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Wprowadzenie 
 
 W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających 
się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Jest ona ważnym czynnikiem wpływają-
cym na rozwój gospodarczy wielu miejscowości oraz regionów. Współczesna tury-
styka jest elementem życia każdego człowieka, który poprzez nią poznaje świat, 
przyrodę, ludzi i kulturę, ale również odpoczywa od codzienności, relaksuje się  
i poprawia swój stan zdrowia. 
 Przyroda i ta część jej zasobów, która może być wykorzystywana przez tury-
stykę, stanowi najczęściej czynnik rozwoju zjawisk turystycznych i w dużym stop-
niu określa ich rozmiary i wewnętrzną strukturę. Podstawowego znaczenia nabiera 
zatem problem wyodrębnienia i oceny atrakcyjności turystycznej przestrzennego 
potencjału zasobów środowiska geograficznego dla rozwoju gospodarki turystycz-
nej. 
 Obszar Mazur stale wymieniany jest jako wysoce atrakcyjny turystycznie. 
Wpływ na takową opinię ma przede wszystkim cały kompleks znajdujących się tu 
walorów przyrodniczych. Na atrakcyjność tego regionu mają w mniejszym stopniu 
wpływ walory kulturowe i turystyczne. Pozorna zresztą ubogość czynników antro-
pogenicznych jest odczytywana często jako kolejny ważny atrybut tego regionu, 
jako że Pojezierze Mazurskie wybierane jest często przez turystów ze względu na 
panującą tu „dzikość”. 
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 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie potencjału tury-
stycznego oraz uwarunkowań rozwoju turystyki dwóch z najbardziej atrakcyjnych  
i najczęściej odwiedzanych miast Mazur. 
 Mikołajki i Mrągowo to dwa bardzo atrakcyjne miasta, pełniące funkcje tury-
styczne, choć nieco różniące się od siebie pod względem oferowanych turystom 
atrakcji i usług. Mikołajki znane są głównie z wioski żeglarskiej i odbywających się 
tam co roku wszelkich zawodów i regat. Jezioro Mikołajskie stwarza wiele możli-
wości do uprawiania różnorodnych sportów wodnych oraz czynnego wypoczynku. 
Mrągowo kojarzone jest natomiast jako miasto festiwali. Na takie imprezy kultural-
ne, jak Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową 
przybywają setki turystów, nie tylko z kraju, ale z całego świata. 
 
 
1. Pojęcie analizy porównawczej 
 
 Analiza porównawcza dotyczy konkretnego obiektu postrzeganego przez pry-
zmat różnych jego cech. Każdy obiekt jest z reguły złożony i różni się od innych, 
stanowi zbiór jemu właściwych cech o różnym potencjale informacji i różnej dia-
gnostyce. Badanie takich złożonych obiektów (zjawisk) powoduje, że analiza po-
równawcza staje się analizą wielowymiarową1. 
 W niniejszym opracowaniu analizie porównawczej poddane zostały obszary 
dwóch miast województwa warmińsko-mazurskiego. Zarówno Mikołajki, jak  
i Mrągowo to miasta spełniające funkcje turystyczne, będące letnimi ośrodkami 
wypoczynkowymi dla wielu turystów krajowych i zagranicznych. Miasta zostały 
porównane pod względem różnych charakteryzujących je czynników, elementów 
zagospodarowania oraz walorów. 
 
 
2. Zagospodarowanie turystyczne 
 
 Bazy komunikacyjne zewnętrzne Mikołajek i Mrągowa nie różnią się znacz-
nie, gdyż miasta te oddalone są od siebie zaledwie o 23 km. Przez miasta Mikołajki 
i Mrągowo przebiega lokalna linia kolejowa łącząca Olsztyn z Ełkiem. Jest to linia 
jednotorowa, niezelektryfikowana, o niskich parametrach technicznych i rucho-
wych. Zarówno w sezonie letnim, jak i po jego zakończeniu linię od 2008 roku 
obsługują wyłącznie pociągi lokalne do Olsztyna i Ełku. Jedynie ze względu na 
fakt, że linia ta jest wykorzystywana do obsługi połączenia z Orzyszem (poligon), 
nie została ona jeszcze zlikwidowana. Przez teren Mikołajek przebiega siedem linii 
autobusowych, natomiast przez teren Mrągowa pięć. 

