni z nawierzchnią ze sztucznej trawy - 

1949,85 m2, 
- boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa) z 

nawierzchnią  poliuretanową o powierzchni 598,69 m2 

- budynek kontenerowy o powierzchni 85 m2 

- ciąg komunikacyjny z Polbruku – 501,22 m2  

- pozostałe tereny : tereny zielone. 
Obiekt posiada zaplecze sanitarne  oraz szatnie. Istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu sportowego. 

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie  

Piłka nożna, siatkowa, koszykowa i piłka ręczna/zajęcia w-f dla uczniów szkół, 

treningi klubów sportowych i stowarzyszeń, turnieje, imprezy sportowe. 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Gmina Miasto Mrągowo/Centrum Kultury i Turystyki  w Mrągowie 

5. Godziny 

otwarcia 

styczeń-marzec, grudzień – na podstawie zgłoszeń, kwiecień – listopad 11.00-

21.00 

6. Dostępność  bez ograniczeń – w uzgodnieniu z zarządcą, nieodpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie mrągowskich szkół, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 
mieszkańcy 

9. Uwagi brak 

10

.  

Koszt 

utrzymania                 

w 2012 r. 

90.000 zł 

 
Wnioski i obserwacje: 
 
 brak jednego zarządcy, co m.in. podnosi koszty utrzymania 
 stadion wymaga modernizacji 

 
2. Obiekty sportowe oddane w trwały zarząd szkołom miejskim i 

powiatowym  
 
W mieście funkcjonuje 9 hal gimnastycznych (budynki), na które składają się: 10 
sal gimnastycznych do gier zespołowych,  6 sal do ćwiczeń gimnastycznych, 2 
sale do zabaw z dziećmi oraz 2 siłownie. Z sal korzystają przede wszystkim 
uczniowie szkół, jak i kluby sportowe oraz w niewielkiej ilości zorganizowane 
grupy mieszkańców.  

Komentarz [M7]: W tym miejscu w 
nawiasie wstawilibyśmy informację o 
klubach (MSIS, UKS, MKS Mrągowia i AS 
Mrągowo) – dzięki temu zyskujemy m.in. 
informację, że mimo posiadania dużego 
boiska MKS Mrągowia również korzysta z 
Orlika.  

Komentarz [M8]: Ten sam komentarz, 
co przy pierwszym Orliku - (MSIS, UKS, MKS 
Mrągowia i AS Mrągowo)  
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Dodatkowo przy szkołach są zlokalizowane 4 kompleksy boisk oraz 1 boisko 

asfaltowe nieużytkowane. Boiska praktycznie dostępne są dla wszystkich 
mieszkańców. 

 
2.1. Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie  

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Sala gimnastyczna wraz z kompleksem boisk , ul. Bohaterów 

Warszawy 4                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- sala do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki o powierzchni 496 m2, 

- sala do ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni 36 m2 

- sala do zabaw z dziećmi do lat 10  

Obiekt posiada zaplecze sanitarne (2wc) oraz szatnie (4), balkon dla widowni. 
- boiska do piłki ręcznej i nożnej o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 

łącznej 590 m2, 

- boisko tartanowe do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego o 

powierzchni ok. 590 m2, 

- bieżnia tartanowa – 60 m, 

- skocznia w dal. 
Obiekt ogrodzony, z urządzeniami sportowymi  (4 kosze i 2 bramki) 

ławeczkami.  

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka nożna, ręczna sitkowa i koszykowa, tenis stołowy, ćwiczenia 

gimnastyczne/ zajęcia w-f dla uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i 

stowarzyszeń,  imprezy sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Gmina Miasto Mrągowo/Zespół Szkół Nr 1 

5. Godziny 
otwarcia 

w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły 

6. Dostępność  sala ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, odpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele,, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi wymaga remontu, brak pryszniców 

10
.  

Koszt 
utrzymania                 

w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Sala gimnastyczna , ul. Kopernika 2 (2 budynki)                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- duża sala do gry w piłkę sitkową  o powierzchni 345 m2 

- sala do ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni 105 m2 

- sala do zabaw z dziećmi do lat 10, 

- sala do gry w piłkę siatkową oraz ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni 183 

m2  
Obiekt posiada zaplecze sanitarne (6 wc, 6 pryszniców) oraz szatnie (6), 

balkon dla widowni.  

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka sitkowa, sztuki walki, ćwiczenia gimnastyczne/ zajęcia w-f dla uczniów 

szkoły, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Gmina Miasto Mrągowo/Zespół Szkół Nr 1 

5. Godziny w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły 



19 
 

otwarcia 

6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, odpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele,, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi prysznice częściowo wymagają remontu 

10
.  

Koszt 
utrzymania                 

w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Hala sportowa , ul. Wojska Polskiego 6 H                                                                                                                                             

2. Krótki opis 
obiektu 

Hala stanowi obiekt wielofunkcyjny o powierzchni 608 m2 z wyznaczonymi 
wymiarami do gry    w siatkówkę, koszykówkę, tenis ziemny, niepełny wymiar 

do gry w piłkę ręczną, wyposażone                  w drabinki gimnastyczne. 

Obiekt posiada zaplecze sanitarne (2 prysznice, 3 wc) oraz szatnie (3), trybuny 

dla kibiców.  

3. Dyscypliny/pr
zeznaczenie 

Piłka sitkowa, koszykowa, ręczna, tenis ziemny, lekkoatletyka, ćwiczenia 
gimnastyczne/ zajęcia w-f dla uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i 

stowarzyszeń,  imprezy sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Gmina Miasto Mrągowo/Zespół Szkół Nr 1 

5. Godziny 

otwarcia 

w godzinach funkcjonowania szkoły, w zależności od ilości rezerwacji 

pozaszkolnych  do 21.00 plus weekendy 

6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, nieodpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 OHP, 

nauczyciele,, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni mieszkańcy 

9. Uwagi Nie można grać w piłkę nożną, ze względu na obniżony sufit, wykonany z 

kasetonów . Wadliwy montaż pryszniców, które przy użytkowaniu zalewają 

szatnie. 

10

.  

Koszt 

utrzymania                 
w 2012 

113.448 zł 

 
2.2. Zespół Szkół Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Sala gimnastyczna , os. Mazurskie 12                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- sala do piłki nożnej i ręcznej o powierzchni 648 m2, 

- sala do piłki siatkowej i gimnastyki o powierzchni 288 m2 

- sala do ćwiczeń gimnastycznych z lustrami o powierzchni 144 m2 

sala do ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni 144 m2 

Obiekt posiada zaplecze sanitarne  (1 duże wc plus prysznice) oraz 2 szatnie, 

balkon dla widowni.  

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka nożna, ręczna sitkowa i ręczna, ćwiczenia gimnastyczne/ zajęcia w-f dla 

uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy sportowe 

4. Właściciel 
terenu/zarząd

ca 

Gmina Miasto Mrągowo/Zespół Szkół Nr 1 

5. Godziny 

otwarcia 

w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły 
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6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, odpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele,, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi prysznice praktycznie nie użytkowane przez uczniów szkoły ze względu na 

krótki czas trwania przerwy 

10

.  

Koszt 

utrzymania                 
w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
2.3. I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Sala gimnastyczna  wraz z boiskiem zewnętrznym ul. Sobczyńskiego 1                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- sala do piłki koszykowej i siatkowej oraz ćwiczeń gimnastycznych  o 

powierzchni 360 m2, 

- sala do ćwiczeń gimnastycznych o powierzchni 98 m2 

- boisko asfaltowe  do piłki koszykowej i ręcznej o powierzchni 600 m2.  

Obiekt posiada zaplecze sanitarne (2 wc) oraz 3 szatnie.  

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka nożna, siatkowa i ręczna, ćwiczenia gimnastyczne/ zajęcia w-f dla 

uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Powiat Mrągowski/Zespół Szkół Nr 1/ I Liceum Ogólnokształcące 

5. Godziny 

otwarcia 

w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły 

6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, odpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi brak prysznicy, boisko nieużytkowane ze względu na jego stan techniczny  

10

.  

Koszt 

utrzymania                 

w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
2.4. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Hala sportowa,  ul. Mrongowiusza 13 B                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się : 

- wielofunkcyjna sala przeznaczona do gier zespołowych o powierzchni 578 m2 

- siłownia o powierzchni ….. 

- salka fitness z lustrami o powierzchni …… 

Obiekt posiada zaplecze sanitarne  oraz szatnie (4 szatnie z wc i natryskami) 

oraz balkon dla widowni.  

3. Dyscypliny/pr
zeznaczenie 

Piłka nożna, koszykowa, siatkowa i ręczna, ćwiczenia gimnastyczne/ zajęcia w-
f dla uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy 

sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Powiat Mrągowski/Zespół Szkół Nr 1/Zespół Szkół Nr 2 

5. Godziny 

otwarcia 

w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły 
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6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, odpłatnie 

7. Regulamin tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi brak  

10

.  

Koszt 

utrzymania                 

w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
2.5. Zespół Szkół Specjalnych 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko sportowe poliuretanowe,  ul. Mrongowiusza 13 B                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt, o łącznej powierzchni 590 m2, składają się : 

- dwa boiska do koszykówki, 

- dwa boiska do siatkówki, 

- jedno boisko do piłki ręcznej. 

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka nożna, koszykowa, siatkowa i ręczna, ćwiczenia gimnastyczne/ zajęcia w-

f dla uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy 
sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Powiat Mrągowski/Zespół Szkół Nr Specjalnych 

5. Godziny 

otwarcia 

w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły 

6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, nieodpłatnie 

7. Regulamin tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi brak  

10

.  

Koszt 

utrzymania                 

w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
2.6. Zespół Szkół Zawodowych 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Sala sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym,  ul. Mrongowiusza 

65                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt  składają się : 

- sala do piłki siatkowej o powierzchni 360 m2 

Obiekt posiada zaplecze sanitarne  oraz szatnie (2 szatnie z 2 wc ). 

- boisko do gier zespołowych (2 boiska do piłki nożnej i ręcznej, boisko do 

koszykówki) o łącznej powierzchni ok. 1700 m2, 

- bieżnia żużlowa – 60 m, 

- skocznia w dal. 

- boisko piaszczyste do piłki siatkowej. 

3. Dyscypliny/pr
zeznaczenie 

Piłka nożna, koszykowa, siatkowa i ręczna, ćwiczenia gimnastyczne/ zajęcia w-
f dla uczniów szkoły, treningi klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy 

sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Powiat Mrągowski/Zespół Szkół Zawodowych 

5. Godziny 

otwarcia 

sala w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły/ boisko poza godzinami pracy 

szkoły bez ograniczeń 
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6. Dostępność  sala-ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, 

odpłatnie; boisko nieodpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 
mieszkańcy 

9. Uwagi Brak prysznicy, sala wymaga remontu. Boisko wymaga renowacji. 

10

.  

Koszt 

utrzymania                 
w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
2.7. Zespół Oświatowo – Sportowy „Baza”  

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Sala sportowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym,  ul. Nadbrzeżna 13                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt  składają się : 

- sala do piłki siatkowej i koszykowej o powierzchni ok. 400 m2 

- siłownia o powierzchni ….. 

Obiekt posiada zaplecze sanitarne  oraz szatnie. 

- boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego  o  powierzchni ok. 980 m2, 

- bieżnia tartan trzytorowa – 60 m, 

- skocznia w dal, 
- boisko do piłki koszykowej o powierzchni ok. 300 m2, 

- kort tenisowy o powierzchni …… 

- ścianka treningowa do tenisa ziemnego, 

- pole do pchnięcia kulą. 

3. Dyscypliny/pr

zeznaczenie 

Piłka ręczna, koszykowa, tenis ziemny/ zajęcia w-f dla uczniów szkoły, treningi 

klubów sportowych i stowarzyszeń,  imprezy sportowe 

4. Właściciel 

terenu/zarząd

ca 

Powiat Mrągowski/Zespół Oświatowo-Sportowy „Baza” 

5. Godziny 

otwarcia 

w dniach i godzinach funkcjonowania szkoły – za zgodą zarządcy 

6. Dostępność  ograniczona dla osób z zewnątrz – w uzgodnieniu z  zarządcą, odpłatnie 

7. Regulamin Tak 

8. Korzystający uczniowie szkoły, nauczyciele, stowarzyszenia i kluby sportowe, indywidualni 

mieszkańcy 

9. Uwagi brak oświetlenia boisk, kort tenisowy bez zadaszenia  

10

.  

Koszt 

utrzymania                 

w 2012 

w ramach budżetu szkoły 

 
Wnioski i obserwacje: 
 poza nową halą i kompleksem boisk przy ZS Nr 2 i ZSS, praktycznie 

wszystkie obiekty wymagają remontu, 
 w wielu obiektach brakuje pryszniców  lub korzystanie z nich jest 

ograniczone, ze względu na np. krótkie przerwy, 
 boisko przy I LO jest ze względu na stan technicznych jest wyłączone z 

użytkowania (uczniowie LO korzystają ze stadionu), 
 brak oświetlenia niektórych boisk, kort tenisowy przy ZOS „Baza” nie 

posiada zadaszenia,  
 poza halą na terenie b. JW., korzystanie z sal jest dla osób z zewnątrz  

odpłatne (wysokie stawki szczególnie w szkołach powiatowych stanowią 
przeszkodę dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców), obiekty w 
szkoalch sa zamkniete w weekendy. 
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 brak jednolitego cennika opłat  korzystania z obiektów w szkołach 

miejskich,  
 oprócz hali na terenie byłej JW, sale nie są otwarte w weekendy,  

 najmniej wykorzystywana jest sala sportowa w I LO w Mrągowie.  
 
 

3. Tereny rekreacyjno-sportowe 
 

3.1. Tereny ogólnodostępne dla mieszkańców głównie dzieci i turystów. 
Tereny te obejmują place zabaw, siłownie zewnętrzne, skate park oraz obiekt 
Ekomariny. Tereny nieogrodzone, zadbane, sprzątane na bieżąco z 
regulaminem korzystania. 

