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Podsumowanie budżetu 2005 roku 

Burmistrz z absolutorium 
Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec otrzymała na sesji 27 kwietnia 
absolutorium. Głosowało za tym 14 radnych, czterech głosowało prze-
ciwko, zaś jeden się wstrzymał. Poniżej zamieszczamy informację Bur-
mistrza o realizacji zadań w 2005 roku. 

R 
ealizacja zadań rzeczowych w 2005 r. 
przebiegała zgodnie z założeniami 
przyjętymi w budżecie Miasta i wpro-
wadzanymi zmianami w ciągu roku. 

1. Najważniejsze zadania, które wpłynęły korzyst-
nie na rozwój Miasta to realizacja inwestycji komu-
nalnych. Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 
13 038 374 zł, co stanowi 27,84 % wydatków 
budżetowych. W 2005 r. wykonano m.in.: 
1/ budynek Gimnazjum, co zdecydowanie poprawi-
ło warunki nauczania dzieci i młodzieży w Zespole 
Szkół Nr 1, min. poprzez likwidację zajęć lekcyj-
nych w 4 obiektach nie dostosowanych do potrzeb 
szkolnych. Przeniesienie MDK do pomieszczeń w 
nowym Gimnazjum, przeznaczonych na klub zajęć 
pozalekcyjnych, docelowo stworzy dla tej placówki 
takie warunki jakich dotychczas nigdy nie miała. 
Chcę przypomnieć, że budynek przy ul. Jeziornej 
był wybudowany w 1928 r. jako zakład gastrono-
miczno-rozrywkowy, na restaurację z salą dancin-
gową. Projekt adaptacji budynku szkoleniowego na 
gimnazjum uznano za wzorcowy i inwestycja ta 

uzyskała znaczące wsparcie finansowe ze środków 
UE i budżetu Państwa.  
2/ 31 mieszkań socjalnych oddanych do użytku w  
listopadzie i 2 oddane w grudniu, to bardzo ważna 
inwestycja dla rodzin z Miasta, o niskich docho-
dach.  Dzięki przygotowaniu wysoko ocenionego 
projektu do  rządowego programu wsparcia budow-
nictwa socjalnego na zadanie to uzyskano dofinan-
sowanie z budżetu Państwa w wysokości ponad 
641 tys.  
3/ zrealizowanie, wspólnie ze Starostwem Powiato-
wym, I etapu budowy drogi po byłej wąskotorówce, 
umożliwi, po realizacji jej II etapu, alternatywne 
połączenie os. Mazurskiego z centrum Miasta i 
pozwoli na realizację, planowanej od kilku lat przez 
Powiat, przebudowy skrzyżowania w ulicach: Brzo-
zowe, Rynkowa wraz z os. Parkowe, 
4/ „Skanalizowanie terenów pod rozwój inwestycji 
produkcyjno- usługowych na ul. Przemysłowej w 
Mrągowie” dało możliwość podłączenia do kanali-
zacji funkcjonujących od wielu lat zakładów i stwo-
rzyło lepsze warunki dla nowych inwestycji, które 

będą realizowane już w 2006 r., Zadanie to uzyskało 
dofinansowanie ze środków UE i budżetu Państwa. 
W 2005 r. przygotowano dokumentacje projektowo-
kosztorysowe, wraz  z koniecznymi opracowaniami. 
10 wniosków zostało zgłoszonych o dofinansowanie z 
środków strukturalnych UE. Mrągowo znalazło się na 
4 miejscu rankingu Samorządowych Liderów Fundu-
szy Strukturalnych za rok 2005 wśród gmin miejskich 
województwa warmińsko-mazurskiego, za Lubawą, 
Olsztynem i Iławą – to dowód na to, że skutecznie 
pozyskujemy unijne fundusze. 
Realizowane inwestycje komunalne korzystnie wpły-
nęły  na mrągowski rynek pracy, poprzez zatrudnianie 
przez wykonawców bezrobotnych, jak również Miasto 
zatrudniło 20 osób przy adaptacji koszarowca na 
mieszkania w ramach robót interwencyjnych.  
2.  W 2005 r. inwestorzy uruchomili pierwsze zakłady 
w podstrefie WMSSE. Były to: Firma BRUSS przy ul. 
Giżyckiej 9, która zatrudniła 50 pracowników  i Gal-
wanotechnika Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej, która 
zatrudniła 27 osób. Jeden inwestor przygotowywał 

Wyróżnienie Europejskie 

Dyplom Europejski 
dla Mrągowa 

Dziewięć polskich miast otrzymało wyróżnienia w konkursie Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Rady Europy o Nagrodę Europejską. Jedy-
nym z regionu wyróżnionym miastem jest Mrągowo - otrzymało Dy-
plom Europejski.  

P 
artnerskie kontakty z innymi 
krajami Europy, wspólna dzia-
łalność kulturalna, osiągnięcia 
naukowe i wymiany młodzieży 

- takie warunki muszą spełniać samo-
rządy, ubiegające się o Dyplom Euro-
pejski. Miasto od lat prowadzi współpra-
cę z miastami Europy, przede wszyst-
kim z niemieckim Grünberg, hiszpań-
skim Toro, francuskim Condome.  Po-
wstał Program Partnerstwa Miast i Oby-

wateli, polegający głównie na organizo-
waniu spotkań młodych europejczyków. 
W mieście organizowane są też liczne 
imprezy i koncerty międzynarodowe. - 
Dla nas Dyplom Europejski to duży pre-
stiż - mówi burmistrz Otolia Siemieniec. 
Zapowiada również, że teraz Mrągowo 
postara się o kolejną nagrodę - Flagę 
Europejską. Mrągowskie wyróżnienie 
jest drugim w regionie - pierwsze trafiło 
do Olsztyna w 1997 roku.  
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Dyżury burmistrza  
i radnych  

W każdy poniedziałek w Urzędzie Miej-
skim 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  

Pamięci ofiar poległych na Wschodzie 

Pamiętamy o Katyniu 
W Mrągowie już po raz szósty obchodzony był Międzynarodowy Dzień 
Ofiar Wojny Katyńskiej. Uroczystości odbywały się w kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego na os. Grunwaldzkim - tam bowiem wmurowana 
została sześć lat temu pamiątkowa tablica.  