                                                 
1  J. Penc, Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997, s. 24. 



Analiza porównawcza potencjału turystycznego wybranych miejscowości… 129

 Obszar Mazur, jak powszechnie wiadomo, jest jednym z najatrakcyjniejszych 
turystycznie i najczęściej odwiedzanych terenów Polski. Wywiera to duży wpływ 
na zagospodarowanie miast, które dbają o dobry wizerunek, zapewniają szereg 
atrakcji turystycznych oraz dobrze rozwiniętą bazę turystyczną, w tym noclegową. 
Baza noclegowa Mikołajek jest bardzo dobrze rozwinięta. Do wyboru jest wiele 
bardzo drogich hoteli (10), i kilka również dość drogich pensjonatów (4). Dla więk-
szości turystów szukających tańszych noclegów w ofercie są pola namiotowe oraz 
campingi. Na terenie miasta, jak i poza jego granicami, nie brakuje też kwater pry-
watnych oraz gospodarstw agroturystycznych, które oferują turystom wiele miejsc 
noclegowych. Łączna liczba miejsc noclegowych w gminie Mikołajki to 8012 
miejsc, z czego w mieście znajduje się 6784, tj. ok. 85%, a na terenach wiejskich 
1228 miejsc (ok. 15%). Jak wynika z powyższych danych, baza noclegowa w gmi-
nie, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, jest rozłożona nierów-
nomiernie. Zdecydowaną przewagę w tym względzie ma miasto Mikołajki, gdzie 
znajdują się hotele, pensjonaty, pokoje gościnne. Na terenach wiejskich dominują 
pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne i domki letniskowe.  
 Baza noclegowa Mrągowa (tabela 1) w swoim standardzie oraz rozłożeniu jest 
zbliżona do bazy noclegowej w Mikołajkach. Liczba obiektów noclegowych jest 
nieznacznie mniejsza, jednak liczba miejsc przez nie oferowanych różni się znaczą-
co od liczby miejsc noclegowych w Mikołajkach. 
 

Tabela 1 
 

Liczba miejsc noclegowych w gminie Mrągowo 
 

Lp. Rodzaj obiektu Miasto Wieś Liczba miejsc 
1. hotele i obiekty hotelowe 1525 76 1601 
2. pensjonaty 88 22 110 

3. ośrodki wczasowe 130 32 162 

4. campingi 150 30 180 

5. caravaning 50 50 100 

6. pola namiotowe 20 300 320 

7. kwatery agroturystyczne 25 310 335 

8. kwatery prywatne 500 96 596 

RAZEM 2488 916 3404 

 
Źródło: Plan rozwoju lokalnego gminy Mrągowo 2007–2016, Mrągowo 2007. 
 
 Turyści przybywający do miast gminy Mrągowo w celach wypoczynkowych, 
oprócz takich elementów zagospodarowania, jak baza noclegowa, gastronomiczna 
czy atrakcje turystyczne, poszukują również innych obiektów i placówek, które 
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dadzą im poczucie bezpieczeństwa, oraz innych form rozrywki i możliwości spę-
dzenia czasu wolnego.  
 Na terenie miast Mikołajki i Mrągowo istnieje wiele podmiotów gospodar-
czych, państwowych i prywatnych oferujących różnorodne usługi, zarówno ludno-
ści miejscowej, jak i przybywającym tam turystom. Łączna liczba podmiotów go-
spodarczych na terenie gminy Mikołajki wynosi 661. 

 Głównymi dziedzinami gospodarki w mieście Mrągowo są przemysł spożyw-
czy (mleczarski), drzewny (meblarstwo) i odzieżowy. Do największych zakładów 
Mrągowa zaliczyć należy Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Warmia”, Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską oraz firmę Mazur Direkt Sp. z o.o. W samym Mrągowie 
największe znaczenie mają handel i usługi2. 
 