 

Lp. Adres Wyposażenie Zaplecze Właściciel/

zarządca 

1. Obiekt 

Ekomariny ul. 

Jaszczurcza 

Góra               
   

Na obiekt składają się : 

- budynek bosmanatu o pow. 196,88 m2, 

- pływający pomost cumowniczy  o wymiarach 

10x2,4 m, 
- slip do wodowania łódek 

Plac zabaw: 

- zjazd linowy 

- zestaw linowy z 2 wieżami w wieku 5-12 lat 

- tunel linowy dla dzieci w wieku 5-12 lat 

- zestaw zabawowo zręcznościowy dla dzieci w 

wieku 3-12 lat 

- kopuła grupa wiekowa 6-12 lat 

- zestaw skałek dla dzieci w wieku 5-12 lat 

- elektroniczna gra terenowa NEO 

- betonowy stół do pingpong – 2 szuki 

- betonowy stół do gry w szachy i chińczyka – 3 
sztuki 

Teren sportowy: 

- boisko do siatkówki plażowej wraz z 

osprzętem – ilość 2 szt. – 993m2 

- trybuna na 400 osób 

- boisko do koszykówki – pow. 445m2 

- budynek 

toalet o pow. 

110,24 m2, 

- ławki, 

- stojak na 

rowery 

  

Gmina 

Miasto 

Mrągowo/TB

S „Karo” 

1. Park Lotników  Na obiekt składają się: 

- Plac zabaw: zestaw zabawowy Gapiszon, 

huśtawki wagowe – 3 sztuki, piaskownica 
drewniana – 4 sztuki. 

- Siłownia: rowerek pojedynczy, drabinka – 

pociąg nóg, jeździec, krzesełka do wyciskania, 

twister 3 stanowiska, piechur pojedynczy, 

trenażer nóg, drążki podwójne do podciągania, 

atlas, steper pojedynczy. 

 - ławki  

- kosze na 

śmieci 

Gmina 

Miasto 

Mrągowo/ 

MC PARTNER 

K. 

Markowicz-
Korszun 

2. ul. Krakowska 

przy 

Promenadzie 

Na obiekt składają się: piaskownica, huśtawka 

łańcuchowa podwójna, sprężynowiec „Konik”, 

karuzela talerzowa, zestaw zabawowy „Brzdąc” 

 jw. jw. 

3. ul. 

Mickiewicza 

Na obiekt składają się: 

- Plac zabaw: sprężynowiec „Motor”, zamek 

„Novum”, piaskownica z palisady, sprężynowiec 

„Żyrafa”, sprężynowiec „Skuter”, sprężynowiec 

„Konik morski” 

 jw. jw. 

Komentarz [M9]: Nie jesteśmy pewni, 
czy tak jest w 100%, ale jeśli tak jest, to 
bardzo istotna w kontekście wynajmu sal 
gimnastycznych w szkołach wydaje nam się 
informacja o systemie płatności – pieniądze 
za wynajęcie sal trafiają do budżetu 
gminnego w związku z tym zarządcom 
obiektów (dyrektorom szkół) nie opłaca się 
ich wynajmować, nie przynosi to im 
samym, ani szkołom żadnych dodatkowych 
benefitów, a tylko zwiększa problemy i 
koszty. Tak samo będzie z nową halą 
sportową na terenie byłej JW.   

Komentarz [DKD10]: Środki za 
wynajem sal w szkołach, zawsze wracały do 
dyrektorów tych szkół. Taki system 
obowiązywał od wielu lat. Od ubiegłego 
roku szkolnego, ze względu na trudną 
sytuacje finansową budżetu gminy, tj. 
planu oszczędnościowego, nie są zwracane 
do budżetu szkół. Zatem trudno tu mówić o 
złym systemie, który może być tylko 
przejściowym. Niewykluczone, że w 
przyszłym roku środki te będą zwracane 
szkołom. Ponadto przy planowaniu 
budżetu, środki te są planowane jako 
bieżące dochody gminy i muszą 
równoważyć się z bieżącymi wydatkami 
gminy. Zatem szkoły mają je zaplanowane 
w swoich planach finansowych już przy 
konstruowaniu budżetu gminy i wydatkują 
je na bieżąca działalność 
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- Siłownia: sztanga w leżeniu, motyl, steper, 

ławka do ćwiczenia mięśni nóg, przyrząd do 

ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, przyrząd do 

ćwiczenia brzucha, wiosła, twister, pawilon 6-cio 

polowy 

- Skate Park: 2 rampy, rurka  

4. ul. 

Mrongowiusz

a 35 

Na obiekt składają się: piaskownica, huśtawka 

podwójna, 

huśtawka ważka 

 jw.  jw. 

5. ul. 

Mrongowiusz

a 71/73 

 Na obiekt składają się: piaskownica, huśtawka 

ważka podwójna, 

huśtawka podwójna, kosz na koszykówkę, 

zjeżdżalnia metalowa 

 jw. jw. 

6. ul. Roosevelta 

14 

 Na obiekt składają się zestaw zabawowy.  jw. jw. 

7. ul. 

Sienkiewicza 
16 

Na obiekt składają się: sprężynowiec „Konik”, 

sprężynowiec „Skuter”, piaskownica z bali 3x3, 
huśtawka wagowa, karuzela krzyżowa , 

sześciokąt wielofunkcyjny, zestaw zabawowy nr 

8, 

huśtawka podwójna z zawiesiem gumowym i z 

oparciem  

 jw. jw. 

8. ul. 

Sienkiewicza 

przy Świetlicy 

środowiskowe

j 

 Na obiekt składają się: zestaw „Szkrab” 

(zjeżdżalnie, schody drewniane, przeplotnia, 

skośne drabinki), sprężynowiec „Konik”, 

piaskownica, huśtawka wagowa „Koniki”, 

huśtawka drewniana podwójna „Fela” 

 jw. jw. 

9. os. Nikutowo 

15 

 Na obiekt składają się: zestaw zabawowy 

Kajtuś, huśtawka podwójna, huśtawka bujaczek 

sprężynowiec – 2 sztuki,  huśtawka ważka, 

piaskownica drewniana, ogrodzenie drewniane – 
3 sztuki 

 jw. jw. 

10

. 

ul. 

Warszawska 

43 

 Na obiekt składają się: piaskownica, huśtawka 

łańcuchowa podwójna, huśtawka ważka, 

regulamin placu zabaw 

 ławeczki. jw. 

11

. 

ul. Lipowa  Na obiekt składają się zestaw zabawowy 

Brzdąc, huśtawka wagowa drewniana, 

piaskownica, kosze do koszykówki – 2 sztuki 

- bramki do piłki nożnej – 2 sztuki 

  jw. 

12

. 

os. Mazurskie Na terenie osiedla znajduje się 6 placów zabaw 

z piaskownicami, huśtawkami, drabinkami oraz 

zjeżdżalniami. 

ławeczki, 

kosze na 

śmieci 

Spółdzielnie 

mieszkaniow

e 

13

. 

os. Parkowe Na terenie osiedla znajdują się  4 place zabaw, 

wyposażone    w podstawowe urządzenia 

zabawowe. 

jw. jw. 

14

. 

os. Brzozowe Na terenie osiedla znajduje się  5 placów 

zabaw, wyposażonych w podstawowe 

urządzenia zabawowe. 

jw. jw. 

15

. 

os. 

Grunwaldzkie 

Na terenie osiedla znajdują się  8 placów 

zabaw, wyposażonych w podstawowe 

urządzenia zabawowe. 

jw. jw. 

16
. 

ul. 
Sienkiewicza 

Na terenie tym znajduje się 5 placów zabaw, 
wyposażonych w podstawowe urządzenia 

zabawowe. 

jw. jw. 

17

. 

ul. 

Mrongowiusz

Na terenie tym znajduje się 3 place zabaw, 

wyposażone                           w podstawowe 

jw. jw. 
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a urządzenia zabawowe. 

18

. 

ul. Młynowa Na terenie tym znajduje się 1 plac zabaw, 

wyposażony    w podstawowe urządzenia 

zabawowe. 

jw. jw. 

19

. 

ul. Żołnierska Na terenie tym znajduje się 1 plac zabaw, 

wyposażony   w podstawowe urządzenia 

zabawowe. 

jw. jw. 

20

. 

os. 

Metalowców 

    jw. 

Wnioski i obserwacje: 

 Place zabaw sa nie ogrodzone, brakuje zabezpieczeń przed 
zanieczyszczeniem obiektów , zwłaszcza piaskownic przez czworonogi,  

 Zdecydowana większość urządzeń konwencjonalna, standardowa, brakuje 
urządzeń nietypowych, zaskakujących , nie spotykanych w innych 
miejscach kraju, np.: place zabaw i parki rekreacyjne z pomysłem, 
drewniane, błotne, artystyczne. 

3.2. Tereny przy placówkach oświatowych, wychowawczych, 
rozrywkowych przeznaczone głównie dla dzieci i turystów, z 
regulaminem korzystania. 

 
Lp. Placówka i adres Wyposażenie Zaplecze Zarządca 

1. Przedszkole 

Publiczne Nr 1 
„Stokrotka”,  

ul. Brzozowa  

Duży teren ogrodzony z pełnym 

wyposażeniem (huśtawki, piaskownice, 
zjeżdżalnie, itp.) przystosowanym dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. Teren 

zamknięty, zadbany, sprzątany na 

bieżąco.  Poza godzinami pracy 

przedszkola często dewastowany przez 

dzieci i młodzież z okolic. 

Ławeczki,  

zaplecze 
sanitarne  

w placówce 

przedszkole 

 

2. Przedszkole 

Publiczne Nr 2 

„Bajka” 

ul. Kopernika  

Mały teren ogrodzony z wyposażeniem 

(huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie, itp.) 

przystosowanym dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Teren zamknięty, 

zadbany, sprzątany na bieżąco.   

jw. przedszkole 

3. Przedszkole 

Niepubliczne 

„Kubuś” 

ul. Spacerowa 

Mały teren ogrodzony z wyposażeniem 

(huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie, itp.) 

przystosowanym dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Teren zamknięty, 

zadbany, sprzątany na bieżąco.   

jw. przedszkole 

4. Przedszkole 

Niepubliczne 

„Nasze Pociechy” 

ul. Mrongowiusza 

Mały teren ogrodzony z wyposażeniem 

(huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie, itp.) 

przystosowanym dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Teren zamknięty, 

zadbany, sprzątany na bieżąco.   

jw. przedszkole 

5. Dom Pomocy 

Społecznej dla 

Dzieci               i 

Młodzieży 

Niepełnosprawny

ch 

ul. 

Młodkowskiego 

16 

Duży teren ogrodzony z pełnym 

wyposażeniem (huśtawki, piaskownice, 

zjeżdżalnie, itp.) przystosowanym dla 

dzieci niepełnosprawnych. 

jw. DPS 

6. Zespół Szkół Nr 4 Mały teren wyposażony w urządzenia 
(huśtawki, zjeżdżalnie, itd.), z którego 

jw. ZS nr 4 
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korzystają dzieci ze świetlicy 

środowiskowej 

7. Miasteczko 

Westernowe 

„Mrongoville” 
Ul. Młynowa 48 

Mały teren wyposażony w zjeżdżalnie, 

huśtawki poziome i ławeczki. Sprzątany na 

bieżąco. Dostępność dla odwiedzających 
Miasteczko.  

jw. Miasteczko 

Westernowe 

 
Wnioski i obserwacje: 
 W obawie przed wandalizmem, place zabaw w przedszkolach zamknięte po 

16.00. Może należy rozważyć możliwośc otwarcia po południu tych obiektów. 
Popołudniowa obecność rodziców z dziećmi, na tych obiektach może 

„zniechecać” potencjalnych chuliganów i wandali 
3.3. Tereny rekreacyjne tzw. „boiska dzikie”, ogólnodostępne, bez 

regulaminu korzystania. 
 

Aktualnie na terenie miasta znajduje się 14 takich obiektów, z czego 9 
piaszczystych, 3 asfaltowe i 2 trawiaste. Są to przeważnie tereny zaniedbane i 
nie do końca bezpieczne dla użytkowników. 
 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko asfaltowe na terenie b. Jednostki Wojskowej                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren częściowo ogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną i ręczną oraz 

zabawy                               z ławeczkami wokół o powierzchni ok. 590 m2.  

Wyposażony w bramki.  Wykorzystywany przez dzieci i młodzież z okolic. 

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany, bez zarządcy. Ogrodzenie i bramki częściowo 

zdewastowane. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko asfaltowe na terenie os. Parkowego                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę siatkową i zabawy z 

ławeczkami wokół                         o powierzchni ok. 290 m2.   

Wyposażony w słupki do zawieszenia siatek, ale bez siatki.  Wykorzystywany 

przez dzieci                             i młodzież z osiedla. 

3. Właściciel 

terenu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste na terenie os. Metalowców                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren ogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożna i koszykową o 

powierzchni ok. 180 m2.  

Wyposażony w 2 kosze do piłki koszykowej, bez ławeczek wokół.  

Wykorzystywany sporadycznie przez dzieci i młodzież z okolic. 

3. Właściciel 

terenu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. Kosze zdewastowane. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste, przy ul. Sienkiewicza                                                                                                                                             

Komentarz [M11]: Tutaj ważna byłaby 
informacja, czy są już jakieś podjęte 
wiążące plany co do tych terenów – na 
pierwszym spotkaniu zespołu młodzież 
pokazała zdjęcie jednego z tych obiektów i 
z Sali podniosły się głosy, że tego boiska 
tam już nie będzie.  

Komentarz [M12]: Istotne wydawałoby 
się naniesienie wszystkich obiektów na 
mapę, tak by zobaczyć ich rozmieszczenie 
w terenie – tak, aby wizualnie pokazać, że 
na jednym osiedlu jest więcej obiektów, a 
na innym sporo mniej. Jeśli obiekty 
(również te przyszkolne) miałyby różne 
kolory w zależności od stanu zadbania 
zyskalibyśmy jeszcze jedną informację. 
 
Ale takie zestawienie wraz z informacją np. 
od pomocy społecznej i policji może być też  
jednym z postulatów strategii.   
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2. Krótki opis 

obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną i koszykową bez 

ławeczek wokół                        o powierzchni ok. 1100 m2.   