N 
otatka szefa NKWD do Józe-
fa Stalina o tym, by rozstrze-
lać prawie 26 
tysięcy polskich 

oficerów i urzędników z 
obozów radzieckich, zy-
skała poparcie najwyższe-
go kierownictwa ZSRR. 
Groby ofiar mordu znale-
ziono później w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje. 
Sześćdziesiątą szóstą 
rocznicę tych wydarzeń 
mrągowianie upamiętnili 
mszą świętą. Delegacje 
oraz przedstawiciele władz 
złożyli kwiaty pod pamiąt-
kową tablicą, a harcerze 
pełnili wartę honorową. 
Mrągowskie obchody za-
inicjował sześć lat temu 
przedstawiciel Olsztyńskiej 
Rodziny Katyńskiej, mrą-

gowianin Jan Kmonk, którego wujek zo-
stał zamordowany w Charkowie. 

Przedstawiciele władz, kombatanci, policjanci, działacze i mieszkańcy 
spotkali się na uroczystościach katyńskich. Fot. Kurier Mrągowski 

Wystawa w CKiT 

Barwy Ziemi na wystawie 
W Sali Kameralnej CKiT w Mrągowie otwarta jest wystawa  prac Barwy 
Ziemi, wykonanych przez uczestników i pracowników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Mikołajkach.  

W 
 M i k o ł a j k a c h 
działa koło Pol-
skiego Stowarzy-
szenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym.  

W ramach prowadzonej 
działalności odbywają się tu 
zajęcia warsztatów terapii za-
jęciowej. Działają pracownie: 
gospodarstwa domowego, 
ogrodniczo - wikliniarska, te-
atralno - muzyczna, krawiec-
ka, obróbki materiałów, kom-
puterowa, zachowań społecz-
nych i umiejętności edukacyj-
nych oraz plastyczna.  

Właśnie dorobek tej ostat-
niej można oglądać w CKiT. 
Wernisaż prac pod nazwą 
„Barwy Ziemi” traktuje o tym, 
co wiąże się z przyrodą i oto-
czeniem człowieka. Prace 
wykonane są z materiałów 
naturalnych.  Uroczyste otwar-
cie odbyło się 29 kwietnia. 

 

Przyjdź  
na Spartakiadę 

Rozpoczęły się przygotowania do X. 
Jubileuszowej Spartakiady Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnych. W tym roku 
odbędzie się ona 3 czerwca na terenie 
Zespołu Szkół Specjalnych oraz Parku 
Lotników Polskich. Organizatorami są: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnych, Zespół 
Szkół Specjalnych i Komenda Powiato-
wa Straży Pożarnej. Jak zapowiadają 
organizatorzy - atrakcji tym roku nie 
zabraknie, będą liczne konkursy, nagro-
dy, przejazdy bryczką konną, popisy 
sprawności mrągowskich strażaków 
oraz plener plastyczny. Jak co roku, 
potrzebni są sponsorzy.  

- Instytucje, zakłady pracy oraz oso-
by indywidualne mogące wesprzeć or-
ganizację Spartakiady proszeni są o 
kontakt z nami - mówi Małgorzata Sza-
motuło z MOPS.  

Zapisy dzieci do udziału w Sparta-
kiadzie przyjmowane będą do 2 czerw-
ca, więcej na ten temat można dowie-
dzieć się pod nr telefonu 089 741 3442 
lub u pracownika socjalnego Anny Ka-
sprzak w DPS, pod nr telefonu: 089 741 
2606. 

Na zdjęciu: Prace cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzają-
cych wystawę. Fot. B. Rówczyńska 

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 oraz ekologiczne. 
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Przed Zjazdem Absolwentów 

Zbierają na sztandar 
Najpierw się tu uczyli, teraz zbierają pieniądze na sztandar - mowa o 
absolwentach Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, które w tym 
roku obchodzi 60-lecie powstania. Z tej okazji odbędzie się zjazd absol-
wentów. 

M 
rągowskie szkoły, instytucje 
i urzędy rozprowadzają 
wśród mrągowian cegiełki o 
wartości 10, 20 i 50 złotych. 

Dochód przeznaczony zostanie na 
zakup sztandaru dla Liceum Ogólno-
kształcącego. Zbiórkę zorganizował 
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, 

w skład którego weszli absolwenci i 
nauczyciele szkoły oraz lokalne władze. 
Sztandar wręczony zostanie szkole 
pierwszego lipca - podczas zjazdu ab-
solwentów.  
 
Więcej informacji o zjeździe na stronie: 
www.lo1mragowo.neostrada.pl 

SKRÓTEM  

Dąb Papieski 
Przy leśniczówce w Borowem koło 

Mrągowa został posadzony Dąb 
Papieski. Sadzonka wyhodowana 
została z żołędzi ponad 700 letnie-
go dębu szypułkowego Chrobry - 
najstarszego dębu w Polsce.  
Dwuletni dąb, oznaczony nume-

rem 228 jest jednym z pięciuset, 
które będą rosły na terenie całej 
Polski. Sadzonkę posadził dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Olsztynie, Ryszard 
Ziemblicki wraz z posłem z nasze-
go regionu, Jerzym Gosiewskim. 
Przy nowo posadzonym drzewku 
stanęła już kamienna tablica, ufun-
dowana przez mrągowskiego 
przedsiębiorcę. Dla mieszkańców 
powiatu mrągowskiego posadzony 
w Borowem dąb to duże wyróżnie-
nie i pamiątka pontyfikatu Jana 
Pawła II. 

