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LEGENDA

- walory turystyczne i przyrodnicze 

Gmina Mr¹gowo charakteryzuje siê licznymi 
walorami krajobrazowymi. Nale¿y do g³ównego 
subregionu turystycznego województwa warmiñsko-  
-mazurskiego o najwiêkszej atrakcyjnoœci 
i koncentracji zagospodarowania turystycznego. Prawie oœmiotysiêczna gmina, ze swoimi 
bogatymi i ró¿norodnymi zasobami œrodowiska naturalnego, ma³ym uprzemys³owieniem, gêst¹ 
sieci¹ dróg lokalnych, a tak¿e z interesuj¹c¹ kultur¹ miejscow¹ stanowi idealny obszar do 
uprawniania turystyki aktywnej.  Korzystnym zjawiskiem jest coraz wy¿szy standard obiektów 
wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych, co aktywizuje miejscow¹ ludnoœæ.  
Czêœæ obszaru gminy Mr¹gowo le¿y w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Nale¿y 
tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ przez tereny naszej gminy biegnie szlak kajakowy rzek¹ Krutyni¹. 
W czasie sp³ywu tym szlakiem mo¿emy podziwiaæ mnogoœæ jezior, dzikoœæ przyrody, ogromn¹ 

iloœæ gatunków roœlin i zwierz¹t. Ponadto na obszarze gminy znajduj¹ siê m.in. 
Rezerwat G¹zwa oraz trzy parki podworskie, które zosta³y wpisane do rejestru 
zabytków. Gmina w swoich zasobach posiada bardzo atrakcyjny teren przylegaj¹cy do 
brzegów jeziora Czos, które jest akwenem o korzystnych warunkach do uprawiania 
sportów wodnych. Ponadto gmina Mr¹gowo s³ynie z Góry Czterech Wiatrów (G4W), 
nazwa ta oddaje charakter terenu  ró¿nice wysokoœci dochodz¹ do 51 m. Góra jest 
czêœciowo zalesiona i jest wspania³ym punktem widokowym, z którego roztacza siê 
przepiêkna panorama miasta i jego okolic. Gmina Mr¹gowo, z myœl¹  o przed³u¿eniu 
sezonu turystycznego, zrealizowa³a niecodzienny na terenie Warmii i Mazur projekt: 
wybudowa³a tutaj oœrodek sportów zimowych G4W, który w 2006 r. zdoby³ pierwsz¹ 
nagrodê w Konkursie „Najlepszy Produkt i Us³ugê Warmii i Mazur”. Zim¹ G4W staje 
siê mazursk¹ stolic¹ sportów zimowych, w której odbywaj¹ siê liczne imprezy bia³ego 
szaleñstwa zimowego. Funkcjonowanie oœrodka w widoczny sposób o¿ywi³o 
dotychczas „martwy” sezon zimowy w Mr¹gowie i okolicy. G4W oferuje zim¹ trasy 
narciarskie o ró¿nych stopniach trudnoœci, snowpark, trasy biegowe, tor saneczkowy, 
lodowisko, bazê noclegow¹ z gastronomi¹. Natomiast od wiosny oœrodek proponuje 

m.in.: wypo¿yczalniê rowerów górskich, miejskich, wypo¿yczalniê quadów, wypo¿yczalniê 
sprzêtu wodnego, a tak¿e organizacjê przyjêæ okolicznoœciowych. G³ównym atutem gminy 
Mr¹gowo s¹ walory turystyczne oraz dostêp do g³ównych ci¹gów komunikacyjnych. Gmina 
po³o¿ona jest w niedalekiej odleg³oœci od wiêkszych miast - Olsztyna, E³ku, Kêtrzyna, Szczytna. 
Maj¹c na uwadze rozwój gminy, w³adze lokalne aktywnie wspieraj¹ powstawanie nowych firm, 
spó³ek i przedsiêbiorstw. Gmina dysponuje atrakcyjnymi warunkami pod zabudowê 
mieszkaniow¹ i turystyczn¹. Lokalizuj¹c inwestycje przemys³owe, mo¿na liczyæ na korzystanie 
z istniej¹cej infrastruktury, na wielu potencjalnych pracowników oraz wszechstronn¹ pomoc 
Urzêdu Gminy.

