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Z okazji Świąt Wielkanocnych radosne, wiosenne życzenia 

wielu chwil, spędzonych w gronie bliskich, miłości,  

wzajemnej życzliwości i wszelkiej pomyślności  

dla wszystkich mieszkańców naszego Miasta przesyłają 

 

 

           Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Mrągowa 
                   Zbigniew Lubowidzki                                         Otolia Siemieniec 

Zmniejsza się bezrobocie 

Pracy coraz więcej 
Inwestycje prowadzone w mrągowskiej podstrefie Warmińsko - Mazur-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomiczna, coraz więcej ofert pracy, również 
za granicą -  to wszystko sprawia, że bezrobocie w Mrągowie zmniej-
sza się. 

N 
ajświeższe dane z Powiato-
wego Urzędu Pracy mówią, 
że w porównaniu do 2004 
roku liczba bezrobotnych na 

terenie Mrągowa zmniejszyła się o 322 
osoby. Obecnie zarejestrowanych jest 
w PUP 2199 osób, w tym 1106 kobiet. 

Jak wynika ze statystyk, wśród 
bezrobotnych najwięcej jest osób z 
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 
tj. 32,1%, osoby z wykształceniem za-
sadniczej szkoły zawodowej stanowi 
28,8%; z wykształceniem policealnym i 
zawodowym to 24,2% ogółu bezrobot-
nych, osób z wykształceniem ogólno-
kształcącym zarejestrowano 9,7%. 
Najmniej, bo 5,3% bezrobotnych stano-
wią osoby z wykształceniem wyższym. 
Z różnych form aktywizacji w 2005 roku 
skorzystało łącznie 710 bezrobotnych, 
dla porównania w 2004 roku zaktywizo-
wano 443 osoby. 

Wśród osób bezrobotnych i zakła-
dów pracy największym zainteresowa-

niem cieszyło się   dofinansowanie ze 
środków finansowych, przeznaczonych 
na dotacje w ramach działalności go-
spodarczej (małe i średnie przedsię-
biorstwa). Z dofinansowania na rozpo-
częcie działalności gospodarczej sko-
rzystało w naszym mieście 48 osób. Z 
dotacji udzielonych zakładom pracy na 
tworzenie  dodatkowych miejsc pracy, 
wykorzystano 13 z 22 oferowanych 
miejsc pracy. W porównaniu z rokiem 
2004, wzrost o 10 miejsc na 14 możli-
wych do wykorzystania 

Na zmniejszenie skali bezrobocia 
wpłynęły również działania wynikające 
z zakresu pośrednictwa pracy i porad-
nictwa zawodowego, a także działania 
Urzędu Pracy w ramach aktywnych 
form finansowanych z Funduszu Pracy 
oraz realizowane programy finansowa-
ne z innych środków np. rezerwa Mini-
stra MPIPS, Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i E.F.S. 

Ciąg dalszy na 5. stronie 
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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  

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 

Wzorcowe gimnazjum 
Mrągowski projekt przebudowy bu-
dynku dawnych koszar na nowocze-
sne gimnazjum, dofinansowany z 
unijnych funduszy, został wyróżniony 
przez wojewódzki Departament Poli-
tyki Regionalnej. Teraz trafi na spe-
cjalnie organizowaną wystawę. Wy-
stawa jest częścią Regionalnego 
Planu Działań Informacyjnych i Pro-
mocyjnych. 
- Jego celem jest zaprezentowanie 
opinii publicznej dobrze przygotowa-
nych inwestycji, dofinansowanych ze 
środków unijnych - wyjaśniają pra-
cownicy urzędu marszałkowskiego. 
Pokaz zorganizowany będzie już 
wkrótce w holu urzędu. Wzorcowym 
projektem ma być mrągowski, pod 
nazwą "Remont i przebudowa na 
gimnazjum budynku szkoleniowego 
nr 8".  Projekt został już wcześniej 
merytorycznie wysoko oceniony  
przez Panel Ekspertów oraz władze 
wojewódzkie. Miasto otrzymało dzię-
ki niemu prawie 5 milionów dofinan-
sowania z UE i budżetu państwa.  
Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 
w 22 grudnia ubiegłego roku. 
 

Sukcesy Sukcesu 

Złoty Mikrofon dla Studia 
O "Złoty Mikrofon Radia JARD" walczyło około 200 wykonawców zarów-
no z Polski, jak i z zagranicy. Szczęście uśmiechnęło się do mrągow-
skiego Sukcesu, który został laureatem Festiwalu. 