Wystartuj i wygraj! 

Konkurs na maskotkę Festiwalu 
Nie może być większa niż 20 centymetrów, za to musi nawiązywać do 
Pikniku Country - mowa o maskotce tegorocznego Pikniku Country. 
Urząd Miejski ogłosił konkurs na jej wykonanie. 

D 
o wygrania 500 złotych na-
grody oraz dodatkowo warto-
ściowy upominek - niespo-
dzianka, wystarczy tylko wy-

konać projekt maskotki tegorocznego 
jubieluszowego, bo 25 Pikniku Country.  
Burmistrz Otolia Siemieniec, która 

ogłosiła konkurs liczy na duże nim zain-
teresowanie - jest bowiem otwarty dla 
wszystkich, a prace oceni jury złożone 
z zawodowych artystów. Termin składa-
nia projektów lub gotowych prac upływa 
19 czerwca. Więcej informacji w za-
mieszczonym poniżej regulaminie: 

Konkurs na maskotkę 

XXV. Międzynarodowego  

Festiwalu Muzyki Country  
Burmistrz Miasta Mrągowa ogłasza  
konkurs na maskotkę Festiwalu  
„Piknik Country Mrągowo", 2006  

 
Regulamin konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 
maskotki odwołującej się do tradycji i 
klimatu Festiwalu „Piknik Country Mrągo-
wo” 

2. Należy sporządzić dokładny projekt 
(ręcznie lub komputerowo) w pełnym 
kolorze. Można przedstawić także goto-
wą pracę, jeśli twórca ma takie możliwo-
ści. 
3. Wysokość pracy nie powinna przekra-
czać 20 cm. 
4. Techniki wykonania prac – dowolne. 
5. Organizatorzy proszą o załączenie do 
projektu (w oddzielnej kopercie) następu-
jących danych: nazwisko i imię; adres 
(lub telefon kontaktowy). 
 

6.Termin nadsyłania projektów do 19 
czerwca 2006 roku. 
7. Prace stają się własnością organizato-
ra i będą wykorzystywane do celów pro-
mocyjnych. Do dokumentacji projektowej 
uczestnicy muszą dołączyć zaświadcze-
nie, że prawa autorskie do swojego dzie-
ła przekazują nieodwołalnie na rzecz 
Urzędu Miejskiego w Mrągowie. 
8. Projekty lub gotowe prace prosimy 
składać osobiście lub przesyłać pocztą 
pod adres: Urząd Miejski, Referat Strate-
gii, Rozwoju, Promocji i Integracji Euro-
pejskiej , ul. Królewiecka 60A, 11-700 
Mrągowo. Telefon kontaktowy: 089/741 
2111, e-mail: promocja@mragowo.um.gov.pl. 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Enerlich. 
9. Organizator przewiduje dla zwycięzcy 
nagrodę pieniężną 500 złotych oraz na-
grodę - niespodziankę. Jednocześnie 
zastrzega sobie prawo do nie przyznania 
I-go miejsca w Konkursie oraz prawo 
innego podziału nagrody. 
10. Wszystkie prace oceni powołane w 
tym celu jury składające się z zawodo-
wych artystów i przedstawiciela Urzędu 
Miasta. Wyniki konkursu zostaną podane 
do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.mragowo.pl i w me-
diach lokalnych. 
 
Wszystkie projekty zostaną zaprezen-
towane na witrynie. Wszyscy uczest-
nicy konkursu zostaną uhonorowani 
okolicznościowymi dyplomami.  
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Centrum Kultury  
i Turystyki w Mrągowie 

 
poszukuje do pracy  

w sezonie letnim ratowników  
na kąpieliska miejskie  

 
Wymagania: 
- uprawnienia ratownika wodnego lub młod-
szego 
- doświadczenie w pracy na kąpielisku  
 
Podania wraz z uprawnieniami prosimy 
składać w sekretariacie CKiT. 

Dodatkowych informacji udziela  
Cybul Waldemar tel. 89 743 3450 

lub 601628006 
Termin składania dokumentów  
do 16 czerwca 

WOPR przed sezonem 
Przygotowanie do sezonu, współpraca 
z ośrodkami turystycznymi i organizato-
rami letnich imprez - o tym przede 
wszystkim była mowa na zebraniu mrą-
gowskiego oddziału Wodnego Pogoto-
wia Ratunkowego.  
Ponad 20 jezior w całym powiecie mrą-
gowskim i cztery na terenie miasta - to 
zasięg działania mrągowskiego oddzia-
łu Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Aby kąpieliska były bez-
pieczne, trzeba je najpierw sprawdzić. 
Pierwsze kontrole już się odbyły - nie 
wykazały żadnych nieprawidłowości. 
Jak mówi prezes oddziału Zygmunt 
Kisielewski, z roku na rok jesteśmy co-
raz lepiej przygotowani do sezonu i 
wypadki należą do rzadkości. Ostatni 
wydarzył się kilka tygodni temu - pod 
wędkarzem załamał się kruchy lód.  
Dzięki szybkiej akcji ratownika Mariusza 
Wesołowskiego mężczyzna przeżył. Na 
zebraniu działacze zastanawiali się, jak 
jeszcze skuteczniej zadbać o bezpie-
czeństwo odpoczywających nad wodą i 
uczestników spływów kajakowych. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

Burmistrz Mrągowa informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie ogłoszono, na okres 21 dni, 
wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia, w trybie 
przetargu ustnego nieograniczone-
go: 

• Część działki nr 20 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy Jaszczurcza 
Góra, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie handlu w czasie  trwa-
nia Pikniku Country 2006. Ilość 
stanowisk 57, o wymiarach 6m x 
2m = 12m kw. jedno stanowisko. 

