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Pozyskujemy europejskie fundusze 

Mrągowo wśród liderówMrągowo wśród liderówMrągowo wśród liderówMrągowo wśród liderów    
W Internecie ukazał się ranking Samorządowych Liderów Funduszy 
Strukturalnych za rok 2005. Oceniane były gminy miejskie, wiejskie i 
miejsko - wiejskie. Na czwartym miejscu w województwie warmińsko - 
mazurskim uplasowało się Mrągowo, uzyskując 638 punktów.  

W 
ydatki inwestycyjne w 
przeliczeniu na miesz-
kańca, kwota pozy-
skanych środków po-

mocowych oraz poziom bezrobo-
cia, liczba komputerów z dostępem 
do Internetu i wiele innych kryte-
riów - od tego między innymi zale-
żało, ile punktów otrzyma miasto w 
rankingu Samorządowych Liderów 
Funduszy Strukturalnych za 2005 
rok.  

W rankingu gmin miejskich 
województwa warmińsko - mazur-
skiego najwięcej punktów otrzyma-
ła Lubawa, po niej Olsztyn i Iława. 
Jak wynika z danych, za Mrągo-
wem w pierwszej dziesiątce rankin-

gu miast regionu pod względem 
aktywności w pozyskiwaniu fundu-
szy znalazły się: Ełk, który uzyskał  
635 punktów, Elbląg - 626, Kętrzyn 
- 599, Giżycko - 542, Nowe Miasto 
Lubawskie - 500 i Braniewo - 462. 

W ubiegłym roku udało się 
dzięki nim zaadaptować budynek 
szkoleniowy w koszarach na nowo-
czesne gimnazjum i położyć sieć 
kanalizacji sanitarnej na ulicy Prze-
mysłowej.  
- Czwarte miejsce w województwie 
to dowód na to, że skutecznie pozy-
skujemy unijne fundusze - mówi 
burmistrz, Otolia Siemieniec. 

 
Więcej: www.efundusze.org.pl 

Mieszkania w koszarach 
 
W Mrągowie przybywa nowych 

mieszkań. Po komunalnych i 

socjalnych, dofinansowanych z 

rządowego programu, będą ko-

lejne, zbudowane przez Towa-

rzystwo Budownictwa Społecz-

nego. Lokatorzy wprowadzą się 

do 52 nowych mieszkań już w 

lipcu. 

Więcej na stronie 7. Z końcem marca zakończono inwestycję adaptacji koszarowca na 52 mieszkania.  
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SKRÓTEM 

Dyżury burmistrza  

i radnych  
 

W każdy poniedziałek w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Królewieckiej 60A  

przyjmują interesantów: 
 
 

1. Otolia Siemieniec,  
Burmistrz Miasta Mrągowa  
w godz. 13-16  
 
2. Zbigniew Lubowidzki,  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
godz. 13.00-15.00 w Sali nr 16  
Urzędu Miejskiego  
 
3. Dominik Tarnowski,  
Radny Rady Miejskiej w godz. 
15.00 -16.00 w Sali nr 1  
Urzędu Miejskiego  

CUD dla bezrobotnych 
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną 

w stopniu znacznym lub umiarkowanym 
poszukującą pracy, masz problem i szu-
kasz porady doradcy zawodowego, 
prawnika lub psychologa – możesz li-
czyć na pomoc Centrum Usług Dorad-
czych (CUD). Centrum powstało z my-
ślą o niepełnosprawnych osobach po-
szukujących pracy.  

- Oferujemy konsultacje stacjonarne, 
telefoniczne oraz przez e-mail w zakre-
sie doradztwa zawodowego oraz kon-
sultacje psychologa – specjalisty do 
spraw komunikacji społecznej i prawni-
ka – mówią przedstawiciele Centrum. 

Dla mrągowskich niepełnospraw-
nych, poszukujących pracy CUD może 
być szansą na zaistnienie na rynku pra-
cy. Działalność CUD współfinansuje 
Unia Europejska, w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Rozwoju 
Zasobów Ludzkich.  

 
Wszelkie informacje dotyczące moż-

liwości korzystania z doradztwa Cen-
trum Usług Doradczych znajdziecie 
Państwo na stronie www.cud.idn.org.pl, 
pod numerem telefonu/fax 022-848-98-
91 lub e-mail: cud@idn.org.pl 

Projekt na 44 miliony 

W kolejce po środki z UE 
Wartość zrealizowanych to tej pory projektów ze wsparciem unijnym to 
prawie 8,2 mln zł, wartość projektów oczekujących na ocenę to prawie 
44 mln zł.  

U 
rzędnicy miejscy przygotowali 
ogółem 10 projektów w ramach 
ZPORR i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego. Projekty, 

które  są obecnie w trakcie oceny formal-
no-merytorycznej to: 
1. „Uzbrojenie terenów przemysłowo-
składowych przy ul. Przemysłowej” – 
kontynuacja inwestycji zrealizowanej w 
ubiegłym roku. Wartość całkowita to 6,1 
mln zł. 
2. „Budowa zaplecza socjalnego z 
modernizacją płyt stadionu miejskie-
go przy ul. Mrongowiusza” – projekt 
ma na celu dostosowanie stadionu miej-
skiego do odpowiednich standardów 
wymaganych do organizowania imprez 
sportowych o ponad regionalnym zna-
czeniu. Wartość projektu to ponad 4,7 
mln zł. 
3. „Zagospodarowanie Placu PCK i 
terenów wokół Jeziorka Magistrackie-
go” – celem tego projektu jest zagospo-
darowanie zaniedbanego centrum miasta 
i przystosowanie go do pełnienia funkcji 
turystyczno-usługowych. Wartość zada-
nia opiewa na ponad  4,2 mln zł. 
4. „Monitoring wizyjny Mrągowa” o 
wartości 400 tys. zł, którego celem jest 
poprawa bezpieczeństwa w centrum 
miasta.  
5. „Modernizacja hali sportowej przy 
ul. Wojska Polskiego 6” – projekt doty-
czy przystosowania powojskowej hali 
sportowej do potrzeb mieszkańców Mrą-
gowa.  Zadanie o wartości ponad 2 mln 
zł. Na zadanie to ogłoszono już przetarg. 
6. „Zagospodarowanie terenu wokół 
kompleksu oświatowego Zespołu 
Szkół nr 1 celem stworzenia infra-
struktury sportowej” – ten projekt sta-
nowi uzupełnienie projektu przebudowy 
na gimnazjum wojskowego budynku 
szkoleniowego. Powstałe w jego wyniku 
boiska sportowe i ekologiczna ścieżka 
edukacyjne stanowić będą zaplecze 
sportowe dla gimnazjum i szkoły podsta-
wowej. Wartość projektu to 3,8 mln zł. 