 
3. Walory i atrakcje turystyczne 
 
 Zarówno Mikołajki, jak i Mrągowo to miasta otoczone najpiękniejszą mazur-
ską przyrodą, bogactwem lasów i jezior. Teren ten wyróżnia się również nieskazi-
telnie czystym powietrzem, co idzie w zgodzie z faktem, że region Mazur nazywa-
ny jest Zielonymi Płucami Polski. Mikołajki przyciągają przede wszystkim amato-
rów żeglarstwa i sportów wodnych. Pobyt w takim miejscu daje wspaniałą okazję 
do zapoznania się z bogactwem lokalnej flory i fauny. Do Mrągowa turyści przy-
bywają głównie ze względu na odbywające się tam różnotematyczne festiwale, 
którym uroku niewątpliwie dodaje otaczająca przyroda. 
 W pobliżu Mikołajek i Mrągowa znajduje się szereg miejsc unikalnych pod 
względem flory lub fauny. Jednym z nich są tereny Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego, który został utworzony w grudniu 1977 roku w celu zachowania wartości 
przyrodniczych tego obszaru dla potrzeb nauki, dydaktyki i turystyki kwalifikowa-
nej. 
 Obecnie Mazurski Park Krajobrazowy w całości znajduje się w województwie 
warmińsko-mazurskim. Powierzchnia parku wynosi 55 000 ha, a jego strefy 
ochronnej ok. 18 000 ha. Z tego lasy zajmują ponad 29 000 ha, a rzeki i jeziora ok. 
17 000 ha. Reszta to użytki rolne i tereny zabudowane. Mazurski Park Krajobrazo-
wy położony na styku dwóch odmiennych form geomorfologicznych, moreny czo-
łowej i sandrów, chroni bogactwo i różnorodność świata roślin i zwierząt, obfitość 
lasów, torfowisk, jezior i wód płynących3. Wśród bogactwa przyrody, z którą moż-
na obcować na terenie parku, należy wymienić: 

 ponad 60 jezior, w tym największe jezioro w Polsce – Śniardwy, 

                                                 
2  Plan rozwoju lokalnego gminy Mrągowo 2007–2016, Mrągowo 2007, s. 19–26. 
3  www.mikolajki.pl, 15.01.2010. 
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 rzekę Krutynię uznaną za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych  
w Europie,  

 ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, 
 bogatą faunę i ponad 200 gatunków ptaków, 
 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery – jezioro Łuknajno.  

 Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części terenów obecnego 
parku krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.  
 
 
4. Flora i fauna gminy Mikołajki 
 
 W obrębie gminy Mikołajki i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane 
są trzy rezerwaty florystyczne: 

 rezerwat Jezioro Lisunie, 
 rezerwat Krutynia Dolna, 
 rezerwat Strzałowo. 

 Lasy stanowią ok. 22% obszaru gminy Mikołajki. Jest to przede wszystkim 
zwarty kompleks Puszczy Piskiej, rozciągający się od południowego skraju miasta 
Mikołajki, wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Mikołajskiego do południowych 
brzegów jeziora Śniardwy. Na południu Puszcza Piska wykracza daleko poza Kra-
inę Wielkich Jezior, zajmując znaczny obszar Równiny Mazurskiej. W drzewosta-
nie Puszczy Piskiej, mającej charakter boru mieszanego świeżego, dominują sosna i 
świerk (ok. 80% wszystkich drzew), natomiast wśród drzew liściastych najczęściej 
występują dąb, olcha, jesion i leszczyna4. 
 W obrębie gminy występuje wiele gatunków zwierząt, a ich ostoją są lasy 
Puszczy Piskiej. Żyją tu w znacznej liczbie jelenie, sarny, dziki, lisy i kuny. Do 
gatunków rzadszych należą łosie, borsuki i wilki, które, tak jak i rysie, sporadycznie 
pojawiają się na tym terenie. Nad brzegami jezior i rzek coraz liczniej występują 
kolonie bobrów, a także wydry i czasami żółwie błotne oraz wiele gatunków jasz-
czurek, zaskrońce i żmije. Ptaki najliczniej reprezentowane są przez gatunki wodne 
i błotne: mewy, kormorany, łabędzie nieme, kaczki, perkozy, czaple, a także dra-
pieżne: kruki, orły, jastrzębie, myszołowy oraz sowy i puchacze. Wśród ptaków 
licznie występują wrony, kawki, skowronki, drozdy, kosy, słowiki, jaskółki i bocia-
ny, a w ostatnich latach także żurawie. W lasach dominują zięby, gile, sójki, dzię-
cioły, kukułki, dzikie gołębie i sikorki, a także, bardzo jednak nielicznie, bociany 
czarne. 