Wyposażony w 4 bramki bez siatek oraz 2 kosze do piłki koszykowej.  

Wykorzystywany przez dzieci i młodzież z okolic. 

3. Właściciel 
terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi W dość dobrym stanie. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste na terenie os. Grunwaldzkim przy jez. Czos                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren częściowo ogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną o powierzchni 

ok. 240 m2.   
Wyposażony w 2 bramki , bez ławeczek wokół.  Wykorzystywany sporadycznie 

przez dzieci                       i młodzież z okolic. 

3. Właściciel 

terenu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. Bramki bez siatek. 

 

1. Nazwa 

obiektu              
i adres 

Boisko piaszczyste na terenie os. Grunwaldzkiego od strony ul. 

Dziękczynnej                                                                                                                                           

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną o powierzchni ok. 500  

m2.  Wyposażony w 2 bramki bez siatek oraz piłkochwyt.  Wykorzystywany 

przez dzieci i młodzież  z okolic. 

3. Właściciel 

terenu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 

4. Uwagi W stanie dość dobrym. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste, przy ul. Olsztyńskiej                                                                                                                                            

2. Krótki opis 
obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną o powierzchni ok. 360 
m2.   

Bez bramek  i ławeczek wokół.  Po likwidacji szkoły Rolniczej 

niewykorzystywany. 

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. Bramki bez siatek. Nieużytkowany. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste, przy ul. Wolności, las nad jez. Juno                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną o powierzchni ok. 144  

m2.   
Wyposażony w drewniane bramki, bez ławeczek wokół.   

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany,  nieużytkowany, bez wytyczonego dojścia. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste w Parku Sikorskiego                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren ogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną i koszykową o 

powierzchni ok. 400  m2.   

Wyposażony w bramki bez siatek i zdewastowane kosze,  bez ławeczek wokół.   
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3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany,  nieużytkowany, w likwidacji. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste, przy ul. Królewieckiej (za Ośrodkiem Zdrowia)                                                                                                                                             

2. Krótki opis 
obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną z  ławeczkami wokół  o 
powierzchni                 ok. 900  m2.  Wyposażony w 2 bramki z siatkami .  

Wykorzystywany przez dzieci i młodzież                        z okolic. W okresie 

wiosenno-letnim dostępność do toi-toi. 

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. 

 

1. Nazwa 
obiektu              

i adres 

Boisko piaszczyste, os. Mazurskie (pod laskiem)                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną wokół  o powierzchni  

ok. 800  m2.  Wyposażony w 2 bramki .  Wykorzystywany przez dzieci i 

młodzież  z okolic.  

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo ????? 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko asfaltowe, przy ul. Mrongowiusza12                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren ogrodzony przeznaczony do gry w piłkę koszykową  o powierzchni ok. 

300  m2.  Wyposażony w 2 kosze. Wykorzystywany sporadycznie przez dzieci i 

młodzież  z okolic. 

3. Właściciel 

terenu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany, praktycznie nieużytkowany. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko trawiaste (polana), przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                                                             

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren nieogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną.  Wyposażony w 2 

bramki.   

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt zaniedbany, niewykorzystywany. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Boisko piaszczysto - trawiaste, przy ul. Przemysłowej 11 (OSiW)                                                                                                                                            

2. Krótki opis 

obiektu 

Teren częściowo ogrodzony przeznaczony do gry w piłkę nożną  o powierzchni  

ok. 200  m2.  Wyposażony w 2 bramki z siatkami. Wykorzystywany przez 

wychowanków  Ośrodka Szkolenia                  i Wychowania OHP.  

3. Właściciel 

terenu 

Wojewódzka Komenda OHP.  

4. Uwagi Obiekt zaniedbany. 

 
Wnioski i obserwacje: 
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 Większość obiektów zniszczona, w złym stanie technicznym. Część z nich 

położona na obszarach zamieszkiwanych przez niezamożnych 
mieszkańców, rodziny z problemami związanymi uzależnienieniami.  

 Na wszystkich obiektach brakuje animatorów, którzy angażowaliby dzieci i 
młodzież  

 propozycja żeby np. przy wsparciu wolontariuszy wykonać monitoring 

wybranych obiektów pod katem czestotliosci i wiekosci wykorzystania ich 
przez społeczność. Doposażać  z „korkowego”najchętniej uczęszczane 

obiekty , rozważyć mozliosc zatrudnienia animatora w czasie kiedy na 
obiektach jest najwięcej korzytsatjących. Taki animator mógłby 
jednoczesnie pełnić rolę pedagoga ulicy, spoty byłby narzędziem pracy i 
dotarcia do grup problemowych.   

3.4. Tereny rekreacyjne plaże i tzw. "dzikie plaże”  

 
W mieście są 3 plaże strzeżone, ogólnodostępne, z regulaminem korzystania oraz 
3 tzw. „dzikie plaże”.   
 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Plaża miejska na os. Grunwaldzkim (jez. Czos)                                                                                                                                         

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się pomosty, dwa baseny do pływania, wydzielone miejsca 

dla nieumiejących pływać, plac zabaw  dla dzieci, trzy boiska do piłki siatkowej 

plażowej. Zaplecze : ławeczki, toi-toi w sezonie. W sezonie – ratownicy. 

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo. Dzierżawca : Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie  

4. Uwagi Obiekt zadbany, z regulaminem. Pomosty wymagają pilnego remontu. 

 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Plaża miejska, przy ul. Jaszczurcza Góra (Ekomarina) (jez. Czos)                                                                                                                                     

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się pomosty, dwa baseny do pływania, plac zabaw  dla 

dzieci. Zaplecze : ławeczki, toalety w Ekomarinie  W sezonie – ratownicy. 

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo. Zarządca : TBS „Karo” w Mrągowie  

4. Uwagi Obiekt zadbany, z regulaminem.  
 

1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Plaża, przy ul. Jaszczurcza Góra – orbisowska (jez. Czos)                                                                                                                                         

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składają się pomosty, dwa baseny do pływania, wydzielone miejsca 

dla nieumiejących pływać. Zaplecze : ławeczki.  

3. Właściciel 

terenu 

Hotel  Hotelu Mercure Resort &Spa 

4. Uwagi Obiekt zadbany, z regulaminem. 

 
1. Nazwa 

obiektu              

i adres 

Plaża dzika, przy os. Grunwaldzkie/ul. Dziękczynna – Wilbik (jez. 

Czos)                                                                                                                                         

2. Krótki opis 
obiektu 

Na obiekt składa się pomost. Brzeg jest oczyszczony. 

3. Właściciel 

terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt niestrzeżony, bez regulaminu korzystania. 
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1. Nazwa 
obiektu              
i adres 

Plaża dzika, przy ul. Traugutta (jez. Czos)                                                                                                                                         

2. Krótki opis 
obiektu 

Na obiekt składa się  oczyszczona linia brzegowa, wykorzystywana 
przez okolicznych mieszkańców. 

3. Właściciel 
terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt niestrzeżony, bez regulaminu korzystania. 

 

1. Nazwa 
obiektu              
i adres 

Plaża dzika – Prochownia (jez. Sułtapie) 

2. Krótki opis 

obiektu 

Na obiekt składa się  oczyszczona linia brzegowa, wykorzystywana 

przez okolicznych mieszkańców. 

3. Właściciel 
terenu 

Gmina Miasto Mrągowo 

4. Uwagi Obiekt niestrzeżony, bez regulaminu korzystania. 

 

4. Przestrzeń spacerowo – rowerowa oraz szlaki narciarskie 

 

4.1. Trasy spacerowe – w mieście wyznaczonych jest 5 tras spacerowych, o 

łącznej długości 22,9 km.  

 

 Trasa staromiejska (ok. 1,2 km)  

Ratusz, Muzeum, Targowisko, Kościół św. Wojciecha, Urząd Miejski, 
Gminy, Powiatowy 

 Trasa zakochanych (ok. 3,7 km)  
Park Sikorskiego, Wieża Bismarcka, Jezioro Magistrackie, Ratusz, Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, Cerkiew, Molo, Kościół św. Wojciecha, Willa 

Markowskich, Amfiteatr, Źródełko  
 Trasa festiwalowa (ok. 3,5 km) 

CKiT, Plac PCK, promenada pl. Unii Europejskiej, J. Magistrackie, Ratusz, 
Molo, Promenada, Eko Marina, Amfiteatr, Miasteczko Mrongoville 

 Trasa Garbate Mrągowo- Trasa poznaj Mrągowo (ok. 8 km) 
Zwalony Most, kościół Matki Boskiej Saletyńskiej, os. Metalowców, teren 
byłej JW, Park Sikorskiego, Wieża Bismarcka, Jezioro Magistrackie, Ratusz, 

Apteka pod Orłem, Skwer Jana Pawła II, Molo, Park Lotników, Promenada, 
Miasteczko Mrongoville, J. Czarne, Klub Mazury, Słowiczy Wąwóz 

 Szlak pieszy czerwony "Szlak pięciu jezior" (ok. 6,5 km) 
Przystanek Komunikacji Miejskiej "Cmentarz" niedaleko Polskiej Wsi –
 Staw Rybny – jez. Piecuch – jez. Średnie – jez. Głębokie – jez. Kociołek –

 Marcinkowo PKS 
Informacja: http://www.it.mragowo.pl 

 
4.2. Trasy rowerowe – na terenie Miasta swój początek maja 2 trasy 

rowerowe, 1 rozpoczyna się w bliskiej okolicy Mrągowa  
 

 Rodzaj szlaku:  Niebieski szlak rowerowy "Duża pętla mrągowska" 
Długość szlaku: 29.40 km 
Opis: Szlak rozpoczyna się i kończy w Mragowie. Łączy miejscowości 

http://www.it.mragowo.pl/
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turystyczne: Mrągowo, Wierzbowo, Żabieniec, Jakubowo Probark. 

Skracając trasę można okrążyć jezioro Czos. 
Oznakowanie: kolor niebieski, znaki malowane na drzewach, słupach i 

głazach 
 

 Rodzaj szlaku: Zielona trasa rowerowa wokół jez. Juno 

Trasa: Mrągowo - Popowo Salęckie - Szestno - Kiersztanowo - Polska Wieś 
- Mrągowo 

Długość szlaku: 21.00 km 
Oznakowanie: kolor zielony, znaki malowane na drzewach, słupach i 
głazach 

 
 Rodzaj szlaku: Żółty szlak rowerowy „Lasy Sorkwickie” 

Trasa : Lasowiec – Gązwa (5 km) – Stama (9 km) – Młynik (10 km) – 
Bałowo (13 km) – Pustniki (17 km) – Stary Gieląd (20 km) – Sorkwity (21 
km) – Bagienice Małe (30 km) – Lasowiec (34 km). 
Długość szlaku: 34,30 km. 
Informacja: http://www.it.mragowo.pl 

4.3. Brukowane ciagi pieszo jezdne  

 
 Promenada wokół jeziora Czos  się jedna z najdłuższych w Regionie 

długośc prawie 3900 m  
 ciąg pieszo rowerowy od ul Olsztyńskiej do ul. Okulickiego w którego skład wchodzą 

wąskotorówka za oś. Pakowym, ul. Rynkowa, ul. Górna Sołtyska -1980m   
 Młodkowskiego – Polska Wieś ciąg pieszo rowerowy  o dł. ok. 1750 m 

 ciąg pieszo rowerowy Wojska Polskiego ok. 1140m 
 ciąg pieszo jezdny przy sołtyskim jeziorze ten nowy ok. 700 m 

Wnioski i obserwacje: 
 

 promenada i ścieżka rowerowa nad Jeziorem Czos jest jedną z najdłuższych tego 

typu tras na Mazurach, liczy prawie 4 km – według przeprowadzonych wywiadów 
jest jednym z ulubionych miejsc spacerów i przejażdżek rowerowych 
mieszkańców. Wyłożona betonową kostką trasa nie pozwala na jazdę na rolkach 
i jest niestosowna do biegania. Promenada nie posiada żadnego węzła 
sanitarnego. Nie towarzyszy też jej żadna mała gastronomia.  

 trasy rowerowe nie są jednak w pełni oznakowane. Podobnie jak promenada nie 
są wyposażone w węzły sanitarne, a po drodze brakuje małej gastronomii.   

 trasy rowerowe, zwłaszcza ciągi pieszo jezdne nie sa w wystarczający sposób 
skomunikowane,  

 jeśli chodzi o trasy rowerowe oznakowane na istniejących drogach szutrowych 

lub asfaltowych, nie są połączone w pójny , regionalny system , tworzący sieć.  
 z trasami rowerowymi nie ma zintegrowanych wypożyczalni sprzętu rowerowego 

 według strony internetowej informacji turystycznej rowery można wypożyczyć w 
trzech miejscach w mieście – dwie wypożyczalnie są przy ul. Andersa  i jedna na 
stacji benzynowej w Nikutowie. Rowery można też wypożyczyć w niektórych 

hotelach i kwaterach prywatnych.  
 

 
4.4. Szlaki narciarstwa biegowego w mieście wyznaczone są 2 szlaki 

narciarskie 
 

Komentarz [M13]: Czy to prawda, że 
do przedłużenia promenady konieczna jest 
współpraca z Gminą Mrągowo – Wieś, na 
której terenie znajduje się część jeziora ? 
 
Czy są ustalone stałe warunki współpracy w 
zakresie rozwoju sportu i turystyki z gminą 
Mrągowo – wieś i z powiatem ?     
 

Komentarz [DKD14]: Nie jeżdżę na 
rolkach , ale widziałam sporo rolkarzy i 
rolkarek na promenadzie , wiec chyba nie 
jest tak źle. Toalety sa w pobliżu,( 4 miejsc 
na całej długości promenady)  może 
nalezałoby tylko dobrze oznakować , gdzie 
się znajdują, np. postawić oznakowanie 
kierunkowe na promenadzie.  