Bliższych informacji na temat wy-
mienionych nieruchomości, udziela 
Referat Strategii, Rozwoju, Promo-
cji i Integracji Europejskiej Urzędu 
Miejskiego w Mrągowie, ulica Króle-
wiecka 60A, pokój nr 01- wejście od 
strony Straży Miejskiej,  
Inspektor Grażyna Romanowska,  
tel. 741 27 75)  
Zainteresowane osoby zapraszamy 
do zapoznania się z wykazem nie-
ruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia. 

Profilaktyka dla kobiet z Mrągowa i okolic 

Zbadaj się 
Dyrekcja Szpitala MSWiA z War-

mińsko - Mazurskim Centrum Onkologii 
w Olsztynie pragnie zaprosić kobiety 
zamieszkałe na terenie Mrągowa i Gmi-
ny Mrągowo na bezpłatne badania pro-
filaktyczne.  

Proponujemy Paniom mammogra-
fię i badania cytologiczne. Program 
skierowany jest do kobiet w określonej 
grupie wiekowej, tak zwanej grupie 
ryzyka i obejmuje: 

1. MAMMOGRAFIA 
Kobiety w wieku 50-69 lat i w ostat-

nich latach nie miały wykonywanej 
mammografii 

2. CYTOLOGIA 
Kobiety w wieku 25-59 lat i w ostat-

nich latach nie miały badania cytolo-
gicznego. 

Zachorowania na choroby nowo-
tworowe w Polsce, szczególnie na no-
wotwory piersi i szyjki macicy są za-
trważające i wykrywane już w bardzo 

zaawansowanym stadium choroby. 
Możliwość wykonania badań bezpłatnie 
daje ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o 
ustanowieniu programu wieloletniego 
„Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych” i trzeba z tej szansy 
skorzystać. Tylko systematyczna kon-
trola pozwala na wczesne wykrycie 
zmian nowotworowych i daje szanse na 
pełne wyleczenie. Osoba do kontaktu z 
państwem będzie Beata Ostrzycka.  

Tel. 089 539 80 79 

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
Leszek Frąckowiak 

Adres Centrum: 
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA  
z Warmińsko - Mazurskim  
Centrum Onkologii w Olsztynie  
Al. Wojska Polskiego 37 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty 

Zapobieganie pożarom 
Liczyła się pomysłowość i tematyka, związana z tegorocznym hasłem 
Zapobiegając Pożarom Chronimy Życie, Mienie i Środowisko - mowa o 
konkursie plastycznym, którego rozstrzygnięcie odbyło się w mrągow-
skiej strażnicy. Wpłynęło 120 prac z całego powiatu mrągowskiego. 

Z 
apobiegajmy pożarom - to te-
goroczne hasło zakończonego 
dziś Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego, którego 

współorganizatorem był Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochotnicz-
nych Straży Pożarnych RP w Mrągo-
wie.  

Jak mówi prezes zarządu, Józef 
Maciejewski, na konkurs wpłynęło 
wprawdzie mniej prac niż rok temu, były 
jednak na wyjątkowo wysokim poziomie 
i trudno było zdecydować, które z nich 
są najlepsze. Dlatego też komisja kon-
kursowa przyznała aż dwanaście głów-
nych miejsc. 

Wiedza o Zdrowiu 
Uczniowie mrągowskich szkół uczestni-
czyli w XXIII Olimpiadzie Rejonowej 
Wiedzy o Zdrowiu PCK, organizowanej 
przez Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Mrągowie.  Eli-
minacje odbyły się 22 kwietnia, zaś 
cztery dni później działacze czerwono-
krzyscy zorganizowali Rejonowe Zawo-
dy Drużyn Pierwszej Pomocy, podczas 
których odbył się jednocześnie pokaz 
ratownictwa. W imprezie uczestniczyli 
również mieszkańcy - poprzez obser-
wacje zmagań młodych ludzi również 
uczyli się udzielania pierwszej pomocy. 
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Przejrzysta Polska po raz drugi 

Bliżej mieszkańca 
Ruszyła druga edycja programu „Przejrzysta Polska”. Piętnaście sa-
morządów z województwa warmińsko - mazurskiego otrzymało w mar-
cu certyfikaty ukończenia akcji Przejrzysta Polska. Wśród nich był 
Urząd Miejski w Mrągowie. 
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SKRÓTEM 

Świętują i wręczają 
Mrągowscy emeryci, renciści i inwalidzi 
obchodzili 27 kwietnia Światowy Dzień 
Inwalidy. Na spotkaniu z wojewódzkimi i 
lokalnymi władzami wręczone zostały 
wyróżnienia za szczególne zasługi.  
Złote Honorowe Odznaki Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów otrzymują ci, którzy szczególnie 
zasłużyli się dla działalności związku. W 
tym roku otrzymali je: burmistrz Mrągo-
wa Otolia Siemieniec oraz mrągowscy 
działacze: Krystyna Bursztynowicz, 
Apolonia Sosnowska, Andrzej Głownia, 
Witold Leśniak i Józef obrycki.  
Jak mówi przewodnicząca mrągowskie-
go oddziału, Melania Siwik, ludzie na co 
dzień nie pamiętają o potrzebach osób 
niepełnosprawnych. Takie święto, jak 
dzisiejsze przypomina im o tym. w Pol-
sce żyje ponad 5 milionów niepełno-
sprawnych. 