7. „Budowa basenu krytego i zadaszo-
nego lodowiska” – największy z projek-
tów, jego celem jest stworzenie dostępne-
go dla wszystkich mieszkańców i turystów 
basenu oraz lodowiska na terenie byłych 
koszar. Wartość inwestycji to ponad 11 
mln zł. 
8. „Budowa miasteczka turytyczno-
rozrywkowego Mrongoville – II etap” – 
jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej 
w ramach pomocy przedakcesyjnej PHA-
RE. Pierwszy etap objął infrastrukturę pod-
stawową, obecny obejmie zabudowę kuba-
turową miasteczka tematycznego nawiązu-
jącego do stylistyki Dzikiego Zachodu, 
które rozwinie tradycję Pikników Country i 
stanie się oryginalnym produktem tury-
stycznym. Wartość etapu to około 6 mln.  
9. „Rozbudowa promenady nad jez. 
Czos” – to kontynuacja budowy promena-
dy miejskiej wokół jeziora Czos. Wartość 
zadania to 1,1 mln zł.  
10. „Termomodernizacji budynków 
oświatowych”- projekt o wartości 4,5 mln 
zł. 
Ponadto Mrągowo uczestniczy też jako 
partner w dwóch kolejnych projektach zgło-
szonych w ramach działania 1.5. ZPORR 
(Infrastruktura społeczeństwa informacyj-
nego). Są to: 
1.„Kultura Informacja Sukces – Sieć 
PIAP w województwie warmińsko-
mazurskim” – projekt pilotowany przez 
Urząd Marszałkowski polegający na budo-
wie bezpłatnych punktów dostępu do Inter-
netu. W ramach projektu dwa takie punkty 
miałyby powstać na terenie Mrągowa. 
2. „Wrota Warmii i Mazur – Elektronicz-
na platforma funkcjonowania admini-
stracji publicznej oraz świadczenia 
usług publicznych.” – celem projektu jest 
poprawa funkcjonowania usług publicz-
nych świadczony przez administrację sa-
morządową w województwie poprzez za-
kup nowoczesnego zintegrowanego opro-
gramowania dla urzędów gmin oraz prze-
prowadzenie szkoleń dla pracowników w 
tym zakresie. 

Projekt jednego z budynków przyszłego miasteczka Mrongoville 
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Wybrano Wolontariusza Roku 

Magda i Siedmiu Wspaniałych 
Magdalena Czyżewska z mrągowskiego Zespołu Szkół nr 2 wygrała 
konkurs Ośmiu Wspaniałych. Teraz przed nią finał w Warszawie. 

K 
onkurs Ośmiu Wspaniałych 
odbył się w Mrągowie trzeci 
raz. To część eliminacji do 
konkursu ogólnopolskego - 

wielki finał odbędzie się 20 kwietnia w 
Warszawie. W konkursie wystartowało 
ośmioro wolontariuszy, którzy na co 
dzień pomagają osobom samotnym i 
chorym oraz dzieciom z rodzin uboż-
szych: Natalia Kur, Michał Wilczarski i 
Magdalena Rolka z LO1, Ewelina Mro-
zek, Magdalena Czyżewska z ZS nr 2, 
Marta Murach i Magdalena Rochniak z 
Zespołu Szkół Rolniczych i Monika 
Grabowska z ZSZ. 

Z największym uznaniem jury 
spotkały się dokonania Magdaleny 
Czyżewskiej (na zdjęciu), która od 
czterech lat działa w Młodzieżowej 
Grupie Wsparcia. Pracuje w Stowarzy-
szeniu Pomocy Dzieciom "Gniazdo", 
bierze udział w akcjach profilaktycz-
nych. Jej zdaniem, wolontariat daje 
szansę na samorealizację. Uważa bo-
wiem, że sama z niesionej innym po-
mocy czerpie korzyści, rozwija się. 
Magda nie spodziewała się, ze wygra 
konkurs. 

- Mam dużo szczęścia, którym 
chcę się podzielić z innymi - te słowa  
finalistki najbardziej zapamiętali przed-

stawiciele komisji: Zdzisław Piaskowski 
(przew. jury), Jolanta Malajkat (wydział 
oświaty w starostwie), Teresa Nowacka 
(dyrektor PCPR), Barbara Nowińska - 
Zera (Poradnia Pedagogiczna) i An-
drzej Zając (kierownik wydziału oświa-
ty). 