Komentarz [DKD15]: Miasto 
wystąpiło do gminy Mrągowo o dokonanie 
zapisów w planie zagospodarowania 
przestrzennego, umożliwiających 
kontynuację promenady. Wielokrotnie 
prowadzone były rozmowy na temat 
budowy ciągu piesz – jezdnego. Być może 
ośrodek  G4W  oraz inicjatywy 
deweloperskie, na obszarach gminy, 
wpłyną na skuteczne  zakończenie tematu. 

http://www.it.mragowo.pl/
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 Nazwa: Szlak narciarski w Parku Słowackiego w Mrągowie 

Długość: 2.50 km 
Znak/kolor: czerwony 

Administrator: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 
Trasa: Mrągowo – Park Słowackiego przy jeziorze Czarnym 

 

 Nazwa: Zielony szlak narciarstwa biegowego „Nad jeziorem Czos” 
Długość: 1,50 km 

Znak/kolor: zielony 
Administrator: Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej 
Trasa: Mrągowo – „Prochownia” przy zatoce jeziora Czos niedaleko 
ogródków działkowych „Perkoz” 
Opis: Jest to krótki szlak narciarstwa biegowego, który tworzy pętlę. 

Nadaje się także do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Cały szlak 
prowadzi w lesie nad jeziorem Czos. 
Informacja: http://www.it.mragowo.pl 

 
5. Infrastruktura komercyjna w mieście i okolicy 

 
5.1. Zespół basenów i obiektów rekreacyjnych w Hotelu Mercure Resort 

&Spa, ul. Giżycka 6. 
 
Z obiektu mogą korzystać goście hotelowi w godzinach 9.00-21.00, bez 
ponoszenia dodatkowych opłat. Dostęp  mają do :  
- zespołu basenów, basenu wypoczynkowego ze zjeżdżalnią, jacuzzi, 
przeciwprądami, armatkami do masażu karku i pleców; 
- 20 metrowego basenu pływackiego; 
- brodzika dla przedszkolaków;  
- brodzika dla maluchów;  

- całorocznego jacuzzi na wolnym powietrzu; 
- sauny (damskiej i męskiej); 
- siłowni oraz sprzętu kardio 
Na terenie obiektu znajduje się ponadto: plaża, basen odkryty, mini golf i 3 korty 

tenisowe oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz kąpielisko nad Jeziorem Czos 

Kontakt: http://www.mrongovia.hotel.pl/. 

Mieszkańcy Mrągowa mogą korzystać z basenu, jeśli kupią karnet na 5 wejść. 
Jedno wejście na basen i do siłowni bez ograniczeń czasowych kosztuje wtedy 35 
zł. Mimo okresowych promocji cena karnetu praktycznie wyklucza zwykłych 
mieszkańców Mrągowa z korzystania z basenu.  
5.2. Zespół basenów i przy Wojskowym Oswrodku Szkoleniowo- 

Kondycyjnym 
 
Wnioski i obserwacje: 
 
Miasto posiada kompletną dokumentacje techniczna na basen wraz z 

lodowiskiem.  
5.3. Zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Hotel Klub Mazury 

 
Dla gości hotelowych dostępne są: korty tenisowe; boiska do gry w piłkę nożną, 
siatkową i koszykówkę; przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego; kąpielisko, 

Komentarz [DKD16]: Serdeczna 
prośba do osób z Woszk –u o uzupełnienie 
informacji , na temat obiektu i jego ew. 
dostępności dla mieszkańców. 

http://www.it.mragowo.pl/
http://www.mrongovia.hotel.pl/
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plaża; wypożyczalnia rowerów. Mieszkańcy nie maja dostępu do obiektu. 

Kontakt: http://www.hotelklubmazury.pl/ 
 

5.4. Park linowy w Mrągowie 

Położony jest w bliskiej odległości od Miasteczka westernowego Mrongoville. Jest 
to jedyna taka atrakcja na Mazurach.  Park linowy zajmuje  powierzchnię 1 ha w 
lesie nad rzeką Dajną. Cztery trasy o różnym stopniu trudności, 41 przeszkód, 
zjazd tyrolski o łącznej długości 150 m, specjalna trasa dla dzieci, ścianka 
wspinaczkowa.  
Park czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. Stanowi dość 
kosztowna atrakcję (dzieci do lat 13 – 25 zł, bilet normalny – 30 zł (jedna trasa), 
45 zł (dwie trasy), 70 zł (trzy trasy), zniżki dla grup powyżej 10 osób). 
Kontakt: http://www.it.mragowo.pl/park-linowy-w-mragowie,16,1205,pl.html 
 
5.5. Góra Czterech Wiatrów G4W (na terenie Gminy Mrągowo –Miejski 

Las)  
 

Ośrodek oferuje - 5 tras zjazdowych; 3 wyciągi (w tym 2 orczykowe); snow park; 
wypożyczalnie sprzętu narciarskiego i snowboardowego wraz z serwisem; naukę 
jazdy na nartach; sztuczne naśnieżanie; trasę igielitowa; trasy biegowe; tor 
saneczkowy; lodowisko i bazę gastronomiczną. W okresie letnim na miejscu 
można wypożyczyć rowery górskie i miejskie, quady oraz sprzęt wodny; możliwa 
jest również jazda na nartach po igielicie. Przez cały rok G4W oferuje nocleg w 
schronisku, organizację przyjęć i imprez integracyjnych                      i własną 
gastronomię (restauracja). Do G4W prowadzi niebieski szlak rowerowy – Duża 
pętla Mrągowska Kontakt: http://www.gora4w.com.pl/ 
 
5.6.  Jazda konna 

 

 Stadnina Koni Żabieniec 
Stadnina oferuje naukę jazdy konnej dla początkujących, jazdy dla 
zaawansowanych, skoki, rajdy konne (jedno i kilkudniowe), Hubertus (pogoń 
za lisem, ognisko z pieczeniem prosiaka), przejażdżki: w sezonie bryczkami, a 
zimą saniami, atrakcyjne spacery po puszczy zimą naturalne lodowisko i kulig, 

wynajem łodzi, wędkowanie. W pobliskim ośrodku dostępne są : sauna, 
siłownia, korty tenisowe, sprzęt turystyczny. 
Kontakt: http://www.zabieniec.com.pl/ 
 

 Fundacja Zwierzęta Eulalii  

Fundacja jest otwarta codziennie.  Oferuje naukę jazdy konno od podstaw, 
przejażdżki konne, przejażdżki zaprzęgami, kuligi oraz rajdy konne, dla 

najmłodszych jazda na kucyku. Trasy przejażdżek wiodą przez przepiękną 
Puszczę Piską oraz wzdłuż jeziora Zyzdrój Wielki. 
Cennik:  przejażdżki konne już od 30 zł, nauka jazdy konno od podstaw na lonży 
już od 40 zł, rajdy konne już od 90 zł, przejażdżki zaprzęgami już od 20 zł. 
Kontakt: http://www.eulalia.pl/ 

 
 Siedlisko Gizewo 

Własna stadnina koni, dlatego każdy pasjonat jak i początkujący jeździec spędzi 

tu przyjemnie czas. Proponujemy lekcje jazdy, wyjazdy konne w teren, 

http://www.hotelklubmazury.pl/
http://www.it.mragowo.pl/park-linowy-w-mragowie%2c16%2c1205%2cpl.html
http://www.gora4w.com.pl/
http://www.zabieniec.com.pl/
http://www.eulalia.pl/
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przejażdżki bryczką.  Jazda po padoku  40 zł / godzina, jazda w terenie   40 zł / 

godzina, jazda bryczką  60 zł / godzina, Dla grup: Wycieczka wozem konnym po 

okolicach (1 godzina) 10 zł / osoba 

Kontakt: http://www.siedliskogizewo.pl/ 

 

 Agroturystyka Rancho - Zielone Konie, Borowski Las 
Nauka jazdy koniem, jazdy dla zaawansowanych 

http://www.zielonykon-borowski-las.noclegiw.pl/ 
  

 Miasteczko Westernowe „Mrongoville” 
Nauka jazdy konnej w stadninie położonej na terenie miasteczka 
http://www.mrongoville.pl/  

 
5.7. wypożyczalnie sprzętu 

 
 P.P.U.H. "KANU", Lech Musiejuk, ul. Przemysłowa 8,  Mrągowo – oferuje 

kajaki na spływy kajakowe. Kontakt: http://www.kanu-mragowo.pl/ 
 Mazurica - wypożyczalnia rowerów rodzinnych 

Rowery czterokołowe  4-os. w ofercie także rower czterokołowy 3-os., przyczepki 

dla dzieci i zwykle rowery. Kontakt: www.mazurica.com  
 Wypożyczalnia Quadów  

               Quady o pojemności  300 cm3 , do 500 cm3   i 700 cm3  

Kontakt: http://quady-mragowo.pl/ 
 

 Gokarty, rowery, riksze „Impresja” Agnieszka Piaskowska 
Oferta: gokarty dla maluszków, juniorów, dorosłych oraz rodzinne dwuosobowe i 

przyczepki dla najmłodszych, ponad 20 gokartów (gokaty BERG, KETLER oraz 
DINO CARS), w cenie już od 3 zł- riksze, z miękkimi skórzanymi siedzeniami i 
oparciami - dwuosobowe, w stylu country, rikszą powozi riksiarz - gawędziarz, 

doskonały sposób zwiedzenia miasta dla strudzonych chodzeniem (3 szt.) 
przykładowy kurs:  z molo koło ratusza na plażę miejską 5 zł, z molo do 

amfiteatru 7 zł 
- rowery turystyczne (3 sztuki) oraz rowery chopper (10 sztuk) w cenie już od 
3 zł. Kontakt: 600 381 725 

 
5.8. siłownie, fitness 

 
 Fitness Euforia, ul.  ul. Skłodowskiej 1A, Mrągowo (pod Zielonym 

Marketem) 
Siłownia i sala fitness. Kontakt: http://fitnesseuforia.pl/ 

 Siłownia R23, Przemysław Brzoza "SPORTING", ul. Roosevelta 23, 

Mrągowo. Kontakt: http://brzozateam.pl/ 

 Fitness ul. Wojska Polskiego 2  

 

IV. PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU W MIEŚCIE 

(STAN NA KWIECIEŃ 2012 R.) : 

 

http://www.siedliskogizewo.pl/
http://www.zielonykon-borowski-las.noclegiw.pl/
http://www.mrongoville.pl/
http://www.kanu-mragowo.pl/
http://www.mazurica.com/
http://quady-mragowo.pl/
http://fitnesseuforia.pl/
http://brzozateam.pl/
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W tej części opracowania opisano kapitał społeczny jaki posiada miasto w 

dziedzinie rozwijania sportu. Przedstawiono charakterystykę podmiotów 
rozwijających sport w mieście. Opisano placówki oświatowe, przedszkola , szkoły, 

podstawowe, gimnazjalne, średnie organizacje pozarządowe działające na rzecz 
sportu. Tradycje i wiedza którą dysponują osoby związane z branżą sportową. 
przedstawiono krótką charakterystykę podmiotów oraz środki finansowe jakie 

Miasto przekazywało na rzecz tych organizacji w latach 2008-2012.   

 

1. placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazjalne, ponadgimnazjalne)   

W Mrągowie funkcjonują  4 przedszkola (2 publiczne, 2 niepubliczne); 2 miejskie 

Zespoły Szkół Nr 1 i Nr 4  (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Gimnazjum Nr 

1 OHP; 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz 2 powiatowe zespoły szkół (szkoła 

podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia) - Zespół Oświatowo – Sportowy 

„BAZA” i Zespół Szkół Specjalnych. (W sumie 3 szkoły  podstawowe, 4 gimnazja 

oraz  4 szkoły ponadgimnazjalne plus Zespół Szkół Specjalnych.) Uczy się w nich 

łącznie 4816 dzieci i młodzieży.  

 

1.1. przedszkola 

W programie pracy wszystkich przedszkoli znajdują się zajęcia rytmiczne  i 

gimnastyczne. Zajęcia rytmiczne są zajęciami dodatkowymi. Natomiast zajęcia  

gimnastyczne wynikają z realizacji podstawy programowej (2 godz. tygodniowo 

na grupę).    

 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba 

wychowanków 

Zajęcia 

gimnastyczne 

Zajęcia 

rytmiczne 

Gimnastyka 

korekcyjna 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 

„Stokrotka”  

195 14 łącznie 

tygodniowo 

7 - 

2. Przedszkole Publiczne Nr 2 

„Bajka” 

108 8 4 2 (oddział 

integracyjny) 

3. Przedszkole Niepubliczne 

„Kubuś” 

279 18 2 - 

4. Przedszkole Niepubliczne 

„Nasze Pociechy” 

55 6 2 - 

 

 W zajęciach rytmicznych i gimnastycznych – 637 dzieci 
 Gimnastyka korekcyjna – 10 dzieci 

 

1.2. miejskie zespoły (szkoła podstawowa i gimnazjum)  oraz miejskie 

gimnazjum    

 

Lp. Nazwa 

szkoły 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

godzin  

w-f 

tygodniowo 

Liczba 

nauczycieli 

w-f (etaty) 

Gimnastyka 

korekcyjna 

tygodniowo 

SKS 

tygodniowo 

Zajęcia 

sportowo-

taneczne 

tyg. 

Gry                             

i zabawy 

sportowe 

tyg. 

SP G SP G SP + G SP + G SP + G SP + G SP + G 

1. Zespół 
Szkół Nr 1 

977 424 84 108 12 4 (20 os.) 13 (156 os.) 10 (130 
os.) 

6 (78 os.) 

2. Zespół 492 311 72 112 9 3 (15 os.) 5 (60 os.) 2 (30 os.) 7 (105 
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Szkół Nr 4 os.) 

3. Gimnazjum 

Nr 1 OHP 

- 101 - 19 1,06 - 2 (30 os.) - - 

                                  
RAZEM 

1469 746 156 239 22,06 7 (35 os.) 20 (246 os.) 12 (160 
os.) 

13 (183 
os.) 

 
W Zespole Szkół Nr 4 aktualnie funkcjonują 4 klasy sportowe ( 2 piłka siatkowa, 
2 piłka ręczna ). Łącznie uczęszcza do nich 97 osób. 
 