                                                 
4  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mikołajki 2008–2020, Mikołajki 

2008, s. 9.  
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 W wodach jezior mazurskich występuje wiele gatunków ryb, z których naj-
cenniejsze to węgorze, szczupaki, liny, sandacze, okonie, leszcze i płocie. W naj-
czystszych, głębokich akwenach żyją sielawy i sieje5. 
 Dla ochrony najcenniejszych gatunków świata zwierzęcego utworzono kilka 
rezerwatów przyrody. W granicach gminy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się trzy takie rezerwaty: 

 rezerwat Jezioro Łuknajno – rezerwat ornitologiczny, 
 rezerwat Czapliniec – rezerwat ornitologiczny, 
 rezerwat Popiełno – rezerwat konika polskiego. 

 
 
5. Flora i fauna gminy Mrągowo 
 
 Ze względu na niewielką odległość dzielącą omawiane miasta od siebie walo-
ry przyrodnicze gminy Mrągowo nie różnią się znacznie od walorów gminy Miko-
łajki. Flora i fauna nie różni się pod względem występujących tu gatunków roślin 
czy zwierząt. Różnica widoczna jest natomiast w zasięgu terytorialnym występo-
wania rezerwatów przyrody. 
 Na terenie gminy Mrągowo znajdują się następujące obszary chronione: 

1. Mazurski Park Krajobrazowy: 
 rezerwat Gązwa – rezerwat florystyczny, 
 rezerwat przyrody Pierwos – rezerwat krajobrazowo-florystyczno-

faunistyczny, 
 rezerwat przyrody Krutynia – rezerwat krajobrazowo-leśny, 
 rezerwat przyrody Strzałowo – rezerwat florystyczny, 
 rezerwat przyrody Zakręt – rezerwat florystyczny. 

2. Rezerwat przyrody Piłaki – rezerwat florystyczno-faunistyczny.  
 Lasy stanowią ok. 22% obszaru gminy Mrągowo. Są to przede wszystkim dwa 
zwarte kompleksy – pierwszy rozciągający się od południowej granicy gminy do 
miejscowości Wierzbowo–Nikutowo–Karwie–Jakubowo–Kosewo i drugi w rejonie 
miejscowości Bagienice–Lasowiec–Polska Wieś. Mniejsze obszary leśne występują 
w rejonie wsi Boże, wokół Jeziora Czarnego, a także na południe od wsi Kierszta-
nowo6. 

 
 

                                                 
5  Ibidem, s. 10. 
6  Plan rozwoju…, op.cit., s. 8. 
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6. Wskaźniki dotyczące atrakcyjności turystycznej 
 
 Istotnymi wskaźnikami rozwoju turystycznego danej miejscowości czy regio-
nu są7: 

 wskaźnik funkcji turystycznej Tf, 
 wskaźnik gęstości ruchu turystycznego Gt, 
 wskaźnik stopnia wykorzystania miejsc noclegowych Wm, 
 wskaźnik gęstości bazy noclegowej GB. 

 Wskaźnik funkcji turystycznej miasta bądź regionu obliczany jest według 
wzoru: 

Tf = 100xN/L 
gdzie:  
N – liczba miejsc noclegowych; 
L – liczba ludności 
 W przypadku gminy Mikołajki na rok 2006 wskaźnik Tf = 95, natomiast dla 
miasta Mikołajki Tf = 178. W przypadku gminy Mrągowo wskaźnik Tf = 40.  
W europejskich miastach i regionach o dobrze wykształconej funkcji turystycznej 
wskaźnik Tf kształtuje się na poziomie 100-150, co oznacza, że Mikołajki dorów-
nują standardom europejskim w tym zakresie. Natomiast gmina Mrągowo jeszcze 
odbiega od standardów europejskich. Należałoby podjąć działania zmierzające do 
podniesienia wskaźnika funkcji turystycznej. 
 Wskaźnik gęstości ruchu turystycznego określa liczbę turystów przypadają-
cych na jednostkę powierzchni i jest obliczany według wzoru: 