Szkoła w domu 
Zapisz się do szkoły, nie wychodząc z 
domu - takimi słowami zachęca mrą-
gowskie starostwo do udziału w interne-
towym naborze do szkół ponadgimna-
zjalnych. Pomysł sprawdził się rok te-
mu, w tym roku w elektronicznym nabo-
rze weźmie udział sześć szkół powiatu 
mrągowskiego. 
Ponad 800 uczniów z powiatu mrągow-
skiego zapisze się w tym roku do wyma-
rzonej szkoły bez wychodzenia z domu. 
Do końca kwietnia placówki wprowa-
dzały swoją ofertę do internetu, a już w 
maju, pod adresem internetowym: 
www.mragowo.edu.com.pl uczniowie 
będą mogli sprawdzić ją i zastanowić 
się nad wyborem. Potem wystarczy 
założyć konto internetowe i pobrać spe-
cjalne formularze. Wszyscy gimnazjali-
ści będą rejestrować się w Systemie 
Elektronicznego Wspomagania Rekru-
tacji - wyjaśnia kierownik wydziału 
oświaty, Andrzej Zając. Dla tych, którym 
system ten wydaje się trudny - dobra 

wiadomość: rok 
temu z elektronicz-
nym naborem pora-
dziło sobie 90 pro-
cent uczniów. Ci, 
którzy mieli trudno-
ści, skorzystali z 
pomocy szkolnych 
informatyków. 

Burmistrz Mrągowa informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrą-
gowie ogłoszono na okres 21 dni 
wykazy następujących nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierża-
wienia w trybie bezprzetargowym: 

a/ część działki nr 95/2 (obręb nr 5), 
położonej przy ulicy Mały Rynek, z 
przeznaczeniem pod stoliki, 
b/ część działki nr 203/3 (obręb nr 6), 
położonej przy ulicy Wojska Polskiego, 
z przeznaczeniem na teren zielony, 
c/ część działki nr 27/1 (obręb nr 1), 

położonej przy ulicy Wolności, z prze-
znaczeniem pod garaż, 
d/ część działki nr 27/1 (obręb nr 1), 
położonej przy ulicy Wolności, z prze-
znaczeniem pod garaż, 
e/ część działki nr 27/1 (obręb nr 1), 
położonej przy ulicy Wolności, z prze-
znaczeniem pod garaż. 
Bliższych informacji na temat wyżej 
opisanych nieruchomości udziela Refe-
rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, 
ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój 
nr 49), tel. 741-29-91.  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MRĄGOWA 

cyzji o przystąpieniu do akcji wiele 
się zmieniło w urzędzie miejskim. 

Poprawił się serwis informacyj-
ny, obowiązują również nowe 
zasady przyjmowania pracow-
ników - są wyłaniani w drodze 
konkursów. Burmistrz Otolia 
Siemieniec zdecydowała się 
więc na kontynuację zadań 
Przejrzystej Polski.  

W ięc e j  i n f o rm a c j i  n a  s t r o n i e : 
www.przejrzystapolska.pl 

U 
rząd Miejski przystąpił do 
drugiej edycji ogólnopol-
skiego programu 
Przejrzysta Pol-

ska. Kilka miesięcy temu 
otrzymał za udział w pierw-
szej specjalny certyfikat. - 
Uważam, że należy konty-
nuować to przedsięwzięcie 
- mówi burmistrz Otolia 
Siemieniec. Od czasu podjęcia de-

Powitanie Lata  
i Wybory Miss Polonia  

Warmii i Mazur  
na Mrongoville 
10 czerwca 

Impreza organizowana przez Agencję Live we 
współpracy z Burmistrzem Miasta Mrągowa i 
Centrum Kultury i Turystyki. Impreza odbędzie 
się na terenie miasteczka westernowego Mron-
goville. Gwiazdą wieczoru będzie Virgin-Doda. 
Wcześniej wystąpi Norbi. W Miasteczku odbędą 
się również Wybory Miss Polonia Warmii i Ma-
zur. Początek imprez o godzinie 15.00. 
W tym dniu na scenie pokażą się mrągowskie 
zespoły rockowe i taneczne. Zaplanowane są 
liczne konkursy i zabawy z publicznością.  
 

Tankujemy Tylko Samochody - 
„Trzeźwo myślę - Trzeźwo jeżdżę” 

23 czerwca 
Impreza z Krzysztofem Hołowczycem, promują-
ca zdrowy styl życia i abstynencję. Pokazuje 
młodym ludziom - u progu wakacji - jak niebez-
pieczne jest prowadzenie samochodu pod wpły-
wem alkoholu. Impreza odbędzie się na Placu 
Piłsudskiego, początek o godzinie 13.00. Będą 
występy zespołów i szereg innych atrakcji. 

 
Najlepsza muzyka pod słońcem  

z RMF FM na Mrongoville  
19 sierpnia 

Również na Mrongoville odbędzie się kolejna 
impreza „Najlepsza muzyka pod słońcem”. Jest 
to cykl koncertów organizowanych przez RMF 
FM. Wstęp bezpłatny.  

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ LETNICH 
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Ekologia, bocian i kapelusze 

Czwórka z Przygodą 
Zespół Szkół nr 4 uczestniczył w Szkolnej Giełdzie Turystycznej 
„Przygoda”. Uczniowie promowali Ziemię Mrągowską i spodobali się, 
czego dowodem jest otrzymane na giełdzie wyróżnienie. Mrągowską 
prezentację dofinansował Urząd Miejski.  

U 
czniowie mrągowskiej 
„czwórki” uczestniczyli w 
Szkolnej Giełdzie Tury-
stycznej „Przygoda” w 

Olsztynie. To swoiste targi tury-
styczne, podczas których wystaw-
cami są dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z całej Polski 
oraz firmy turystyczne organizujące 
wypoczynek dzieci i młodzieży.  