P 
iąty Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki „Złoty Mikrofon Radia 
Jard” 2006 odbył się w Bia-
łymstoku. O "Złoty Mikrofon 

Radia JARD" walczyło około 200 wyko-
nawców zarówno z Polski, jak i z zagra-
nicy. Swoje niepowtarzalne umiejętno-
ści wokalne zaprezentowali uczestnicy 
z takich miast, jak: Konin, Katowice, 

Warszawa, Skierniewice, Bartoszyce, 
Wołomin, Chełm, Wschowa, Mrągowo, 
Kętrzyn, Piecki, Ełk, Szczuczyn, Łomża, 
Białystok, Suwałki, a także goście z Litwy 
i Rosji. W kategorii zespołów wokalnych 
do 16 lat SUKCES nie miał sobie rów-
nych zajmując I miejsce i zdobył „Złoty 
Mikrofon Radia Jard” (na zdjęciu). Należy 
wspomnieć także o solistach, którzy na 

co dzień śpiewają w Studiu 
Wokalnym a postanowili 
wziąć udział w kategoriach 
dla solistów. I tak, Patrycja 
Lis, Dorotka Senetra i Aneta 
Jędrzejczyk zdobyły wyróż-
nienia, Magda Narkiewicz II 
nagrodę –„Srebrny Mikro-
fon”. I Kasia Ścibek III na-
grodę –„Brązowy Mikrofon”.  
 
SUKCES bardzo dziękuje 
PPKS - Kętrzyn za bezpieczne 
przewiezienie młodzieży do 
Białegostoku, oraz Państwu 
Łuńskim za poczęstunek.  

SUKCES na Festiwalu reprezentowali:  
Perzan Anita, Zielaskiewicz Julka, Lis Partycja, Ruszczyk Paulina, Święcka Agnieszka, Dobrowolska 
Ania, Agnieszka i Asia Gadomskie, Grześkiewicz Agata, Kucharska Marta, Szamborowska Patrycja, 
Baczewska Justyna, Bielecka Ada, Nowacka Aneta, Narkiewicz Magda, Jędrzejczyk Aneta, Jasiel Marta, 
Balcerzak Ola, Drężek Dominika, Włodarczyk Dominika, Kuriata Renata, Flipek Ania, Maścianica Magda, 
Senetra Dorota, Szachowicz Almira, Ścibek Kasia, Wardak Weronika, Bosek Bartek, Stachelek Łukasz, 
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PRZYGOTOWANIA  
DO TARGÓW TURYSTYCZNYCH 
 
W Mrągowskim Centrum Informacji 
Turystycznej trwają przygotowania 
do Targów Turystycznych LATO 
2006. Właściciele hoteli, pensjona-
tów, lokali gastronomicznych i inni, 
zainteresowani rozwojem turystyki, 
mogą bezpłatnie przekazywać do 
Centrum wszelkie materiały infor-
macyjne, dotyczące ich działalno-
ści, które będą zaprezentowane 
podczas Targów, na stoisku Mrą-
gowo - Mikołajki - LOT Ziemia Mrą-
gowska. Zapraszamy do współpra-
cy!  

Więcej informacji  
pod nr telefonu: 089 741 8039,  

email: info@it.mragowo.pl 
www.it.mragowo.pl 

Repertuar Kina Zodiak 

KWIECIEŃ 2006 
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 (USA) 

K 
reowanie wspólnych działań, 
zmierzających do promocji 
regionu są dla przedstawicieli 
Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej „Ziemia Mrągowska” najważ-
niejsze. 
- W skład organizacji wchodzą ludzie, 
na co dzień zajmujący się turystyką i 
utrzymujący się z niej oraz ci, którzy 
interesują się regionem. Dlatego mamy 
w swoich kręgach nie tylko   gestorów, 
właścicieli pensjonatów czy wypoży-
czalni sprzętu, ale również przewodni-
ków, lokalnych artystów i autorów ksią-
żek turystycznych, z całego powiatu 
mrągowskiego oraz sąsiednich miast: 
Olsztyna, Szczytna, Rynu  i Kętrzyna.  

Bardzo ważny jest udział w stowa-
rzyszeniu samorządów – Powiatu Mrą-
gowskiego, Miasta Mrągowa i Mikoła-
jek. Liczę na to, że dołączą do nich 
pozostałe samorządy Gmina Mrągowo, 
Piecki i Sorkwity – opowiada o działal-
ności LOT prezes, Tomasz Witkowicz. 

Na piątkowym spotkaniu omówione 
zostały przede wszystkim sposoby pro-
mocji. Jednym z nich jest udział w zbli-
żających się targach Lato 2006, które 
odbędą się 21-23 kwietnia w Warsza-
wie. Zaprezentują się na nich Mrągowo 
i Mikołajki oraz podmioty z branży tury-
stycznej.  

W tej chwili trwają przygotowania do 
prezentacji stoiska, które w tym roku 
będzie promować jeziora i  mazurskie 
rybołówstwo oraz dodatkowo stronę 
internetową LOT “Ziemia Mrągowska”. 
Dyrektor CKiT Lech Gołębicki opowie-
dział o przygotowaniach Mrągowskiego 
Centrum Informacji Turystycznej do 
sezonu, zaś przedstawiciel starostwa 
Zdzisław Zysk zrelacjonował, w jaki 
sposób do lata przygotowuje się Powiat 
Mrągowski.  

Więcej o działalności MCIT  
i LOT „Ziemia Mrągowska”  

na stronie: www.it.mragowo.pl 
 

Walne Zebranie Członków LOT “Ziemia Mrągowska” 

Wspólnie przed sezonem 
Zmiany w statucie, udział w targach i przygotowania do sezonu tury-
stycznego – to główne tematy Walnego Zebrania Członków Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”. Spotkanie odbyło się w 
piątek 31 marca w Mrągowie. 