1.3. powiatowe zespoły szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła 

średnia) 
 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

godzin  

w-f 
tygodni

owo 

Liczba 

nauczyci

eli w-f 
(etaty) 

Etaty 

zajęć 

sportowy
ch 

(trenerzy

) 

Zajęci

a 

sporto
we 

tyg. 

MOS tyg. 

SP G SŚ SP+G+

SŚ 

SP+G+S

Ś 

SP+G+S

Ś 

SP+G

+SŚ 

SP+G+SŚ 

1. Zespół 

Oświatowo  – 

Sportowy „BAZA” 

53 49 31 34 1 etaty                  

3 niepełne 

13 etatów 

(2 

niepełne) 

188  

(133 

os.) 

88 

(133 os.)  

2. Zespół Szkół 
Specjalnych 

59 34 18 42 1 etat 
1 niepełny 

- - - 

                                  

RAZEM 

11

2 

83 49 76 2 etaty 

4 niepełne 

13 etatów  

(2 

niepełne) 

188 

(133 

os.) 

88 

(133 os.) 

Zespół Oświatowo-sportowy „Baza” jest szkołą mistrzostwa sportowego w 
żeglarstwie i kajakarstwie. Łącznie uczęszcza do niego 133 osoby.  

  
1.4. szkoły ponadgimnazjalne 

 
Lp. Nazwa przedszkola Liczba 

wychowanków 

Liczba 

godzin w-f 

tygodniowo 

Liczba etatów 

nauczycieli 

Zajęcia 

pozalekcyjne 

sportowe*  

1. I Liceum Ogólnokształcące 458 75 4 120 (67 os.) 

2. Zespół Szkół Nr 2 624 99 4 

(1 niepełny) 

160 (153 os.) 

3. Zespół Szkół Zawodowych 728 121 6 etatów 

(1 niepełny) 

52 (42 os.) 

                                                            

RAZEM 

1810 295 14 etatów, 2 

niepełne 

332 (262 os.) 

 
 Zajęcia te realizowane są w ramach grantów oświatowych w okresie I-V 

br. 

 
Wnioski i obserwacje: 
 
 łączone lekcje wychowania fizycznego dziewczynek i chłopców  

W tej chwili zajęcia odbywają się w grupach koedukacyjnych, co zdaniem 

zarówno mieszkańców jak i nauczycieli nie przekłada się na zwiększenie 
ogólnej sprawności czy zwiększenia zainteresowania sportem przez 
uczniów.  
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 mało atrakcyjne zajęcia wychowania fizycznego  

W Mrągowie lekcji wychowania fizycznego dotyczą ponadto podobne 
problemy, jak w wielu szkołach w całej Polsce. Uczniowie narzekają na 

mało urozmaicony przebieg zajęć. Postulują o łączenie lekcji  w 
dwugodzinne bloki na ostatnich lekcjach i umożliwienie brania pryszniców 
po lekcjach. 

 brak opracowanego systemu współzawodnictwa sportowego dla 
mrągowskich szkół (źródło wywiady z działaczami sportowymi) 

 brak chęci uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach i 
imprezach sportowych (poza trenującymi dane dyscypliny) 

 brak chęci nauczycieli w-f do udziału w zajęciach (dni wolne – soboty 
i niedziele) 

 otyłość dzieci i młodzieży 

Dotychczas badania odnośnie otyłości wśród dzieci i młodzieży prowadzone 
były jedynie w Zespole Szkół Nr 4 – ilość uczniów z problemami w klasach 
1-6 to 19 osób na 429 uczniów (4,43 %), zaś  w gimnazjum to 23 osoby 
na 311 uczniów (7,4%). Dzieci i młodzieży z nadwagą przybywa w każdy 
roku. Znacznym problemem wydają się być też coraz częste wady postawy 

i zmniejszająca się ogólna sprawność fizyczna dzieci i młodzieży.  
 brak środków na finansowanie przez miasto zajęć pozalekcyjnych 

Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków miasta 
ponoszonych na oświatę.  W roku 2012 wynosi ok. 12 mln, a wydatki na 
oświatę 18 mln.  

 
 

2.  Organizacje pozarządowe działające w zakresie sportu 
 
Aktualnie w bazie organizacji, prowadzonej przez Urząd Miejski w Mrągowie, 
wpisanych jest 18 stowarzyszeń działających w zakresie sportu na terenie 
miasta Mrągowo, z czego :  

 1/ 11 - czynnie upowszechnia i rozwija sport wśród dzieci i młodzieży, poprzez  
prowadzenie  zajęć, treningów oraz poprzez udział we współzawodnictwie 
sportowym w różnych dyscyplinach, 
2/ 2 – nie działają czynnie  
3/ 3 - zrzeszają głównie w swoich szeregach osoby dorosłe, uprawiające sport 

rekreacyjnie(Klub Biegacza, Klub Morsa, Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie), 
4/ 1 – zajmuje się organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży na  terenie powiatu.     
5/ 1 – zajmuje się organizacją imprez, współpracą międzynarodową oraz 
wolontariatem sportowym. 
 
  

Lp. Organizacja 

społeczna 

Dyscyplina 

sportowa/zakr

es działania 

Liczba grup 

szkoleniow

ych 

Liczba 

osób/zawodn

ików 
zrzeszonych  

Liczba 

trenerów 

/instruktorów 

Liczba 

działaczy 

sportowy
ch 

1. Miejski Klub 

Sportowy „Mrągowia”  

piłka nożna, 

tenis stołowy, 

szachy (III 

liga) 

9 165 8 25 

2. Klub Sportowy „BAZA 

Mrągowo” 

Żeglarstwo, 

kajakarstwo, 

tenis ziemny 

14 245 14 7 
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3. Mrągowskie 

Stowarzyszenie 

Rowerowe 

Kolarstwo 2 48 2 6 

4. Uczniowski Klub 

Sportowy „MAZURY” 

piłka nożna 

(chłopcy i 
dziewczęta) 

2 57 4 3-4 

5. Mrągowski Klub 

Kyokushin Karate 

Sporty walki – 

Kyokushin 

Karate 

2 30 1 3 

6. KALINIAK Team 

Mrągowo 

Sporty walki – 

Boks Tajski, 

Kick-boxing  

1 15 2 2 

7. Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 
Klub Sportowy AS 

Mrągowo 

Piłka 

koszykowa 
(chłopcy) 

4 15 3 1 

8. Mrągowski Klub 

Aikido                                

i Samoobrony 

Aikido – 

sztuka 

samoobrony 

4 50 5 - 

9. Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „OMEGA” 

piłka ręczna, 

piłka siatkowa 

(chłopcy              

i dziewczęta) 

8 100 5 8 

10. Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej  - 

Bilard Sportowy - 

Mrągowo 

Bilard 

sportowy 

2  

Dorośli 

indywidualn

e 

55 4 8 

11. Liga Obrony Kraju – 

Zarząd Powiatowy 

Strzelectwo 

sportowe 

7 70 2 1 

12. Klub Sportowy 

Szkoła Mistrzów Tora 

Sporty walki – 

Karate 

Tradycyjne 

Aktualnie Klub zawiesił działalność 

13. Uczniowski Klub 

sportowy „Dwójka” 

przy SP Nr 3               

w Mrągowie 

Kajakarstwo Klub nie działa czynnie – będzie likwidowany 

14. MSIS Mazurskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw sportowych 

Organizacja 

imprez, 

współpraca 

międzynarodo

wa oraz 

wolontariat 

sportowy 

- 40, w tym 

ok. 30 

wolontariusz

y sportowych 

- - 

15. Mrągowski Klub 

Morsa 

Popularyzacja 

rekreacji , 

zdrowego 

stylu życia, 

itd. 

- 25-30 osób - - 

16. Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

Organizacja 

imprez 

sportowych i 

rekreacyjnych 

przede 
wszystkim dla 

dzieci i 

młodzieży 

- 3 UKS 

(ok. 15 

osób) 

- - 
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szkolnej na 

terenie 

powiatu 

mrągowskiego 

17. Klub Biegacza Biegi 
długodystanso

we 

- 20 - - 

18. Mrągowskie 

Towarzystwo 

Wędkarskie 

Organizacja 

imprez 

rekreacyjnych 

dla dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych  w 

zakresie 

wędkarstwa.  

- 68  

czynnych 

członków  

- - 

 

 Nie są to wszystkie organizacje działające w zakresie sportu, gdyż nie 
ma obowiązku dokonania wpisu do bazy. Wpisują się przede wszystkim 
te organizacje, które współpracują z miastem. 

 
Działalność wybranych organizacji sportowych 

Organizacje sportowe w ramach swojej działalności prowadzą szkolenie 
zawodników, zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz organizują imprezy sportowe w 
mieście. W ramach szkolenia uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w 

danej dyscyplinie. 
 

2.1. Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 
 

Największym klubem sportowym w Mrągowie jest specjalizujący się w 
żeglarstwie, kajakarstwie i tenisie ziemnym KS Baza Mrągowo. Klub prowadzi w 
sumie 14 grup szkoleniowych z żeglarstwa, w których zrzesza łącznie 245 

zawodników.  Klub zatrudnia 14 trenerów. 
W okresie letnim w ośrodku w Tałtach koło Mikołajkach Klub organizuje 4 

szkolenia na patent żeglarza jachtowego, 4 obozy z pływaniem na optymistach i 
3 grupy rejsowe.  
Główne źródła utrzymania Klubu to dotacje z Urzędu Miasta, składki członkowskie 

(5 zł miesięcznie) i wkład sponsorów. 
  

2.2. Miejski Klub Sportowy „Mrągowia”  
 

Klub ma ok. 45 członków a na zajęcia prowadzone przez MKS  uczęszcza  ok. 180 

osób. Ponadto z dostępnej infrastruktury korzysta ok. 25 osób z Klubu Biegacza 
Mrągowo i ok. 50 zawodników i zawodniczek z UKS Mazury Mrągowo (dwa razy w 

tygodniu). Od 1994 r. w Klubie powstały sekcje tenisa stołowego i szachów. Nie 
mają sali – codziennie od 16 do 17 – rozkładają i zwijają stoły. Władze Klubu ze 
swoją ofertą chcą obecnie dotrzeć do piłkarzy którzy zrezygnowali z gry Klubie. 
Chcą utworzyć drugą drużynę seniorską, która będzie występować w B klasie. 
MKS Mrągowia otrzymuje najwyższe kwoty dotacji z budżetu miasta na realizację 

zadań publicznych, w stosunku do innych organizacji działających w zakresie 
sportu.   
 
Ze względu na braki w infrastrukturze (Mrągowia ma 6 drużyn) i  żywotność 
murawy, która powinna być używana nie częściej niż 8 godzin tygodniowo. MKS 
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w dużym stopniu korzysta z innej infrastruktury miasta – Orlika przy ulicy 

Żołnierskiej, trzy razy w tygodniu z małej sali przy ul. Kopernika 2 należącej do 
Zespołu Szkół nr 1 i dwa razy z dużej sali należącej do tej samej szkoły.  

W 2012 roku Klub rozpoczął współpracę z wolontariuszami, którą zamierza 
kontynuować.   
 

2.3. Sporty walki 
 

W Mrągowie działają 4 kluby zajmujące się sportami walki – Klub Sportowy 
„Kaliniak Team Mrągowo, Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony, Mrągowski Klub 
Kyokushin Karate oraz MMA Okiński. W zajęciach uczestniczy w sumie ok. 110 
osób, plus ok. 50 osób z MMA Okiński. Trzy pierwsze klub są dotowane przez 
miasto.    

Kluby korzystają ze szkolnych sal gimnastycznych, jedynie MMA Okiński posiada 
własną salę, ale koszty jej wynajmu przewyższają możliwości Klubu. 
 
2.4. Uczniowskie Kluby Sportowe 

 

W ewidencji  prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, widnieje : 
 

- 10 Uczniowskich Klubów Sportowych, z czego 7 jest nieaktywnych (UKS 
„Jedynka’, „Dwójka’, „Trójka’, „Trójka II”, „Jutrzenka’, „Juno”, „Set”). 
 

Funkcjonujące UKS-y to – „Mazury”, który w dwóch sekcjach trenuje 57 dzieci 
(chłopców  i dziewczynek) w piłce nożnej i  „Iskra” specjalizujący się w 

siatkówce. Bardzo dobrze funkcjonuje Międzyszkolny UKS „Omega”, w którym 5 
trenerów w 8 sekcjach trenuje ok. 100 dzieci w piłce siatkowej i ręcznej. 
Funkcjonowanie UKS-ów w dużej mierze zależne jest od aktywności 
poszczególnych uczniów i rodziców w danym roku.  Zarówno „Omega” jak i 
„Mazury” są dofinansowywane z budżetu miasta. UKS „Iskra” nigdy nie wystąpił                      

o dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 
 
2.5. Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe 
MSR zostało założone w 2005 r. obejmuje swoją działalnością 48 członków, 
którzy uprawiają kolarstwo górskie, szosowe i torowe. Zawodnicy MSR zdobywali 

medale Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Pucharze 
Polski, Mistrzostwach Makroregionu, Województwa i Okręgu. W klubie 
funkcjonują 2 grupy, dofinansowane z dotacji miasta.    
 
2.6. Klub Biegacza 

 
Działający od 2010 roku Klub Biegacza zrzesza ok. 25 członków trenujących biegi 
uliczne. Największy sukces Klubu to 9 m-ce na 100 drużyn w klasyfikacji 
drużynowej w Półmaratonie Warszawskim . Od 2011 r. klub współpracuje z 
miastem w zakresie promocji, na co otrzymuje dotację.  
 
2.7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS Mrągowo 

 
Stowarzyszenie zostało powołane w 2009 roku w celu przywrócenia popularności 
piłki koszykowej  w mieście. W Klubie Sportowym AS Mrągowo w grupach 
dziewcząt i chłopców trenuje blisko 60 osób. Od 2011 r. klub współpracuje z 
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miastem w zakresie upowszechniania piłki koszykowej oraz promocji miasta, na 

co otrzymuje dotację.  
 