Do Olsztyna pojechało ponad 
30 uczniów. Przygotowali ich: Anna 
Stadnicka, Barbara Bąbka i Miro-
sław Kleczkowski. Były regionalne 
prezentacje, degustacje (bardzo popular-
ne był sery kozie), występy oraz pokazy 
audiowizualne. Czwórka miała nawet 

własną maskotkę - mrągowskiego 
Kłobuka, którego uszyła nauczy-
cielka, Jolanta Witkowska, a po-
magała jej Anna Stadnicka. Wcielił 
się w niego uczeń, Adam Klecz-
kowski. Każda grupa musiała po-
nadto przygotować prezentacje 
tematyczne. Pierwsza z nich to 
„Bocian symbolem czystego śro-
dowiska”, druga zaś to „Słomkowy 
Kapelusz”. W związku z tym jesz-
cze przed giełdą w szkole ogło-
szone były liczne konkursy, w 
których wyłonieni zostali najlepsi - 
to właśnie ich pomysły były póź-

niej prezentowane w Olsztynie. Wyniki 
konkursów podajemy w oddzielnych ram-
kach. Mrągowskie prezentacje spodobały 

się uczestnikom targów - szkoła 
otrzymała wyróżnienie. W sumie 
w Przygodzie wystartowało 15 
szkół z regionu. Szkolna Giełda 
Turystyczna „Przygoda”  odbywa 
się co roku, niedawno otrzymała 
rekomendację Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu. 
Na zdjęciach kolejno: Katarzyna Łapać w 
zwycięskim słomkowym kapeluszu, Kłobuk 
udziela wywiadu w TVP3, Mrągowska degu-
stacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Fot. M. Kleczkowski 
 
Stoisko mrągowskie prezentowali: Magdalena 
Trzcińska, Katarzyna Łapać, Mateusz Szu-
mowski, Adam Kleczkowski i Maciej Majew-
ski.  

Wyniki konkursów  

ekologicznych zorganizowanych 
z okazji Dnia Ziemi  

 
Konkurs na rzeźbę BOCIAN:  
 
I - Linda Lendzion 1e (Gimnazjum) 
II - Ewa Kędzierska 3c 
III - Wioletta Bożyk 2g (Gimnazjum) 
IV - Renata Kuriata 6d 
 
Konkurs na plakat pt: Bocian symbolem czy-
stego środowiska: 
 
Szkoła Podstawowa: 
I - Oliwia Szabat 5c 
II - Monika Dawidziak 4a 
III - Renata Kuriata 6d 
Wyróżnienie: Patrycja Pyszna 5d 
Gimnazjum: 
I - Natalia Szamborowska 3c 
II - Karolina Kłos 2e 
III - Katarzyna Aleksandrowicz 1e 
Wyróżnienie: Dominika Brdak  
Daria Wiśniewska 2g 
 
Pokaz mody ekologicznej  
pt: SŁOMKOWY KAPELUSZ 
Uczniowie: 
I - Anna Baczewska  
Joanna Czajkowska 5a 
II - Paula Klimek 
Maziarczyk Wiktora 5b 
III - Justyna Kalinowska  
Klaudia Sikora 5b 
Nauczyciele: 
Lucyna Obrycka, Krystyna Żubrowska,  

Mrągowski Kłobuk rozweselał wszystkich uczest-
ników Przygody 

PRZED SEZONEM 

Uczestnicy dziękują wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniach do Giełdy: 
Urząd Miejski, Hurtownia Traper, ZWiK, Gospo-
darstwo Agroturystyczne T.T Jankowskich w 
Polskiej Wsi, Sklep Bajka, Piekarnia J. Łuńskie-
go, Piekarnia ELVIS, Zakład Stolarski STOL-
MEX G. Brudzyńskiego. Ponadto w organizacji 
targów pomógł Referat Strategii, Rozwoju, Pro-
mocji i Integracji Europejskiej. 
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Kłobuk, sieci i Mazury 

TARGI LATO 2006 
Degustacje regionalnych potraw oraz wielka maskotka mrągowskiego 
Kłobuka były główną atrakcją stoiska Ziemi Mrągowskiej i Mikołajek. W 
tym roku oba samorządy zaprezentowały się razem, a to połączenie 
bardzo podobało się odwiedzającym targi.  

S 
ieci rybackie, w tle mapa 
Ziemi Mrągowskiej i widok 
na Wioskę Żeglarską w 
Mikołajkach, oprócz tego 

regionalna degustacja – te elementy 
przyciągały gości na nasze stoisko – 
opowiada uczestniczka i współorgani-
zatorka targów, Stella Hałaburda z 
mikołajskiego urzędu. 

Mrągowskie jogurty, maślanki i sery, 
ofiarowane przez SM Mlekpol Zakład w 
Mrągowie miały wielu zwolenników. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się również mazurskie koreczki oraz 
chleb ze smalcem. Chleb upiekła i 
przekazała na targi Piekarnia DIANA 
Marka Szabelskiego z Piecek, nato-
miast tradycyjny smalec z przyprawami 
i kawałkami mięsa przygotował Stani-
sław Kamiński, właściciel restauracji 
regionalnej „Staśkowa Chata” w Mojty-
nach koło Piecek. Do poczęstunku 
dodawaliśmy ogórki kiszone, przygoto-
wane według tajemniczej receptury 
przez Mariannę i Antoniego Pupek z 
Probarka k. Mikołajek, właścicieli Cam-
pingu CYPEL. 

Kolejną atrakcją, oprócz degustacji 
była maskotka Kłobuka – jego ogromy 
futrzany strój przebrał się Mariusz 

Frankowski z mrągowskiego urzędu. 
Bardzo często pozował do zdjęć i 
udzielał wywiadów do telewizji i prasy. 
Mazurska legenda o Kłobuku wzbudza-
ła żywe zainteresowanie odwiedzają-
cych Targi. 

- Ludzie pytali przede wszystkim o 
to, co wiąże się z regionem: kulturę, 
regionalną kuchnię i pamiątki. Takie 
zainteresowanie regionalizmami jest w 
ostatnim czasie 
coraz bardziej wi-
doczne i na to nale-
ży stawiać przy pro-
mocji naszego re-
gionu, gdyż, jako 
kraina na malowni-
czych Mazurach 
mamy tu szerokie 
pole do popisu – 
opowiadają mrągo-
wscy wystawcy.  