Urodziny Paco de Czamary 

Niezapominajka i Tulipan 
Niezapominajkę od władz Miasta otrzymał w dniu swoich 34 urodzin 
mrągowianin Andrzej Czamara, muzyk olsztyńskiego zespołu Czerwo-
ny Tulipan. W lokalu Jambalaya odbył się uroczysty koncert, zorgani-
zowany przez Adama Pytla.  

A 
ndrzej na każdym koncercie 
podkreśla, że pochodzi z Mrą-
gowa - opowiada o swoim 
koledze z zespołu muzyk i 

kompozytor Czerwonego Tulipana Ste-
fan Brzozowski. Utalentowany mrągo-
wianin gra w zespole już 14 lat, a w 
niedzielę, 9 kwietnia obchodził swoje 
34. urodziny. Współpracował również z 
innymi znanymi muzykami, m.in. Ro-
bertem Kasprzyckim i Waldemarem 
Śmiałkowskim, również mrągowiani-
nem.  
- Niezapominajka, przekazana Andrze-
jowi Czamarze to podziękowanie od 
wszystkich mieszkańców za wspaniałą 
muzykę i promocję miasta - mówi bur-
mistrz Otolia Siemieniec.  Artysta otrzy-
mał również upominek od starostwa - 
wędkę.  Andrzej jest bowiem zapalo-
nym wędkarzem - to druga po muzyce 
pasja utalentowanego mrągowianina. 
Wzruszony muzyk dziękował wszyst-
kim gościom, którzy przyszli na jego 
urodzinowy koncert (na zdjęciu).  

Na niedzielny koncert przybyli goście i 
znajomi Andrzeja Czamary. Zespół 
Czerwony Tulipan w składzie: Stefan 
Brzozowski, Ewa Cichocka i Krystyna 
Świątecka wykonał najbardziej znane 
utwory, które znalazły uznanie u słu-
chaczy. 

Centrum Kultury i Turystyki  

zaprasza na projekcje filmu  
JAN PAWEŁ II 

od 21 do 25 kwietnia 
 

Akcja filmu zaczyna się od zamachu na 
życie Papieża Jana Pawła II w dniu 13 
maja 1981 r. W retrospekcjach powra-
ca do roku 1938, kiedy to Karol Wojtyła 
w Wadowicach debiutuje po raz pierw-
szy publicznie jako interpretator poezji. 
Większą część filmu zajmuje okres 
pontyfikatu Jana Pawła II i jego wpływ 
na sprawy związane z religią oraz na 
zmiany polityczne zachodzące na świe-
cie. 
 

Projekcje odbędą się w dniach: 
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 
 

cena biletu: 12 zł - normalny                       
11 zł - dla grup zorganizowanych 

(zakłady pracy, instytucje) 
 
Rezerwacje biletów pod nr tel. 089 743 
34 71 od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 - 16.00 



4444    

Magazyn Mrągowski 

Miasteczko Westernowe 

Mrongoville 
Jedną z atrakcji turystycznych Mrągowa będzie Miasteczko Westerno-
we Mrongoville. Projekt Miasteczka jest już opracowany i został zgło-
szony do unijnego dofinansowania. Projekt  przygotowało Studio Form 
Architektonicznych Pantel Tomasz Lella z Olsztyna, wyłonione w prze-
targu.  Na łamach Magazynu Mrągowskiego będziemy publikować ko-
lejne wizualizacje obiektów Miasteczka. 

Na zdjęciu górnym: siedziba szeryfa, na zdjęciu dolnym - projekt ratusza. 

KOMPLEKS TURYSTYCZNO-

ROZRYWKOWY  

MIASTECZKO WESTERNOWE 

MRONGOVILLE  

 
ETAP II  

 
STUDIO FORM  

ARCHITEKTONICZNYCH PANTEL  
mgr inż.arch. Tomasz Lella  

z Olsztyna 
 

A. WESTERN CITY  
MRONGOVILLE 

 
1. Dworzec  
(przy istniejącym parkingu) 
2. Plac postojowy bryczek konnych 
3. Szkoła (Muzeum Przyrody) 
4. Pamiątki (Fotograf) 
5. WC 
6. Zaplecze estrady 
7. Estrada 
8. Wiaty (dwie) 
9. Mexico Bar 
10. Saloon 
11. Kościół (Galeria) 
12. Poczta (Herbaciarnia) 
13. Bank (Kawiarnia) 
14. Ratusz (z salą projekcyjną) 
15. Sklep (Handel) 
16. Sklep (Handel) 
17. Szeryf i więzienie (Bar) 
18. Śmietnik 
19. Domki traperskie (siedem) 
20. Miejsce na ognisko 
21. Wioska indiańska (Namioty Tipi) 
22. Pastwisko krów i kóz 
23. Tory łucznicze (sześć) 
24. Leśny skwer 
25. Plac zabaw dla dzieci 
26. Plac zabaw dla dzieci 
27. Główny plac Mrongoville 
28. Drogowskaz 
29. Wzgórze totemów 
30. Cmentarz 
31. Palisada – Fort 
 