Gt = T/S 
gdzie:  
T – liczba turystów w skali roku;  
S – powierzchnia w km2 

 W przypadku gminy Mikołajki należy przyjąć liczbę turystów w ciągu roku na 
poziomie 300 tys. osób. W tej sytuacji wskaźnik gęstości ruchu turystycznego dla 
obszaru całej gminy będzie wynosił Gt = 1172. Dla miasta Mikołajki przyjęcie 
liczby turystów w ciągu roku na poziomie 240 tys. daje wskaźnik Gt = 26 667. 
 W przypadku gminy Mrągowo należy przyjąć liczbę turystów w ciągu roku na 
poziomie ok. 20 tys. osób. W tej sytuacji wskaźnik gęstości ruchu turystycznego dla 
obszaru całej gminy będzie wynosił Gt = 68, czyli znacznie mniej w porównaniu  
z Mikołajkami. 
 Należy zaznaczyć, że przyjmuje się wielkość tego wskaźnika w wysokości  
10 000 jako poziom graniczny, powyżej którego wypoczynek staje się uciążliwy, 
zarówno dla turystów, jak i stałych mieszkańców danej miejscowości, a także 
wpływa negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku Mikołajek miasto to 

                                                 
7  Strategia rozwoju…, op.cit., s. 40. 
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stanowi bazę ruchu turystycznego, który w praktyce rozkłada się na dużo większy 
obszar, co powoduje, że w chwili obecnej zagrożenie zbyt dużym napływem tury-
stów jeszcze nie występuje, należy jednak dążyć do rozwijania bazy turystycznej  
w obszarach wiejskich, zarówno gminy Mikołajki, jak i Mrągowo. 
 Wskaźnik wykorzystania całorocznych miejsc noclegowych Wm określa  
w procentach poziom ich wykorzystania i jest obliczany jako średnia ważona stop-
nia wykorzystania miejsc w poszczególnych obiektach w każdym miesiącu roku. 
Wykorzystanie miejsc noclegowych w gminach w poszczególnych miesiącach 
przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
 

Wykorzystanie miejsc noclegowych w poszczególnych miesiącach 
 

Miesiące 
Wykorzystanie miejsc (%) 

Mikołajki Mrągowo 
Styczeń 55 5 
Luty 45 5 
Marzec 29 3 
Kwiecień 44 5 
Maj 70 10 
Czerwiec 89 30 
Lipiec 100 80 
Sierpień 99 60 
Wrzesień 80 40 
Październik 59 5 
Listopad 43 0 
Grudzień 55 3 
ROK 64 21 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii miast. 
 