W tegorocznych 
Targach Lato 2006 
uczestniczyło ponad 
trzystu wystawców 
polskich i zagranicz-
nych. Jak oceniają 
organizatorzy Tar-

Ziemię Mrągowską i Mikołajki 

reprezentowali  
na Targach Lato 2006: 

 
Stella Hałaburda – Urząd Miasta w Mikołajkach 
Katarzyna Enerlich, Mariusz Frankowski – 
Urząd Miasta w Mrągowie 
Beata Rówczyńska – Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej 
Marcin Szczepanik – AS TOUR 

W organizacji Targów  

LATO 2006 pomogli: 
 

- Marek Szabelski, Piekarnia Diana w 
Pieckach 
- Stanisław Kamiński, Staśkowa Chata w 
Mojtynach 
- Marcin Piwowarczyk, dyrektor ZM w 
Mrągowie, Spółdzielnia Mleczarska 
MLEKPOL w Grajewie 
- Marianna i Antoni Pupek, Camping Cy-
pel w Probarku 
- Jacek i Marcin Szczepanik AS-TOUR 
Biuro Turystyki Kajakowej (transport) 
- Waldemar Żyliński i Andrzej Śliwka, Koło 
Łowieckie w Mikołajkach (wystrój stoiska) 
- Ireneusz Zieliński, Gospodarstwo Ry-
backie w Mikołajkach (wystrój stoiska) 
- Piotr Hoffman i Anna Sobczyk,  
Wioska Żeglarska w Mikołajkach (wystrój 
stoiska) 
- JJ. Karolaczak, Maradki (wystrój stoiska) 

 
Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

gów, było to wielkie turystyczne wyda-
rzenie, a zarazem okazja do spotkań 
specjalistów z branży. Targi LATO 
odwiedziło ponad 35 tysięcy osób po-
szukujących pomysłu na wakacje. 

PRZED SEZONEM 
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Trzeźwa młodzież 
Słucham Mistrzów, dobrze wybieram, 
nie jestem sam - pod takim tytułem 
odbył się w mrągowskim Zespole 
Szkół nr 1 Festyn Rodzinny, przezna-
czony dla dzieci z klas podstawowych. 
Impreza była częścią ogólnopolskiej 
akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
Zdrowy styl życia zamiast alkoholu, 
narkotyków i stosowania przemocy - 
oto główne założenia akcji promocyj-
nej Zachowaj Trzeźwy Umysł, do któ-
rej przystąpiła mrągowska jedynka. 
Festyn Rodzinny był głównym punk-
tem odbywających się tu od tygodnia 
cyklu imprez profilaktycznych. Zapre-
zentowały się podczas niego szkolne 
zespoły z Mrągowa i Piecek, zaśpie-
wał chór i wystąpiła grupa akrobatów. 
Młodzież rozdawała ulotki o skutkach 
stosowania używek. Podczas Festynu 
został również podsumowany konkurs 
plastyczny "Jak spędzam wolny czas". 
W zabawie uczestniczyli również ro-
dzice uczniów - jak przyznali - był to 
dobry sposób na wspólne promowanie 
trzeźwości. Całość przygotowały Han-
na Woźniczak i Bożena Jurecka, a 
przedsięwzięcie dofinansowała Gmin-
na Komisja ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Na Mazury z Wołynia 
Na zaproszenie mrągowskiego Sto-
warzyszenia Wspierania edukacji 
Artystycznej Dzieci i Młodzieży 
"Sukces" do Mrągowa przyjechały 
Wołyńskie Słowiki z Łucka na Ukra-
inie - przyjechało prawie 40 młodych 

a r t y s t ó w . 
Wcześn ie j 
S u k c e s 
gościł w 
Ł u c k u , 
gdzie został 
p r z y j ę t y 
bardzo ser-

decznie. Pierwszy koncert odbył się w 
sobotę 29 kwietnia na mrągowskim 
molo. Wcześniej, przed południem 
Słowiki razem z Sukcesem uczestni-
czyły w warsztatach muzycznych. 
Kolejny koncert podkreślający zna-
czenie integracji europejskiej odbył 
się 1 maja - zespół rozpoczął swój 
koncert wykonaniem Hymnu Unii Eu-
ropejskiej.  
- Być może zaowocuje to wspólnym 
przedsięwzięciem, chcemy bowiem 
przygotować wspólny program na 
F e s t i w a l 
K u l t u r y 
Kresowej - 
zapowiada 
A g a t a 
D o w h a ń , 

CKiT przed sezonem 

Zespół HEY w Mrągowie 
W CKiT Trwają przygotowania organizacyjne do sezonu letniego. Zapo-
wiada się on atrakcyjnie - jednym z głównych wydarzeń ma być koncert 
zespołu HEY. 

K 
oncert zespołu HEY odbędzie 
się mrągowskim amfiteatrze 7 
lipca 2006 r. Jako support - 
Power of Trinity. Bilety w ce-

nie 25 zł (I miejsca), 20 zł (drugie), w 
przedsprzedaży do dnia 9 czerwca od-
powiednio 19 zł i 15 zł. Wstępnej rezer-
wacji można dokonać drogą elektro-
niczną bilety@ckit.mragowo.pl lub 
faxem 089 743 34 60. Zostanie ona 
potwierdzona po dokonaniu wpłaty do 
kasy lub na konto Centrum Kultury i 
Turystyki w Mrągowie (dane na stronie 
www.ckit.mragowo.pl link "kontakt"). 
Hey powstał w Szczecinie na początku 
1992 roku. Po kilku miesiącach prób 

zagrali na legendarnym Festiwalu Muzy-
ków Rockowych w Jarocinie. Od tego 
momentu Ich kariera rozwinęła się bły-
skawicznie. Do dziś nagrali 8 studyjnych 
płyt. Charakterystyczną dla zespołu po-
stacią jest Katarzyna Nosowska – woka-
listka o niepowtarzalnym głosie i wyjątko-
wej charyzmie, pisząca większość tek-
stów. Ważną rolę w zespole odgrywał 
Piotrek Banach – gitarzysta, kompozytor 
wielu utworów – niestety z końcem lipca 
99 r.  opuścił zespół. W jego miejsce po-
jawił się Paweł Krawczyk (znany z zespo-
łów Nosowska, Houk i Ahimsa). Obecnie 
Paweł jest kompozytorem większości 
nowych piosenek Hey’a.  