Zostań strażakiem! Zostań strażakiem! Zostań strażakiem! Zostań strażakiem!     
Mieszkasz w Mrągowie lub okoli-
cach, masz co najmniej wykształ-
cenie średnie i działałeś już jako 
strażak - ochotnik? - masz szansę 
na pracę. Powiatowa Komenda 
Straży Pożarnej poszukuje kandy-
datów na stanowisko kierowcy - 
ratownika.  
Przyszły pracownik musi, oprócz 
dobrego stanu zdrowia, posiadać 
liczne uprawnienia oraz mieć do-

Odszedł ze stanowiska 

Niezapominajka dla Komendanta  
Władze Mrągowa podziękowały za wieloletnią współpracę byłemu Ko-
mendantowi Wojewódzkiemu, Grzegorzowi Kniefel. W Olsztynie 10 
marca odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby szefa 
wojewódzkiej straży pożarnej. 

Nowoczesna siedziba mrągow-
skiej straży pożarnej powstała dzię-
ki wsparciu Komendanta Woje-
wódzkiego. Strażnica jest wzorem - 
podobną chcą wybudować u siebie 

strażacy z Kaliningradu. Podczas 
uroczystego pożegnania Grzegorz 
Kniefel otrzymał od władz Mrągowa 
statuetkę Niezapominajki za dobrą 
współpracę z samorządem Miasta. 

PRZYGOTOWANIA  
DO TARGÓW TURYSTYCZNYCH 
W Mrągowskim Centrum Informacji 
Turystycznej rozpoczęły się przy-
gotowania do Targów Turystycz-
nych LATO 2006. Właściciele hote-
li, pensjonatów, lokali gastrono-
micznych i inni, zainteresowani 
rozwojem turystyki, mogą bezpłat-
nie przekazywać do Centrum 
wszelkie materiały informacyjne, 
dotyczące ich działalności, które 
będą zaprezentowane podczas 
Targów, na stoisku Mrągowo - Mi-
kołajki - LOT Ziemia Mrągowska. 
Zapraszamy do współpracy!  

Więcej informacji  
pod nr telefonu: 089 741 8039,  

email: info@it.mragowo.pl 

Repertuar Kina Zodiak 

KWIECIEŃ 2006 
 
 2 - 6 kwietnia 
godz. 17.00 – Tylko mnie kochaj (Polska 2006) 
gatunek: komedia romantyczna 
7 - 9 kwietnia 
godz. 17.00 – Bambi 2 (USA 2006) 
gatunek: animowany 
7 - 12 kwietnia 
godz. 19.00 – Miasto gniewu (USA, Niemcy) 
gatunek: dramat, kryminał 
21 kwietnia o godz. 18.00 i 20.30;  
22 i 23 kwietnia o godz. 17.00 i 20.00; 
24 i 25 kwietnia o godz. 18.00 
Jan Paweł II (USA, Włochy, Polska 2006) 
gatunek: biograficzny 
28 - 30 kwietnia 
godz. 17.00 – Francuski numer (Polska 2006) 
gatunek: komedia 
czas trwania: 98 min 
ograniczenie wieku: 15 lat 
godz. 19.00 – Tajemnica Brokeback Mountain  

Walne zebranie LOT  
Ziemia Mrągowska 
  

Plan działania na bieżący rok, wy-
datki i przygotowania do sezonu - o 
tym przede wszystkim będzie mowa na 
Walnym Zebraniu Członków Lokalnej 
Organizacji Turystycznej, które odbę-
dzie się w najbliższy piątek, 31 marca 
w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.  

Lokalna Organizacja Turystyczna 
"Ziemia Mrągowska" powstała w 2004 
roku, prezesem jest Tomasz Witkowicz.  
Jej przedstawiciele promują Ziemię 
Mrągowską oraz chcą współpracować 
ze wszystkimi samorządami i podmio-
tami z branży turystycznej. Początek 
spotkania o godzinie 16.30.  

Więcej informacji o działalności 
LOT „Ziemia Mrągowska”  
na stronie www.it.mragowo.pl 

świadczenie zawodowe. Mile wi-
dziana jest co najmniej trzyletnia 
działalność w ochotniczej straży 
pożarnej. Osoba, która spełni sze-
reg wymogów, może potem liczyć 
na dobrą pracę i możliwość awan-
su. Kandydatów oceni komisja re-
krutacyjna. Podania można składać 
w siedzibie komendy do 28 kwiet-
nia.  
Więcej informacji pod nr telefonu 
089 741 05 00. 
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Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta Mrągowa  

(Poniżej zamieszczamy wybrane punkty, bezpośrednio dotyczące mieszkańców.  

Całość regulaminu dostępna na stronie internetowej urzędu: www.mragowo.pl) 

Rozdział II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i 
porządku na terenach nieruchomości i w miej-
scach publicznych 
Art. 4 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzy-
mania na jej terenie czystości, porządku oraz należy-
tego stanu sanitarno-higienicznego poprzez: 
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdzia-
le III urządzenia, służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym. 
2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wypo-
sażenie  nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków  bytowych, spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych. 
3. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych oraz utrzymywanie ich w odpowied-
nim stanie technicznym i sanitarnym. 
4. Prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektyw-
nego zbierania i przekazywania do odbioru następują-
cych rodzajów odpadów komunalnych: 
1) odpadów opakowaniowych ze szkła,  
2) odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, 
3) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, 
4) odpadów ulegających biodegradacji, 
5) odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z 
odpadów komunalnych, 
6) odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny,  
7) odpadów budowlanych z remontów. 
Art.5 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń:  
1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku 
publicznego,  
2) chodnika  położonego bezpośrednio przy  granicy 
nieruchomości zgodnie z art. 5  ust. 1 pkt 4   ustawy o 
utrzymaniu czystości   i porządku w gminach.  
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu, ograniczenie ślisko-
ści chodnika powinno odbywać się niezwłocznie po 
ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń 
systematycznie  w miarę występujących potrzeb.  
3. Piasek użyty do likwidowania śliskości może być 
zmieszany ze środkami  chemicznymi nie działający-
mi szkodliwie na tereny zieleni i drzewa. Piasek 
należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego zastosowania. 
4. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku 
przy krawędzi jezdni,   z zachowaniem minimum 1 m 
od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy 
umieszczać w stosownych pojemnikach. 
5. Obowiązek usunięcia i wywiezienia zanieczysz-
czeń zgromadzonych przy krawędzi   jezdni spoczy-
wa na zarządcy drogi.  
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do  
usuwania niezwłocznie sopli i nawisów śniegu z 
dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.  
Art.6 
1.Właściciele nieruchomości ponadto zobowiązani są 
do: 
1) dbania o czystość i estetykę ścian budynków, 
ogrodzeń oraz innych urządzeń,    w szczególności 

poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń,  
napisów i rysunków. Powyższy obowiązek dotyczy 
również właścicieli urządzeń użyteczności publicznej 
umieszczonych w miejscach publicznych,  
2) pielęgnacji i utrzymywania estetycznego wyglądu 
terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów;  
3) koszenia  traw i chwastów na nieruchomościach 
niezabudownych; 
4) usuwania suchych traw, chwastów i liści z terenu 
nieruchomości; 
5) utrzymywania rowów melioracyjnych w stanie 
drożności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 
lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.z 2001Nr 115 
poz.1229 z późn.zm.); 
6) corocznej wymiany piasku w piaskownicach zloka-
lizowanych na terenach publicznie dostępnych; 
7) usuwania z terenu nieruchomości wraków pojaz-
dów mechanicznych. 
2. Na terenie miasta zabrania się: 
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w 
instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się 
spalanie odpadów zielonych nie zawierających sub-
stancji niebezpiecznych i nie stanowiących uciążliwo-
ści dla bezpośredniego otoczenia; 
2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla 
środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu; 
3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogło-
szeń itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 
4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
5) wywożenia i wysypywania we własnym zakresie  
odpadów stałych; 
6) odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorni-
ków wodnych lub do ziemi, 
7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczo-
nymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
8)  opróżniania we własnym zakresie zbiorników 
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 
9) palenia ognisk w miejscach publicznych poza 
miejscami do tego celu wyznaczonymi. 
Art.7 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami 
można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników  
bezodpływowych.  
2. Naprawy drobne pojazdów  poza warsztatami 
samochodowymi mogą być przeprowadzane w 
obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują  zanie-
czyszczenia wód  i gleby oraz uciążliwości dla sąsia-
dów. 
 
Rozdział III 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń prze-
znaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
oraz warunki ich rozmieszczania i utrzymania                  
Art.8  
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wypo-
sażenia jej w dostateczną ilość pojemników o mini-
malnej pojemności 110 l, służących do zbierania 
odpadów komunalnych i systematycznego ich opróż-
niania.  
2. Zarządzający drogą publiczną, a w odniesieniu do 
przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorcy 
korzystający z takich przystanków mają obowiązek 
ustawienia dostatecznej ilości koszy ulicznych i 
systematycznego ich opróżniania. 
3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów 
na terenie miasta to: 
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l, 
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 

1100 l, 5000-10000 l, 
3) pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze 
szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury,  
4) worki, 
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 
Art. 9 
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieru-
chomości muszą być gromadzone w urządzeniach 
odpowiadających wymaganiom określonym w 
niniejszym Regulaminie i tak: 
1) odpady komunalne w pojemnikach, które zapew-
niają   gwarancję  bezpieczeństwa dla obsługi 
podczas ich  opróżniania i dla osób gromadzących 
odpady; gwarancję długotrwałego użytkowania  
oraz dopasowania  do urządzeń  załadowczych 
pojazdów, 
2) nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci 
kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni 
ścieków, w zbiornikach odpowiadających wymaga-
niom wynikającym z przepisów odrębnych, w 
szczególności ustawy              z dnia 7 lipca 1994 r. 
prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106, poz. 
1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). 
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek 
ustawienia pojemników (zamykanych i szczelnych) 
w granicach  własnej nieruchomości.  
3. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania 
odpadów z nieruchomości powinna zapewnić 
nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników 
oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojem-
ników.  
4.Właściciele nieruchomości mają obowiązek 
utrzymywać pojemniki na odpady  w należytym 
stanie sanitarnym, dezynfekować co najmniej raz 
na kwartał. Firma wywozowa na zlecenie właścicie-
la nieruchomości zobowiązana jest do świadczenia 
usług w zakresie dezynfekowania pojemników. 
5. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami przyj-
muje się 27 l jako średnią ilość odpadów komunal-
nych wytwarzanych przez statystycznego miesz-
kańca Mrągowa  w ciągu tygodnia, nie mniej jed-
nak niż 20 l. 
6. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla 
nieruchomości wylicza się wg wskazań wodomie-
rza lub wg zasad określonych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).  
7. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości 
odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości 
zgłasza ten fakt podmiotowi uprawnionemu świad-
czącemu usługi  w zakresie odbierania odpadów, w 
celu ustalenia warunków ich odbioru.  
8.Zabrania się umieszczania w pojemnikach i 
kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, 
gorącego żużla i popiołu, odpadów niebezpiecz-
nych, medycznych.  
9. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkol-
wiek odpadów komunalnych oraz suchych odpa-
dów zielonych.  
10. Zabrania się wrzucania innych odpadów do 
pojemników i worków przeznaczonych do selektyw-
nej zbiórki odpadów. 
11. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych 
powinny być przygotowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
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nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).  
Art. 10 
1.Do selektywnego gromadzenia odpadów należy 
stosować pojemniki o następujących  ujednoliconych 
kolorach: 

• niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

• żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

• zielonym z przeznaczeniem na szkło. 
 
Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się 
prowadzenie selektywnej zbiórki w workach z two-
rzyw sztucznych. 
2. W miejscach publicznych Miasto Mrągowo stwa-
rza możliwość selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych: papieru i tektury, szkła, tworzyw 
sztucznych w ogólnodostępnych pojemnikach do 
selektywnej zbiórki odpadów  o pojemności 1500 l. 
3. Właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy przy-
stępujący do selektywnego zbierania odpadów 
zobowiązani są do przestrzegania wymagań określo-
nych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu postępowania z odpadami opakowa-
niowymi (Dz. U. Nr 219, poz.1858).  
3a.  Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpa-
dów ustalone zostaną w umowie z podmiotem  
uprawnionym do odbioru odpadów.        
3b.  Podmiot uprawniony posiadający zezwolenie na 
odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych 
jest obowiązany również do odbierania wszystkich 
selektywnie  zbieranych rodzajów odpadów wymie-
nionych w Regulaminie Art.4 pkt 4 . 
4. Właściciele nieruchomości, na terenie której w 
wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, 
zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i 
przekazywania podmiotowi uprawnionemu. Z obo-
wiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące  
kompostowania odpadów zielonych we własnym 
zakresie i na własne potrzeby,  w sposób nie powo-
dujący uciążliwości dla otoczenia.  
5. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczo-
nym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do 
zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie  
utrudniający korzystania z nieruchomości i umożli-
wiający łatwy dostęp podmiotowi uprawnionemu 
odbierającemu odpady.  
6. Odpady budowlane, z remontów, prowadzonych 
we własnym zakresie, zbiera się w kontenerach 
wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady.      
Art.11 
Ustala się następujące minimalne pojemności urzą-
dzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komu-
nalnych na nieruchomościach przy częstotliwości 
usuwania odpadów jeden raz w tygodniu: 
1)  dla budynków mieszkalnych 27 l na mieszkańca, 
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą 
nieruchomość, 
2) dla nieruchomości, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza ( lokale  
gastronomiczne, lokale handlowe, obiekty biurowe, 
pozostałe), co najmniej  jeden 
 pojemnik 110 l, 
3) dla zespołów ogródków działkowych,  co najmniej 
jeden pojemnik 1100 l . 
Art.12 
Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi 
handlowo–usługowe, przystanki komunikacji, parki, 
są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębior-
ców użytkujących tereny komunikacji publicznej, 
obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie 
z następującymi zasadami: 

• odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na 
drogach publicznych  i w parkach nie może 
przekraczać 150 m; 

• na przystankach komunikacji kosze należy lokali-
zować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedz-
twie oznaczenia przystanku; 

• wielkość koszy ulicznych została określona w 
Art.8 ust.3 pkt 1. 

Art.13 
1.Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się   odbywa, w 
jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób 
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przeno-
śne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczą-
cych w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekra-
cza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy 
zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na 
każde następne 4 godziny trwania imprezy.  
2.Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć 
umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie 
pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie.  
 
Rozdział IV 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego 
Art.14 
1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu 
nieruchomości systematycznie,  w terminach uzgod-
nionych z firmą uprawnioną. 
1) Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpa-
dów komunalnych powinna być dostosowana do 
ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej 
niż: 
a) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych  w 
zabudowie wielopiętrowej, placówek handlowych 
oraz placówek i instytucji użyteczności publicznej, 
b) raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej,                                      
c) dwa  razy w tygodniu dla placówek gastronomicz-
nych. 
2) Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powin-
na być dostosowana do  ilości gromadzonych w nich 
odpadów jednak nie rzadziej niż jeden raz dziennie. 
3) Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieru-
chomości z częstotliwością  i w sposób gwarantujący, 
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika. 
2. W przypadku nieruchomości, na których organizo-
wane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu 
imprezy, oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje 
taka potrzeba (zanieczyszczenia spowodowane 
imprezą). 
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych oraz koszy ulicznych z częstotli-
wością zapewniającą niedopuszczenie do ich prze-
pełnienia, w terminach uzgodnionych z podmiotem 
uprawnionym. 
4. Odpady budowlane z remontów i modernizacji 
lokali powinny być usuwane i przekazane podmiotowi 
uprawnionemu niezwłocznie po zakończeniu remon-
tu. 
5. Odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane 
akcyjnie, nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy. 
Termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy 
Urząd Miasta w Mrągowie              w porozumieniu z 
podmiotami uprawnionymi do wywozu, podając do 
wiadomości mieszkańców.  
6. Odpady ulegające biodegradacji, które nie są 
poddawane kompostowaniu na posesji muszą być 
usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w 
terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym.  
7. Odpady niebezpieczne wysegregowane z odpa-
dów komunalnych należy przekazywać bezzwłocznie 
podmiotowi uprawnionemu. 
Art.15 
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do 
zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym  do 
odbioru odpadów komunalnych i nieczystości cie-
kłych zgromadzonych w zbiornikach  bezodpływo-
wych. 
2. W umowie na odbiór odpadów komunalnych z 
budynków mieszkalnych właściciel  nieruchomości 

podaje liczbę wszystkich osób zamieszkujących 
nieruchomość zgodną ze  stanem ewidencji ludno-
ści, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadcza 
na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie. 
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
przechowywania i okazywania umowy określonej w 
ust. 2 oraz przez okres 1 roku dowodów zapłaty za 
odbiór odpadów.  
Art.16 
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani zapew-
nić pracownikom podmiotu uprawnionego do wywo-
zu odpadów dostęp do pojemników w czasie ustalo-
nym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożli-
wiający opróżnienie pojemników bez narażania na 
szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 
2. Odbiór odpadów z posesji indywidualnych powi-
nien odbywać się przy zachowaniu metody zbiórki 
przy krawężniku. Obowiązek określony w ust. 1 
dotyczy także dostępu do urządzeń służących do 
gromadzenia nieczystości ciekłych. 
 