B. RANCHO MRONGOVILLE 
 
1. Rancho (Restauracja) 
2. Stajnia dziennego pobytu 
3. Plac i droga utwardzone łupkiem 
kamiennym 
4. Plac do lonżowania i wybieg dla 
koni 
5. Rezerwa terenu pod ujeżdżalnię i 
ujeżdżalnię zadaszoną 
6. Rezerwa terenu pod zabudowę 
stoiskami sezonowymi 

TV Program o Mrągowie 
Użytkownicy telewizji kablowej mogą 
codziennie obejrzeć program z Mrągo-
wa i powiatu mrągowskiego. Emituje go 
stacja Tele - Top, a programy powstają 
we współpracy z Samorządem Miasta i 
Powiatu. Programy o lokalnych spra-

wach są emitowane co cztery godziny 
13.30, 17.30, 21.30 i 1.30. Tele - Top 
codziennie informuje  również o tym, co 
dzieje się w Olsztynie, Biskupcu, 
Szczytnie, Giżycku i Ostródzie. Prezen-
tuje również programy kulinarne, nagry-
wane m.in. w Hotelu Mercure Mrongo-
wia. 
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URZĄD  MIEJSKI  W  MRĄGOWIE  OGŁASZA NABÓR   
NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU  
STRATEGII, PROMOCJI i INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ  

R 
ozpoczął się drugi etap 
prywatyzacji mrągowskie-
go PKS. W podobnej sytu-
acji jest PKS w Kętrzynie - 

tam też pracownicy czekają na dal-
sze decyzje, dotyczące ich przyszło-
ści.  

Komercjalizacja, utworzenie spół-
ki pracowniczej lub prywatyzacja - te 
trzy drogi wyjścia dla mrągowskiego 
PKS wylicza wojewoda warmińsko 

mazurski. Komercjalizacja jest po-
dyktowana ustawą i wiąże się z 
pozostawieniem firmy bez źródeł 
finansowania, spółka pracownicza 
ma sens wówczas, gdy pojawi się 
inwestor strategiczny.  

Ponadto pracownicy musieliby 
spłacać wartość spółki dla skarbu 
państwa. Ostatnim rozwiązaniem 
jest prywatyzacja. Tu też pojawiają 
się trudności - od czterech lat trwa 
proces prywatyzacyjny i wciąż jest 
tylko jeden oferent, skłonny przejąć 
PKS. - Nie jest to komfortowa sytu-
acja, gdyby było ich dwóch, mogli-
by podzielić się zakładami w Mrą-
gowie i Kętrzynie i konkurować ze 
sobą - mówi rzecznik wojewody, 
Paweł Lulewicz. 

Zmiany w PKS Mrągowo 

Plany prywatyzacyjne 
Od czterech lat trwa prywatyzacja mrągowskiego PKS. Jak sądzi woje-
woda warmińsko - mazurski, Adam Supeł, pracownicy firmy mają trzy 
wyjścia z sytuacji. 

1. Wymagania niezbędne: 
a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, 
ekonomia, zarządzanie i marketing lub kierunki o tematy-
ce europejskiej; 
b) minimum czteroletni staż pracy, w tym dwa lata pracy 
w jednostkach administracji publicznej lub na pokrewnym 
stanowisku; 
c) udokumentowana znajomość języka angielskiego i/lub 
niemieckiego; 
d) udokumentowana znajomość procedur związanych z 
pozyskiwaniem środków unijnych; 
e) znajomość programów komputerowych Microsofft 
Office. 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a) umiejętność sporządzania wniosków o dofinansowanie 
ze środków UE; 
b) wiedza z zakresu promocji i marketingu; 
c) umiejętność programowania lokalnego rozwoju gospo-
darczego. 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) prognozowanie, analizowanie i programowanie rozwo-
ju społeczno-gospodarczego Miasta; 
b) przygotowywanie działań na rzecz pozyskiwania 
dofinansowania zewnętrznego na przedsięwzięcia Mia-
sta. 
c) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z UE; 
d) przygotowywanie materiałów promocyjnych o mieście; 
e) kontakt z potencjalnymi inwestorami; 
f) prowadzenie spraw związanych z partnerstwem miasta 
Mrągowa; 
g) współuczestniczenie w opracowaniu budżetu Miasta w 
zakresie spraw prowadzonych w referacie; 
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi; 
i) przygotowywanie projektów aktów prawnych dla Burmi-
strza i Rady Miejskiej; 
j) organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami refera-
tu 
 

4. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV), 
b) kwestionariusz osobowy, 
c) list motywacyjny, 
d) dokument poświadczający wykształcenie  oraz wyma-
gane przeszkolenia, 
e) dokumenty potwierdzające staż pracy, 
f) oświadczenie o niekaralności, 
g) oświadczenie o stanie zdrowia , 
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifika-
cjach i umiejętnościach. 
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego pokój 17 
przy ul.Królewieckiej 60A  lub  pocztą elektroniczną na 
adres: s.malyszko@mragowo.um.gov.pl  w przypadku 
posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub 
drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Mrągowie,                           
11-700 Mrągowo, ul.Królewiecka 60A z dopiskiem 
”Dotyczy naboru na stanowisko  kierownika Referatu 
Strategii, Promocji i Integracji Europejskiej”  w terminie           
do dnia 5 maja 2006 roku do godziny 12.00 roku. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku 
naboru będzie umieszczana na stronie internetowej 
B i u l e t y n u  I n f o r m a c j i  P u b l i c z n e j  /
www.bip.mragowo.um.gov.pl/ oraz na tablicy informacyj-
nej  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Króle-
wiecka 60A.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 
szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebie-
gu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, 
poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”. 