3. Wybrane imprezy cykliczne, organizowane przez stowarzyszenia i 
dofinansowywane ze środków miasta  
 

- Wiosenny i Jesienny Wojewódzki Rajd Pieszy, 
- Powiatowe Zawody Strzeleckie dla dzieci i młodzieży, 

- Powiatowa Olimpiada lekkoatletyczna dla młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, 
- Zawody Wędkarskie „Maraton Karpiowy”, 
- Turniej Bilarda Sportowego  im. Davida Symonds, 
- Brydż na Pikniku 

- Zawody sportowe w kolarstwie górskim MTB, 
- Turniej Brydża Sportowego, 
- Regaty żeglarskie,  
- Gale sztuk walki – Kaliniak Team 
- Mrągowski Pokaz Sztuk Walki  

- Turnieje piłki siatkowej plażowej  
- Mrągowska Talentiada  

- Otwarty Turniej „Samuraja” dla dzieci i młodzieży  
- Mikołajkowy Turniej Kyokushin Karate dla Dzieci i Młodzieży  
- Turnieje młodzieżowe w bilardzie sportowym (Puchar Wiosny, Turniej Młodych 

talentów, Puchar Jesieni, itd.) - zawody strzeleckie  
- I Turniej Piłki Nożnej Ulicznej dla Rozwoju i Tolerancji Mrągowo,  

- Międzynarodowy Zlot Morsów  
- Festiwal Foca 2009 w Bośni i Hercegowinie, 
- Międzynarodowy festiwal pod hasłem „Piłka dla pokoju” w Wiluniu , 
- ,,Wakacje w kajaku z mrągowskim WOPR” patronatem Burmistrz Miasta 
Mrągowo, 

 
4. Finansowanie organizacji  sportowych przez miasto w ramach 

programu współpracy w latach 2008-2012  
 

4.1. Środki na upowszechnianie i rozwój sportu 

 
Lp. Nazwa 

organizacji 

2008 2009 2010 2011 2012 

 

RAZEM % w stosunku do 

środków 

przeznaczonych na 

organizacje 

pozarządowe  

1. Miejski Klub 

Sportowy 

„Mrągowia” 

52.600 

zł 

55.000 

zł 

61.000 

zł 

138.000 

zł 

130.000 

zł 

436.600 

zł 

20,68 % 

2. Klub Sportowy 

„Baza 
Mrągowo” 

13.000 

zł 

18.080 

zł 

17.600 

zł 

96.200 

zł 

82.500 

zł 

227.380 

zł 

10,77 % 

3. Mrągowskie 

Stowarzyszenie 

Rowerowe 

27.000 

zł 

29.500 

zł 

30.000 

zł 

28.000 

zł 

20.000 

zł 

134.500 

zł 

6,37 % 

4. Międzyszkolny 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

8.200 zł 9.410 zł 12.000 

zł 

10.000 

zł 

7.000 zł 46.610 

zł 

2,21 % 

Komentarz [M17]: Może ta tabelka 
mogłaby być trochę bardziej obrazowa dla 
wszystkich, gdyby przy nazwie organizacji 
wpisać ilość jej członków i ilość 

korzystających z klubu (czy zawsze tylko 
członkowie uczęszczają na zajęcia?) 

Komentarz [DKD18]: z udzielonych 
wyjaśnień wynika, ze dopisek o ilości 
członków, czy osób uczęszczających na 
zajęcia w klubach nie zobrazuje nam 
efektywności. Każda z dyscyplin jest inaczej 
rozpatrywana.  Nie można do jednego 
worka wrzucić wszystkich dyscyplin 
(indywidualnych, zespołowych), poziomu 
szkolenia, zaawansowania szkolenia, 
kosztów transportu (wyjazdy krajowe, 
zagraniczne) , itd.  
Środki miejskie nie są przyznawane 
indywidualnie na zawodnika, czy ilość 
członków 
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„OMEGA”  

w Mrągowie 

5. Mrągowski 

Klub Kyokushin 

Karate 

7.000 zł 7.000 zł 6.000 zł 5.000 zł 5.000 zł 30.000 

zł 

1,42 % 

6. Stowarzyszenie 

Kultury 

Fizycznej 

Bilard 

Sportowy 

5.200 zł 5.200 zł 5.000 zł 4.000 zł 7.000 zł 26.400 

zł 

1,25 % 

7. ZHP Hufiec 

Mrągowo 

8.000 zł 8.000 zł 5.000 zł 4.000 zł 3.000 zł 28.000 

zł 

1,33 % 

8. Klub Sportowy 

„Szkoła 
Mistrzów Tora” 

- 4.910 zł 5.500 zł - - 10.410 

zł 

0,48 % 

9. Mrągowski 

Klub Aikido                                       

i Samoobrony 

- - 4.500 zł 4.000 zł 5.000 zł 13.500 

zł 

0,64 % 

10. Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Hetman” 

- - - 4.000 zł - 4.000 zł 0,19 % 

11. Zarząd 

Powiatowy Ligi 
Obrony Kraju 

- - - 2.250 zł - 2.250 zł 0,11 % 

12. Klub Sportowy 

„Kaliniak Team 

Mrągowo 

- - - 2.250 zł 4.000 zł 6.250 zł 0,30 % 

13. Stowarzyszenie 

Kultury 

Fizycznej Klub 

Sportowy AS 

- - - 6.500 zł 7.000 zł 13.500 

zł 

0,64 % 

14. Uczniowski 
Klub Sportowy 

„Mazury” 

- - - - 20.000 
zł 

20.000 
zł 

0,95 % 

                                              

RAZEM 

121.000 

zł 

137.100 

zł 

146.600 

zł 

304.200 

zł 

290.500 

zł  

999.400 

zł 

47,34 % 

% w stosunku do 

środków 

przeznaczonych 

na organizacje 

pozarządowe  

40,60 % 40,31 % 39,29 % 55,31 % 52,82 % 47,34 

% 

 

 
* w roku 2012 zaplanowana jest po raz pierwszy w budżecie miasta kwota 18.000 zł na 

Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Mrągowo, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach i 

zawodach sportowych na terenie Miasta Mrągowo – środki nie zostały jeszcze 

rozdysponowane. 

 
4.2. Środki na profilaktykę antyalkoholową 

 
Lp. Nazwa 

organizacji 

2008 2009 2010 2011 2012 

 

RAZEM % w stosunku 

do środków 

przeznaczonych 
na organizacje 

pozarządowe  

1. Miejski Klub 40.000 45.000 45.000 45.000 32.500 207.500 9,83% 
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Sportowy 

„Mrągowia” 

zł zł zł zł zł zł 

2. Klub Sportowy 

„Baza 

Mrągowo” 

27.000 

zł 

30.000 

zł 

29.500 

zł 

27.500 

zł 

27.000 

zł 

141.000 

zł 

6,68% 

3. Mrągowskie 

Stowarzyszenie 

Rowerowe 

5.000 zł 3.000 zł 2.000 

zł 

5.500 zł 5.500 zł 21.000 

zł 

0,99% 

                                                

RAZEM 

72.000 

zł 

78.000 

zł 

76.500 

zł 

78.000 

zł 

65.000 

zł 

369.500 

zł 

17,50% 

% w stosunku do 

środków 

przeznaczonych 

na organizacje 
pozarządowe  

24,16% 22,93% 20,5% 14,18% 11,81% 17,50%  

 
4.3. Środki na promocję Miasta przez sport 

 
Gmina Miasto Mrągowo pod koniec 2009 r. podjęła uchwałę w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo  podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą                            
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 
 

Lp. Nazwa 

organizacji 

2008 2009 2010 2011 2012 

 

RAZEM % w stosunku 

do środków 

przeznaczonych 

na organizacje 
pozarządowe  

1. Klub Sportowy 

„Baza Mrągowo” 

- - 16.800 

zł 

- - 16.800 

zł 

0,79 % 

2. Mrągowskie 
Stowarzyszenie 

Rowerowe 

- - 3.000 
zł 

9.163 zł  - 12.163 
zł 

0,58% 

3. Mazurskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 
Sportowych  

- - - 4.068 zł - 4.068 

zł 

0,19% 

4. Klub Biegacza 

Mrągowo 

- - - 2.500 zł - 2.500 

zł 

0,12% 

                                                
RAZEM 

- - 19.800 
zł 

15.731 
zł 

- 35.531 
zł 

1,68 % 

% w stosunku do 

środków 

przeznaczonych na 

organizacje 

pozarządowe  

- - 5,31% 2,86 -   

 

* W roku 2012 r. na zadanie promocja przez sport zaplanowano w budżecie kwotę 

23.000 zł. Kwota jeszcze nie została rozdysponowana. 

 

5. Wyniki mrągowskich zawodników zrzeszonych w klubach 
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Według Biuletynu Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie, 

Mrągowo zajmuje 11 miejsce (na 16)  za rok 2011 w Klasyfikacji województw w 
współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży. 

W punktacji Dyscyplin Klubów za 2011, liczą się w kajakarstwie KS Baza 
Mrągowo; Kolarstwo – MSR MCH Mrągowo; Piłka ręczna K – UKS Omega 
Mrągowo 6,00 (a Orlik Reszel ma 71,57); Piłka siatkowa K – UKS Omega 

Mrągowo 3,00 a MKS Truso Elbląg 83,98; Tenis – Baza Mrągowo – 0,00 a 
Budowlani Olsztyn 13,50. Najwyższe wyniki osiąga Baza- Żeglarstwo – Baza- 304 

, następna Iława 132  
 
Wnioski i obserwacje  
 trudności w finansowaniu działalności statutowej organizacji sportowych 

(zbyt niskie składki, brak inicjatyw zarobkowych), 

 zbyt duża zależność finansowa od miasta, 
 brak współpracy pomiędzy organizacjami sportowymi, 
 brak oferty dla dziewcząt, większość  prowadzonych zajęć jest skierowana 

do chłopców, 
 brak oferty dla turystów, większość zajęć skierowanych jest do dzieci i 

młodzieży  
 brak oferty dla osób starszych. 

 
 
6. Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest to placówka realizująca w 

imieniu Miasta, zadania z zakresu upowszechniania sportu.  
 

Do zadań placówki należy przede wszystkim : 
 

 utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjno-sportowych (2 orliki i plaże 
miejskie) 

 organizacja zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych 

 
Zajęcia dla kobiet i osób starszych w Mrągowie organizowane są głównie przez 
Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Centrum Kultury i Turystyki.  
 
UTW w ramach swojej działalności organizuje: gimnastykę ogólną (2 grupy w 

sumie dla 26 osób) i leczniczą (3 grupy w sumie 44 osoby), aerobik (13 osób), 
nordic walking, aqua aerobik (20 osób), jogę (2 grupy 32 osoby) i zajęcia 
taneczne. Zajęcia organizowane są dla członków UTW.2 
 
CKiT organizuje dla Pań aerobik i zajęcia – profilaktykę bólów kręgosłupa (w 
sumie 40 uczestników); dla dziewcząt taniec współczesny i hip hop (przychodzi 
ok 35 osób).  
 
W okresie letnim obie instytucje mają przerwę wakacyjną.  
 
6.1. Imprezy sportowe współorganizowane lub organizowane przez 

CKiT w ramach Boiska Orlik 2012 oraz piłki nożnej ulicznej. 
 

Lp Termin Nazwa imprezy Opis działań Liczba 

                                                           
2
Aby zostać członkiem należy wypełnić deklarację i opłacić wpisowe oraz wnosić opłaty semestralne, każde 

zajęcia kosztują dodatkowo 10 zł za semestr.    

Komentarz [M19]: Uznaniowy system 
przyznawania środków dla organizacji 
sportowych, brak systemu monitoringu i 
ewaluacji wydatkowania przyznawanych 
pieniędzy. Brak jasnego systemu 
przyznawania środków na politykę 
antyalkoholową.   
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. uczestnikó

w 

1. 3-

4.02.2011 

Snow Cup Turniej w piłkę nożną dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej 

23 

2. 01.02.2011 Snow Cup Ćwiczenia i zabawy na śniegu dla dzieci w 

wieku 7-12 lat 

38 

3. 26.03.2011 Wiosenny Turniej 

Piłki Nożnej 

Zajęcia rekreacyjne w formie turniejowej w 

dwóch kategoriach wiekowych – Gimnazjum i 

Ponadgimnazjalne 

43 

4. 09.04.2011 Warmińsko-

Mazurski Turniej 

Akademii Orlika 

Turniej zorganizowany w ramach projektu 

Akademii Orlika, rangi wojewódzkiej z 

obecnością Dariusza Dziekanowskiego 

90 

5. 27.04.2011 
 

Turniej Klubu MKS   Turniej organizowany przez MKS dla kategorii 
wiekowej - Orlik 

45 

6. 03.05.2011 Turniej w piłkę 

nożną z okazji 

obchodów 3-maja. 

Turniej dla młodzieży w wieku powyżej 12 

roku życia 

32 

7. 12.05.2011 Turniej klubu Salęt 

Boże. 

Turniej organizowany przez Salęt Boże dla 

kategorii wiekowej - Orlik 

45 

8. Maj-

Czerwiec 

Rozgrywki Simpla 

Ligi 

Aktywna forma spędzania czasu przez osoby 

dorosłe – rozgrywki ligowe zorganizowane 

130 

9. 02.05.2011 Turniej Akademia 

Piłkarska – UKS 

Baranowo 

Otwarty turniej w ramach projektu Akademia 

Piłkarska organizowany przez UKS Baranowo  

ok. 40 

1

0. 

11.06.2011 Mini Euro – Turniej 

w piłkę nożną dla 
chłopców 

Turniej organizowany przez Starostwo 

Powiatowej dla dzieci ze szkół podstawowych 

ok. 40 

1

1. 

11.06.2011 Turniej Samuraja – 

Karate Kyokushin. 

Zawody sportowe organizowane przez klub 

Karate Kyokushin 

ok. 40 

1
2. 

01.06.2011 UKS Baranowo – 
Akademia Piłkarska 

– Grupa Młodsza 

Otwarty turniej w ramach projektu Akademia 
Piłkarska organizowany przez UKS Baranowo 

ok. 30 

1

3. 

01.06.2011 UKS Baranowo – 

Akademia Piłkarska 

– Grupa Starsza 

Otwarty turniej w ramach projektu Akademia 

Piłkarska organizowany przez UKS Baranowo 

ok. 30 

1

4. 