nową inwestycję na ul. Przemysłowej, a dwóch było 
w trakcie załatwiania formalności związanych z 
lokalizacją zakładów również na tym terenie. Mazur 
Direkt otrzymał ponownie zgodę na budowę nowe-
go zakładu przy ul. Giżyckiej. Prowadzone są przez 
Miasto dalsze działania związane z pozyskaniem 
nowych inwestorów. Godny podkreślenia jest fakt 
rozwoju takich zakładów, jak: Zakład Mleczarski, 
Firma Adams, Inter- Widex, Alex, Siwik Intertrade, 
Tracom, MCH, a także rozbudowa  bazy hotelowo-
pensjonatowej przy ul. Jaszczurcza Góra i plano-
wane rozpoczęcie budowy hotelu przy ul. Ro-
osevelta.  
3.  Skutecznie realizowany jest również program 
rewitalizacji obszarów powojskowych, gdzie nowi 
właściciele przygotowują nieruchomości do nowych 
funkcji. Efekty rewitalizacji terenów powojskowych 
w Mrągowie wysoko oceniła w specjalnym komuni-
kacie z dnia 11 października 2005 roku Rada Mini-
strów. 
4.Ważnym zadaniem w działalności Miasta były 
remonty zasobów mieszkaniowych na które wydat-
kowano 565 000 zł. Wykonano planowane rozbiórki 
budynków, na które wydatkowano 20 000 zł. W 
wyniku tych działań poprawiono warunki mieszka-
niowe wielu mieszkańców, a także estetykę budyn-
ków mieszkalnych i Miasta.  
5. W minionym roku przebudowano, w porozumie-
niu z kierownikami oddziałów GDDKiA i przy party-
cypacji finansowej Miasta, część chodników przy 
drogach krajowych, a także poprawiono stan drogi i 
przebudowano chodnik przy ul. Brzozowej, w poro-
zumieniu ze Starostwem Powiatowym. Wykonano 
również remonty chodników przy drogach gmin-
nych i powiatowych i szereg innych prac drogo-
wych.  
6. Sfinalizowano sprzedaż 85 % udziałów PGK Sp. 
z o.o. , za kwotę 650 000 zł, które wykupił jedyny 
oferent przystępujący do przetargu - Firma RE-
MONDIS, pozostałe 15% udziałów są przeznaczo-
ne dla pracowników Spółki. Ta transakcja dała 
PGK i jej pracownikom szansę na rozwój w nowej 
firmie na konkurencyjnym rynku. 
7. Zwiększyła się ilość imprez i poprawiła się  
jakość oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. 

Burmistrz z absolutorium, cd. 
Atrakcyjność turystyczna Miasta zwiększyła się 
poprzez zrealizowanie przy udziale Miasta inwesty-
cji „Infrastruktura sportów zimowych - Góra Czte-
rech Wiatrów”.  
8. Rozpoczęły działanie dwie istotne dla mieszkań-
ców placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Klub 
Integracji Społecznej.  
Na podkreślenie zasługuje poprawa sytuacji finan-
sowej Miasta. W 2005 r. zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów i pożyczek pobranych na rynku krajowym 
wyniosło 7 050 tys. zł tj. 14,4 % zrealizowanych 
dochodów /przy dopuszczalnym ustawowo 60% i 
uległo zmniejszeniu w stosunku do roku 2004 o 
kwotę 2 090 tys. zł. Z dokonanej analizy budżeto-
wej za lata 2002 – 2005 wynika, że jednym z istot-
nych czynników wpływających na sytuację finanso-
wą Miasta była realizacja w latach 2002 – 2004 
inwestycji pt.: „Infrastruktura techniczna osiedla 
Ptasie”, o wartości  4 368 tys. zł, na którą z budżetu 
Miasta wydatkowano kwotę 3 925  tys. zł, w tym  3 
330 tys. zł z zaciągniętego kredytu komercyjnego. 
W 2002 r. nakłady poniesione na tą inwestycję 
wyniosły 1 272 tys. zł, a pozostałą kwotę 3 096 tys. 
zł wydano w latach 2003 - 2004. Pomimo, że na 
zakup nieruchomości po byłej jednostce wojskowej 
wydano 3 000 tys.zł, z zaciągniętego na ten cel 
kredytu, to dochody ze sprzedaży części nierucho-
mości, na koniec 2005 r. wyniosły 2 642 tys. zł, a 
na dzień dzisiejszy wynoszą 3 461 tys. zł. 
Miasto nasze, pomimo różnych obiektywnych 
trudności, w tym stosunkowo wysokiego bezrobo-
cia, wyróżnia się wśród podobnych miast w naszym 
regionie zjawiskami, które mogą wskazywać na 
ożywienie gospodarcze i poprawę zasobności 
naszych mieszkańców. Świadczą o tym: zaintere-
sowanie zakupem nieruchomości, popyt na miesz-
kania na rynku pierwotnym i wtórnym, a także 
niewielki ale jednak widoczny spadek bezrobocia. 
To dobrze rokuje na przyszłość. Nie wszystkie 
zamierzenia udało się zrealizować, ale w każdym 
działaniu przyjmuje się więcej zadań, gdyż na ich 
realizację mają wpływ nie tylko czynniki subiektyw-
ne, ale w większym stopniu obiektywne. 

Burmistrz  
Otolia Siemieniec 