Na zmniejszenie bezrobocia wpły-
nęły nowo powstałe na terenie Miasta 
podmioty gospodarcze w podstrefie 
WMSSE: „BRUSS Polska” przy ul. 
Giżyckej 9, zajmująca się produkcją 
komponentów części samochodowych 
i „Galwanotechnika” Sp. z o.o. przy ul. 
Kolejowej 6, oferująca usługi w zakre-
sie fosforanowania. Poza Strefą po-
wstały: MCH „Mazurskie Centrum 
Handlowe” sklep przy ul. Wolności 6 
oraz LIDL Polska Sklepy Spożywcze 
przy ul. Szkolnej. Odnotowano wzrost 
osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą. Najliczniejszą grupę 
stanowią przedsiębiorcy, wykonujący 
działalność o charakterze usługowym - 
143 osoby, o charakterze handlowym - 
63 osoby, o charakterze wytwórczym -
10 przedsiębiorców.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż Powia-
towy Urząd Pracy w roku 2005 zorga-
nizował szkolenia bezrobotnych w 
zakresie języków obcych. Źródłem 
finansowania kursów języka niemiec-
kiego i angielskiego był Fundusz Pracy 
oraz PHARE 2002. W kursach języko-
wo-zawodowych w roku 2005 uczest-
niczyło 76 osób. Dzięki nim kwalifika-
cje swoje podnosili uczestnicy kursów 
w zawodach: nowoczesny sprzedawca 
z językiem angielskim – 2 osoby, ku-
charz – kelner z językiem niemieckim - 
15 osób, kelner – barman z językiem 
niemieckim - 15 osób, spawanie w 
osłonie CO2  i argonu z językiem an-
gielskim - 16 osób, opiekunka osób 
starszych i niepełnosprawnych z języ-
kiem niemieckim - 20 osób, zorganizo-
wano także szkolenie kulturowo-
językowe z językiem niemieckim, w 
którym udział wzięło 8 osób. Szkolenie 
to finansowane było z programu Le-
onardo da Vinci.  

Nadmienić należy także, iż w 2005 
roku rozpoczął się kurs języka angiel-
skiego dla osób poszukujących pracy 
w krajach Unii Europejskiej, finanso-
wany z Funduszu Pracy. W kursie 
uczestniczy 20 osób. Zakończenie 
kursu przewiduje się w kwietniu 2006 
r.  

Największe zapotrzebowanie na 
lokalnym rynku pracy jest na pracowni-
ków: nauczyciel języka angielskiego i 
inżynierów branży budowlanej. Najbar-
dziej preferowane jest wykształcenie 
wyższe lub średnie z uprawnieniami.  
Zapotrzebowania pracodawców reali-
zowane są w 100%. 
 

Opracowano na podstawie materiałów 
Powiatowego Urzędu Pracy,  

oraz danych własnych 
Grażyna Romanowska  

Pracy coraz  

więcej, cd. 
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Recytatorzy na start! 
51 Ogólnopolski Konkurs Recyta-
torski Centrum Kultury i Turystyki 
zaprasza do udziału w 51 OKR - 
Przeglądzie Powiatowym. Konkurs 
odbędzie się w piątek 21 kwietnia o 
godz. 10.00.  
Przegląd powiatowy zostanie prze-
prowadzony zgodnie z regulami-
nem OKR w formie czterech odręb-
nych turniejów: 

• recytatorski 

• "wywiedzione ze słowa" 

• monodram 

• poezja śpiewana 
 
Laureaci Przeglądu powiatowego 
wezmą udział w Przeglądzie Rejo-
nowym w Kętrzynie 26 kwietnia. 
Karty zgłoszeń oraz regulamin do-
stępne są w dziale organizacji im-
prez CKiT. 

Centrum Kultury i Turystyki  

zaprasza na występ  
Kabaretu Ani Mru Mru  
z nowym programem  

 

6 maja 2006, godz. 17.00 
sala widowiskowa CKiT 

bilety w cenie 35 zł 
 
 

 

Bilety do nabycia  
w Centrum Kultury i Turystyki: 

poniedziałek - piątek  
w godz. 11.00-18.00 - ksero,  

tel. 743 3466,  
do godz. 22.00 na portierni 

w soboty i niedziele  
w godz. 10-22.00 - portiernia  

tel. 743 34 73 
 

Rezerwacji można również dokonać 
drogą elektroniczną  
bilety@ckit.mragowo.pl 

W 
 Urzędzie Miejskim 
odbyło się spotkanie 
przed Balem Charyta-
tywnym, z którego do-

chód przeznaczony będzie na dzia-
łalność warsztatów. 