01.06.2011 Dzień Dziecka – 

Zespół Szkół 

Specjalnych 

Zawody sportowe organizowane dla dzieci i 

osób niepełnosprawnych przez Zespół Szkół 

Specjalnych 

ok. 60 

1

5. 

11.06.2011 Ogólnopolski 

Turniej 

Ministrantów 

Zawody sportowe współorganizowane przez 

Parafie Saletyńską, turniej osiągną rangę 

ogólnopolską, uczestniczyli w nim zawodnicy 

parafii z całej Polski 

ponad 

100 osób 

1

6. 

02,09,16,2

3,30.07.20
11 

Orlik Cup – Turniej 

piłkarski 

Zawody sportowe organizowane dla dzieci w 

wieku do 13 lat w każdy weekend lipca 

ponad 

100 osób 

1

7. 

09.08.2011 Letni Młodzieżowy 

Turniej Piłkarski 

Turniej zorganizowany dla młodzieży powyżej 

13 roku życia 

30 

1

8. 

04.08.2011 International Street 

Football 

Tournamnet – 

Mrągowo 2011 

Międzynarodowy turniej piłki ulicznej z 

udziałem reprezentantów 5 krajów 

europejskich oraz młodzieży mrągowskiej 

42 

1
9. 

13.08.2011 NMR Streetball 
Challenge. 

Ogólnopolski turniej 

w koszykówkę 

uliczną 

Ogólnopolski turniej koszykówki 
zorganizowany w formule OPEN 

ok. 50 
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2

0. 

15-

16.09.2011 

Eliminacje II 

Turnieju Orlika o 

puchar Donalda 

Tuska 

Dwudniowy turniej zorganizowany we 

współpracy ze Szkolnym Związkiem 

Sportowym 

60 

2
1. 

10.09.2011 Wrześniowy Turniej 
Koszykówki – TRIO 

Basket 

Turniej koszykówki zorganizowany dla 
sympatyków koszykówki 

35 

2

2. 

10.09.2011 Zawody Rowerowe 

na Orliku 

Zawody sportowe zorganizowane przez 

rodziców dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat 

34 

2

3. 

wrzesień-

październik 

Rozgrywki Simpla 

Liga 

Aktywna forma spędzania czasu przez osoby 

dorosłe – rozgrywki ligowe zorganizowane 

140 

2

4. 

październik

-grudzień 

Rozgrywki 

Młodzieżowej Ligi 

Zimowej 

Aktywna forma spędzania czasu przez 

młodzież w okresie jesienno-zimowym – 

rozgrywki ligowe zorganizowane 

90 

2

5. 

25.06.2011 Turniej Piłki Ulicznej 

– Knock Out 

Turniej piłki ulicznej zorganizowany dla 

młodzieży mrągowskiej – kategoria chłopców 

36 

2

6. 

11.06.2011 Turniej Piłki Ulicznej 

dla dziewczyn – 

Razem Bezpieczniej 

Turniej piłki ulicznej zorganizowany dla 

dziewcząt – w ramach współpracy z Policją 

32 

 

6.2. Plan imprez sportowych na rok 2012. (większość z tych imprez to 
imprezy cykliczne, które już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń 

sportowych) 
 

Termin Nazwa wydarzenia / krótki opis 
 

Formy 
realizacji / 

miejsce 

Liczba 
wydarz

eń 

Marzec Mistrzostwa Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych w 

halowej piłce nożnej. 

Miasto Mrągowo jest organizatorem eliminacji strefy północno-
wschodniej do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w 

halowej piłce nożnej. 

W organizowanych zawodach biorą udział samorządy z województw: 

warmińsko-mazurskiego, bielsko-podlaskiego, mazowieckiego i 

kujawsko-pomorskiego. Turniej realizowany jest w oparciu o hale 

sportowe miasta i powiatu. W turnieju uczestniczy około 300 
zawodników. 

Forma 

turniejowa 

 

1 

Maj Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu Mrągowskiego 

Zawody szkole realizowane w ramach kalendarza Szkolnego Związku 

Sportowego w ramach współpracy z Powiatowym Szkolnym 

Związkiem Sportowym. Zawody skierowane są do wszystkich typów 

szkół powiatu mrągowskiego. W zawodach bierze udział około 300 

zawodników i zawodniczek 

Zawody 

biegowe 

 

 

1 

Maj Rozgrywki Szkół Powiatowych w ramach obchodów Święta 

Konstytucji 3-go Maja 
Turnieje gier zespołowych skierowane do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w kategorii piłki siatkowej i koszykowej w 

kategorii chłopców i dziewcząt. Zawody realizowane we współpracy z 

Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w oparciu o halę 

sportową Zespołu Szkół nr 2 

Forma 

turniejowa 
 

4 

Maj Polska Biega 

Ogólnopolska akcja promująca bieganie jako formę aktywności 

fizycznej. Bieg jest organizowany w całym kraju przez różne 

podmioty, w którym uczestniczą między innymi: uczniowie, osoby 

dorosłe, amatorzy biegania. Zawody organizowane SA pod 

Plac Unii 

Europejskiej – 

jez. 

Magistrackie 

 

1 
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patronatem Burmistrza Miasta Mrągowo pod nazwą „Mrągowskie 

bieg wiosny” 

czerwie

c – 

sierpień 

Mrągowski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 

Amatorskie rozgrywki plażowej piłki siatkowej, skierowane do 

mieszkańców i gości przebywających w naszym mieście. Realizowane 

w formie kilku turniejów w kategorii mężczyzn, kobiet i 
młodzieżowej. 

Forma 

turniejowa 

5 

Lipiec Resort Mazury CUP 

Turniej plażowej piłki siatkowej organizowany w formule kilku 

turniejów organizowanych w kilku miejscowościach Mazur. W 

Mrągowie organizowana jest jedna z edycji eliminacyjnych oraz 

turniej finałowy rozgrywek. W turnieju uczestniczą zawodnicy 

amatorsko grający w siatkówkę plażową. 

Forma 

turniejowa 

2 

Lipiec Turniej Piłki Nożnej Mrągowskich Zakładów Pracy 

Turniej skierowany do zakładów pracy z naszego miasta i powiatu. 
Biorą w nim udział drużyny zakładowe, które w ramach rywalizacji 

podczas Dni Mrągowa wspólnie uczestniczą w organizowanym 

turnieju, który zakończony jest wspólnym ogniskiem wszystkich 

zawodników. 

Boisko ORLIK 1 

Paździer
nik 

Jesienne Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Powiatu 
Mrągowskiego 

Zawody szkole realizowane w ramach kalendarza Szkolnego Związku 

Sportowego w ramach współpracy z Powiatowym Szkolnym 

Związkiem Sportowym. Zawody skierowane są do wszystkich typów 

szkół powiatu mrągowskiego. W zawodach bierze udział około 300 

zawodników i zawodniczek 

Zawody 
biegowe 

1 

Listopad Rozgrywki Szkół Powiatowych w ramach obchodów Święta 

Niepodległości 

Turnieje gier zespołowych skierowane do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w kategorii piłki siatkowej i koszykowej w 

kategorii chłopców i dziewcząt. Zawody realizowane we współpracy z 

Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w oparciu o halę 

sportową Zespołu Szkół nr 2 

Forma 

turniejowa 

4 

Listopad 

– 

marzec 

Mrągowska Liga Miejska – rozgrywki Mrągowskiej Ligi Piłki 

Nożnej 

Forma amatorskich rozgrywek w piłce nożnej skierowana do 
mieszkańców naszego miasta i powiatu. W rozgrywkach 

realizowanych od listopada do marca uczestniczą zawodnicy 

tworzący własne drużyny. Nad przebiegiem rozgrywek i ich realizacją 

czuwa organizator, który powołuje sędziów i przygotowuje terminarz 

rozgrywek. 

Forma 

turniejowa 

10 

Listopad 

– 

marzec 

Mrągowska Liga Miejska – rozgrywki Mrągowskiej Ligi Piłki 

Siatkowej 

Forma amatorskich rozgrywek w piłce siatkowej skierowana do 

mieszkańców naszego miasta i powiatu. W rozgrywkach 

realizowanych od listopada do marca uczestniczą zawodnicy 

tworzący własne drużyny. Nad przebiegiem rozgrywek i ich realizacją 
czuwa organizator, który powołuje sędziów i przygotowuje terminarz 

rozgrywek. Zawody realizowane są z podziałem na grupy: Liga I 

męska, Liga II męska, Liga kobiet 

Forma 

turniejowa 

30 

Listopad 

– 
marzec 

Mrągowska Liga Miejska – rozgrywki Mrągowskiej Ligi Piłki 

Koszykowej 
Forma amatorskich rozgrywek w piłce koszykowej skierowana do 

mieszkańców naszego miasta i powiatu. W rozgrywkach 

realizowanych od listopada do marca uczestniczą zawodnicy 

tworzący własne drużyny. Nad przebiegiem rozgrywek i ich realizacją 

Forma 

turniejowa 

5 
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czuwa organizator, który powołuje sędziów i przygotowuje terminarz 

rozgrywek. 

 

 
Wnioski i obserwacje: 
 Centrum Kultury i Turystyki, jako instytucja kultury, nie powinna 

zajmować się sportem, 
 brak jednego koordynatora działań sportowych w mieście, co 

skutkuje m.in. brakiem jednego kalendarza imprez (istnieją 
przypadki nakładania się dużych imprez sportowych) 

 
 
V. FINANSOWANIE SPORTU W MIEŚCIE W LATACH 2008-2012 

(WEDŁUG STANU NA KWIECIEŃ 2012) 
 

W zakresie sportu miasto wydatkuje środki na cztery  podstawowe zadania, tj. : 
1/ rozwój bazy sportowej  
2/ utrzymanie bazy sportowej 
3/ realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia i kluby sportowe 
4/ pozostała bieżąca działalność (finansowanie i dofinansowanie) organizacji 

imprez w mieście oraz finansowanie zajęć w-f w placówkach oświatowych. 
 

1. Rozwój bazy sportowej – inwestycje 
 

W latach 2008 – 2012 miasto zrealizowało 10 inwestycji na łączną kwotę 
30.196.023 zł , z czego kwota 16.044.267 zł (ponad 53% wartości inwestycji) 
została pozyskana z zewnętrznych źródeł.   
 
1.1. Inwestycje sportowe, sportowo-rekreacyjne - zrealizowane   

 
Lp. Nazwa inwestycji Koszt 

inwestycji 

Środki 

Miasta 

Termin 

realizacji 

1. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych  z 

modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 
2012, realizowanych na byłej jednostki 

wojskowej, przy ul. Żołnierskiej 6 w Mrągowie  

1.402.382zł 735.630 zł 2008 r. 

2. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna wokół jez. 

Magistrackiego 

288.986 zł 288.986 zł 2008 r. 

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 

Młodkowskiego                                     w 

Mrągowie  

1.171.379 zł 594 729 zł 2008 r. 

4. Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z 

modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 

2012, realizowanych przy Zespole Szkół Nr 4 w 

Mrągowie  

1.317.830 zł 651.830 zł 2010 r. 

5. Budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Wojska 

Polskiego wraz                          z infrastrukturą 
techniczną 

768.758 zł 266.089 zł 2010 r. 

6. Budowa ciągu pieszo jezdnego nad jez. Sołtysko 

w Mrągowie – Etap I 

2.458.888 zł 2.458.888 zł 2010 – 

2011 r. 

7. Zagospodarowanie Parku Lotników Polskich i 

Placu Wyzwolenia oraz terenów wokół budynku 

użyteczności publicznej przy ul. Królewieckiej 60 

A  w Mrągowie 

2.442.222 zł 

w tym : 

406.642 zł to 

(korty tenisowe, 

855.382 zł 2010 – 

2011 r. 
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wyposażenie  

placu zabaw 

8. Remont i przebudowa na Gimnazjum budynku 

szkoleniowego nr 8  w Mrągowie – Etap II – 

Budowa infrastruktury sportowej  

14.176.057 zł 4.719.545 zł 2010 – 

2012 r. 

9. Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej przy 

ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie  

2.208.752 zł 2.208.752 zł 2011 – 

2012 r. 

10. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich 

wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów 

na wybranych obszarach regionu warmińsko-

mazurskiego – Gmina Miejska Mrągowo 

3.960.769 zł 1.371.925 zł 2010 -

2012 r. 

 
1.2. Inwestycje planowane - niezrealizowane z powodu braku 

możliwości uzyskania dofinansowania. 

 
Lp. Nazwa inwestycji Koszt 

inwestycji 

Środki wydatkowane 

1. Budowa basenu krytego i zadaszonego 

lodowiska w Mrągowie 

22.395.400 zł 234.430,51 zł (dokumentacja 

techniczna) 

2. Przebudowa stadionu miejskiego w Mrągowie 

–zaplecze + górna płyta. 

15.456.933 zł  589.860,80 zł (dokumentacja 

techniczna  i remont budynku 

zaplecza) 

 
2. Utrzymanie bazy sportowej - obiekty sportowe 

 
Miasto w latach 2008-2012 na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczyło 
łącznie kwotę 2.023.701 zł.  
W roku 2012 planuje się oddanie dwóch nowych obiektów, których finansowanie 
będzie leżało w gestii miasta (Ekomarina – 100.000 zł - od czerwiec/lipiec 2012 
r., nowa hala sportowo – widowiskowa przy Zespole Szkół                 Nr 1 – 
76.098 zł - od 1 września 2012 r.). Ponadto miasto finansuje sale sportowe przy 
Zespole Szkół Nr 1 i Nr 4. Środki na ich utrzymanie zabezpieczone są w 
budżetach szkół. W roku 2011 była to kwota ok. 252.447 zł.    Remont i 
doposażenie obiektów sportowych finansowane są głównie z Funduszu RPA. 
Razem na doposażanie i remonty obiektów sportowo – rekreacyjnych : 
139.251,68 zł, z czego ponad 68 % to środki z RPA. 
 