Rozdział VII 
Obowiązki osób utrzymujących  
zwierzęta domowe 
Art. 21 
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są 
do zachowania środków ostrożności zapewniających 
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także 
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe 
dla otoczenia.  
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są 
do sprawowania nad nimi  właściwej opieki, a w 
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  
Art. 22 
1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:  
    1) zarejestrowania psa w Urzędzie Miasta w 
referacie finansów w terminie 14 dni od     
        wejścia w jego posiadanie;  
        wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: 
        - imię i nazwisko właściciela, 
        - adres właściciela, 
        - numer identyfikacyjny nadany psu, datę jego 
nadania, 
        - imię, wiek, płeć oraz rasę (typ rasowy) psa, 
    2) sposób oznakowania psa zostanie określony w 
zarządzeniu Burmistrza Mrągowa, 
    3) uzyskania zezwolenia Burmistrza na utrzyma-
nie psa rasy uznawanej za agresywną  zgodnie z 
treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i administracji z dnia kwietnia 2003r w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne 
(Dz.U.Nr 77,  poz. 687), 
    4) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras 
uznawanych za agresywne - w kaganiec, 
    5) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy 
uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otocze-
niu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało 
uczęszczanych  dopuszcza się prowadzenie psa bez 
smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony  
kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę 
nad jego zachowaniem,  
    6) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw 
i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska,  
    7) nie wprowadzania psów do budynków użytecz-
ności publicznej i obsługi ludności, w szczególności 
do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki 
społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placó-
wek kulturalnooświatowych;  zakaz nie dotyczy psów 
przewodników,  
    8) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed 
wydostaniem się z niej psa i oznakowanie jej odpo-
wiednią tabliczką z napisem: „uwaga, zły pies” lub 
rysunkiem psa, 
9) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez 
psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników.  
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2. Utrzymujący psy poddaje je obowiązkowym 
szczepieniom ochronnym określonym  w odręb-
nych przepisach. 
3. Zasady przewożenia zwierząt środkami komuni-
kacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący 
te usługi.  
Art. 23 
Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach 
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomiesz-
czenia.  
Art. 24 
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozo-
stawionymi czasowo bez opieki  
realizowana jest przez Gminę Miasto Mrągowo 
poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz za-
pewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzę-
tom.  
 
Rozdział VIII 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej  
Art. 25 
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest za-
bronione na terenach miasta wyłączonych z pro-
dukcji rolnej  na obszarach w obrębie ulic: Króle-
wieckiej,  Żeromskiego, Ratuszowej, Warszawskiej, 
Małej Warszawskiej, Małego Rynku, Kościelnej, 
Roosevelta, Traugutta, Chopina, Mrongowiusza, 
Sobczyńskiego, Szkolnej, Konopnickiej, Wolności 
(do ul. Harcerskiej), Wojska Polskiego od posesji nr 
2 do ul. Dziękczynnej, Grunwaldzkiej, Mazurskiej, 
Kościuszki, Bohaterów Warszawy, Moniuszki, 
Dolnego Zaułka, Kajki, Mickiewicza, Brzozowej, 
Rynkowej. 
2.  Na pozostałych terenach wyłączonych z produk-
cji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie  zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami: 
1) posiadania budynków gospodarskich przezna-
czonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 
2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla 
środowiska w tym emisji będących jej skutkiem do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 
3.  Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich 
dotyczy także terenów, zajętych przez budownic-
two wielorodzinne, zwarte jednorodzinne, instytucje 
użyteczności  publicznej, centra handlowe, hotele, 
strefy przemysłowe. 
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–
3 dopuszczalne są tylko w wypadku,  gdy na chów  
wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępo-
wania w rozumieniu  kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego oraz  burmistrz. 
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na 
terenach wyłączonych z produkcji rolnej,  poza 
obowiązkami wynikającymi z zapisów niniejszego 
Regulaminu zobowiązani są do:      
1) przestrzegania przepisów sanitarno–
epidemiologicznych; 
2) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie 
są obornikiem  i gnojówką, w  sposób przewidziany 
dla odpadów; 
3) trzymania pszczół w ulach, ustawionych w odle-
głości, co najmniej 10 m  od granicy nieruchomości 
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące  
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich. 

więcej na www.mragowo.pl 

Wydawnictwo znad Niemna 

Książka Kresów 
Zenon Ciechanowicz z Giżycka wydał książkę o tematyce kresowej: 
„Nad brzegami Niemna”. Pomogła mu w tym burmistrz Mrągowa Otolia 
Siemieniec. 

B 
odźcem do napisania tej 
książki stały się wspomnienia 
rozmów z ojcem. 
Wypowiadał on 

myśli stanowczo, z ogrom-
nym wzruszeniem i prze-
konaniem, iż zawierają 
prawdę historycznych wy-
darzeń, nieznaną młod-
szemu pokoleniu - czyta-
my we wstępie książki 
Zenona Ciechanowicza 
"Nad brzegami Niemna". 
Autor jest mieszkańcem 
pobliskiego Giżycka, a 
"Nad brzegami..." dotarła 
już do naszego miasta, w 
którym kultura kresowa 
wciąż jest pielęgnowana.  

Związek książki z naszym mia-
stem dodatkowo udowadnia fakt, iż na 
jej stronach Autor składa podziękowa-
nia burmistrz Otolii Siemieniec "za 
życzliwość, której nigdy nie spodziewa-
łem się, za wyjątkowe zaangażowanie, 
mające na celu pozyskanie sponsora. 
Być może bez jej pomocy książka nie 
zostałaby wydana nigdy". 