 Przedstawiony stopień wykorzystania miejsc w gminie Mikołajki kształtuje 
się na poziomie ok. 64% i dotyczy całej bazy hotelarskiej (całorocznej) gminy, 
jednak poprzez uwzględnienie w nim Hotelu Gołębiewski (1200 miejsc) nie oddaje 
rzeczywistej sytuacji, zawyżając poziom wskaźnika Wm. 
 Natomiast dla gminy Mrągowo dany wskaźnik wynosi zaledwie 21%. Jak  
z powyższych zestawień wynika, poziom wykorzystania całorocznej bazy noclego-
wej gminy jest bardzo niski. Świadczy to z jednej strony o wyraźnej sezonowości 
ruchu turystycznego w gminie, a z drugiej o zdecydowanych preferencjach tury-
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stów, którzy nawet w nieatrakcyjnych porach roku korzystają z usług obiektów 
poza gminą, oferujących im szeroką i zróżnicowaną gamę usług, imprez i atrakcji. 
 Z analizy przedstawionych wyżej wskaźników wynika, że konieczne jest po-
dejmowanie działań na rzecz wydłużania sezonu turystycznego, w oparciu o cieka-
wą ofertę aktywnego spędzania czasu. Wykorzystanie atrakcji przyrodniczych 
(wiosna, jesień), możliwości uprawiania sportów zimowych (łyżwiarstwo, narciar-
stwo śladowe, bojery) czy wycieczki rowerowe lub konne – to wszystko może 
przyciągnąć turystów poza sezonem letnim, dając także możliwości zwiększenia 
obrotów małym pensjonatom, oferującym oprócz wyżej wymienionych atrakcji 
także domową atmosferę i intymność pobytu, co może być atutem odróżniającym te 
obiekty od hoteli, z założenia nastawionych na turystów mających inne preferencje 
niż turyści „pensjonatowi”. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka jest niezaprzeczalnie jedną z form spędzania wolnego czasu, podró-
żowania oraz możliwością zarobku. Natomiast dla miast, których główną funkcją 
jest funkcja turystyczna, turystyka jest podstawą utrzymania i funkcjonowania. 
Obecnie turystyka staje się jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki na świecie. 
Wzrasta zarówno podaż turystyczna, jak i popyt turystyczny. Duży wpływ na 
wzrost popytu turystycznego mają takie czynniki, jak np. zmiana trybu życia ludno-
ści, chęć odpoczynku i relaksu, więcej czasu wolnego, zmieniające się przyzwycza-
jenia ludzi, bogata oferta turystyczna, zmiana priorytetów, chęć poznania cieka-
wych miejsc i kultur. Turyści ze względu na bogatą ofertę turystyczną stają się 
coraz bardziej wymagający. Zważając na ten fakt, władze miast, poszczególne 
obiekty turystyczne czy organizacje starają się podwyższyć jakość swojej oferty lub 
produktu, tak aby stały się one bardziej konkurencyjne na rynku. 
 Mikołajki i Mrągowo są miastami o dość bogatej ofercie turystycznej, posia-
dającymi wiele elementów zagospodarowania turystycznego. Należą do kluczo-
wych obszarów turystyczno-rekreacyjnych w województwie warmińsko-
mazurskim. Wykorzystując swoje położenie oraz unikalne w skali europejskiej 
walory środowiska, a także wieloletnie tradycje, pełnią rolę wizytówki turystycznej 
kraju, oferując przybywającym tu gościom z całego świata różnorodne formy spę-
dzania wolnego czasu. Rozwój turystyki i rekreacji oraz wspólne działania władz 
lokalnych i partnerów społecznych stworzą warunki do szybkiego i trwałego wzro-
stu atrakcyjności turystycznej miast. 
 Głównym celem niniejszego opracowania była próba dokonania analizy po-
równawczej atrakcyjności turystycznej Mikołajek i Mrągowa oraz ocena uwarun-
kowań rozwoju turystyki w danych miastach. Mikołajki są miastem uważanym za 
bardziej atrakcyjne pod względem turystycznym niż Mrągowo. Miasto jest po-
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wszechnie znane dzięki swej lokalizacji nad jeziorem Śniardwy, odbywającym się 
tam corocznie regatom oraz możliwościom uprawiania sportów wodnych. Kojarzo-
ne jest również z Hotelem Gołębiewski. Do Mrągowa turyści przybywają zaś głów-
nie ze względu na odbywające się tam corocznie imprezy, do których należą m.in. 
Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurska Noc Kabaretowa. 
 Mikołajki i Mrągowo są miastami położonymi w niedalekiej odległości od 
siebie i pełniącymi funkcje turystyczne, a jednak Mikołajki zostały uznane za mia-
sto bardziej atrakcyjne, o większych możliwościach rozwoju. 
 Największym problemem jest sezonowość ruchu turystycznego w obu mia-
stach. Mikołajki i Mrągowo latem tętnią życiem, ulice są pełne turystów, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Zimą natomiast panuje cisza i spokój. Jeżeli władze 
miast zaczną realizować planowanie inwestycyjne oraz podnosić jakość oferowa-
nych usług, wówczas miasta te staną się bardziej atrakcyjne turystycznie i będą 
chętniej odwiedzane przez turystów. 
 
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTIC POTENTIAL  
OF CHOSEN LOCALITY WARMINSKO OF MAZURIAN PROVINCE 

(MIKOLAJKI - MRAGOWO) 
 
 

Summary 
 
 The tourism, in todays times, is in many countries one from the most dynamic 
of developing fields of economy. It is important influencing factor, on economic 
development of many localities as well as regions. Present tourism is the element of 
life that helps every man to get better the world, nature, men and culture, but it rests 
from commonplaceness also, it was relaxed and his state of health improves.  
 It comparative analysis the touristic potential of two the most often visited 
cities in region Mazurian – Mragowo and Mikolajki. The city was compared mak-
ing the comparative analysis of chosen elements touristic potential. Mazurian is still 
exchanged as extremely attractive tourism area. The shown work presents that Mi-
kolajki and Mragowo are very attractive cities, fulfilling touristic functions, though 
differing under regard somewhat offered the tourists of attraction the and services.  
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