nie zalicza³ tych ziem do szczególnie wa¿nych pod wzglêdem strategicznym i wola³ swoje 
inwestycje gospodarcze i militarne przeprowadzaæ w innych regionach pañstwa zakonnego. 
Zamek w Szestnie nie nale¿a³ do klasycznych obiektów o charakterze obronnym, gdy¿ pod 
wzglêdem militarnym jego poszczególne za³o¿enia architektoniczne odbiega³y znacznie od 
wygl¹du zamków o znaczeniu strategicznym. Nieopodal znajdowa³ siê m³yn oraz budynki 
folwarku, który nastawiony by³ g³ównie na produkcjê m¹ki. Upadek zamku w Szestnie 
za³ama³ dotychczasow¹ pozycjê Krzy¿aków w okolicy, a co za tym idzie os³abi³ równie¿ 
pozycjê Szestna, jako oœrodka gospodarczego. Obszary obecnej gminy s¹ bardzo ubogie w 
Ÿród³a opisuj¹ce dawne stulecia. Na podstawie materia³ów bêd¹cych w dyspozycji Archiwum 
Pañstwowego w Olsztynie mo¿na pokusiæ siê o ustalenie liczby domostw w poszczególnych 
miejscowoœciach gminy Mr¹gowo w XVII wieku, których wed³ug tych danych by³o oko³o 87. 
Je¿eli chodzi o pochodzenie ówczesnych mieszkañców tych terenów, to na podstawie 
brzmienia nazwisk mo¿na ustaliæ, i¿ oko³o po³owa mia³a korzenie polskie, natomiast pozostali 
niemieckie. Taka mozaika ludnoœciowa, a co za tym idzie tak¿e religijna mia³a znacz¹cy 
wp³yw na skomplikowane losy tych terenów w dziejach powojennych. Ludnoœæ miejscowa, 
która pozosta³a na tych terenach, by³a poddawana procesom repolonizacji. Zmieniona 
powojenna rzeczywistoœæ, która przynios³a powstanie nowych granic, spowodowa³a, ¿e m.in. 
na tereny obecnej gminy Mr¹gowo zaczê³a nap³ywaæ ludnoœæ Kresów Wschodnich. Lata 
1945-1948 by³y okresem masowych ruchów migracyjnych na terenie ca³ego obszaru Warmii 
i Mazur. Jednak¿e zasiedlenie ca³ego powiatu mr¹gowskiego przebiega³o bardzo powoli 
i ostatecznie ukszta³towa³o siê ono na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych. 
Ró¿norodnoœæ narodowa i kulturowa znalaz³a swoje odbicie w czasach teraŸniejszych. Tereny 
Mazur to punkt docelowy wielu wycieczek z Europy Zachodniej, zw³aszcza Niemców, którzy 
w okresie powojennym wyemigrowali z Prus Wschodnich. Nap³yw turystów znajduje 
odzwierciedlenie w silnym rozwoju na terenie gminy Mr¹gowo us³ug hotelarskich 
i w zwiêkszaj¹cej siê bazie noclegowej. Coraz czêœciej obserwuje 
siê tak¿e osiedlanie na tych terenach ludzi w wieku produkcyjnym, 
którzy w pogoni za cisz¹ i czystym œrodowiskiem opuszczaj¹ 
wielkie aglomeracje miejskie. 
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GMINAMR¥GOWO
- krótka charakterystyka 

- z dziejów regionu

Gmina Mr¹gowo po³o¿ona jest na 
rozleg³ym Pojezierzu Mazurskim. 
Zajmuje powierzchniê 29.485 ha, na 
której zamieszkuje ponad 7800 miesz-
kañców. Administracyjnie gmina 
podzielona jest na 31 so³ectw.  W skali 
regionu wyró¿nia j¹ rzeŸba terenu, 
liczne rynnowe jeziora, zwarte 
kompleksy leœne, czyste powietrze oraz 
ró¿norodnoœæ biologiczna œrodowiska 
przyrodniczego. Gmina Mr¹gowo 
graniczy z nastêpuj¹cymi gminami: 
Mr¹gowo (miasto), Piecki, Miko³ajki, 
Sorkwity, Reszel, Ryn, Kêtrzyn. 

Na terenach gminy Mr¹gowo zamieszkiwa³o pruskie plemiê Galindów. Tereny te by³y bogate 
w naturalne zasoby: zwierzynê, lasy, ryby, co stanowi³o w póŸniejszym okresie podstawê ich 
spo³eczno-gospodarczego rozwoju. Jednak nie samo Mr¹gowo, lecz po³o¿one na terenie 
obecnej gminy Mr¹gowo Szestno i istniej¹cy tam oœrodek administracyjno-gospodarczy, 
w postaci zamku krzy¿ackiego, przyczyni³ siê do wiêkszego zainteresowania tymi terenami 
pod wzglêdem osadniczym. Proces kolonizacji wewnêtrznej i zwi¹zanego z tym osadnictwa 
na prawie niemieckim przebiega³ bardzo powoli. Wynika³o to œciœle z polityki  zakonu,  który  

Oznaczenie firm na mapie

1
Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych S.A.
Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

6  Jerzy Tanajewski BUDEXTAN, Przedsiêbiorstwo Budowlane

7  "TERMIK" Sp. z o.o.

8  Przedsiêbiorstwo Budowlane "SANDRA II", Sandra Hirsz-Piaskowska
 

9  NS ZOZ UNIDENT, lek. den. Joanna Bielecka

10  "COUNTRY HOUSE" Restauracja & Bar

11
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna "ORADENT", Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej

2 Stacja Badawcza IP PAN w Kosewie Górnym

3 Centrum Reklamowe SZAPIEL, Robert Szapiel

4 "MAZURSKIE SMAKI", S³awomir Olender

5 Oœrodek Szkolenia Kierowców "AUTO SZKO£A" - Marek Wo³osz