 

- Pan Ciechanowicz przyszedł 
do mnie i poprosił o pomoc. Rzeczywi-

ście, pomogłam mu znaleźć 
sponsora, ale później nie śle-
dziłam dalszych losów rękopi-
su. Przesłany gotowy egzem-
plarz był dla mnie wielką nie-
spodzianką - opowiada Otolia 
Siemieniec. 
"Jest to prawdziwa historia 
rodziny polskiej, która od wie-
lu pokoleń mieszkała na Kre-
sach Wschodnich (...) Stara-
łem się zwrócić szczególną 
uwagę na zgodne współżycie 
mieszkańców wsi i okolic, 
brak wzajemnej nienawiści i 
wrogości ze względu na naro-
dowość, wyznawaną religię 

lub światopogląd" - opowiada o swojej 
książce Autor. 

Co roku podczas mrągowskiego 
Festiwalu Kultury Kresowej promowane 
są książki i wydawnictwa o tematyce 
kresowej, a spotkania z ich autorami 
zajmują w programie imprezy szczegól-
ne miejsce. "Nad brzegami Niemna" na 
pewno spodoba się uczestnikom Festi-
walu. 

REGULAMIN cd. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr 
XXIX/18/2005 z dnia 17 marca 2005r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Mrągowa terenów mieszkaniowo-
usługowych i przemysłowo-składowych, 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od  17 marca  do 7 
kwietnia 2006 r.  w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, 11-700 Mrągo-
wo, ul. Królewiecka 60 A,  w godz. od  
800 do 15 00, pokój nr 46. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 5 kwietnia w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w godz 
1100-1200, sala nr 1.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta Mrągowa z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25 kwietnia 2006 r. 
 

 Burmistrz Miasta Mrągowa 
mgr Otolia Siemieniec 

OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO MIASTA MRĄGOWA  
TERENÓW MIESZKANIOWO-USŁUGOWYCH  

I PRZEMYSŁOWO-SKŁADOWYCH 
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SKRÓTEM 

Wprowadzenie obowiązkowego 
rocznego przygotowania przed-
szkolnego dzieci sześcioletnich  
przez Ministerstwo  Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dniem 01-
.09.2004r. zmierza do zapewnienia 
wszystkim dzieciom dobrego przy-
gotowania do nauki szkolnej, wa-
runkującego sukcesy edukacyjne.  

 
Pedagodzy, psycholodzy, rodzi-

ce zgodnie twierdzą, że takie przy-
gotowanie winno być realizowane 
przede wszystkim w przedszkolach, 
bowiem przedszkole poprzez swoją 
kameralność i niepowtarzalny kli-
mat stwarza dziecku lepsze warun-
ki i nie odbiera wcześniej dzieciń-
stwa. Za pozostawieniem dziecka w 
zerówce przedszkolnej przemawia-
ją następujące czynniki:  

 

• Dziecko ma zapewnioną cało-
dzienną opiekę, wyżywienie, 
wielostronne przygotowywane 
jest do nauki w klasie pierw-
szej; przedszkole spełnia wa-
runki niezbędne do prawidło-
wego rozwoju poznawczego, 
emocjonalnego, motoryczno - 
fizycznego; zapewnia swobodę 

Samorządowcy na start 
W sobotę 11 marca ha hali sportowej 
Zespołu Szkół nr 1 odbyły się X Mistrzo-
stwa Polski Pracowników Samorządo-
wych w halowej piłce nożnej 5" Elimina-
cje sfery Północno - Wschodniej Mrago-
wo 2006.W zawodach wystartowało 
piętnaście drużyn. Jako pierwsze w 
grupach zostały rozstawione cztery naj-
lepsze ekipy z roku ubiegłego. 
Zawody przebiegały w sportowej atmos-
ferze dostarczyły wielu emocji. Wyniki 
końcowe rozgrywek: 
1 miejsce Bartoszyce 
2 miejsce Nasielsk 
3 miejsce Bielsk Podlaski 
Mragowo zajęło 12. miejsce. 

Hebda w drugiej lidze  
22-letni napastnik Mrągowii Mrą-

gowo, finalista tegorocznego Plebi-
scytu na Najpopularniejszych Spor-
towców Mrągowa 2005 Roku, Remi-
giusz Hebda to kolejny zawodnik, 
który zasilił szeregi Drwęcy Nowe 
Miasto Lubawskie. 

Piłkarz po wykupieniu swej karty 
zawodniczej z Mrągowii stał się wol-
nym zawodnikiem. W ten sposób 
mógł wejść  w życie podpisany dwa 
tygodnie temu kontrakt indywidualny 
zawodnika z nowomiejskim drugoli-
gowcem.  

Hebda był zimą testowany w 
pierwszoligowych zespołach Arki 
Gdynia i Polonii Warszawa. Gdy nie 
powiodły się testy w klubach ekstra-
klasy Hebda związał się z beniamin-
kiem II ligi z Nowego Miasta. Jesienią 
Remigiusz Hebda strzelil dla IV-
ligowej Mrągowii osiem goli.  

(źródło: www.portal.mragowo.pl) 

i rozwój społeczny w swojej 
grupie rówieśniczej;  

• Przedszkole posiada odpo-
wiednio przygotowaną bazę, 
wyposażenie; wykwalifikowaną 
kadrę – nauczyciele przed-
szkola to praktycy uwzględnia-
jący podmiotowość dziecka i 
skutecznie stymulujący jego 
rozwój; dzieci z deficytami roz-
wojowymi objęte są indywidual-
nym dodatkowym programem 
nauczania,  

• Dziecko ma zapewnioną po-
moc logopedyczną; codzienny 
kontakt nauczycieli z rodzicami 
pozwala na ustalanie jednoli-
tych metod postępowania z 
dzieckiem podczas procesu 
edukacji i wychowania; rodzice 
mają możliwość współdecydo-
wania o życiu przedszkola; 
przedszkole zaszczepia w 
dziecku chęć nauki i rozbudza 
ciekawość świata i tym samym 
przygotowuje go do roli ucznia.   