Organizatorzy I Wiosennego 
Balu Charytatywnego chcą, by im-
preza odbywała się co roku i wspie-
rała lokalną działalność społeczną.  

W tym roku dochody z zapro-
szeń i aukcji mają zasilić konto 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Podpisana w grudniu ubiegłego 
roku umowa zobowiązała Warsztaty 
do przeprowadzenia remontu i po-

Organizatorami Balu są: 
 
Burmistrz Mrągowa 
Radio Wama 
Kurier Mrągowski 

prawienia warunków pracy. Bal od-
będzie się 6 maja w Hotelu Mazuria. 
Dwuosobowe zaproszenia w cenie 
200 złotych dostępne są w CKiT, 
Urzędzie Miejskim i Kurierze Mrą-
gowskim.  

Zaplanowany jest również wy-
stęp gwiazdy. Kogo - to na razie 
tajemnica organizatorów. 

Przygotowania do imprezy charytatywnej 

Remont za Bal   

Aby mrągowskie Warsztaty Terapii Zajęciowej mogły dalej funkcjono-
wać, konieczny jest remont pomieszczeń, w którym się znajdują. Po-
trzeba prawie 300 tysięcy złotych.  

Europa najuboższym 

Żywność z programu 
Prawie 3 tony cukry, makaronu, mąki, ryżu i mleka - tyle żywności trafi 
do najuboższych rodzin z Mrągowa.  

Czyń to, co możesz za pomocą 
tego, co masz tam, gdzie jesteś - te 
słowa Roosevelta są mottem euro-
pejskiego programu pod nazwą 
PEAD, dzięki któremu najubożsi 
mieszkańcy Europy otrzymują żyw-

ność z tak zwanych nadwyżek. W 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej rozpoczęło się już wydawanie 
produktów spożywczych. Akcją kie-
ruje mrągowski PCK, a koordynator-
ką jest Maria Lemecha.  

Z pomocy skorzysta sto rodzin, 
objętych opieką ośrodka. Żywność 
wydzielana będzie do końca roku.  

- Najbiedniejszym mieszkańcom 
taka pomoc na pewno się przyda, 
szczególnie teraz, przed świętami - 
mówi dyrektor ośrodka, Julian 
Osiecki. 

Podstawowym założeniem programu 
PEAD jest udzielanie pomocy żywno-
ściowej osobom najuboższym wyłącznie 
za pośrednictwem organizacji pozarzą-
dowych. Działania te winny być wspie-
rane przez samorządy gminne oraz 
instytucje pomocy społecznej w celu jak 
najefektywniejszego wykorzystania 
pomocy. Produkty przekazywane będą 
osobom najuboższym. nieodpłatnie. 
Żywność ta nie może być w żaden spo-
sób przedmiotem handlu.  
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C 
o roku tysiące hekta-
rów łąk jest wypala-
nych przez rolników 
przekonanych, że w 

ten sposób użyźniają glebę. 
Jednak wypalanie daje skutki 
odwrotne. Ziemia jałowieje - 
pożar odsłania warstwę próchni-
czą gleby, następnie spłukują ją 
deszcze i zdmuchują wiatry.  

Poza tym gleba ulega 
gwałtownemu wysuszeniu a 
wszelkie szlachetne gatunki 
roślin giną - pozostają tylko sa-
me chwasty i mniej wartościowe 
gatunki traw, bardziej odporne 
na ogień i wysoką temperaturę.  
Wypalone łąki i pola nie są więc 
żyźniejsze.  

Ponadto wypalanie traw 
jest przyczyną śmierci tysięcy 
organizmów „pracujących” na 
żyzność gleby oraz tysięcy owa-
dów i drobnych ptaków.  Gdyby resztki 
roślinności zaorać, zamiast je palić 
niewątpliwie wzbogaciłyby one glebę. 
Nie tylko rolnicy parają się wypalaniem. 

W ten sposób bawią się, we wsiach i w 
miastach, pozostawione bez opieki 
dzieci. Co roku można zobaczyć płoną-
ce między osiedlami mieszkaniowymi 

łąki a nawet trawniki między blokami, 
płonące nasypy kolejowe itp. 

Ludzi zapominających lub nie-
świadomych faktu, że wystarczy słaby 

wiatr, aby ogień wymknął się spod kon-
troli, a co za tym idzie - bardzo szybko 
rozprzestrzenił się i przeistoczył w tra-
giczny w skutkach pożar, jest bardzo 
wielu.  

Wówczas rzeczona niefrasobli-
wość oraz ludzka bezmyślność powodu-
ją, iż giną ludzie oraz zwierzęta: płoną 
pobliskie lasy, zabudowania mieszkal-
ne, gospodarcze i altanki na ogródkach 
działkowych.  

Na torfowiskach ogień tli się 
przez wiele dni, tygodni, a nawet mie-
sięcy, powodując straty nie tylko pora-
stającej je roślinności, ale również masy 
organicznej, bardzo cennej jako kom-

post dla rolnictwa i źródło warto-
ściowej substancji dla medycyny.    