2.1. Utrzymanie obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
 

Lp. Obiekt sportowy 2008 2009 2010 2011 2012 

 

RAZEM 

1. Stadion Miejski                         

w Mrągowie 

80.000 zł 100.000 zł 100.000 

zł 

100.000 

zł 

100.000 

zł 

480.000 

zł 

2. Boiska Sportowe 

„Orlik 2012” 

- 60.000 zł                 

(za 6 

miesięcy – 

1 boisko) 

120.000 

zł                  

(1 boisko) 

219.600 

zł                  

(2 boiska) 

180.000 

zł                 

(2 boiska) 

579.600 

zł 

3. Hala sportowa przy 

Zespole Szkół Nr 1 

(na terenie byłej JW)  

91.486 zł 103.873 zł 116.395 

zł 

111.191 

zł 

113.448 

zł 

536.393 

zł 

4. Plaże miejskie 35.800 zł 39.000 zł 39.600 zł 37.700 zł 40.000 zł  192.100 

zł 

5. Korty tenisowe 970 zł 3.170 zł 970 zł 940 zł 1.000 zł 7.050 zł 

6. Place zabaw plus 46.800 zł 53.600 zł 44.200 zł 39.550 zł 44.408 zł 228.558 

Komentarz [M20]: Czy w tym miejscu 
byłaby możliwość, by przedstawić 
długoletnią perspektywę budżetową tak, 
by mieszkańcy i radni wiedzieli, jakie środki 
na sport są co roku do wykorzystania (po 
odcięciu kosztów utrzymania obiektów) i 
jakie są w najbliższym czasie możliwości 
inwestycyjne samego miasta ?  

Komentarz [DKD21]: z wyjesnień ref. 
Finansów wynika ,ze takie prognozy nie sa 
prowadzone. Należy przyjąć ,że Miasto nie 
planuje zwiększać nakładów na sport w 
najbliższych latach, czyli,że nakłady środki 
fianaowae należy planować  na poziomie 
zbliżonym do obecnego…Chociaż z 
obserwacji ostatnich  czterech lat 
wynika,że nakłady te wzrastały co roku  o  
6% - 30%  - do  ponad 200 % biorąc pod 
uwagę rok 2013 nowe koszty związane z 
utrzymaniem hali widowiskowo – 
sportowej  
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skate park, siłownie 

zewnętrzne 

zł 

 
2.2. Doposażanie i remonty obiektów sportowych i sportowo – 

rekreacyjnych 

 
Lp. Zakres działań Kwota Źródło 

finansowania 

Rok 

1. Zakup wyposażenia szatni przy stadionie 

miejskim 

17.384,98 zł Środki RPA 2008 r. 

2. Modernizacja i naprawa  bramek do gry w piłkę 

nożną i ręczną oraz urządzeń Skate Parku na 

JW. 

8.500 zł Środki RPA 2008 r. 

3. Zakup urządzeń placu zabaw przy jez. 

Magistrackim 

22.471,47 zł Środki  RPA 2008 r. 

4. Renowacja płyty górnej stadionu miejskiego 13.950 zł Środki EKZ 2008 r. 

5. Zakup placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 29.985 zł Środki GKM 2008 r. 

6. Zakup siatek do piłki nożnej, ręcznej i 
siatkowej plażowej dla szkół  i CKiT 

1.752,41 zł Środki RPA 2008 r. 

                                                                                                        

RAZEM 2008 ROK 

94.043,86  

7. Naprawa urządzeń Skate Parku na JW. 500 zł Środki RPA 2009 r. 

                                                                                                         

RAZEM 2009 ROK 

500 zł   

8. Zakup areny do gry w piłkę uliczną 28.260,12 zł Środki RPA 2010 r. 

9. Naprawa bramek do piłki nożnej i urządzeń do 

koszykówki na terenie Miasta 

2.000 zł Środki RPA 2010 r. 

                                                                                                         

RAZEM 2010 ROK 

30.260,12 zł  

10. Prace remontowe na stadionie miejskim 13.999,98 zł Środki RPA 2011 r. 

11. Zakup siatek na bramki do piłki nożnej dla 

Gimnazjum nr 1 OHP 

447,72 zł Środki RPA 2011 r. 

                                                                                                         
RAZEM 2011 ROK 

14.447,70  

   
3. Realizacja zadań  publicznych  przez stowarzyszenia i kluby sportowe 

 
W latach 2008-20012 na współprace ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi 
miasto wydatkowało kwotę prawie 1,5 mln zł. Żaden z okolicznych samorządów 

nie ma tak rozwiniętej współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 

Lp. Nazwa zadania 2008 2009 2010 2011 2012 

 

RAZEM 

1. Upowszechnianie wśród 

dzieci i młodzieży sportów 

masowych, gier 

zespołowych   w różnych 

dyscyplinach sportowych 

(piłka nożna, koszykówka, 

tenis stołowy i ziemny, 

kajakarstwo i żeglarstwo, 

kolarstwo, sztuk  walki, 

bilard oraz strzelectwo 

sportowe) 

64.400 zł 

21,61% 

dotacji dla 

organizacji 

społecznych 

71.130 zł 

20,91% 

74.000 

zł 

19,83% 

89.000 

zł 

16,18% 

20.000 

zł 

3,64% 

314.530 

zł 

2.       Pomoc w szkoleniu 56.600 zł 65.970 zł 72.600 55.200  - 254.370 
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sportowym dzieci                      

i młodzieży w zakresie 

gier zespołowych (piłka 

nożna, piłka siatkowa, 

piłka ręczna, tenis 

stołowy, kajakarstwo i 

żeglarstwo             oraz 

kolarstwo)  

18,99% 19,40% zł 

19,46% 

zł 

10,04% 

zł 

 

3. Realizacja przez kluby 

sportowe, działające na 

terenie Miasta Mrągowo, 
szkolenia sportowego oraz 

uczestnictwo w 

zorganizowanej rywalizacji 

sportowej organizowanej 

przez właściwe związki 

sportowe (piłka nożna, piłka 
siatkowa, piłka koszykowa, 

kolarstwo, żeglarstwo, 

kajakarstwo, bilard 

sportowy, tenis stołowy) 

 

- - - 160.000 

zł 

29,09% 

270.500 

zł 

49,18% 

430.500 

zł 

4. Granty na upowszechnianie 

sportu wśród mieszkańców 

Miasta Mrągowo, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem dzieci                        

i młodzieży, poprzez 

organizację lub 

uczestniczenie w imprezach i 

zawodach sportowych na 

terenie Miasta Mrągowo 

- - - -  18.000 

zł 

3,27% 

18.000 

zł 

 

5. Działania profilaktyczne 
prowadzone przez kluby i 

organizacje 

72.000 zł 
24,16 % 

78.000 zł 
22,93 % 

76.500 
zł 

20,5 % 

78.000 
zł 

14,18 

% 

65.000 
zł 

11,81 % 

369.500 
zł 

 

6. Promocja miasta przez sport - - 19.800 

zł 
5,31% 

15.731 

2,86 % 

23.000 

zł 
4,18 % 

58.531 

zł 

 
4. Pozostała bieżąca działalność sportowa 

 
4.1. Dofinansowanie imprez na terenie miasta, kraju oraz międzynarodowych 

(zakup pucharów, nagród, itd. organizacja imprez sportowych w mieście). 
Imprezy te sa organizowane przede wszystkim przez CKiT oraz organizacje 
pozarządowe. 

 
Lp. Źródło 

finansowania 

2008 2009 2010 2011 2012 

(Plan) 

 

RAZEM 

1. Gmina Miasto 
Mrągowo – Ref. 

EKZ  

44.231,15 zł  
(19 imprez) 

19.347,14 
zł  

(16 

imprez) 

10.695,67 
zł 

(17 

imprez) 

11.023,31 
zł 

(14 imprez) 

23.600 
zł 

(20 

imprez) 

108.897,27 
zł 

2. Gmina Miasto 

Mrągowo – Ref. 

26.997 zł 

(9 imprez) 

43.042 zł 

(25 

69.899 zł 

(16 

8. 112 zł 

(3 imprezy) 

-  
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SRP imprez) imprez) 

 
4.2. Zajęcia w-f w placówkach oświatowych na podstawie roku 2011 

 
Koszty zajęć w-f w placówkach oświatowych stanowią przede wszystkim 
wynagrodzenia osób prowadzących.  
 

 Zajęcia wychowania-fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach 

(2012 r.) 
Lp. Szkoła Liczba 

nauczycieli 

Wynagrodzenia 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 12 766.133 zł 

2. Zespół szkół Nr 4 w Mrągowie 9 447.348 zł 

3. Gimnazjum Nr 1 OHP w Mrągowie 2 50.825 zł 

                                                                                                              
RAZEM 

23 1.264.306 zł 

 

 Zajęcia gimnastyczne i ruchowe w przedszkolach (2011 r.) 

 

Lp. Przedszkola Koszty prowadzenia zajęć 

1. Przedszkole  Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 20.811 zł 

2. Przedszkole Nr 2  „Bajka” w Mrągowie 16.500 zł 

                                                                                                             
RAZEM 

37.311 zł 

 

 

5. Finansowanie sportu z podziałem na sport powszechny i 
kwalifikowany (na podstawie danych  z lat 2011 i 2012) 

 
Miasto finansuje przede wszystkim zadania ze sportu powszechnego. Łącznie na 
podstawie poniższych danych miasto na sport powszechny przeznacza corocznie 
kwotę ok. 2.228.455 zł. Natomiast na sport kwalifikowany kwotę ok. 294.060 zł. 
Zatem na sport powszechny miasto przeznacza 88,34 % środków, a sport 
kwalifikowany 11,66%.     
 
5.1. Sport powszechny 
 

 Utrzymanie obiektów sportowych (2011 r.)  
 

Lp. Obiekt sportowy RAZEM 

1. Stadion Miejski  w Mrągowie 100.000 zł 

2. Boiska Sportowe „Orlik 2012” 219.600 zł 

3. Hala sportowa i sale gimnastyczne przy Zespole 
Szkół Nr 1  

310.638 zł 

4. Sale gimnastyczne przy Zespole Szkół Nr 4 53.000 zł 

5. Plaże miejskie 37.700 zł 

6. Korty tenisowe 940 zł 

7. Place zabaw plus skate park, siłownie zewnętrzne 39.550 zł 

8. Drobne remonty obiektów sportowych i zakup 
sprzętu  

14.448 zł 

                                                                                                             775.876 zł 

Komentarz [M22]: Czy to jest 
naprawdę sport powszechny ?  

Komentarz [M23]: Należy wziąć pod 
uwagę, że z tych obiektów korzystają 
również kluby sportowe  
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 Zajęcia wychowania-fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach 

(2012 r.) 

 

Lp. Szkoła Liczba 
nauczycieli 

Wynagrodzenia 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 12 766.133 zł 

2. Zespół szkół Nr 4 w Mrągowie 9 447.348 zł 

3. Gimnazjum Nr 1 OHP w Mrągowie 2 50.825 zł 

                                                                                                              
RAZEM 

23 1.264.306 zł 

 

 Zajęcia gimnastyczne i ruchowe w przedszkolach (2011 r.) 

 

Lp. Przedszkola Koszty prowadzenia zajęć 

1. Przedszkole  Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 20.811 zł 

2. Przedszkole Nr 2  „Bajka” w Mrągowie 16.500 zł 

                                                                                                             
RAZEM 

37.311 zł 

 

 Działalność sportowa – dotacje dla klubów i organizacji pozarządowych 

(2012 r.)  

Lp. Zadania Wysokość 
środków 

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier 

zespołowych w różnych dyscyplinach sportowych ( kajakarstwo, sztuk  
walki, bilard sportowy) 

20.000 zł 

2. Granty na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta 
Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci   i młodzieży, poprzez 
organizację lub uczestniczenie  w imprezach                       i zawodach 
sportowych na terenie Miasta Mrągowo 

18.000 zł 

3. Działania profilaktyczne prowadzone przez kluby i organizacje 65.000 zł 

4. Promocja miasta przez sport 9.000 zł 

                                                                                                             
RAZEM 

112.000 zł 

 

 Działalność sportowa – zakup nagród, pucharów burmistrza miasta, odzież 

sportowa, itd. (2011 r.) 

 

Lp. Źródło finansowania Wysokość środków 

1. Ref. EKZ 7.662 zł 

2. Ref. SRP 1.000 zł 

                                                                                                             
RAZEM 

8.662 zł 

 
Uwagi : Miasto przekazuje również dotację dla Centrum Kultury i Turystyki na 
działalność podstawową, w tym sportową. Koszty pracownika ds. sportu – 30.300 
zł.  

RAZEM 

Komentarz [M24]: Czy te środki nie są 
przeznaczane np. przez Bazę i Mrągowię  
na współzawodnictwo sportowe ?  

Komentarz [M25]: Czy te pieniądze nie 
są przeznaczane na współzawodnictwo 
sportowe? 
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5.2. Sport kwalifikowany 
 

 Działalność sportowa – dotacje dla klubów sportowych (2012 r.) 

 

Lp. Zadania Wysokość 
środków 

1. Realizacja przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta 
Mrągowo, szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej 
rywalizacji sportowej organizowanej przez właściwe związki sportowe 
(piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, 
kajakarstwo, bilard sportowy, tenis stołowy). 

270.500 zł 

2. Promocja miasta przez sport 14.000 zł 

                                                                                                             
RAZEM 

284.500 zł 

 

 Działalność sportowa – zakup nagród, pucharów burmistrza miasta, odzież 

sportowa, itd. (2011 r.) 

 

Lp. Źródło finansowania Wysokość 
środków 

1. Ref. EKZ 4.560 zł 

2. Ref. SRP 5.000 zł 

                                                                                                             
RAZEM 

9.560 zł 

 

Wnioski i obserwacje: 

 

 zbyt wysokie dotacje dla organizacji i klubów sportowych (wstrzymanie lub 
ograniczenie dotacji skutkować może zaprzestaniem działalności przez te 

podmioty), 
 wysokie koszty obiektów sportowych, przede wszystkim ze względu na 

rozproszenie pomiędzy różnymi zarządcami, 
 ograniczone możliwości pozyskiwania dofinansowania (zbyt wysokie koszty 

inwestycji)    
 