 
Elżbieta Połomka                                                                

Dyrektor Przedszkola Publicznego 
Nr1 „Stokrotka” w Mrągowie 

DLACZEGO ZERÓWKA W PRZEDSZKOLU? 

Pięćdziesiąt dwa nowe mieszkania 
powstaną w koszarowcu TBS - trwają 
tu prace remontowe, a przyszli miesz-
kańcy wprowadzą się w lipcu. Wiosną 

dokończony zostanie remont budynku 
przy ul. Plutonowej, dotychczasowi 
lokatorzy w większości zamieszkali w 
mieszkaniach w koszarowcu. Kolejne 
mieszkania zbuduje na ulicy Żołnier-
skiej SM "Perspektywa" - zamieszka tu 
75 rodzin. Dwa budynki mieszkalne w 
centrum miasta odda do użytku SM 
"Metalowiec". Spółdzielnia planuje ko-
lejne inwestycje - jedną na ulicy Ro-
osevelta, drugą za budynkiem dawnego 
Domu Dziecka na ul. Wileńskiej. Inwe-
stują również prywatni developerzy. 

Brak własnego M to, po braku pra-
cy, drugi główny problem mrągowian - 
ten na szczęście udaje się stopniowo 
rozwiązywać. 

Mieszkaniowy boom  
W Mrągowie przybywa nowych mieszkań. Po komunalnych i socjalnych, dofi-
nansowanych z rządowego programu, będą kolejne, zbudowane przez Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego.  

Medale wręczyła burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec 
i I-Wicemiss Ziemi Mrągowskiej, Marzena Guziak 
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  

nr 1 „STOKROTKA” 

w Mrągowie  ul. Brzozowa 7A 
 

 
Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 6-latki – klasa „0”  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może 
przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku  

 
Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się po kartę przyjęć 

do dyrektora przedszkola lub do nauczycielki dowolnej grupy  
 
 

Bez pogodnego, radosnego dzieciństwa, całe życie jest potem kalekie - Janusz Korczak 

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie: (089)741 60 26   

Spotkanie bez barier  
We wtorek, 21 lutego odbył się 

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
„Stokrotka” w Mrągowie „Bal karna-
wałowy”, którego uczestnikami były 
przedszkolaki oraz uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych w Mrągo-
wie.  

Głównym punktem zabawy była 
prezentacja strojów karnawałowych 
wykonanych z odpadów po opako-
waniach spożywczych. Ta karna-
wałowa „śmieciomoda” pokazała, 
jak można tanio z wykorzystaniem 
tzw. odpadów ekologicznych wyko-
nać strój.  

Uczestnicy zabawy wykazali się 
dużą pomysłowością, z radością 
przedstawiali swoje kreacje nada-
jąc im przeróżne nazwy. Ich praca 
została nagrodzona gromkimi bra-
wami widowni oraz symbolicznymi 
upominkami. Równie atrakcyjną 
była druga część spotkania prze-
znaczona na gry i zabawy zespoło-
we, w których uczestniczyli zapro-
szeni goście. 

Spotkania odbyło się już drugi 
raz, według opracowanego przez 
nauczycielki: Teresę Bączek, Syl-
wię Bałdygę, Grażynę Jurek pro-
gramu integracyjnego „Spotkania 
bez barier” wnoszą w życie na-
szych niepełnosprawnych uczniów 
wiele nadziei i optymizmu, wiary w 
siebie, wzbogacając ich o nowe 
doświadczenia, uczą kontaktu z 
rówieśnikami i wzajemnej akcepta-
cji.  

- Radość i spontaniczność, jaką 
obserwuje się wśród uczestników 
spotkań utwierdza nas, realizato-
rów programu w przekonaniu, że 
są one nieodłącznym elementem 
budowania prawidłowych więzi ko-
leżeńskich, poszanowania drugiej 
osoby, radości przebywania z inny-
mi. - mówią nauczycielki. - Mamy 
nadzieję, jako współrealizator pro-
gramu, że współpraca między 
Przedszkolem Publicznym Nr 1 
„Stokrotka” a Zespołem Szkół Spe-
cjalnych w Mrągowie będzie nadal 
kontynuowana. 

 
Grażyna Jurek  

nauczycielka 
Zespołu Szkół Specjalnych  

w Mrągowie 

SKRÓTEM NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 
 

 Zespół Szkół nr 4 w Mrągowie  

na os. Mazurskim 12 ogłasza  nabór 

uczniów na nowy rok szkolny 2006/2007 

do klas 0 , I szkoły podstawowej i I klas 

gimnazjum. Zainteresowani rodzice mogą 

zgłaszać się w/w sprawie osobiście  

lub kontaktować się telefonicznie  

z sekretariatem szkoły pod nr tel. 089/742-6971  

 
Serdecznie zapraszam  

Dyrektor Zespołu 
mgr inż. Mariola Dziamałek 

Nasze atuty: 

• Bardzo dobrze przygotowujemy naszego wychowanka  
do podjęcia nauki w szkole. 

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna pracująca  
metodami aktywnymi ze szczególnym uwzględnieniem  zagadnień 
z ekologii. 

• Ogród przedszkolny, przestrzenne sale zabaw.  
• Umożliwiamy stały kontakt  

ze światem przyrody,  
zachęcamy do zdrowego stylu życia.     

• Bezpiecznie i ciekawie  spędzamy  wolny 
czas. 

• Odpoczynek bez stresów. 
• Udział rodziców i dzieci 3 letnich  

w dniach adaptacyjnych.  