Płonące pozostałości roślinne 
są również przyczyna wielu tragicz-
nych w skutkach wypadków samo-
chodowych. Powstające produkty 
spalania w postaci kłębów dymu, 
przemieszczane przez wiatr, ogra-
niczają na pasach ruchu drogowe-
go widoczność w maksymalnym 
stopniu. 

Wiele pożarów związanych z 
wypalaniem traw wynika z nie-
ostrożności ludzi, braku przestrze-
gania przepisów lub ich bagatelizo-
wania. Przypominamy, że takie 
postępowanie w świetle kodeksu 
jest wykroczeniem. 

 
Rzecznik Prasowy Powiatowej 

Komendy Straży Pożarnej 
Andrzej Prościo 

Niebezpieczne wypalanie traw 

Hektary w ogniu 
Okres wiosenny dla wszystkich strażaków kojarzy się przede wszystkim z po-
żarami traw. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie 
systematycznie przypomina o zakazach i zagrożeniach płynących z tego tytułu 
działań.  

Burmistrz Mrągowa informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
ogłoszono na okres 21 dni wykazy na-
stępujących nieruchomości przeznaczo-
nych do: 
 
I. wydzierżawienia: 
1. w trybie bezprzetargowym: 
a/ część działki nr 169/2 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy Roosevelta, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady, 
b/ część działki nr 200/3 (obręb nr 5), poło-
żonej przy ulicy Roosevelta, z przeznacze-
niem na usprawnienie dojazdu do projekto-
wanego parkingu na działce nr 199/3, 
c/ części działek nr 175/96 oraz 175/98 
(obręb nr 4), położonych przy ulicy Moniusz-

ki, z przeznaczeniem na poszerzenie istnie-
jącego dojazdu do pawilonu przy ulicy Mo-
niuszki, 
d/ część działki nr 219/6 (obręb nr 5), położo-
nej przy ulicy Warszawskiej, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady, 
d/ część działki nr 93/17 (obręb nr 5), położo-
nej przy ulicy Ratuszowej, z przeznaczeniem 
pod kontener na odpady, 
e/ część działki nr 170/3 (obręb nr 2), położo-
nej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem 
pod sześć garaży typu „blaszak”, 
f/ części działek nr 87/9 oraz 89/11 (obręb nr 
4), położonych przy ulicy Mrongowiusza, z 
przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”, 
g/ część działki nr 170/25 (obręb nr 4), poło-
żonej przy ulicy Moniuszki, z przeznacze-

niem pod kontener na odpady, 
h/ części działek nr 162/8 oraz 163/2 (obręb 
nr 4), położonych przy ulicy Mrongowiusza, z 
przeznaczeniem na poprawę zagospodaro-
wania posesji przy ulicy Mrongowiusza 44, 
i/ część działki nr 157/29 (obręb nr 4), poło-
żonej przy ulicy Królewieckiej, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady, 
j/ część działki nr 117/2 (obręb nr 5), położo-
nej przy ulicy Żeromskiego, z przeznacze-
niem pod kontener na odpady. 
 
Bliższych informacji na temat wyżej opisa-
nych nieruchomości udziela Referat Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II 
piętro, pokój nr 49), tel. 741-29-91.  

O G Ł O S Z E N I E  
BURMISTRZA Miasta Mrągowa 
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Pierwsza rocznica 
Mrągowianie obchodzili pierwszą rocz-
nicę śmierci Jana Pawła II. W kościele 
pw. św. Wojciecha uczniowie szkoły 
muzycznej zaprezentowali program 
słowno-muzyczny, pod kierownictwem 
nauczycielki, Wiesławy Bogaczewicz - 
Biedy. Wieczorem mieszkańcy miasta 
spotkali się na placu Jana Pawła dru-
giego przy pomniku papieża. W środę 
5 kwietnia o 19.00 w kościele św. Woj-
ciecha odbył się koncert Oratorium w 
wykonaniu chórów z Mrągowa (Schola 
Vocale) i z Olecka. W niedzielę 9 
kwietnia na placu Jana Pawła Drugie-
go została odprawiona msza święta. 

SKRÓTEM 

Skauci w Mrągowie 
Dach nad głową, ciepłe posiłki, dyplo-
my i nagrody - to wszystko zapewnili 
organizatorzy uczestnikom V Festiwa-
lu Piosenki Skautowej, który odbył się  
31 marca - 1 kwietnia w mrągowskim 
Centrum Kultury i Turystyki. Przyje-
chali z całej Polski po to, by wystąpić 
przed mrągowską publicznością i za-
prezentować popularne lub mniej zna-
ne piosenki obozowe, turystyczne i 
skautowe podczas V Festiwalu Pio-
senki Skautowej. W niedzieli wzięli 
udział w rajdzie harcerskim i zwiedzili 
miasto i okolice. Organizatorem impre-
zy była 6 Drużyna Harcerska Banita 
im. Lutosławskiego. 

Najważniejsza jest integracja 

Byli dla innych 
Niecodzienna impreza charytatywna zorganizowana przez Młodzieżowy 
Dom Kultury odbyła się w sobotę 8 kwietnia w Centrum Kultury i Tury-
styki. Jej głównym elementem była integracja z niepełnosprawnymi.  

Z 
ebrali ponad tysiąc złotych, a pienią-
dze trafiły już do mrągowskiego 
Domu Pomocy Społecznej - organi-
zatorzy sobotniej imprezy charyta-

tywnej są zadowoleni z hojności ofiarodaw-
ców. Pieniądze odebrała podczas imprezy 

dyrektorka DPS, Jolanta Iwanicka. Impreza 
„Być dla innych” była również okazją do zaku-
pu świątecznych stroików i upominków, wyko-
nanych przez dzieci z MDK, ZSS i DPS w 
Mrągowie. 

Wystąpiły liczne zespołu: Mrągowska Sce-
na Tańca Współczesnego, Grupa 
Bratki z Przedszkola Bajka, Akade-
mia przedszkolaka, Uczniowie Ze-
społu Szkół Specjalnych z Mrągo-
wa, Zespół wokalno - taneczny z 
Bożego, Uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawcze-
go z Giżycka, Zespół taneczny 
ACH i OCH z ZS4, Grupa Tanecz-
na G2, Formacja Tańca Towarzy-
skiego, Zespół Iskierki, Grupa Indi-
go i Kawałek Mrągowa z MDK. 
- Pieniądze, które udało nam się 
zebrać, były sprawą ważna, ale 
równie istotna była również wza-
jemna integracja i wielka radość 
niepełnosprawnych uczestników z 
tego, że mogli wystąpić na scenie - 
mówi nauczycielka mrągowskiego 

MDK, Ewa Gnoza. 

Dobrze ocenione 
Kolejne projekty są coraz bliższe 

uzyskania dofinansowania z pieniędzy 
Unii Europejskiej. Mrągowo, które 
uczestniczy jako jedna z gmin partner-
skich w dwóch projektach wojewódzkich 
dotyczących budowy infrastruktury spo-
łeczeństwa informacyjnego jest coraz 
bliższe uzyskania dofinansowania z Unii 
Europejskiej.  

Projekty te przeszły pozytywnie etap 
oceny formalnej i merytorycznej uzysku-
jąc 64,7% punktów w przypadku zada-
nia „Wrota Warmii i Mazur - elektronicz-
na platforma funkcjonowania administra-
cji publicznej oraz świadczenia usług 
publicznych” i 75% dla projektu „Kultura 
Informacja Sukces – Sieć PIAP w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim”. 
Pierwszy projekt dotyczy kompleksowe-
go wyposażenia urzędów gmin w nowo-
czesne oprogramowanie i odpowiednie 
przeszkolenie urzędników umożliwiające 
sprawną obsługę mieszkańców i stwo-
rzenie wspólnej platformy internetowej, 
drugi projekt natomiast ma na celu stwo-
rzenie na terenie miasta dwóch bezpłat-
nych punktów dostępu do Internetu dla 
mieszkańców.  

Projekty muszą jeszcze uzyskać 
ostateczną akceptację Zarządu Woje-
wództwa i Wojewody. 

Koncert był okazją do integracji. Fot. Archiwum Kuriera Mrągowskiego 

28 kwietnia 
(piątek) 

godz. 9.00 - Biegi przełajowe szkół powiatu mrągowskiego  Stadion miejski 
  

29 kwietnia 
(sobota) 

godz. 18.00 -  Występ zespołu „Wołyńskie Słowiki”  

  

Molo 
  

1 maja 
(poniedziałek) 

godz. 10.00     Zawody rowerowe 
 
godz. 14.00 – 16.00 – „Rodzinna majówka europejska” - 
Blok złożony z występów dzieci z MDK:   zespół „Iskierki”, 
zespół „Indigo”, ZS nr 4: przedszkolaki z Czwórki, zespół 
ludowy „Kłobuki Mrągowskie”, zespół muzyczny            
„Mandolinki”, Przedszkola: „Bajka”, „Kubuś”, „Stokrotka”  
godz. 14.00 – kiermasz wyrobów WarsztatówTerapii Zajęcio-
wej w Mrągowie 
godz. 16.00 -  Występ zespołu „Wołyńskie Słowiki” 
godz. 17.30 -  Występ zespołu „Sukces” 
godz. 18.30 -  Mrągowska Scena Tańca Współczesnego 
godz. 19.00 – występ zespołu muzycznego 

Park im. Sikor-
skiego  
 
 
 
 
 
 
pl. Piłsudskie-
go 
  
  

3 maja (środa) Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja: 
godz. 10.30 – Uroczysta Msza w Kościele św. Wojciecha  
 
godz. 11.00 –   Turniej Plażowej Piłki Siatkowej  
godz. 17.00 – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja: Pro-
gram artystyczny w wykonaniu uczniów z ZS nr 1 -  
w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
program odbędzie się w sali widowiskowej CKiT) 

 
 
 
 
plaża miejska ,  
 
Molo 

Program obchodów Rocznicy Konstytucji 3 Maja 

Imprezy towarzyszące: 
30.04-1.05 -    Regaty o Puchar Burmistrza Mrągowa  (jezioro Czos).                                                                                                                                


